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حیث أنھا ، الشك أن مرحلة الطفولة تحظى بالكثیر من اھتمام العلماء ألھمیتھا القصوى فى حیاة اإلنسان
وفى ظل ھذه األھمیة المتزایدة . تعتبر النواة التى  تشكل كافة جوانب شخصیتة  وتحدد معالمھا فیما بعد

ألن األطفال وقضایاھم یمثلون ، اد أى مجتمعللطفولة وباعتبارھا المحك الذى یتم االعتماد علیھ فى إعد
فلقد أكدت معظم الدراسات النفسیة والتربویة واالجتماعیة . أولویات أى مجتمع یسعى إلى التقدم واالستقرار

ویبدأ فى ، على أنھ فى ھذه المرحلة من العمر تنمو قدرات الطفل ومواھبھ وتشكل استعداداتھ وطموحاتھ
وتشیر . وتتضح مالمح قدراتھ على التفاعل والتكیف والتوافق مع المحطین بھ ، تھتكوین عاداتھ وانفعاال

بل منھم ، الدراسات إلى وجود تالمیذ داخل الفصول الدراسیة قدراتھم العقلیة فى حدود المتوسط فأكثر
االستفادة  ویھدف البحث إلى.ورغم ذلك فإن تحصیلھم الدراسى یقل عما تؤھلھم إلیھ قدراتھم، األذكیاء جدا

من الطباعة بأسلوبى القوالب و االستنسل فى رفع المستوى األكادیمى فى اللغة العربیة لألطفال فى الصف 
، عادیین، األول مرحلة ریاض األطفال،  وذلك من خالل دراسة مقارنة على ثالث فئات من األطفال

مدى تأثیر بأسلوبى الطباعة السابقین على ویتبع البحث المنھج التجریبى لدراسة ، وتوحدیین ومتالزمة داون
وقد أثبتت الدراسة فعالیة استخدام كال من  أسلوبى  الطباعة  . المستوى التحصیلى األكادیمى للطالب  

وذلك مقارنة  -محل التجربة والدراسة  - بالقوالب واالستنسل فى تحسین مستوى تعلیم فئات األطفال 
  .تقلیدیة التى یتم العمل بھا فى المدارسباألطفال الذین درسوا بالطریقة ال
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 :Introductionالمقدمة 
فى تلك المرحلة المھمة من تاریخ األمة المصریة لعل أھم القضایا 

ھى قضایا التعلیم التى ھى عماد التطور الحضارى والتنمیة الثقافیة 
ولعل ما أصاب المجتمع من ضمور وسیادة نظام  .والفكریة

اقتصادى عالمى استھالكى قائم على محاربة مفردات االقتصاد 
بل ،ة والزراعة لیس فقط فى مجاالت الصناعة والتجار، الوطنى

وبصفة خاصة محاربة ، فى مفردات الثقافة والفكر والھویة
منظومة التعلیم األساسى والعالى وتفتیت سماتھ وتقسیمھ إلى تعلیم 

ویمثل األطفال  .)24(وطنى حكومى وتعلیم خاص متعدد االتجاھات 
ولقد . وقضایاھم أولویات أى مجتمع یسعى إلى التقدم واالستقرار

الدراسات النفسیة والتربویة واالجتماعیة على أنھ فى  أكدت معظم
وتشكل ، ھذه المرحلة من العمر تنمو قدرات الطفل ومواھبھ

وتتضح مالمح قدراتھ على التفاعل ، استعداداتة وطموحاتة
وال یستثنى من ذلك األطفال . والتكیف والتوافق مع المحطین بھ 

ً أو ذوى صعوبات التعلم لھ م نفس الحقوق وعلیھم المعاقین عقلیا
وحیث أن ثروة المعرفة اإلنسانیة تقوم على تبادل .نفس الواجبات

وھى الرابط ، واللغة ھى حامل الموروث الثقافى ووعاؤه، الكلمات
كما أنھا أداة ووسیط ، الذى یشكل الجماعات وتحقق التأصل

من ھنا كانت  . التفكیر، والرابطة التنفصم بین اللغة والوعى
وكذلك أیضا كانت أھمیتھا فى ، ضعف اللغة وتھمیشھا خطورة

ومن االستراتیجیات . )١٠(مواجھة تحدیات العولمة كقدرة تنافسیة 
التى ظھرت فى مجال تدریس فنون اللغة فى مرحلة الطفولة 

 ”Emergent Literacy”المبكرة اتجاه القراءة والكتابة الناشئة  
القصص، اتاحة الفرص  قراءة، المطبوعات: التى اعتمدت على 

لألطفال لالشتراك فى بعض أنشطة القراءة والكتابة الھادفة مثل 
وقد أشارت الدراسات إلى أن أطفال ماقبل .)2٢(  اللعب الدراسى

ھم  - الذین لم یتم تعلیمھم أساسیات القراءة والكتابة  - المدرسة 
كما صممت فى .)٢١(  األكثر عرضة للفشل الدراسى فیما بعد

تركزعلى ، ات الماضیة برامج تعلیم لمرحلة الطفولة المبكرةالسنو
المھارات ماقبل األكادیمیة أكثر من التركیز األولى على توفیر 

وھذا نتیجة ظھور ، الفرص لللعب والنمو االجتماعى العاطفى

 No Child Left“طفل فى الخلف  ) ال یوجد(ال یترك " حركة 
Behind”  .رورة سد الفجوات وتؤكد ھذه الحركة على ض

واصدار ، الخاصة فى تعلیم اللغة والقراءة والكتابة المبكرة
بما فیھا مرحلة ماقبل  - المستویات والمعاییر الخاصة بكل مرحلة 

بھدف عدم تخلف أى طفل عن ، وفى جمیع المجاالت - المدرسة 
وأن یحصل كل األطفال على فرص جیدة ، الدراسة والتعلیم

  .)٢٣(  ت مرتفعة من التعلم والكفاءاتللوصول إلى مستویا
وبناء على ماسبق ذكره من إشارة إلى وجود تالمیذ داخل الفصول 

بل منھم ، الدراسیة قدراتھم العقلیة فى حدود المتوسط فأكثر
ورغم ذلك فإن تحصیلھم الدراسى یقل عما تؤھلھم ، األذكیاء جدا
بة شیوع وكما تشیر الدراسات كذلك إلى أن نس.إلیھ قدراتھم

ویعد تطویر التعلیم %١٥صعوبات التعلم لدى تالمیذ المدارس تبلغ 
، واالرتقاء بكفاءتھ من أھم القضایا التى تحظى باإلجماع الوطنى

وذلك ألھمیتھ ودوره األساسى فى رقى وتقدم المجتمع وبناء 
من . باعتباره وسیلة التنمیة وغایتھا المنشودة، اإلنسان المصرى

تاتى أھمیة وضرورة إحداث نقلة نوعیة فى تعلیمنا ھذا المنطلق 
، تتجاوز المفاھیم والممارسات التربویة التقلیدیة، المصرى

وتنص وثیقة معاییر . واالنطالق  إلى آفاق أرحب بمفاھیم عصریة
ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعلیم قبل الجامعى على أن  

أن یتمكن ، یاض األطفالمن نواتج التعلیم المستھدفة فى مرحلة ر
محاكاة  –التحدث  –االستماع (األطفال من مھارات اللغة العربیة 

) بطریقة آدائیة وشفھیة.... ترتیب األحداث  –األشكال والحروف 
)٩(.  

ومن ھنا كان اختیار الباحثة لرفع المستوى األكادیمى لطالب 
 .ریاض األطفال فى اللغة العربیة من خالل تخصصھا

  :Statement of the Problemلبحث مشكلة ا
وذوى اضطراب التوحد ومتالزمة داون  - إن بعض الطالب عامة 

یعانون من خبرات الفشل المتكرر والتى تقودھم إلى  - خاصة 
االعتقاد بأنھم ال یملكون القدرة على النجاح، وأن ھذا االعتقاد 

وھذا یزید مرة ، یقودھم إلى خفض جھودھم فى سبیل التحصیل
ونتیجة لھذه الدائرة یكون . رى من احتمال استمرار الفشلأخ
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وقد یسبب ، مستوى اإلنجاز العام لدیھم أقل من المستوى المتوقع
  .التسرب من التعلیم عند محدودى الدخل

وتحاول الدراسة الحالیة تقدیم حلول تطبیقیة تساھم فى استثارة 
ریاض الدافعیة التعلیمیة عند طالب الصف األول من مرحلة 

  .ورفع مستواھم الدراسى، األطفال
  :وتتحدد مشكلة الدراسة فى التساؤل التالى

مامدى فاعلیة استخدام الطباعة بأسلوبى القوالب واالستنسل فى 
اعداد ورفع كفاءة  طفل مرحلة ریاض األطفال فى القراءة والكتابة 

ب لألطفال العادیین و ذوى اضطرا، )اللغة األم(فى اللغة العربیة 
  التوحد و متالزمة داون؟

  : Objectives أھداف الدراسة
  :تھدف الدراسة الحالیة إلى 

 واالستنسل القوالب بأسلوبى الطباعة استخدام تأثیر مدى دراسة
 القراءة فى األطفال ریاض مرحلة طفل  كفاءة ورفع اعداد فى

 ذوى و العادیین لألطفال ،)األم اللغة( العربیة اللغة فى والكتابة
 .داون متالزمة و التوحد اضطراب

  : Methodology  منھجیة البحث
 طالب على تجربة عمل یتم حیث ،التجریبى المنھج البحث یتبع

 و عادیین : أطفال ( األطفال ریاض مرحلة التمھیدى األول الصف
 الطباعة من لالستفادة ،)داون متالزمة و التوحد اضطراب ذوى

 العربیة األبجدیة حروف تعلیمھم فى واالستنسل القوالب بأسلوبى
  . والكتابة للقراءة واعددھم

  :Assumptionsالبحث  اتضترافا
   أنھ الباحثة تفترض

 أطفال اعداد فى واالستنسل القوالب بأسلوبى الطباعة تسھم - ١
 لألطفال األكادیمى مستواھم ورفع والكتابة للقراءة الروضة
 .داون ومتالزمة والتوحدیین العادیین

 فئة لكل ( التجریبیة العینة لصالح احصائیا دالة وقفر توجد - ٢
 ).الدراسة محل األطفال فئات من

  :Terminologyمصطلحات البحث 
 أو المعلومات أو السلوك فى تحسن بالتعلم یقصد  :  التعلم

 الواسع مفھومھ فى التعلم ومصطلح  الكفایات أو القیم أو المعارف
 واكتساب تعلم ىإل ترمى التى األنشطة من مجموعة یضم

 التطبیقیة باألنشطة المرتبط الضیق معناه تتجاوز التى المھارات
 إلـــى یھدف تواصلى ونشاط منظمة ھوعملیةف التعلیم أمـــا.)١٩(

 .)٢٥( المعرفة على حصولھ وتسھیل تحضیره و المتعلم إثارة
 :Theatrical Frameworkاإلطار النظرى
  :طباعة القوالب

 العصور إلى یعود البارزة بالقوالب الطباعة نف أن فیھ الشك مما
 اإلنسان كان حیث ،اإلنسان كف بصمة خالل من القدیمة البدائیة
 ،الكھوف جدران على ویضغطھا بالدماء یده راحة یلون البدائى
 المرجح ومن.الكف راحة فى البارزة األجزاء تمثل بصمة فتترك

 وعلى ،قدیمال الشرق حضارات فى أصال ظھر الطباعة فن أن
 للتصدیق المحفورة األختام تستخدم كانت حیث ،مصر فى األخص

 الفنیة األعمال على للتوقیع أو ،وغیرھا الحكومیة الوثائق على
 خطوة الطریقة ھذه كانت وقد القدیمة المصریة الحضارة خاصة
 الطباعة وتقوم.البارزة بالقوالب الطباعة فكرة تحقیق فى أساسیة

 الخامة سطح على التصمیم نقل على البارزة  ویةالید بالقوالب
 عجائن تمتص ال للحفر قابلة خامة أى أو – لینو – مشمع(

 الجزء یصبح بحیث الحفر، بأدوات التصمیم حفر ویتم ).الطباعة
 طباعتھ المرغوب غیر والجزء ،البارز ھو طباعتھ المطلوب

 على یطبع و ،البارز الجزء على الطباعة عجینة تفرد ثم ،غائراَ 
  .)١١( الخفیف الدق أو الكبس طریق عن المنسوج

  :طباعة االستنسل

ویقوم على تفریغ ، یعد فن طباعة االستنسل أحد اقدم فنون الطباعة
الوحدة الزخرفیة المراد طباعتھا على ورق مقوى الینفذ منھ اللون 

ألن الغرض من استعمال الورق ھو عزل اللون عن ، أو یتشربھ
لذى یراد الطباعة علیھ أو تلوینھ أما األماكن التى یراد القماش ا

  .)١٥(طباعتھا فیجب تفریغھا 
  : ”Down Syndrome ”متالزمة داون

تشیر كلمة متالزمة إلى مجموعة من العالمات أو الخصائص التى 
  .تظھرعلى الطفل مجتمعة فى آن واحد

 فى كروموسومى صبغى شذوذ عن عبارة داون ومتالزمة
 .إضافى كروموسوم وجود عنھ ینتج حیث ،٢١ رقم مالكرموسو

 ٤٦ أى الكروموسومات من زوج ٢٣ العادى الشخص ویحمل
 داون متالزمة حالة فى الكرموسومات عدد یكون بینما كروموسوم

  العقلیة اإلعاقة  ضمن داون متالزمة ذوى تصنیف ویمكن. )٨( ٤٧
 ومتالزمة.)٤( ٧٠:٥٥ بین لدیھم الذكاء معدل ویتفاوت ،البسیطة

 وتحدث ،شیوعا الصبغیة االضطرابات حاالت أكثر من داون
 جمیع فى وتحدث .طبیعیة والدة ٦٩١ لكل واحد طفل بنسبة

 المستویات جمیع وفى ،العرقیة والمجموعات الحضاریة، األوساط
 النمو، فى إعاقة داون متالزمة وتسبب.واالجتماعیة االقتصادیة
 والسلوك، واالنتباه، ،اللفظى وغیر ى،اللفظ واالتصال ،والعالقات
 كان كلما الذى المبكر، بالتدخل بشدة ینصح لذلك .)٢٦(واألنشطة

  . )٢٧(  أفضل ذلك كان مبكرا
یَّة  ِ اتَو َ   :  Autism التوحد أو الذ

 االنعزال أو العزلة وتعنى الیونانیة عن مترجمة كلمة ھى اللغة فى
 وظائف یصیب ىنمائ عصبى اضطراب بأنھ التوحد ویعرف .

 ،معالجتھا وكیفیة للمعلومات المخ استیعاب فى إعاقة مسبباً  ،المخ
 الحیاة مجال فى الطفل لدى مشاكل حدوث إلى یؤدى مما

 اكتساب فى واضطرابات ،حولھ بمن االتصال وكیفیة االجتماعیة
 التواصل في وصعوبات واالجتماعى السلوكى التعلیم مھارات
 وتشیر .الترفیھیة األنشطة فى وصعوبات ،اللفظى وغیر اللفظى

 خارقة قدرات لھم التوحدیین األطفال بعض أن إلى الدراسات
 مجاالت فى نابغة ویصبحون ،الطبیعى من أعلى ذكاء ومعدل
 أن ونجد .والریاضة واألدب والریاضیات العلوم مثل مختلفة
  ،التاریخ فى حافل سجلھم علماء ومنھم ،مخترعا أصبح بعضھم

 وإسحاق ،)١٩٥٥ - ١٨٧٩ ( إینشتاین ألبرت : المثال سبیل على
 جامعتى بین مشتركة دراسة أثبتت الذى )١٧٢٧ – ١٦٤٢(  نیوتن

 وكذلك .التوحد اضطراب ذوى من كالھما أن وكامبردج أكسفورد
 وتوماس ،)١٩٥٥( جیتس بیل : من كل المشھورة الشخصیات من

 - ١٨٤٧( ،إیدیسون وتوماس ،)١٨٢٦ - ١٧٤٣( جیفرسون
 ١٨٦٥( شو وبرنارد  ،)١٧٩١ – ١٧٥٦( وموتسارت ، ،)١٩٣١

  .)١٢ (  )١٩٤٧( غراندین وتمبل ) ١٩٥٠ –
وبناء عما سبق وبما أن النمو اللغوى للطفل یتأثر عامة بالخبرات 

وحیث  .)٢٠(وكمیة ونوع المثیرات االجتماعیة والحسیة والصوتیة 
أن التحدیات العالمیة الراھنة والمستقبلیة فى مختلف جوانب الحیاة 

و التى ، وعلى رأسھا التطورات العلمیة، حدیات خطیرة وضخمةت
المستقبلیة ) التعلیم(یفرضھا  الواقع القائم الذى یملى على التربیة 

َ یستجیب لتلك التحدیات ، أن تجدد بنیتھا وأھدافھا وطرائقھا تجدیدا
  .)٥(لتلبى حاجات الطفل ومتطلباتھ 

شطة  تعلیمیة قائمة ومن ھنا فإن ھناك ضرورة ملحة إلدخال أن
  .على الفنون واأللعاب لرفع المستوى األكادیمى ألطفالنا 

  :أھمیة الفن فى تعلیم األطفال
یلعب الفن دورا ھاما ومؤثرا فى تنمیة وإثراء عملیة االتصال  -١

و یساعد على إطالق الشعور التعبیرى ، لدى األطفال
بنفسھ  كما یعمل على تنمیة وعى الطفل.واالنفعالى لدى الطفل

  .)٢٨(وبالبیئة المحیطة من حولھ 
یساھم الفن فى النمو الحركى الذى یعد أحد : التنمیة الحركیة -٢

العوامل الھامة فى تعلیم الطفل مبادئ الكتابة وتنمیة استعداده 
والفن یساعد الطفل على التحكم فى أطرافھ والسیطرة على ، لھا
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لتحكم فى ھذا التوافق وا. عضالتھ للقیام بحركات ھادفة 
العضالت الدقیقة فى الید واألصابع كلھا من أساسیات إعداد 

 .الطفل لتعلم الكتابة  
یساھم الفن فى تنمیة التوافق : التوافق الحركى بین العین والید -٣

حیث أن استخدام األلوان یعد أحد أھم ، الحركى بین العین والید
بالتلوین  صور الترابط بین العین والید ،فبینما  یقوم األطفال

فإنھم یستخدمون عیونھم للتعرف على األلوان ، بالید
ویستخدمون أیدیھم  للقبض على الفرشاة والتلوین ، واختیارھا

َ بصریاَ حركیاَ . )١(   .مما یحقق تآزرا
وذلك ، ینمو األطفال عقلیا تماما كنموھم جسمانیا: التنمیة العقلیة -٤

ھ ینمو الجانب ومن خالل، ألن الطفل الصغیر یتعلم بالعمل
َ إلى جنب  والتعلم بالعمل ھو . الجسمانى والجانب العقلى جنبا

مایسمیھ علماء نفس الطفل بالتعلم الحس حركى حیث یتعلق 
الحس بالحواس الخمس نظرا ألن الحس حركى یستخدم فى 

  .)٣(أداء األنشطة التى تنمى العقل 
لتى تعد األلوان من أھم الوسائل ا: تنمیة اإلدراك البصرى -٥

یستطیع اإلنسان بمدلوالتھا أن یمیز بین األشیاء فى مختلف 
  .)٧(أشكالھا وأحجامھا 

أكدت الدراسات أن الذاكرة البصریة : تنمیة الذاكرة البصریة  -٦
وھذا یؤكد مدى فاعلیة الصورة فى العملیة ، أقوى أنواع الذاكرة

فالصورة ھى وسیلة تستخدم فى تحفیز الطفل على ، التعلیمیة
ألنھا تعتبر وسیلة تساعد الطفل فى ، خدام مھارات القراءةاست

وبھذا یدرك الطفل ، التعرف على الكلمة الدالة على الشكل
كما أن الصورة تخاطب عقل ، العالقة بین الرمز والصورة

وتمثل عنصر جذب ولفت للنظر وإثارة ، ووجدان الطفل
استیعاب  مما یزید من قدرة الطفل على، االھتمام واالنتباه

حیث تتأثر الذاكرة بالصورة أكثر من ، المعلومات وتذكرھا
وبالتالى فإن الصورة أساس أى نشاط اتصالى ، الصوت

، والتفسیر، والتنظیم، وتقوم الصورة بالحفز وإثارة الدافعیة.)٢(
، والتعویض، والتزیین، والمساعدة على التصور، والتكرار

  .)١٣(والتوضیح ، والنقل
َ یسھم وی عد اللعب مدخال وظیفیا لعالم الطفولة ووسیطا تربویا مھما

، لذلك )٦(فى تشكیل شخصیة الطفل وبنائھا من جمیع الجوانب 
  . یعتبر رسم الطفل لعباَ بالنسبة لھ ولیس فناَ 

 : Experimental workتجربة البحث
  John“  دوالرد جون یقول ،التعلم من المتعلم موقف بتحلیل

”Dollard )عمل أمریكى وباحث نفس عالم( )١٩٨٠ - ١٩٠٠ 
- ١٩٠٩( "Miller Neil" میلر نیل  و .)بیل جامعة فى أستاذاَ 
 الشخص أن ) روكفلر جامعة أمریكى نفس علم أستاذ( )٢٠٠٢

 یقوم وأن ،شیئ یالحظ أن إلى ،شیئ إلى یحتاج أن البد یتعلم لكى
 أن تعلمی لكى للشخص والبد .شئ على یحصل وأن ،شیئ بعمل

 عبارة والدوافع ،بالھدف الدافع ویرتبط.دافع و ھدف لدیھ یتوافر
 وللدوافع .معیناَ  سلوكاَ  یسلك ألن الفرد تدفع كامنة طاقات عن

  :ھى ثالث وظائف
 ).والكتابة القراءة نحو األطفال سلوك( الحى الكائن تنشیط - ١
 نحو األطفال سلوك توجیھ ( الھدف نحو السلوك توجیھ - ٢

 ).لكتابةوا القراءة
 على والعمل الصحیحة االستجابات انتقاء على الفرد مساعدة - ٣

 ).الصحیحة والقراءة الكتابة على األطفال مساعدة ( تدعیمھا
 فى متكامال جزءاَ  معاَ  واالدراك واالنتباه االحساس یشكل كما

 باستقبال االحساس ویتم ،للمعلومات البشرى التناول عملیة
 معین لمثیر ......)اللسان األنف ،ذناأل ،العین ( الحس أعضاء
 بواسطة المحسوسات تأویل طریق عن االدراك ثم االنتباه فیحدث
 .المخ

 البصر على یعتمد لألطفال  جید حسى مثیر الصور وتعتبر
 والتضاد والتباین والحجم بالتغییر یتأثر االنتباه أن وحیث.

 فقد .دراكاال تحقق االدراك إلى یؤدى الذى  واالنتظام والتكرار
 فیھا یتوافر العربیة اللغة حروف من تصمیماً  عشر خمس عمل تم

 االتزان، :  الجمالیة القیم ابراز مع والتشویق الجذب عنصر
 .ادراكھ وسھولة الحرف شكل لخدمة .الحركة،االتساق االیقاع،

 .والكتابة للقراءة االعداد على ویساعد األطفال یحفز مما
 تحكیمھا  بعد األطفال على التصمیمات تلك عرض وتم -

 الثامن إلى األول من التصمیمات ( وطباعتھا استبیان بواسطة
 حتى التاسع من والتصمیمات سم ٦٠ × سم ٤٥ مقاساتھا
 ).سم ٥٠ × سم ٥٠ مقاساتھا عشر الخامس

  :صدق محتوى االستبیان 
 الباحثة اعداد من توصیف استمارة خالل من التصمیمات تقییم تم

 بتصمیم الخبرة ذوات المحكمین السادة على یاناالستب وعرض
 مدى على للحكم  التربوى النفس وعلم المنسوجات طباعة

 تلك أن *المحكمین اتفق وقد .المقترحة التصمیمات صالحیة
 یكون وبذلك ،التصمیمات صالحیة على للحكم كافیة البنود

 استطالع بنود وتضمنت . المحتوى لصدق خضع قد االستبیان
  :اآلتى الرأى

  :الجمالى البعد أوال
 .االتزان تحقق مدى - ١
 .االیقاع تحقق مدى - ٢
 .الحركة تحقق مدى - ٣
 ).التناسق( الوحدة تحقق مدى - ٤
  :الوظیفى البعد ثانیا
 .المقترحة للوظیفة التصمیم مالءمة مدى - ٥
 .لألطفال الجذب عنصر تحقق مدى - ٦
 .األطفال ألعمار التصمیم مناسبة مدى - ٧
 .والكتابة للقراءة االعداد فى المقترح التصمیم مساھمة مدى - ٨

 المحكمین من مجموعة بواسطة المنفذة التصمیمات تحكیم تم
 فى متخصصون  اكادیمیون تدریس ھیئة واعضاء  اساتذة تضمنت
  . والتربیة  التربوى النفس وعلم المنسوجات طباعة تصمیم

    
  الفكرة التصمیمیة الثانیة  األولى التصمیمیة الفكرة

    
  الفكرة التصمیمیة الرابعة  التصمیمیة الثالثة الفكرة
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  الفكرة التصمیمیة السادسة  الفكرة التصمیمیة الخامسة

    
  الفكرة التصمیمیة الثامنة  الفكرة التصمیمیة السابعة

    
  الفكرة التصمیمیة العاشرة الفكرة التصمیمیة التاسعة

    
  تصمیمیة الثانیة عشرالفكرة ال  الفكرة التصمیمیة الحادیة عشر

    
الفكرة التصمیمیة الرابعة عشر                الفكرة التصمیمیة الثالثة عشر                     

  
  عشر                 الخامسةالفكرة التصمیمیة 

  
  ھمة من حروف اللغة العربیةللمعالجات التصمیمیة المستل)  ككل(متوسطات تقییمات المتخصصین لمحاور التقییم ) 1(جدول 

 ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  التصميم 

 ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٣ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٣ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٥ ٢٤  مدى تحقق االتزان 

ى
مال
لج
د ا
بع
ال

  

 ٢٤ ٢٠ ٢٣ ٢٤ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٣ ٢٤ ٢٣ ٢٤ ٢٣ ٢٥ ٢٥ ٢٤ مدى تحقق االيقاع
 ٢٣ ٢٠ ٢٢ ٢٤ ٢١ ٢٢ ٢٤ ٢٣ ٢٤ ٢٢ ٢٣ ٢٠ ٢٤ ٢٣ ٢٤ مدى تحقق الحركة
 ٢٤ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٤ ٢٢ ٢٥ ٢٣ ٢٥ مدى تحقق الوحدة

 95 84 89 93 89 93 99 92 95 91 95 89 98 96 97 مجموع  درجات المحور
 95 84 89 93 89 93 99 92 95 91 95 89 98 96 97 تقييم جودة المحور األول

ى
يف
ظ
لو
د ا
بع
ال

 

 ٢٤ ١٨ ٢٠ ٢٣ ٢٢ ٢٤ ٢٤ ٢٣ ٢٥ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٥ ٢٤ ٢٥ مدى المالءمة للوظيفة 
 ٢٤ ١٨ ٢١ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٣ ٢٢ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٣ تحقق عنصر الجذب

 ٢٣ ١٥ ٢٠ ٢٢ ٢١ ٢٣ ٢٤ ٢٢ ٢٤ ٢٠ ٢٢ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٣ المالءمة ألعمار األطفال
 ٢٤ ١٥ ٢٠ ٢٣ ٢٣ ٢٤ ٢٤ ٢٢ ٢٤ ٢٣ ٢٤ ٢٣ ٢٥ ٢٥ ٢٥ المساهمة فى االعداد للقراءة والكتابة

 95 66 81 90 88 93 95 89 97 89 91 90 96 97 96 مجموع  درجات المحور
 95 66 81 90 88 93 95 89 97 89 91 90 96 97 96 تقييم جودة للمحور الثاني

 190 150 170 183 177 186 194 181 192 180 186 179 194 193 193  مجموع درجات المحاور
 95 75 85 91.5 88.5 93 97 90.5 96 90 93 89.5 97 96.5 96.5  تقييم الجودة لمحاور التقييم
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لتأثیر محاور التقییم والتصمیمات الطباعیة لألطفال  Two- way ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي في اتجاھین ) ٢(جدول 

  المستلھمة من حروف اللغة العربیة في ضوء تقییمات المتخصصین 
 مستوي الداللة "ف"قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية اتمجموع المربع مصدر التباين
 044. 4.894 58.800 1 58.800 المحاور

 001. 5.685 68.300 14 956.200 التصميمات
   12.014 14 168.200 الخطأ
  29 1183.200 المجموع

R2
= 0.86 

 لألطفال الطباعیة التصمیمات أن إلي )١( رقم الجدول نتائج تشیر
 ونجاح قبول درجة  حققت قد العربیة اللغة حروف من ھمةالمستل
 حیث التقییم لمحاور المتخصصین تقییم متوسطات ضوء في

 ٩٧ ،)١٤( للتصمیم بالنسبة وذلك ٧٥( بین ما الجودة تقییم تراوح
 جمیع أن علي یؤكد مما ) )٩ ،٣( للتصمیم بالنسبة وذلك

 :یلي ما التصمیم عملیة أثناء فیھا روعي قد المنفذة التصمیمات
 التصمیم مالئمة عن فضال والوحدة، والحركة، واالیقاع، االتزان،
 التصمیم ومناسبة الجذب، عنصر وتحقیق المقترحة، للوظیفة
 والكتابة للقراءة االعداد فى التصمیم مساھمة و األطفال، ألعمار

 ٢٥ درجة، ١٥( بین ما المؤشر ھذا تقییمات تراوحت حیث
 الطباعیة التصمیمات بأن القبول للباحثة یمكن وبالتالي ،)درجة
 درجة تحقق العربیة اللغة حروف من المستلھمة لألطفال المعدة
 لمحاور المتخصصین تقییم متوسطات ضوء في ونجاح قبول
 " التقییم

 اتجاھین في األحادي التباین تحلیل نتائج )٢( الجدول ویوضح
ANOVA way -Two میماتوالتص التقییم محاور لتأثیر 

 ضوء في العربیة اللغة حروف من المستلھمة لألطفال الطباعیة
 نسبة إلي )٢ر( التحدید معامل  قیمة وتشیر المتخصصین تقییمات
 المتغیرات علي التابع المتغیر انحدار إلي ترجع التي التباین

 النسبة ارتفاع علي ذلك دل )٢ر( قیمة ارتفعت ما وكل المستقلة
 حیث .التابع المتغیر علي المستقلة المتغیرات ھاب تُسھم التي المئویة
 الدراسة محل المحاور أن علي یدل ٠٫٨٦  = )٢ر( قیمة بلغت

 ضوء في الكلیة التباینات من %٨٦ تفسر المنفذة والتصمیمات
 المكملة النسبة وأن الخطیة، العالقة تفسرھا المحكمین تقییمات

 مھمة تغیراتم ھناك تكون كأن عشوائیة عوامل إلي ترجع %١٤
  .النموذج في تُضمن لم

 لألطفال  المنفذة التصمیمات تأثیر معنویة الجدول من یتضح كما
 المحكمین تقییمات في جاء كما العربیة اللغة حروف من المستلھمة

 تأثیر ومعنویة  التأثیر، معنویة وھي )٥٫٦٨( ف قیمة بلغت حیث

 ف قیمة تبلغ حیث )الوظیفي البعد الجمالي، البعد( المحاور
 متوسطات )٣(  الجدول ویوضح .التأثیر معنویة وھي  )٤٫٨٩(

  .ككل والتصمیمات المحاور،
  

یوضح المتوسطات وترتیب المحاور والتصمیمات ) ٣(جدول 
  المنفذة  لألطفال المستلھمة من حروف اللغة العربیة

  الترتيب  المتوسط  
 1 93.0  البعد الجمالي
 2 90.2  البعد الوظيفي

 2 96.5  )١(م التصمي
  مكرر 2 96.5  )٢(التصميم 
  مكرر 1 97.0  )٣(التصميم 
 9 89.5  )٤(التصميم 
 5 93.0  )٥(التصميم 
 8 90.0  )٦(التصميم 
 3 96.0  )٧(التصميم 
 7 90.5  )٨(التصميم 
 1 97.0  )٩(التصميم 
  مكرر  5 93.0  )١٠(التصميم 
 10 88.5  )١١(التصميم 
 6 91.5  )١٢(التصميم 

 11 85.0  )١٣(تصميم ال
 12 75.0  )١٤(التصميم 
 4 95.0  )١٥(التصميم 

 التصمیمات محاور وترتیب المتوسطات )١( شكل ویوضح
 الطباعیة التصمیمات متوسطات )٢( شكل  یوضح ،بینما الطباعیة
  العربیة اللغة حروف من المستلھمة لألطفال

     
  طباعیة لألطفال المستلھمة من حروف اللغة العربیةالمتوسطات وترتیب محاور التصمیمات ال) ١(شكل 
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  متوسطات التصمیمات الطباعیة لألطفال المستلھمة من حروف اللغة العربیة) ٢(شكل 

  :التحلیل الفنى
 العناصر مقاسات فى التنوع فیھ توافر معلق یمثل : األول التصمیم

 استخدمت وقد . والشكل الحرف بین ترابط عمل مع التصمیمیة
 ویساعد ،للطفل جذب كعنصر )المتتامة ( المتكاملة األلوان

 یساعدھم مما ،العربیة الھجاء حروف إدراك على األطفال التصمیم
  .بسھولة الكتابة فى

 واألشكال الحروف حجم بتنوع تمیز معلق یمثل : الثانى التصمیم
 األحجیة وحدات على معتمدة خلفیة عمل تم وقد لھا المصاحبة

 الخطوط لیونة فیھ ویظھر لألطفال جذب كعنصر )البازل(
  .الحروف وضوح أیضا و الكتابة سھولة  إلى یؤدى الذى وتنوعھا
 ،وتم الطفل مفروشات ألقمشة طباعى  تصمیم :الثالث التصمیم

 خلفیة مع المقاسات متعددة متجاورة عالقات فى العناصر توزیع
  مقاسات فى التنوع ویساھم . واتزانا ایقاعا حقق مما ھندسیة

 یجذب كما الكتابة بجمال واالحساس الطفل إدراك على الحروف
  . للقراءة الطفل

 تم ،لألطفال الستائر ألقمشة طباعى  تصمیم :الرابع التصمیم
 تقاطعھا وتم المقاسات متعددة متجاورة عالقات فى العناصر توزیع

 ةالعربی الكتابة أن الطفل تفھم على یعمل مما ،رأسیة خطوط مع
 یدرك وبالتالى التصمیم فى السائد العنصر ألنھا أفقیة ماتكون دائما
  . الیسار إلى الیمین من والكتابة القراءة اتجاه

 لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم :الخامس التصمیم
 العناصر مقاسات فى التنوع على التصمیمیة الفكرة اعتمدت.

 العلوى الجزء فى رأسیة خطوط مع تقاطعات عمل مع التصمیمیة
 اضاءة مع بالخلفیة دوائر أنصاف وعمل التصمیم من

 التى والحركة التكوین فى الحریة امكانیة للطفل ھنا ویظھر.خفیفة
 من وتمكنھ العربیة الكتابة جمالیات على التعرف على عدتسا

  .نمطیة الغیر القراءة
 .لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم :السادس التصمیم
 العناصر مقاسات فى التنوع على التصمیمیة الفكرة اعتمدت

 فى رأسیة وخطوط الخلفیة فى منكسرة خطوط عمل مع التصمیمیة
 االنتباه تركیز على یساعد مما . مالتصمی من العلوى الجزء

  .القراءة على قدرتھ من والتأكد البصرى لالدراك
 اعتمدت .لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم :السابع التصمیم

 التى التصمیمیة العناصر مقاسات فى التنوع على التصمیمیة الفكرة
 لكل شكل استخدام وتم )البازل( األحجیة من إطار مع وضعھا تم

 استخدام وتم.والثانویة األساسیة األلوان واستخدمت ،حرف
 طیور من البیئیة العناصر بمسمیات تبدأ التى والحروف األشكال
  .وصورتھ الحرف شكل قراءة الطفل على یسھل مما وفواكھ

 لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم : الثامن التصمیم
 العناصر اساتمق فى التنوع على التصمیمیة الفكرة اعتمدت.

 واستخدمت.بالخلفیة وإضاءة منكسرة خطوط عمل مع التصمیمیة
 واالدراك االنتباه تركیز على تساعد حتى التصمیم فى ھادئة ألوان

 القراءة على الطفل قدرة من یرفع مما الحروف لقراءة البصرى
  .الصحیحة
 الفكرة اعتمدت . لألطفال طباعى معلق تصمیم :التاسع التصمیم
 خلفیة على متنوعة بمقاسات التاء حرف استخدام على میةالتصمی
 منتظم غیر ایقاع تحقیق وتم ،)بازل( أحجیات من مكونة تفاحة

 حرف مقاسات فى التنوع ویساھم المتكاملة، األلوان واستخدمت
 الخط بجمال لالحساس الطفل ویجذب البصرى ادراك على التاء

  .والكتابة القراءة على یساعد مما العربى
 .لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم : العاشر التصمیم
 بمقاسات التاء حرف استخدام على التصمیمیة الفكرة اعتمدت
 تحقیق وتم ،)بازل( أحجیات من مكونة تفاحة خلفیة على متنوعة
 الخلفیة تقسیم وتم ،المتكاملة األلوان واستخدمت منتظم غیر ایقاع
  .باردة بألوان وتلوینھا المقاسات مختلفة مربعات إلى

 .لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم :عشر الحادى التصمیمیم
 بمقاسات التاء حرف استخدام على التصمیمیة الفكرة اعتمدت
 ،)بازل( أحجیات من مكونة تفاحة شكل على خلفیة على متنوعة

 األلوان واستخدمت التاء بحرف  منتظم غیر ایقاع تحقیق وتم
 یسھل حتى وذلك . بالتفاحة منتظم غیر ایقاع عمل مع ةالمتكامل

  .للحروف المائلة والكتابة العربى الخط جمالیات ادراك الطفل على
 .لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم :عشر الثانى التصمیم
 بمقاسات الباء حرف استخدام على التصمیمیة الفكرة اعتمدت
 الخلفیة فى لینة موجیھ  خطوط عمل ،مع  أفقیة خطوط فى مختلفة

 وكتابتھا قراءتھا إدراك لسھولة الكتابة ابرازحروف على یعمل مما
  .للطفل

 لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم :عشر الثالث التصمیم
 بمقاسات الباء حرف استخدام على التصمیمیة الفكرة اعتمدت.

 اعاایق حقق مما  المسافات منتظمة غیر أفقیة خطوط فى مختلفة
 فیھا استخدم  خداعیة حركة ذات لونیة خلفیة عمل مع منتظم غیر
 بالھدوء باالحساس الباردة باأللوان وتمیزت متدرجة ألوان

 على األطفال تساعد وبدورھا الباء حرف وضوح على وساعدت
 تنوع وادراك قراءت وسھولة كتابتھ وعناصر الحرف ادراك

 . الحروف كتابة مقاسات
 لألطفال التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم :عشر الرابع التصمیم

 التصمیمیة الوحدات استخدام على التصمیمیة الفكرة اعتمدت.
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 عمل مع مختلفة واتجاھات بمقاسات )العربیة الھجاء حروف(
  .القراءة على األطفال یساعد وھو مربعات عن عبارة خلفیة

 اللألطف التأثیث ألقمشة طباعى تـصمیم  :عشر الخامس التصمیم
 للوحدات متنوعة مقاسات استخدام على التصمیمیة الفكرة اعتمدت.

 على األطفال یساعد وھو ودوائر اقواس من مكونة خلفیة مع
  .  قراءتھا سھولة مع العربیة الھجاء حروف ادراك

 التصمیم أن االستبیان من علیھا الحصول تم التى النتیجة أظھرت
 أغلب استحسان نالوا سعوالتا والسابع والثالث  والثانى األول

 حیث من التصمیمات لھذه أفضلیة مایعكس وھو رأیھم المستطلع
 الخامس التصمیم الثانیة المرتبة فى وتالھم العمریة للفئة مالءمتھم
 المرتبة فى ثم ضئیلة بفروق ولكن عشر والخامس عشر والرابع
 ثانىال ثم ،السادس التصمیم التوالى على ثم الثامن التصمیم الثالثة
   .عشر الثالث وأخیرا ،عشر الحادى ثم العاشر ثم عشر،

  :متغیرات البحث
 مرحلة – نصر بمدینة للغات ھارفرد مدرسة :الدراسة وزمن مكان
 أطفال قبول یتم حیث )التمھیدى األول الصف( األطفال ریاض
 القبول لقواعد تبعاَ  داون ومتالزمة التوحد اضطراب وذوى عادیین

  .والتعلیم التربیة ارةوز تحددھا التى
  .م ٢٠١٣/٢٠١٤ الدراسى للعام األول الدراسى الفصل فى وذلك
  .العربیة اللغة حصة فى وذلك

  :إجراءات التجربة
 شرح بعد وذلك التجربة إلجراء  المدرسة إدارة موافقة أخذ تم

 الدراسة أجریت وقد .أدواتھا وتوفیر تنفیذھا وكیفیة الدراسة فكرة
  :التالیة الخطوات حسب العربیة اللغة حصة داخل
 :الدراسة عینة - ١
 عادیین أطفال سنوات )٦- ٤( سن طفل ٢١ -
 أنھ على مشخص منھم طفل كل سنوات )٦- ٤( سن طفل ٢١ -

 .أخرى إعاقة أى من یعانى وال توحدى طفل
 طفل أنھ على مشخص منھم كل سنوات )٦- ٤( سن طفل ٢١ -

 .أخرى إعاقة أى من یعانى وال داون متالزمة
 بین وتراوحت )المدرسة قبل من( لھم الذكاء نسبة اسقی تم -

 Benih” ”Stanfordبینیھ ستانفورد مقیاس على ٧٠:٥٠
 المدرسة سجالت خالل من العقلیة أعمارھم تحدید تم -

 .بھم الخاصة المیالد وشھادات قبولھم واستمارات
  :تم استبعاد بعض األطفال لألسباب التالیة

بمقیاس ستانفورد ) ٥٠:٧٠(العمر العقلى یزید أو یقل عن  - ١
 .بینیھ

 .سنوات) ٦:٤(العمر الزمنى لیس مابین  - ٢
 .فئة التوحد المصاحبة بنشاط حركى زائد - ٣
 .بعض أطفال المصابین بمتالزمة داون نتیجة كثرة الغیاب - ٤
كل من یحصل على أكثر من درجتین فى االختبار التحصیلى  - ٥

 .األكادیمى القبلى
 مجموعة كل . متساویة اتمجموع ثالث إلى فئة كل تقسیم تم - 

 : تجریبیتین ومجموعتین ضابطة مجموعة : أطفال ٧ من مكونة
 تدرس األخرى والمجموعة االستنسل بأسوب  احداھا تدرس

  .القوالب بأسلوب
 ( واحد  طباعى قالب فى منھ األول والحرف الشكل وضع تم -

 المتخصصین توجیھ على بناء ) الطباعة طریقتى من كل فى
 بینھما بصرى ربط إلى یؤدى بما والحرف الشكل بین للربط
 .التذكر على فیساعدھم لألطفال بالنسبة

 الھجاء حروف تعلیمھم تم الضابطة المجموعة أطفال -
 على والقائمة ،حالیا المدارس فى المتبعة التقلیدیة بالطریقة

 .اللفظى التلقین
 الھجاء حروف تعلیمھم تم األولى التجریبیة المجموعة أطفال -

  .القوالب باستخدام )ص( الحرف إلى )أ( الحرف eنم
 الھجاء حروف تعلیمھم تم الثانیة التجریبیة المجموعة أطفال -

 .االستنسل باستخدام )ص( الحرف إلى )أ( الحرف من
 و التوحدیین للطالب العربیة الھجاء حروف تعلیمم ترتیب تم -

 قومت والتى  المدرسة فى المتبعة للمنھجیة وفقا داون متالزمة
  .المتشابھة الحروف تعلیم تاخیر على

 :أدوات البحث
  .سم ٣٥ X 22  مساحة رسم ورق توفیر تم  - ١
 .أزرق – أحمر – أصفر :بجمنت عجینة من ألوان ثالثة  - ٢
 الخشب من مسطحة قطعة عن عبارة والقالب : خشبیة قوالب - ٣

 المقاس بنفس المشمع من طبقة السفلیة الجھھ من بھا ملتصق
 حروف من واحد ھجاء حرف بارزاَ  حفراَ  علیھا ومحفور

 ومن ،القالب نفس فى لھ المصاحب الشكل مع العربیة اللغة
 خاللھ من یتم لكى الخشب من مقبض مثبت العلیا الجھھ
  .الطباعى القالب فى التحكم

 أبعاد من قلیال أكبر أبعاده مستطیل وعاء عن عبارة : حبارة - ٤
 ملونات من یلقل وسكب بداخلھ اسفنجة وضع تم الختامة
 كمیة  الطباعى بالقالب الیعلق حتى وذلك علیھ البجمنت

  .الطباعة عن الناتج الشكل فتشوه الجبمنت ملونات من كبیرة
 لھ المصاحب الشكل ومعھ حرف كل  تفریغ تم : االستنسل - ٥

 .البالستك من قطعة على
 .اإلسفنج من استنسل مدقات - ٦
 علیھا الطباعة ةعجین فرد یتم لكى المقوى البالستیك من قطع - ٧

  .االستنسل طباعة فى الستخدامھا
  والتعلیم التربیة وزارة بكتاب  الموجودة باألشكال االلتزام تم -

 .واالستنسل الطباعیة القوالب فى
  :تعلیمات طباعة القوالب

  :یتم الشرح لألطفال على النحو التالى
اضغط بالقالب على الحبارة برفق حتى ینتقل اللون إلى سطح  - ١

  .قالبال
  .اضغط بالقالب على الورقة حتى ینتقل اللون إلى سطحھا - ٢
 .كرر الطباعة عدة مرات باأللوان التى ترغب فیھا - ٣

  :تعلیمات طباعة االستنسل 
  :یتم الشرح لألطفال على النحو التالى

افرد طبقة رقیقة من عجینة الطباعة على سطح قطعة من  .١
  .البالستیك

لطباعة التى على البالستیك إلى انقل كمیة قلیلة من عجینة ا - ٢
  .المدق

المحملة باللون والمعطاه لك )  المدق ( اضغط قطعة االسفنج  - ٣
برفق على الحرف و الشكل المفرغ فى البالستیك حتى ینتقل 

  ).من خالل الفراغات(اللون من سطح المدق إلى الورقة 
 .كرر الطباعة عدة مرات باأللوان التى ترغب فیھا .٢
ة االستنسل بمشابك فى الورق حتى التتحرك یتم تثیبت شریح .٣

  .أثناء الطباعة
  :تصمیم التجربة

عمل اختبار قبلى على المجامیع الضابطة والتجریبیة للتأكد من  - ١
 .ثبات االختبار التحصیلى المعرفى 

لكل المجامیع  –عمل اختبار بعدى على  الفئات الثالث  - ٢
حروف محل بعد االنتھاء من تدریس ال  - الضابطة والتجریبیة 

باختبار تحصیلى وفقا ، الدراسة  للوقوف على مدى تحصیلھم
لتعلیمات مدیریة التربیة التعلیم الخاصة ببنود االختبار وكیفیتھ، 
وبعد عرض نموذج االختبار على االساتذة المتخصصین 
بغرض التأكد من مالءمة ووضوح االختبار وارتباط األھداف 

 .بأسئلة االختبار



1484 International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1477-1487  
  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
  

ختبار على أربعة  أسئلة بالنسبة لكل حرف من وقد اشتمل اال - ٣
  :الحروف المستخدمة فى الدراسة كما یلى

  .صل الحرف بالحرف المشابھ -
 .اختر الحرف المناسب للشكل المرفق -
 .صل الحرف بالشكل المناسب لھ -
 .اكتب الحرف المناسب للشكل -

یوضح ) ١(شكل رقم .فیما یلى بعض تجارب األطفال الطباعیة 
والتى تشمل  ألطفال التى قاموا  بطباعتھا بالقوالب بعض تجارب ا

. حروف الھجاء التى تم تدریسھا لھم واألشكال المصاحبة لھا
بعض التجارب الطباعیة التى قام األطفال ) ٢(ویوضح شكل رقم 

  :بطباعتھا بأسلوب األستنسل

بعض التجارب التى قام األطفال بطباعتھا         ) ٣(شكل رقم        
  ستنسل باال

  
 بعض التجارب التى قام األطفال بطباعتھا) ٤(شكل رقم 

بالقوالب                                                                               
  :نتائج التجربة 

  :الجانب اإلحصائى
تم اجراء المعالجات االحصائیة وحساب صدق وثبات أدوات 

ئى للبیانات للتأكد من صحة البحث وعمل التحلیل اإلحصا
وقد اعتمد األسلوب اإلحصائى على المتوسط ، فروض الدراسة

الحسابى واالنحراف المعیارى لحساب نسبة التجانس بین جمیع 
ولكى تتحقق الباحثة من تجانس المجموعات قبلیا، تم . العینات

 One Wayتطبیق اختبار تحلیل التباین أحادى االتجاه 
ANOVA"" التجانس للفئات الثالث ومجموعاتھا،  فى حساب

وذلك للتعرف على داللة الفروق بین متوسطات المجموعات فى 
والجدول رقم التطبیق القبلى لالختبار التحصیل فى اللغة العربیة 

  .یلخص ھذه النتائج) ١(
  

ومتالزمة داون فى االختبار التحصیلى القبلى  فى ، والتوحدیین، نتائج اختبار تحلیل التباین أحادى االتجاه األطفال العادیین) ٤( جدول 
 اللغة العربیة

  الفئة األولى
 )األطفال العاديين(

 مصدر التباين
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 "ف"قيمة 
مستوي 
 الداللة

 048. 2 095. بين المجموعات
.094 

 
.911 

 
 508. 18 9.143  داخل المجموعات

  20 9.238  لكلىالتباين ا

  الفئة الثانية
األطفال (

 )التوحديين

 مصدر التباين
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 "ف"قيمة 
مستوي 
 الداللة

 143. 2 286. بين المجموعات
.257 

 
.776 

 
 556. 18 10.000  داخل المجموعات

  20 10.286  التباين الكلي

  الفئة الثالثة
متالزمة أطفال (

 )داون

 مصدر التباين
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 "ف"قيمة 
مستوي 
 الداللة

 048. 2 095. بين المجموعات
.073 

 
.930 

 
 651. 18 11.714  داخل المجموعات
  20 11.810 التباين الكلي

  
یتضح من نتائج الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائیا بین 
فئات البحث الثالث والمجموعات داخل كل فئة فى التطبیق القبلى 

وبالتالى یوجد تكافؤ  ،لالختبار  التحصیلى فى مقرر اللغة العربیة
  .بین جمیع المجموعات قبلیا
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  ).٢(كما ھو موضح بالجدول رقم  LSD بتطبیق اختبار ولتحدید اتجاه الفروق بین مجموعات البحث  قامت الباحثة  
للمقارنات المتعددة بین مجموعات البحث  في  التطبیق البعدى لالختبار  LSD  الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار) ٥(جدول 

  التحصیل فى اللغة العربیة

  الفئة األولى
األطفال (

  )العاديين

  
) ١(الطريقة التقليدية 

  ٥١,١٤=م
  )٢(طريقة القوالب 

  ٥٥,٦٠=م
) ٣(طريقة االستنسل 

=٥٥,٧١  
  *٤,٥٧  *٤,٥    ٥١,١٤=م) ١(ريقة التقليدية الط

  ٠,٠٧      ٥٥,٢٩=م)٢(طريقة القوالب  

        ٥٥,٧١) =٣(طريقة االستنسل

  الفئة الثانية
األطفال (

  )التوحديين

  
) ١(الطريقة التقليدية 

  ٤٧,١٤=م
  )٢(طريقة القوالب 

  ٥٢,٠٠=م
) ٣(طريقة االستنسل 

=٥٤,٨٦  
  *٧,٧١  *٤,٨٥    ٤٧,١٤=م) ١(الطريقة التقليدية 
  *٢,٨٥      ٥٢,٠٠=م)٢(طريقة القوالب  

        ٥٤,٨٦)=٣(طريقة االستنسل 

  الفئة الثالثة
أطفال (

متالزمة 
  )داون

  
) ١(الطريقة التقليدية 

  ٤٨,١٤=م
  )٢(طريقة القوالب 

  ٥٤,٥٧=م
) ٣(طريقة االستنسل 

=٥٤,٥٧  
  *٦,٤٢  *٦,٤٢    ٤٨,١٤=م) ١(الطريقة التقليدية 
  ٠,٠٠      ٥٤,٥٧=م)٢(  طريقة القوالب

        ٥٤,٥٧)=٣(طريقة االستنسل 
  

  :یتضح من النتائج التى یلخصھا الجدول السابق األتى
  :أوال فئة األطفال العادیین

بین  ٠٫٠٥أن ھناك فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة 
یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات كما مجموعات البحث 

طریقة التقلیدیة، ومتوسط درجات المجموعة  التى درست بال
حیث بلغت الفروق بین ) القوالب، االستنسل(المجموعة 
على الترتیب  وھى دالة عند مستوى ) ٤٫٥٧، ٤٫٥٠(المتوسطات 

٠٫٠٥ 
ال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة التى 
درست بطریقة القوالب، ومتوسط درجات المجموعة التى درست 

) ٠٫٠٧(حیث بلغت الفروق بین المتوسطات . ستنسلبطریقة اال
 .على الترتیب وھى غیر دالة 

  ):األطفال التوحدیین(الفئة الثانیة 
بین مجموعات  ٠٫٠٥ھناك فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة  - 

  :البحث كما ھو موضح 
یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة الضابطة 

لتقلیدیة، ومتوسط درجات المجموعتین التى درست بالطریقة ا
والتى درست باستخدام االستنسل ، التى درست باستخدام القوالب:

على الترتیب  ) ٧٫٧١، ٤٫٨٥(حیث بلغت الفروق بین المتوسطات 
 لصالح طریقة االستنسل - ٠٫٠٥وھى دالة عند مستوى 

یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة التى 
ومتوسط درجات المجموعة التى درست ، دام القوالبدرست باستخ

) ٢٫٨٥(باستخدام االستنسل حیث بلغت الفروق بین المتوسطات 
لصالح طریقة  - ٠٫٠٥على الترتیب وھى دالة عند مستوى 

 االستنسل
  ):أطفال متالزمة داون(الفئة الثالثة 

بین مجموعات  ٠٫٠٥ھناك فرق دال إحصائیا عند مستوى داللة  - 
  :كما ھو موضح  البحث

یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة الضابطة 
التى درست بالطریقة التقلیدیة، ومتوسط درجات المجموعتین 

. والتى درست باستخدام االستنسل ، التى درست باستخدام القوالب:
على الترتیب  ) ٦٫٤٢، ٦٫٤٢(حیث بلغت الفروق بین المتوسطات 

 .لصالح طریقتى القوالب واالستنسل - ٠٫٠٥وى وھى دالة عند مست
ال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة التى 

ومتوسط درجات المجموعة التى درست ، درست باستخدام القوالب
) ٠٫٠٠(حیث بلغت الفروق بین المتوسطات . باستخدام االستنسل

 .على الترتیب وھى غیر دالة 
متوسطات بین درجات طالب الفئات ال) ١(ویوضح الشكل رقم 

. والتوحدیین ومتالزمة داون، األطفال العادیین: الثالث 
التى درست باستخدام القوالب ( ومجموعاتھم الضابطة والتجریبیة 

فى التطبیق البعدى )  واألخرى التى درست باستخدام االستنسل
  .لالختبار التحصیلى فى اللغة العربیة

  
: ات بین درجات طالب الفئات الثالث المتوسط) ٥(شكل رقم 

ومجموعاتھم . والتوحدیین ومتالزمة داون، األطفال العادیین
 الضابطة والتجریبیة

  : Resultsالنتائج
 الضابطة للمجموعات البعدى التحصیلى االختبار خالل من - ١

 القوالب طباعة أسلوبى استخدام فاعلیة ثبت والتجریبیة
 األطفال لفئات ألكادیمىا المستوى تحسین فى واالستنسل



1486 International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1477-1487  
  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
  

 الصف ( داون ومتالزمة والتوحدیین العادیین : الثالث
 مقارنة وذلك ،األطفال ریاض مرحلة من )التمھیدى األولى

 ،تعلیمھم فى المتبعة التقلیدیة بالطریقة درسوا الذین بزمالئھم
 أفراد درجات متوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد حیث

 العینات وأفراد الضابطة بالمجموعات ثالثال للفئات العینات
 لصالح البعدى التحصیلى االختبار فى التجریبیة بالمجموعات
 .الثالث للفئات التجریبیة المجموعات

 واالستنسل بالقوالب التعلم بین احصائیا دالة فروق التوجد - ٢
 فروق توجد بینما ،داون ومتالزمة العادیین األطفال فى وذلك
 األطفال فى واالستنسل بالقوالب التعلم بین احصائیا دالة

 .االستنسل لصالح التوحدیین
 تكافؤ ثبت الفئات لجمیع القبلى التحصیلى االختبار خالل من - ٣

 إحصائیة دالة ذات فروق التوجد حیث المجموعات جمیع
 .بینھم

 .والثانویة األساسیة األلوان على األطفال تعرف - ٤

 :Discussionالمناقشة 
محل  - لتأثیر اإلیجابى لتعلم فئات األطفال  الثالث ترى الباحثة أن ا

یرجع إلى أن استخدام الفن كوسیلة للعب باأللوان شكل  - الدراسة 
ولفت للنظر، مما یزید من قدرتھم على استیعاب ، عنصر جذب

حیث تتأثر الذاكرة بالصورة أكثر من ، المعلومات وتذكرھا
تج عنھ تنبیھ حسى وقد حققت الصورة  اتصاال بصریا ن، الصوت

و تؤكد الدراسات أن الذاكرة البصریة أقوى أنواع . شدید لألطفال 
 )٢(الذاكرة وھذا یوضح مدى فاعلیة الصورة فى العملیة التعلیمیة 

كما أن اللعب فى .حیث أن الصورة تخاطب عقل ووجدان الطفل
واللغة عامل ، وعنصر جذب، ونشاط مثمر، حیاة الطفل عمل ممتع

واللعب ھو شكل ، لتنمیة مھاراتھم اللغویة الشفھیة والكتابیة أساسى
  .)١٦(من أشكال الفھم عند الطفل إنھ العقل واللغة 

وترى الباحثة أن وجود فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات 
ومتوسط درجات ، المجموعة التى درست باستخدام القوالب

یقة االستنسل المجموعة التى درست باستخدام االستنسل لصالح طر
یكسبھم عند األطفال التوحدیین، ربما یعود إلى أن ھذا األسلوب 

كما . مما یساعد على زیادة االنتباه، مھارة التركیز داخل حیز محدد
أنھ یساعد فى تقویة القبضة الثالثیة لھم مما یساھم فى اعدادھم 

  .للكتابة
، یرا إیجابیاكما أن استخدام أسلوب اللعب فى تعلیم األطفال حقق تأث

حیث تشیر الدراسات أن األطفال ینبغى لھم أن یتعلموا فى سیاق 
فاألطفال یتعلمون وھم یلعبون وتلك طریقة وظیفیة ، نشاط ما

وھنا یكون تنظیم خبرات . مالئمة لتعلیم األطفال فى الروضة
فالطفل فى سیاق نشاط اللعب التعلیمى ، التعلیم والتعلم وعملیاتھما

وھذا یتفق .)١٨(ولكن نتاج ھذا النشاط ھو التعلم ، طفولتھیعیش لعب 
مع التسلسل الھرمى إلبراھام ماسلو الحتیاجات األفراد الفوقیة التى 

وھذا یتضح من مفھوم تقنیات ، تتركز على الشعور بتحقیق الذات
اللعب، التى تحمل مفھوم الحافز أو الدافع الذى یحاول المستخدم 

كما ساھم استخدام األلوان .)١٤(مرتبة أعلى  تحقیقھ لوضع ذاتھ فى
حیث أن . بدرجات تشبعھا العالیة فى إدراك اللون   األساسیة

والتشبع ، والدرجة، الكنھ: إدراك اللون یتم فى ثالث مستویات 
)١٧(.  

  :Recommendations التوصیات
  :توصى الباحثة بما یلى 

ن التعلیم ضرورة العمل على ایجاد حلول للحد من التسرب م - ١
  .وجعل مرحلة ریاض األطفال مرحلة إلزامیة

راسات أھمیة  - ٢ ِ ة ومراكز البحوث والدّ سعى المؤسسات التعلیمیّ
إلعادة حیویة التعلیم وفاعلیتھ، وذلك بإحیاء الطموح العلمى 

 . لدى المتعلمین من أبنائھا

ضرورة التدخل المبكر مع األطفال لمعالجة حاالت التأخر  - ٣
 .الدراسى

مساھمة الفن عامة وطباعة المنسوجات خاصة فى  أھمیة  - ٤
إحداث نقلة نوعیة فى أسلوب التعلیم لمرحلة ریاض األطفال 

ومحاولة تقدیم ، واالبتدائى لرفع المستوى األكادیمى لطالبنا
 .حلول مناسبة لكل حاالت  القصور فى الناحیة التعلیمیة

تنسل أھمیة استخدام كل من الطباعة بأسلوبى القوالب واالس - ٥
فى تعلیم األطفال فى مرحلة ریاض األطفال عامة  لالرتقاء 

 .بالمستوى األكادیمى لھم
التعلیم (وعامة ھناك ضرورة ملحة لالھتمام بالتعلیم المستمر 

ة )المستمر یقابل التعلیم النظامى ، سواء من قبل المؤسسات التعلیمیّ
راسات ِ مرحلة وذلك بالنسبة لل، أو من قبل مراكز البحوث والدّ

اإلبتدائیة ،حیث یتخلى كثیر من األطفال عن المدرسة إما رغبة فى 
. البعد عن التعلیم أو بسبب الرسوب فى االمتحانات أو غیر ذلك

 المشكلةویساھم التعلیم المستمر إلى حدّ كبیـر فى إزالة ھذه 
بحیث تتاح فرص التعلیم لنسبة كبیرة من أبناء المجتمع ، وتالشیھا

أو ، مـكنوا لسبب أو آلخر من االلتحاق بالتعلیم النظامىالذین لم یت
خاصة طباعة  –النقطاعھم بعد التحاقھم وھنا تكمن أھمیة الفن 

  .كوسیلة محفزة على التعلیم وجاذبة للمتعلم –المنسوجات 

 :Referencesالمراجع 
  :أوال المراجع العربیة

 تابةالك لتعلیم الطفل إعداد" :  )١٩٧٦( عواطف ، إبراھیم - ١
  .القاھرة ،النھضة دار ،" والریاض الحضانة فى

 االبداعیة األنشطة" : )٢٠٠٨( رضا دمحم ،البغدادى - ٢
   .القاھرة ،العربى الفكر دار ،الثانیة الطبعة ،"لألطفال

 غیر األطفال سیكولوجیة" :    )٢٠٠٦( فاروق ،الروسان - ٣
  .عمان ،الفكر دار ،" العادیین

 لتطویر المستقبلیة اآلفاق " :   )٢٠٠٢( أحمد السید،محمود - ٤
   دمشق ،األولى الطبعة العجلونى، مطبعة ،"العربیة التربیة

 والتربیة الطفل " :          )٢٠٠٢( عبدهللا أحمد العلى، - ٥
   .القاھرة ،الحدیث الكتاب دار ،" الثقافیة

 الجمالیة المؤثرات " : )١٩٩٥( على طھ كمال ،الغرباوى - ٦
 غیر  الشبیكة أقمشة بعض تصمیم فى ثرهوأ اللون لعنصر

 الفنون ،كلیة منشورة غیر ماجستیر رسالة الحقیقیة،
   .حلوان جامعة ،التطبیقیة

 أكثر داون متالزمة" : )٢٠٠١( ناصر عیسى سعود الملق، - ٧
                                      .             بورصة ،" العالم فى تزایداَ  الذھنیة اإلعاقات
  الریاض ،للطباعة

 : )٢٠١١( واالعتماد التعلیم جودة لضمان القومیة الھیئة - ٨
 التعلیم لمؤسسات واالعتماد الجودة ضمان معاییر وثیقة"

 ،الثالث االصادر ،" األطفال ریاض وثیقة – الجامعى قبل
    .القاھرة ،واالعتماد التعلیم جودة لضمان القومیة الھیئة

 اللغة تعلم صعوبات" ):٢٠٠٣( المطلب عبد دمحم ،جاد - ٩
 ،األولى الطبعة والنشر، للطباعة الفكر دار ،"العربیة
  .األردن

 جودة ،حسین حسین ،وحجاج دمحم ،مصطفى حسین - ١٠
 المنسوجات طباعة تصمیم " ):١٩٩٣( ،عبدالعزیز

  .القاھرة ،األولى الطبعة ،"الیدویة
 فعالیة" : ) ١٣٢٠( ممدوح مروة ،حمودة و دمحم مھا ،عامر - ١١

 التوحدیین األطفال تعلیم فى االستنسل طباعة استخدام
 مجلة " النسجیة لمعلقاتھم طباعیة تصمیمات فى منھ واإلفادة
   .القاھرة ،الرابع العدد ،الثالث المجلد ،الدولیة التصمیم

 الكلمة بین العالقة :" )٢٠٠٠( ھارون سماح ، عبدالسالم - ١٢
 رسالة ،"مصر فى فلاألط قصص كتب فى والصورة



Preparing to Learn Reading and Writing Using Manual Printing  1487 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  .القاھرة الفنى، للنقد العالى المعھد منشورة غیر ماجستیر
 فى اللعب تقنیات تأثیر" : )٢٠١٤( وجیھ جورج ،عزیز  - ١٣

 مجلة ،"المتعة تصمیم خالل من اإلنسانى السلوك تعدیل
   .األول االصدار ،الخامس المجلد ،الدولیة التصمیم

 تشكیلیة  اتجاھات" : )٢٠٠١( مصطفى جیھان ،عفیفى  - ١٤
 رسالة ،"الیدویة والطباعة الصباغة مجال فى متعددة لتقنیات

  .حلوان جامعة ،الفنیة التربیة كلیة منشورة غیر ماجستیر
 ألطفال اللغویة األلعاب " : )١٩٩٩( رجب دمحم ،هللا فضل - ١٥

   .القاھرة ،الكتب عالم ،األولى الطبعة ،" المدرسة ماقبل
 ):٢٠١٤( العزیز عبد أحمد ،الشخص و سمیر أحمد ،كامل  - ١٦

 تصمیم فى البصریة المؤثرات الستخدام االیجابیة األثار  "
 ،الخامس المجلد ،الدولیة التصمیم مجلة ،"التجارى الفراغ

   .األول االصدار
 ):٢٠٠٠( محمود دمحم الحیلة، و احمد توفیق مرعى، - ١٧

 ،األولى عةالطب ،المسیرة دار ،" الحدیثة التربویة المناھج"
  .عمان

 الدولى التصنیف:" )٢٠٠٦(الیونسكو المتحدة األمم منظمة - ١٨
 ،والثقافة والعلم للتربیة المتحدة األمم منظمة ،" للتعلیم المقنن
  .الثانیة الطبعة

 فى التعلیم استراتیجیات" : )١٩٩٠( الناشف محمود ھدى - ١٩
   .،القاھرة العربى الفكر دار ،" المبكرة الطفولة
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