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أثر برامج التدريب امليداني في تنمية قدرتي (اإلدراك والتذكر) لدي عينة من أطفال الروضة

The effect of field training programs in developing
the abilities of (cognition and recalling) of a sample of pre- school children

:ملخص

Abstract:

يهدف البحث احلايل �إيل التعرف �إىل �أثر برامج التدريب
امليداين يف تنمية قدرتي (الإدراك والتذكر) لدي عينة من �أطفال
 طفل تراوحت �أعمارهم بني81  وتكونت العينة من،الرو�ضة
 واعتمد البحث يف جمع البيانات على اختبار،) �سنوات6 :4(
 وبرامج التدريب امليداين التي،الإدراك والتذكر لأطفال الرو�ضة
 وا�ستخدمت،نفذتها الطالبات املعلمات تخ�ص�ص ريا�ض الأطفال
،املتو�سطات واالنحرافات املعيارية واختبار ت ملعاجلة البيانات
وقد تو�صلت النتائج �إىل فاعلية برامج التدريب امليداين يف تنمية
) والتذكر عند م�ستوى0.01( قدرتي الإدراك عند م�ستوى داللة
 كما ات�ضح وجود فروق دالة،) لدي �أطفال الرو�ضة0.05( داللة
،�إح�صائي ًا تعزى �إىل العمر «�صغري – كبري» يف قدرة الإدراك
كما ات�ضح عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا باختالف النوع
االجتماعي «ذكور – �إناث» يف قدرتي الإدراك والتذكر تعزى �إىل
.برامج التدريب امليداين
 القدرات العقلية – الأن�شطة التعليمية:الكلمات املفتاحية
.– الأركان التعليمية

This study aims at identifying the effect of the
field training programs in developing the abilities of
cognition and recalling of a sample of pre- school
children composed of 81 children aged from (4 –
6 years). To carry out the study, the researchers
designed a scale to measure the cognition and
recalling abilities of the pre- school children. The
study was conducted on two groups experimental and
control. The findings revealed that the effectiveness
of the field training programs in developing the
abilities of cognition at a significance level of (0.01)
and recalling at a significance level of (0.05) of
pre- school children, Moreover, the study revealed
that there is significant statistically in developing
cognition of pre- school children and there are no
significance statistically regarding gender.
Key words: cognitive Abilities – learning
activities – learning corners
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بني املثريات املختلفة وا�ستخال�ص النتائج ،ثالثاً -العوامل التي
دفعتنا �إىل ما تعلمناه بالفعل ،وت�شري �إىل حمركات الإدراك وتعلم
الإدراك ،فعملية البحث عن املعلومات تعترب حمرك جوهري
للأطفال ال�صغار لتنمية �أو لتعلم الإدراك (.)Gibson, 1991
والطفل يف املرحلة ما بني � 6 – 3سنوات يتميز باعتماده
على حوا�سه حتي يتمكن من �إدراك الأ�شياء واملواد املحيطة حوله
وتكوين �صوره ح�سية يختزنها يف ذهنه حتي يخربها مرة �أخري
لي�سرتجعها ويدركها مرة ثانية ،ومن �أهم مظاهر الإدراك احل�سي
للأطفال ما يلي (الب�سيوين2004 ،؛ النجاحي ون�صار:)2009 ،
�Ú Úإدراك الأ�شكال :ويق�صد به �إدراك الطفل لأوجه ال�شبه
واالختالف بني الأ�شكال.
�Ú Úإدراك الأحجام والأطوال :وهو ت�صنيف الأحجام
والأطوال.
�Ú Úإدراك العالقات :ويعني تعرف الطفل على العالقات
بني الأ�شياء.
�Ú Úإدراك الت�سل�سل :هو ازدياد �إدراك الطفل للت�سل�سل الزمني
للأفكار وللأحداث املتعاقبة.
�Ú Úإدراك الأعداد :وهي �شيء جمرد للطفل ،وعند �إتاحة
الفر�صة له وا�ستخدام الأفكار اخلا�صة بها مثل التناظر �أو التطابق
يكون ا�ستخدامه للأعداد منطقياً.
�أما التذكر فهو «العملية التي ت�شري �إىل اختزان املعلومات
وا�ستدعائها التي ت�أتي عن طريق االدراك والفهم» (ال�ضبع،
 .)121 ،2007وميكن تعريفه ب�أنه «القدرة على ا�سرتجاع
املعلومات وهذا �سلوك ب�سيط غري معقد ،وي�شري هذا امل�ستوى �إىل
قدرة املتعلم على ا�سرتجاع املعلومات التي �سبق تعلمها ويعد
هذا امل�ستوى �أ�سهل امل�ستويات املعرفية» (خطايبة،2003 ،
.)130
وتعد مرحلة الرو�ضة مرحلة ن�شاط عقلي للطفل حيث تزداد
قدرته على التفكری وفهمه للكثري من املعلومات ،ومقدرته على
التعلم ،والتذكر املبا�رش ،وقدرة التذكر تتج�سد لديه ب�صور الأ�شیاء،
وتذكره الأ�شكال يفوق الأ�سماء (حنتو�ش ،وعلي.)2009 ،
وتعد قدرة الطفل على ا�ستخدام خمزونه من املعلومات
هام لزيادة قدرته على التعرف على الأ�صوات ،وميكن للأطفال
ال�صغار اال�ستفادة من املثريات املعرو�ضة عليهم لت�سهيل عملية
تذكرهم ،كما �أن �أي تغيري لتوقعات الطفل وخربته ال�سابقة ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل زيادة االنتباه ورمبا زيادة معدل اال�ستدعاء (فرج،
ورمزي2007 ،؛ Blades, 2000; Spence, Rollins & Jerger,
 .)2002ومن اجلدير بالذكر �أن برامج التدريب امليداين توفر
للأطفال خربات ثرية عديدة يف جمال التنمية املعرفية ا�ستناداً
على الو�سائل التعليمية والأدوات املتنوعة ،كما �أن ت�شجيعهم
وتدريبهم على ا�ستخدام �أ�سلوب التق�صي واالكت�شاف يعمل على
تدعيم قدرتهم على االنتباه وبالتايل ي�سهم ذلك يف زيادة قدرة
احلفظ لديهم و�سهولة تذكرهم للمعلومات.

مقدمة:
تعد ال�سنوات الأوىل من العمر �أهم املراحل العمرية التي
مير بها الطفل خالل مراحل حياته كلها ،والأكرث من ذلك فهي
تعد �أهمها على الإطالق ،وفيها تتكون �أ�س�س �شخ�صيته وتتمايز
�إمكانياته وقدراته املختلفة .وطفل الرو�ضة يف حاجة �إىل تنمية
مدركاته املختلفة لكل ما يحيط به من �أ�شياء ،ومو�ضوعات،
ومواد حتي يتمكن من حتقيق قدراً من الإح�سا�س بالأمن ،ف�ض ًال
عن �أن هذا الإدراك ي�ساعده على التمييز بني تلك الأ�شياء بع�ضها
ببع�ض ،مما ي�ؤدي ب�صورة �أو �إخرى �إىل تنمية الكثري من العمليات
العقلية الأخرى و�أهمها التذكر والتخيل والتفكري ،وهذا يتطلب
�إ�شباع حاجة الطفل للمعرفة واالت�صال االجتماعي (الب�سيوين،
.)2004
معان ومفاهيم خا�صة ،ويعرفها
فالإدراك عملية لها
ٍ
البع�ض على �أنها «عملية لها بعدان :ح�سي مرتبط بالإح�سا�س
واملح�سو�سات ،ومعريف مرتبط بالتفكري والتذكر (الذاكرة) ،كما
يعد حلقة الو�صل بني الطفل والبيئة ،وهي جتعل �صفات ال�شيء
ذا معنى بارز ،ليتمكن من فهم العامل املحيط والتعامل معه،
وي�شري البع�ض �إليه على �أنه تعلم القدرة على االنتباه الذي يهدف
�إىل احل�صول على املعلومات التي قد ال تت�سم بالدقة (املطوع،
و�رشيت ،2006 ،الب�سيوين.)Gibson, 1991 ،2004 ،
وتتغري مدركات �أطفال الرو�ضة تبع ًا للأفكار التي يح�صلون
عليها من الكبار .)( ،وينمو الإدراك احل�سي لدى الطفل باعتماده
على حوا�سه املختلفة حيث �إ ّنه يرى ال�شيء ثم مييزه ثم يحدد
موقعه يف العمليات الإدراكية التي تتمثل ب�إدخال املعلومات من
البيئة ،ولهذا تعد احلوا�س مبثابة املادة اخلام التي ي�صنع منها
الإدراك.
بل الأكرث من ذلك ف�إن احلوا�س لها الأثر الكبري يف ت�صويب
مدركات الأطفال كت�صويب �إدراكاتهم احل�سية الب�رصية ل�شكل
ال�شيء عن طريق �إدراك احل�س واللم�س لنف�س ال�شيء ،وهذا يف
�ضوء ما تنادي به النظريات املعرفية بتعامل الطفل املبا�رش
مع الأ�شياء وتداولها بني يديه ك�رشط �أ�سا�سي يف تطوير �إدراكه
لأ�شكالها و�أبعادها وخ�صائ�صها (ال�ضبع2007 ،؛ �أبو حطب،
.)1996
وبناء على نظرية ال�صورة  Picture theoryف�إن ال�صور
ً
املرئية يتم تخزينها يف العقل وت�صبح �ضمن خمزون ال�صور
الذهنية لدي الطفل ،وال�صور املنا�سبة فقط يتم الرتكيز عليها،
والتحدث عنها مع الطفل وبالتايل يدركها ويخزنها ،وتلك
النظرية مقبولة منطقي ًا حيث �أكدت على �أهمية املح�سو�سات يف
النمو الإدراكي للطفل (.)Thomas, 1999
وتناولت نظرية ( )Gibson, 1969اخلا�صة بتعلم الإدراك
ثالثة �أجزاء ،وهي� :أوالً -ماذا نتعلم ،وت�شري �إىل ت�أثري عملية التعلم
على الإدراك ،ثانياً -ما هي العمليات التي تتدخل يف عملية
التعلم ،وت�شري �إىل عمليات القدرة على التعرف على االختالفات
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كما �أن م�شاهدة الأطفال للم�صورات والتعر�ض لأن�شطة
متعددة با�ستخدام الو�سائل التكنولوجية ت�سهم يف عملية التذكر
وقد �أ�شار «� »Paivioإىل �أن تخزين املعلومات ال�سمعية والب�رصية
يف الذاكرة يتم يف �صورتني م�ستقلتني على هيئة �شفرات مرتبطة
لفظية وب�رصية يف حني �أن املعلومات الن�صية يتم تخزينها
يف �صورة لفظية فقط ،و�أثناء عملية التذكر ف�إن رموز الذاكرة
الب�رصية ت�سهم يف عملية اال�سرتجاع (.)Molen & Voort, 1998
ووفق ًا لفيجوت�سكي ف�إن اللعب ي�سهم يف دعم تعلم الأطفال حيث
�أ�شار �إىل �أن العديد من �أنواع اللعب مثل لعب الأدوار واال�ستك�شاف
مع املواد املحيطة يزيد من م�ستوى التعلم لديهم ،فالبيئة
االجتماعية واملادية ت�سهم بقوة يف اكت�ساب الطفل ال�صور
الذهنية ملكوناتها وبالتايل تذكرها فيما بعد ب�سهولة (McNeal
.)& Ji, 2003; Smidt, 2011
وعر�ض � Flasher & Zacksستة معايري حتدد عمليات
الذاكرة التلقائية للأطفال وهي� :أنها حتدث دون ق�صد ،والق�صد يف
معرفة املعلومات ال يعزز عملية التذكر ،وال تت�أثر تلك العمليات
باملمار�سة ،وثبات عملية منو ترميز املعلومات ،و�أنها لن تت�أثر
مبتطلبات املعاجلة املتزامنة لأن العمليات التلقائية تتطلب
احلد الأدنى فقط من املعرفة ،و�أنها لن تت�أثر بخف�ض القدرة على
االنتباه ب�سبب الإجهاد ،و�أ�ضافا ب�أن املعلومات الزمنية يتم
ترميزها تلقائي ًا يف الذاكرة (.)Patel & Blades, 1999
وهكذا فمرور الطفل باملواقف االجتماعية و�أمناط اللعب
االجتماعي و�إدراك امل�صورات والأ�شكال والأمناط والألوان
املختلفة كلها م�ؤثرات فاعلة يف قدرة التذكر لديه ،وميكن
تعريف التذكر ب�أنه «القدرة على ا�سرتجاع املعلومات واملعارف
املخزونة ،والتي مت اكت�سابها من خالل �إثارة دوافعه الداخلية
وزيادة انتباهه و�إدراكه للمثريات بالبيئة املحيطة».

وتعد القدرات العقلية لدى �أطفال الرو�ضة من �أهم القدرات
التي يجب �أن نوليها االهتمام والرعاية ،ومن �أوجه االهتمام
والرعاية لذا وجب علينا توفري البيئة الغنية باملثريات احل�سية
واملتنوعة والتي ت�سهم يف تنمية املدركات العقلية املختلفة
والتي يكت�سب منها الأطفال املعلومات واملعارف املتعددة
ب�أ�سلوب تربوي �سليم قائم على الفهم والتدريب من خالل اتباع
اال�سرتاتيجيات الرتبوية احلديثة التي ت�سهم ب�صورة �أو �أخري يف
احتفاظ الطفل بتلك املعلومات واملعارف والبيانات املختلفة
مما ي�سهل ا�ستدعا�ؤها فيما بعد.
وقد �أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أن املثريات البيئية
املحيطة بالطفل والتي تعد مو�ضوع الإدراك تكت�سب معانيها
ب�رسعة لدى الطفل ومن ثم ي�سهل ترميزها وجتهيزها ومعاجلتها
وانتقالها �إىل الذاكرة ق�صرية املدي مما ي�ؤدي �إىل تتابع �إدراك
الطفل للمثريات (املطوع ،و�رشيت.)2006 ،
وقد تعد برامج التدريب امليداين التي تقوم بها الطالبات
املعلمات بتخ�ص�ص ريا�ض الأطفال من �أهم امل�ؤثرات على
القدرات العقلية للطفل وذلك ب�سبب تطبيق العديد من الأن�شطة
الرتبوية التي ت�ستند على النظريات واملبادئ والأ�س�س الرتبوية
يف جمال الطفولة املبكرة ،لذا يحاول البحث احلايل التعرف على
�أثر برامج التدريب امليداين يف تنمية قدرتي “الإدراك والتذكر”
لدى طفل الرو�ضة .وتتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة الآتية:
● ●ما �أثر برامج التدريب امليداين يف تنمية قدرتي (الإدراك
والتذكر) لدي عينة من �أطفال الرو�ضة؟
● ●ما داللة الفروق بني متو�سطات درجات قدرتي
(الإدراك والتذكر) لدي عينة من �أطفال الرو�ضة باختالف العمر
والنوع االجتماعي؟

مشكلة البحث:

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل �إىل الآتي:
● ●التعرف على �أثر برامج التدريب امليداين يف تنمية
قدرتي (الإدراك والتذكر) لدي عينة من �أطفال الرو�ضة.
● ●بيان �أثر املتغريات (العمر ،والنوع االجتماعي)
للأطفال على داللة الفروق بني متو�سطات درجات قدرتي
(الإدراك والتذكر) لديهم.

تعترب مرحلة الطفولة املبكرة من املراحل الهامة يف تنمية
الإمكانات العقلية للطفل و�إثارتها ،وت�شري الدرا�سات �إىل وجود
ت�صور كامل يدل على �أن توفري بيئة تربوية غنية باملثريات يف
م�ؤ�س�سات الطفولة املبكرة ت�ؤثر �إيجابي ًا على النمو العقلي لدى
معظم الأطفال ،وقد �أكدت درا�سة طولية �أجراها ()Hwang, 1997
على �أن فعالية التحاق الطفل مب�ؤ�س�سات الطفولة املبكرة ي�سهم
يف تنمية بع�ض القدرات العقلية لديه .وت�شري تلك النتيجة �إىل
�أهمية �إثراء بيئة طفل املرحلة املبكرة باملثريات العقلية التي
ت�سهم يف تنمية قدراته العقلية ،والتي قد يكون لها ت�أثري قوي
على التح�صيل الأكادميي يف املرحلة التالية.
و�أ�شار (� )Sattler, 2001إىل �أن النمو العقلي واملعريف ي�ستمر
يف مرحلة ما قبل املدر�سة مبعدالت �رسيعة ،ويتلقى الطفل للمرة
الأوىل معلومات عن كل ما يحيط به ويبد�أ يف تكوين املفاهيم
املختلفة حيث يتطلب ذلك �رضورة �إك�ساب الطفل يف هذه املرحلة
�أكرب قدر ممكن من املعلومات واملفاهيم املختلفة بطريقة مب�سطة
و�صحيحة ت�ضمن له منواً معرفي ًا �سليم ًا (�إ�سماعيل.)2011 ،

أهمية البحث:
تنبثق �أهمية البحث احلايل من �إلقاء ال�ضوء على برامج
التدريب امليداين التي تقدمها الطالبات املعلمات مب�ساق التدريب
امليداين بالربامج الأكادميية تخ�ص�ص ريا�ض الأطفال ،ففي
تلك الربامج يتم ا�ستخدام العديد من املواد املختلفة من و�سائل
تعليمية و�أدوات وخامات مما يدعم مرور الطفل باخلربات
الرتبوية الفعالة التي ت�سهم يف تنمية العديد من القدرات العقلية
لديه.
�إن تربية الطفل �صارت جزءاً من تنظيم البنية الرتبوية
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لعديد من الدول لفوائدها املتنوعة للأطفال ،وقد اهتمت العديد
من املجتمعات بتلك املرحلة املبكرة من العمر بل �آثرت االهتمام
بها عن االهتمام باملراحل العمرية التالية ،وقد ا�ست�شعرت الدول
العربية �أهمية تلك املرحلة مما �أ�سهم يف تركيز اهتمامها بالكوادر
املهنية التي �ستتعامل مع هذا الطفل حل�صوله على م�ستوى
تعليمي وتربوي رفيع تنمو من خالله جميع �إمكانياته وقدراته،
لذا يعد م�ساق التدريب امليداين من �أهم امل�ساقات التي تدر�سها
الطالبة املعلمة تخ�ص�ص ريا�ض الأطفال ،ملا يحتويه من برامج
تربوية تعليمية يومية يتم تطبيقها مع �أطفال الرو�ضة لتنمية
العديد من القدرات العقلية لديهم ،وخا�صة كل من قدرتي الإدراك
والتذكر ملا لهما من �أثر فعال على جميع اجلوانب التنموية لهم.

ل�صالح القيا�س البعدي يف بع�ض جوانب الإدراك املقا�سة.
درا�سة ( )Blades, 2000وهدفت �إىل التعرف على ت�أثري
امل�ساعدة غري اللفظية على تذكر �أطفال الرو�ضة للألوان ،وتكونت
العينة من ( )40طفال ،مت تق�سيمهم �إىل جمموعتني ،الأوىل -مت
�إعطا�ؤها �أ�شياء ملونة و�ألوان ملفتة لالنتباه ،والثانية -مل يعط
لهم �شيء وطلب منهم تذكر �ألوان الأ�شياء التي عر�ضت عليهم
م�سبقاً .وتبني ت�أثري املثريات امللونة املعرو�ضة على تذكر
الأطفال لها حيث �أن الأطفال الذين عر�ضت عليهم املثريات
ا�ستطاعوا تذكر �ألوانها مقارنة بالذين مل يعر�ض عليهم �أي من
املثريات امللونة.
درا�سة ( )Spence, Rollins & Jerger, 2002وتهدف
�إىل �إدراك الأطفال للأ�صوات الكرتونية والتعرف على التغريات
التنموية يف مهارة �إدراك املتكلم لدي الأطفال والتعرف على
قدرة الأطفال على �إدراك وتذكر �شخ�صيات الأ�صوات ،وتكونت
العينة من ( )72طفل ،وعر�ض عليهم (� )20صوت كرتوين ،وقد
تعرف الأطفال عمر (� )5سنوات على ن�سبة ( 81%و  )86%على
التوايل مقارنة بالأطفال عمر (� 3سنوات) .61%
درا�سة ( )Jones & Smith, 2005وهدفت �إىل درا�سة
العالقة بني تعلم ا�سم و�إدراك �شكل الكائنات لدي �أطفال الرو�ضة،
ومت �إجراء جتربتني :الأوىل -تكونت من الأطفال ممن يعانون من
ت�أخر كالمي مت مقارنتهم مبجموعتني �ضابطتني( ،جمموعة)1
�أطفال يتميزون بعدد مفردات �أكرب( ،جمموعة� )2أطفال �أ�صغر
�سن ًا يتميزون بقدرتهم على التعرف على نف�س عدد املفردات التي
متتلكها املجموعة التجريبية ،ومت تقدمي الكائن احلي با�ستخدام
�ألعاب كائنات م�شابهة للواقع وكاريكاتريية رمادية ،وبينت
النتائج ت�ساوي قدرة الأطفال يف التعرف على الكائنات املمثلة
باللعب .الثانية -وتكونت من �أطفال يعانون من ت�أخر يف الكالم
وجمموعة �ضابطة من �أطفال عاديني ،وعر�ضت الكائنات احلية
للأطفال بطريقتني� :ألعاب كائنات م�شابهه للواقع كاريكاتريية
رمادية وملونة ،وبينت النتائج تعرف �أطفال املجموعتني على
الكائنات املعرو�ضة بكال الطريقتني.
درا�سة (حميد )2007 ،وهدفت �إىل التعرف �إىل �أثر
التعبري الذاتي واخلربة الب�رصية واجلن�س يف تنمية الإدراك
احل�سى لدى �أطفال الرو�ضة ،وتكونت العينة من ( )40طفال من
الذكور والإناث مت توزيعهم بالت�ساوي �إىل جمموعتني جتريبية
و�ضابطة ،وخ�ضعت املجموعة التجريبية لربنامج يعتمد على
جمموعة درو�س يف التعبري الذاتي واخلربة الب�رصية ،وتبني
فاعلية الربنامج يف تنمية الإدراك احل�سى وعدم وجود فروق بني
الذكور والإناث يف منو الإدراك.
درا�سة حنتو�ش وعلى ( )2009وتهدف �إىل التعرف �إىل �أثر
اجلن�س على قدرة التذكر لدى الأطفال الذين يرتاوح �أعمارهم
بني (� 6–5سنوات) ،واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي بطريقة
امل�سح ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )120اً .ومت ت�صميم اختبار
م�صور لقيا�س قدرة التذكر لدى الأطفال ،وتبني �أن الأطفال
لديهم م�ستوى جيد من قدرة التذكر ،كما تبني وجود فروق دالة

مصطلحات الدراسة:
◄◄برامج التدريب امليداين :وهي «جمموع الربامج
اليومية مب�ساق التدريب امليداين التي تقدمها الطالبات املعلمات
لأطفال الرو�ضة وذلك خالل ف�صل درا�سي كامل» .وتعرف �إجرائي ًا
ب�أنها «جمموع الربامج اليومية التي تطبقها الطالبات املعلمات
مع الأطفال خالل يومني من كل �أ�سبوع ملدة ثالثة �أ�شهر».
◄◄الإدراك :وهو «تعلم الطفل لالنتباه والرتكيز للتعرف
على اخل�صائ�ص املختلفة للأ�شياء ومنها – الأ�شكال والأحجام
والأطوال والعالقات بني العنا�رص والت�سل�سل والأعداد» .ويعرف
�إجرائي ًا ب�أنه «جمموع الدرجات التي يح�صل عليها الطفل يف
اختبار الإدراك».
◄◄التذكر :وهو «زيادة قدرة الطفل على اختزان املعلومات
وا�سرتجاعها عند احلاجة �إليها» .ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه «جمموع
الدرجات التي يح�صل عليها الطفل يف اختبار التذكر».
◄◄�أطفال الرو�ضة« :هم الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم
بني) � 6 :4سنوات (وامللتحقني مب�ؤ�س�سات ريا�ض الأطفال”.

الدراسات السابقة:
درا�سة ( )Hazen & Volk- Hudson, 1984وتهدف
للتعرف على �أثر ال�سياق املكاين على قدرة التذكر لدى الأطفال
ال�صغار ،وقد �أجريت جتربتان بالدرا�سة :الأوىل -تكونت العينة
من الأطفال الذين تراوحت �أعمارهم بني) � 4 - 3سنوات ( ،و�أظهر
�أطفال الرابعة تذكر عدد �أكرب من الأ�شياء مقارنة ب�أطفال الثالثة.
والثانية -هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر ال�سياق املكاين يف تذكر
الأ�شياء ،وتبني �أن تذكر الأ�شياء مرتبط بخربة الطفل للأماكن
�أثناء فرتة اللعب.
درا�سة (�صوان ،اجلوهري )1994 ،وهدفت �إىل التعرف على
ت�أثري برنامج تربية حركية على بع�ض جوانب الإدراك لدى
الأطفال من) � 5–4سنوات ( ،وتكونت العينة من ( )30طفال
وطفلة ،ومت تطبيق برنامج تربية حركية على الأطفال ملدة
ثالثة �أ�شهر ،وتو�صلت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا
بني القيا�سني القبلي والبعدي لدى جمموعة الأطفال قيد البحث
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د .آمال محمد بدوي

أثر برامج التدريب امليداني في تنمية قدرتي (اإلدراك والتذكر) لدي عينة من أطفال الروضة

ل�صالح البنات ،واختلفت معها درا�سة (ال�رشبيني )2011 ،حيث
بينت وجود فروق يف التذكر تعزي للنوع االجتماعي ل�صالح
الذكور� ،أما بالن�سبة للعمر فقد بينت درا�سة (Hazen & Volk-
 )Hudson, 1984وجود عالقة بني العمر والتذكر حيث �أكدت على
تفوق �أطفال العمر الأكرب يف التذكر ،و�أكدت درا�سة (ال�رشبيني،
 )2011على وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الإدراك والتذكر.
وبناء على نتائج تلك الدرا�سات فقد مت ا�ستنباط فرو�ض البحث
ً
احلايل.

�إح�صائي ًا بني الأطفال تعزى �إىل اجلن�س ل�صالح البنات.
درا�سة (ال�رشبيني )2011 ،وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف
على الفروق بني ذوى �صعوبات تعلم املهارات قبل الأكادميية
والعاديني من �أطفال الرو�ضة يف ال�رسعة الإدراكية والك�شف عن
�أثر اجلن�س يف ال�رسعة الإدراكية ومدى الذاكرة العاملة ،وتكونت
العينة من ( )620طفالًوطفلة بريا�ض الأطفال يف الفئة العمرية
من (� 6–5سنوات) ،وتبني وجود عالقة دالة �إح�صائيا بني
درجات ال�رسعة الإدراكية والذاكرة العاملة لدى �أطفال الرو�ضة
العاديني وبني الذكور والإناث من الأطفال العاديني يف ال�رسعة
الإدراكية ل�صالح الذكور.
درا�سة (القداح )2011 ،وتهدف �إىل حتديد مهارات الإدراك
الب�رصى التي ميكن تنميتها لدى طفل الرو�ضة ،والتعرف على
فعالية حقيبة تعليمية يف تنمية مهارات الإدراك الب�رصى لدى
طفل الرو�ضة ،وتكونت العينة من ( )72طفل من الفئة العمرية
(� 6–5سنوات) ،مت توزيعهم �إىل جمموعتني 35( :جتريبية37 ،
�ضابطة) ،وطبقت احلقيبة التعليمية ،وا�ستبانة ،واختبار حتديد
مهارات الإدراك لدى الطفل ،وتبني وجود فروق بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف مهارات الإدراك الب�رصى البعدي ل�صالح
املجموعة التجريبية.
درا�سة ( )Kobiatko, 2012وتهدف �إىل التعرف �إىل �إدراك
�أطفال الرو�ضة للحيوانات بالتعرف على �أ�شكالها ،وت�أثري
النوع االجتماعي ،والعمر على مدركاتهم ،وتكونت العينة
من ( )27طفالًيف مرحلة الرو�ضة ( 17بنني 10 ،بنات) ،ومت
تقييم ا�ستجابات الأطفال من خالل تعرفهم على احليوانات،
وبينت النتائج �إدراك جميع الأطفال ملعظم احليوانات التي مت
عر�ضها عليهم ،و�أظهرت كذلك عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني املجموعات يف اخلوف من احليوانات باختالف النوع
االجتماعي والعمر مما يعني �إدراكهم لها.

فروض البحث:
● ●توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات الإدراك بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف القيا�س
البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية.
● ●توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات التذكر بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف القيا�س
البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات كل من الإدراك والتذكر لدي �أطفال الرو�ضة تعزى �إىل
العمر “�صغري – كبري”.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات كل من الإدراك والتذكر لدي �أطفال الرو�ضة تعزى �إىل
اجلن�س”ذكور – �إناث”.

إجراءات البحث:
منهج البحث :اتبع البحث املنهج �شبه التجريبي والت�صميم
ذو املجموعتني (ال�ضابطة والتجريبية).
عينة البحث :مت اختيار العينة ع�شوائي ًا من �أطفال الرو�ضة
امللتحقني بريا�ض الأطفال ببيت منو الطفل بربكة املوز بنزوى
ب�سلطنة عمان ،وتكونت العينة الكلية من ( )81طف ًال تراوحت
�أعمارهم بني (� 67 :49شهراً) ،كما مت اختيار ( )60طف ًال بطريقة
ع�شوائية من املجموعة الكلية لإجراء جتربة البحث والإجابة
عن الفرو�ض املقرتحة ،حيث مت توزيعهم على جمموعتني،
جمموعة جتريبية ( )31طفالً– تعر�ضت لربامج التدريب امليداين،
وجمموعة �ضابطة ( )29طفالً– مل تتعر�ض للربامج.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل تناول الدرا�سات ال�سابقة يت�ضح �أنها تناولت
العديد من املجاالت اخلا�صة بقدرتي الإدراك والتذكر ،فقد بينت
درا�سة كل من ()Blades, 2000; Hazen & Volk- Hudson, 1984
فاعلية البيئة الرتبوية واخلربات احل�سية والألعاب املختلفة على
قدرة التذكر لدى الأطفال� ،أما درا�سة كل من (حميد،2007 ،
القداح2011 ،؛  )Jones & Smith, 2005; Kobiatko, 2012فقد
�أكدت على دور املثريات البيئية و�أهميتها ،واخلربات احل�سية
املختلفة يف تنمية قدرة الإدراك لدى الأطفال ،وقد تبني يف
درا�سة (�صوان ،اجلوهري )1994 ،فعالية الربامج الرتبوية يف
تنمية بع�ض اجلوانب الإدراكية لدي الأطفال ،وقد تناولت العديد
من الدرا�سات �أثر النوع االجتماعي للأطفال على قدرتي الإدراك
والتذكر حيث �أكدت درا�سة (حميد2007 ،؛ )Kobiatko, 2012
على عدم وجود فروق يف الإدراك لدى الأطفال باختالف النوع
االجتماعي� ،أما درا�سة (حنتو�ش وعلى )2009 ،فقد �أكدت على
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف التذكر تعزى �إىل النوع االجتماعي

حدود البحث:
Ú Úاحلدود املكانية :رو�ضة بيت منو الطفل بركة املوز –
والية نزوى – �سلطنة عمان.
Ú Úاحلدود الزمانية :مت تطبيق برامج التدريب امليداين
ملدة ثالثة �أ�شهر (ف�صل اخلريف  )2013بواقع يومني �أ�سبوعياً،
وتراوح زمن الربنامج اليومي من � 8:30صباح ًا حتى11:30
ظهراً.
Ú Úاحلدود الب�رشية :متثلت يف  81طف ًال يف مرحلة الرو�ضة
ومت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية.
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�أدوات البحث :اعتمد البحث احلايل على نوعني من الأدوات
هما كما يلي:
◄◄�أوالً� :أدوات القيا�س :اعتمد البحث يف جمع البيانات
على اختبارين م�صورين ،وفيما يلي و�صف ًا لهما:
 اختبار الإدراك ( :)1ويهدف �إىل قيا�س قدرة الإدراك
لدى �أطفال الرو�ضة�(.إعداد الباحثتان)
 اختبار التذكر ( :)2ويهدف �إىل قيا�س قدرة التذكر لدى
�أطفال الرو�ضة�(.إعداد الباحثتان)
● ●مراحل بناء �أدوات القيا�س :مت اتباع اخلطوات التالية
يف بناء �أدوات القيا�س:
 االطالع على الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة يف جمال
القدرات العقلية لأطفال ما قبل املدر�سة.
 مت حتديد الأبعاد الفرعية لالختبارات بناء على
الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة.
 مت بناء االختبارين ثم التطبيق على عينة ا�ستطالعية
وحتديد زمن تطبيق كل منهما مع الطفل والت�أكد من معامالت
ال�صدق والثبات لهما.
 بعد الت�أكد من معامالت ال�صدق والثبات لكال
االختبارين ،مت التو�صل �إىل ال�صورة النهائية لهما ،ومن ثم
تطبيقهما على عينة الدرا�سة للح�صول على البيانات املطلوبة،
والإجابة على فرو�ض وت�سا�ؤالت الدرا�سة.

♦ ♦اختبار الإدراك (:)1
�صدق االختبار :مت ح�ساب �صدق االختبار بطريقة االت�ساق
الداخلي وذلك بح�ساب معامل االرتباط بني درجات االختبارات
الفرعية والدرجة الكلية لالختبار.
جدول ()1
يوضح معامل االرتباط بين درجات أبعاد اختبار اإلدراك ودرجات االختبار الكلي

البعد

معامل
االرتباط

معامل
االرتباط

البعد

�إدراك ال�شكل

**� 0.824إدراك الت�سل�سل

**0.522

�إدراك ال�شكل املختلف

**� 0.595إدراك العدد ومدلوله

**0.815

�إدراك ال�شكل امل�ؤتلف

� **0.772إدراك احلجم

**0.797

�إدراك العالقات

� **0.716إدراك الأطوال

**0.798

�إدراك الطفل لل�شكل
وظله

**0.878

* دالة عند م�ستوى 0.05
** دالة عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود عالقة ارتباطية دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01بني درجات جميع �أبعاد اختبار
الإدراك والدرجات الكلية له مما يعني ارتفاع ن�سبة �صدقه وميكن
االعتماد عليه يف جمع البيانات.ومت تطبيق طريقة االت�ساق
الداخلي باحل�صول على معامالت االرتباط بني درجة كل بند
والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي �إليه.

جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات بنود أبعاد اختبار اإلدراك والدرجات الكلية للبعد

البعد

�إدراك ال�شكل

�إدراك
العالقات

البعد

رقم البند

معامل االرتباط

1

**0.58

1

2

**o.81

2

**0.86

3

**0.47

3

**0.84

4

**0.58

ـــ

ـــ

5

**0.75

ـــ

ـــ

ـــ

6

**0.79

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

**0.97

1

**0.9

1

**0.88

2

**0.92

2

**0.58

2

**0.6

3

**0.97

3

**0.92

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

4

**0.71

ـــ

ـــ

�إدراك ال�شكل
املختلف

�إدراك الطفل
لل�شكل وظله

رقم البند

معامل االرتباط
**0.72

1
2

**0.95

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ
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البعد

�إدراك ال�شكل
امل�ؤتلف

�إدراك
الت�سل�سل

رقم البند

معامل االرتباط
**0.6

د .دعاء سعيد أحمد
د .آمال محمد بدوي

أثر برامج التدريب امليداني في تنمية قدرتي (اإلدراك والتذكر) لدي عينة من أطفال الروضة

�إدراك العدد
ومدلوله

1

**0.67

1

**0.81

2

**0.55

2

**0.93

3

**0.75

ـــ

ـــ

4

**0.76

ـــ

ـــ

5

**0.79

ـــ

ـــ

6

**0.75

ـــ

ـــ

�إدراك احلجم

�إدراك
الأطوال

1

*0.42

2

**0.88

* دالة عند م�ستوى 0.05
** دالة عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى �أقل من ( )0.01بني درجات جميع البنود
والدرجات الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه فيما عدا البند ( )1يف بعد �إدراك الأطوال حيث يت�ضح �أن معامل االرتباط عند م�ستوى �أقل من
(.)0.05
ثبات االختبار :للت�أكد من ثبات االختبار مت احل�صول على معامالت ثبات (�ألفا كرونباخ) للأبعاد الفرعية لالختبار واالختبار
ككل ،وتطبيق طريقة التنا�سق الداخلي با�ستخدام معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية لالختبار.
جدول ()3
يوضح معامالت ثبات (ألفا كرونباخ) بين درجات أبعاد اختبار «اإلدراك» ودرجات االختبار الكلي

معامل الفاكرونباخ

البعد
�إدراك ال�شكل
�إدراك ال�شكل
املختلف
�إدراك ال�شكل
امل�ؤتلف

البعد

البعد

معامل الفاكرونباخ

معامل الفاكرونباخ

0.91

�إدراك العالقات

0.83

�إدراك العدد
ومدلوله

0.9

0.75

�إدراك الطفل لل�شكل
وظله

0.94

�إدراك احلجم

0.89

0.87

�إدراك الت�سل�سل

0.69

�إدراك الأطوال

0.89

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت الثبات للأبعاد الفرعية لالختبار بتطبيق معادلة �ألفا كرونباخ تراوحت بني (� )0.69إىل
( )0.94مما يعني �أنها ذات ثبات عالِ وميكن االعتماد عليه يف جمع البيانات.
جدول ()4
معامالت االرتباط بين درجات بنود أبعاد اختبار اإلدراك والدرجات الكلية له

البعد

�إدراك ال�شكل

�إدراك
العالقات

رقم البند

معامل
االرتباط

1

**0.62

1

2

**0.67

2

**0.66

3

**0.55

3

*0.4

4

*0.37

ـــ

ـــ

5

**0.55

ـــ

ـــ

ـــ

6

**0.62

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

1

**0.72

1

**0.7

1

**0.51

2

**0.62

2

**0.53

2

*0.37

3

**0.72

3

**0.83

ـــ

ـــ

4

**0.72

ـــ

ـــ

البعد

�إدراك ال�شكل
املختلف

�إدراك الطفل
لل�شكل وظله

رقم البند

معامل
االرتباط
*0.36

1
2

**0.79

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ
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البعد

�إدراك ال�شكل
امل�ؤتلف

�إدراك الت�سل�سل

رقم البند

معامل
االرتباط
*0.37
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�إدراك العدد
ومدلوله

1

**0.47

1

**0.72

2

*0.37

2

**0.69

3

**0.67

ـــ

ـــ

4

**0.73

ـــ

ـــ

5

**0.73

ـــ

ـــ

6

**0.57

ـــ

ـــ

�إدراك احلجم

�إدراك الأطوال

1

**0.47

2

**0.63

* دالة عند م�ستوى 0.05
** دالة عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود داللة اح�صائية عند م�ستوى ( )0.05و ( )0.01ملعامالت االرتباط بني درجات بنود �أبعاد
اختبار الإدراك والدرجات الكلية له مما يعني �أن االختبار ذو ثبات عالِ ميكن االعتماد عليه يف جمع البيانات.
♦ ♦اختبار التذكر (:)2
�صدق االختبار :مت ح�ساب �صدق االختبار بطريقة االت�ساق الداخلي بح�ساب معامل االرتباط بني درجات االختبارات الفرعية
والدرجة الكلية لالختبار.
جدول ()5
يوضح معامل االرتباط بين درجات أبعاد اختبار التذكر ودرجات االختبار الكلي

البعد

معامل االرتباط

معامل االرتباط

البعد

تذكر �أحداث الق�صة

**0.75

تذكر �أ�صوات الكائنات

*0.39

تذكر اجلزء الناق�ص

**0.76

تذكر الأ�شكال

**0.73

تذكر �أ�صوات
الكائنات

**0.75

تذكر ماذا فعل
الأ�شخا�ص

**0.87

معامل االرتباط

البعد
تذكر ما ينا�سب كل ال�شكل

**0.75
* دالة عند م�ستوى 0.05
** دالة عند م�ستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01بني درجات جميع �أبعاد اختبار الإدراك
والدرجات الكلية له فيما عدا البعد الرابع حيث كان م�ستوى الداللة عند ( )0.05مما يعني �صدق االختبار وميكن االعتماد عليه يف جمع
البيانات.كما مت ح�ساب �صدق االختبار بطريقة االت�ساق الداخلي باحل�صول على معامالت االرتباط بني درجة كل بند والدرجة الكلية
للبعد الذي ينتمي �إليه.
جدول ()6
معامالت االرتباط بين درجات بنود أبعاد اختبار التذكر والدرجات الكلية للبعد

البعد
تذكر �أحداث
الق�صة

تذكر �أ�صوات
الكائنات

تذكر ما
ينا�سب كل
�شكل

رقم البند

معامل االرتباط

1

**0.88

2

**0.88

1

**0.88

2

**0.95

3

**0.95

1

**0.92

2

**0.72

3

**0.65

البعد
تذكر اجلزء
الناق�ص

تذكر الأ�شكال

رقم البند

معامل االرتباط

1

**0.84

2

**0.74

1

**0.73

2

**0.85

3

**0.76

البعد

تذكر �أ�صوات
الكائنات

تذكر ماذا فعل
الأ�شخا�ص

** دالة عند م�ستوى 0.01
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رقم البند

معامل االرتباط

1

**0.57

2

**0.59

3

**0.79

4

**0.82

1

**0.9

2

**0.87

د .دعاء سعيد أحمد
د .آمال محمد بدوي

أثر برامج التدريب امليداني في تنمية قدرتي (اإلدراك والتذكر) لدي عينة من أطفال الروضة

للبعد.

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01بني درجات جميع البنود والدرجات الكلية

ثبات االختبار :وللت�أكد من ثبات االختبار مت احل�صول على معامالت (�ألفا كرونباخ) للأبعاد الفرعية واالختبار ككل ،وتطبيق
طريقة التنا�سق الداخلي با�ستخدام معامالت االرتباط بني كل بند والدرجة الكلية لالختبار.
جدول ()7
يوضح معامالت ثبات (ألفا كرونباخ) بين درجات أبعاد اختبار «التذكر» ودرجات االختبار الكلي

معامل االرتباط

البعد

معامل االرتباط

البعد
تذكر �أحداث الق�صة

0.86

تذكر الأ�شكال التى ر�أيتها

0.84

تذكر اجلزء الناق�ص

0.87

تذكر ماذا فعل الأ�شخا�ص

0.93

تذكر �أ�صوات الكائنات

0.86

تذكر ما ينا�سب كل �شكل

0.86

تذكر �أ�صوات الكائنات

0.76

ــــــــــ

ـــــ

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت الثبات للأبعاد الفرعية لالختبار بتطبيق معادلة �ألفا كرونباخ تراوحت بني (� )0.76إىل
( )0.94مما يعني �أنها ذات ثبات عالِ وميكن االعتماد عليه يف جمع البيانات.
جدول ()8
معامالت االرتباط بين درجات بنود أبعاد اختبار التذكر والدرجات الكلية له

البعد
البعد
تذكر �أحداث
الق�صة

تذكر �أ�صوات
الكائنات

تذكر ما
ينا�سب كل
�شكل

رقم البند

معامل االرتباط

1

**0.61

2

**0.71

1

*0.34

2

*0.37

3

*0.37

1

**0.81

2

**0.58

3

*0.375

البعد
تذكر اجلزء
الناق�ص

تذكر الأ�شكال

رقم البند

معامل االرتباط

1

**0.66

2

**0.54

1

**0.5

2

**0.68

3

**0.52

تذكر �أ�صوات
الكائنات

تذكر ماذا فعل
الأ�شخا�ص

رقم البند

معامل االرتباط

1

**0.43

2

**0.66

3

**0.6

4

**0.46

1

**0.85

2

**0.675

* دالة عند م�ستوى 0.05

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود داللة اح�صائية عند م�ستوى ( )0.05و ( )0.01ملعامالت االرتباط بني درجات بنود �أبعاد
اختبار التذكر والدرجات الكلية له مما يعني �أن االختبار ذو ثبات عالِ وميكن االعتماد عليه يف جمع البيانات.
◄◄ثانياً :برامج التدريب امليداين القائمة على الأن�شطة يف تنمية قدرتي (الإدراك والتذكر) لدي عينة من الأطفال:
تعتمد الأن�شطة املقدمة بالرو�ضة على اللعب لذا فهي تعد �أهم امل�ؤثرات على منو الفهم لدى الأطفال لتميزها باملثريات والأ�شكال
واملواد املتنوعة التي يتعر�ضون لها من خالل خرباتهم املختلفة بالأن�شطة املتنوعة مما يقوي لديهم الدافعية للرتكيز والعمل امل�ستمر
وبالتايل يعمل ذلك على تدعيم قدرتي الإدراك والتذكر.
وي�شتمل العمل بالرو�ضة على عدد من الأركان والأن�شطة يتم التنويع بينهم بالربامج اليومية.فالأركان التعليمية هي امل�ساحات
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املحددة التي يتم الف�صل بينها وتخ�ص�ص كل م�ساحة ملمار�سة
ن�شاط معني مزود مبواد وو�سائل و�أدوات مرتبطة مبو�ضوع الركن
وتعر�ض ب�شكل جذاب يدعم تفاعل الأطفال (بدر.)1995 ،
ومن تلك الأركان (وزارة الرتبية والتعليم – �سلطنة عمان،
 :2014بدر :1995 ،خلف:)2005 ،
Ú Úركن التعبري الفني :ميار�س فيه الأطفال �أن�شطة ممتعة
ومتنوعة كالر�سم احلر والتلوين والت�شكيل بال�صل�صال والدهان
والتدكيك.
Ú Úركن الألعاب الإدراكية :هو مكان هادئ تزوده املعلمة
ب�ألعاب �إدراكية متنوعة وي�شتمل على �أحاجي ،وعلب متدرجة
الأحجام والأ�شكال و�ألعاب التطابق والت�شابه وغريها.
Ú Úركن البحث واال�ستك�شاف :وفيه يتعرف الطفل على
خ�صائ�ص املواد والأ�شياء وتنمية حب البحث واالكت�شاف
والإجابة عن ت�سا�ؤالت الأطفال والتعاون يف الأعمال اجلماعية.
Ú Úركن البناء والهدم (املكعبات) :ويقوم فيه الطفل
بعمليتي البناء والهدم ،با�ستخدام �أنواع خمتلفة من املكعبات
اخل�شبية خمتلفة الأ�شكال والأحجام.
Ú Úركن التمثيل (اللعب الإيهامي) :ويلعب فيه الطفل �أدواراً
اجتماعية وخيالية خمتلفة متفاع ًال مع املواد والأثاث ومت�صال
بالأطفال الآخرين..
Ú Úركن املنزل (التعاي�ش الأ�رسي) :وهو قائم على اللعب
التمثيلي و�أداء �أدوار الأ�رسة ،ويتم فيه توفري جتهيزات م�صغرة
مماثلة لأثاث املنزل و�أدواته.
Ú Úركن املطالعة (املكتبة) :يحتوى على الق�ص�ص
واملجالت ،وال�صور وغريها.
وقد اعتمدت برامج التدريب امليداين احلالية على الأن�شطة
ال�سابقة ولعب الأطفال باملواد املختلفة ،مثل :اللعب بالأ�شياء
احلقيقية املوجودة بالبيئة املحيطة التي قد ت�ؤثر يف انتباههم
ومالحظتهم وتطور خميلتهم وابتكاراتهم ،مما ي�سهم يف تنمية
مدركاتهم املختلفة ،مثل� :إدراك اللون ،وامل�سافات ،والأحجام،
وغريها ،وبالتايل يقومون بتخزينها يف الذاكرة مما ي�سهم يف
تذكرهم لها فيما بعد ،وبهذا ف�إن تقدمي برامج التدريب امليداين
ب�صورة م�شوقة وجو تعليمي �سليم ،قد ي�سهم يف تنمية اح�سا�س
الأطفال باملتعة ،واكت�ساب اخلربات احل�سية ،مما يعمل على
تكوين ال�صور الذهنية ال�صحيحة ،ثم �إىل تنمية قدرتهم على
الإدراك والتذكر.
قام بتطبيق برامج التدريب امليداين جمموعة من الطالبات
املعلمات على مدى ف�صل درا�سي كامل ،بواقع يوم كامل مرتني
يف الأ�سبوع ،وقد تنوعت الأن�شطة التي مت تقدميها بالربامج
اليومية مع الأطفال حيث تباينت فيما بني الأن�شطة الفردية،
وجمموعات �صغرية ،وجمموعات كبرية ،وقد اتبعت الطالبات
املعلمات برنامج يومي بالرو�ضة يف جميع الأيام كما يلي:

جدول ()9
البرنامج اليومي الذي اتبعته الطالبات المعلمات في الروضة

الوقت
8:30 – 8
9:00 – 8:30
10:00 – 9:00
10:30 – 10
11:00 – 10:30
11:30 – 11
12:00 – 11:30

الن�شاط /العمل
ا�ستقبال الأطفال ونقل ا�سمائهم من لوحة
الغياب �إىل احل�ضور
عقد حلقة ال�صباح وتبادل الأحاديث بني
املعلمة والأطفال
فرتة الأركان وينفذ � 4أركان « 1موجه3 ،
غري موجهة»

نوع العمل
فردي
جمموعة كبرية

جمموعات
�صغرية
فردي/
غ�سل الأيدي وتناول وجبة الغداء (الف�سحة)
جمموعات
ن�شاط حركي �أو مو�سيقى
جمموعة كبرية
ن�شاط ق�ص�صي
انتهاء اليوم الدرا�سي وا�ستعداد الأطفال
ـــــ
للعودة �إىل املنازل

خطوات بناء الربنامج:
 حتديد الأهداف :مت حتديد الأهداف العامة للربامج
املقدمة للأطفال �ضمن م�ساق التدريب امليداين.
 جمع البيانات :مت االعتماد على الأدبيات والدرا�سات
ال�سابقة يف حتديد الأ�س�س التي ُي ْبنى عليها العمل �ضمن م�ساق
التدريب امليداين ،وحتديد الأن�شطة املختلفة التي �سوف يتم
تطبيقها مع الأطفال.كما مت حتديد الفنيات التي ميكن ا�ستخدامها
مع الأطفال عند تطبيق الربامج اليومية مب�ساق التدريب امليداين.
 مفردات الربنامج :تكونت من عدد من الأن�شطة املوجهة
وغري املوجهة مع �أطفال الرو�ضة.
 �أ�سلوب العمل :تباينت الأن�شطة التي مت تنفيذها مع
الأطفال بني الفردية وجمموعات �صغرية وكبرية.
�أهداف الربنامج:
 �أن يتعود الطفل على االنتباه �إىل املثريات املحيطة
بالبيئة.
 �أن يدرك الطفل �أ�شكال الأ�شياء املختلفة.
 �أن يدرك الطفل �أ�سماء الأ�شكال املختلفة.
 �أن يدرك الطفل �أ�صوات الأ�شياء املختلفة.
 �أن يتذكر اخلربات ال�سابقة.
 �أن يتدرب الطفل على التعبري عن �أفكاره با�ستخدام
تراكيب لغوية �سليمة.
 �أن يتدرب الطفل على �أ�ساليب املحادثة واحلوار
واملناق�شة.
 �أن يتعرف الطفل على بع�ض املفاهيم اللغوية.
 �أن يتعرف الطفل على بع�ض املفاهيم الريا�ضية.
 �أن يتعرف الطفل على بع�ض املفاهيم العلمية.
 �أن يتدرب الطفل على مهارات املالحظة واال�ستنباط.
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أثر برامج التدريب امليداني في تنمية قدرتي (اإلدراك والتذكر) لدي عينة من أطفال الروضة

 �أن يتعود الطفل على االعتماد على الذات.

ال�سابقة واال�ستماع �إىل خربات �أقرانهم بال�صف.
 الن�شاط املو�سيقى :يقوم الأطفال فيه بغناء الن�شيد
�أو الأغنية وا�ستخدام الأدوات املو�سيقية امل�سجل �أو غريها من
الأدوات.

الفنيات والو�سائل والأ�ساليب التعليمية امل�ستخدمة
يف الربنامج ،ومنها� :أ�سلوب احلوار واملناق�شة ،والفن والقيام
بالأعمال اليدوية وامل�شغوالت الفنية املختلفة ،والتق�صي
والفح�ص واال�ستك�شاف ،واملو�سيقي ،وا�ستخدام احلركة احلرة
وامل�سابقات ،واحلا�سوب وعرو�ض البوربوينت ،والرحالت
والزيارات ،وامل�رسح والق�صة ،و�أن�شطة اللعب الدرامي.

 الن�شاط احلركي :ينفذ هذا الن�شاط الأن�شطة احلركية
وامل�سابقات املختلفة.
 الن�شاط الق�ص�صي :تقدمي الق�صة بطرق خمتلفة منها
الكتالوج ،والألبوم ،واللوحة الوبرية.

وقد مت تطبيق العديد من الأن�شطة املختلفة مع الأطفال
وميكن ت�صنيفها على النحو التايل:

�أن�شطة فردية مع الأطفال :وتتمثل يف �أعمال الأطفال
بالأن�شطة املختلفة ومنها القيام بالأعمال الفنية الفردية،
وامل�سابقات احلركية ،وو�سائل التقومي املختلفة� ،إىل غري ذلك
من الأن�شطة الفردية التي قام بها الأطفال �أثناء تطبيق الطالبات
املعلمات لربامج التدريب امليداين.

�أن�شطة طبقت يف جمموعات �صغرية وهي عبارة عن
الأركان التعليمية التي طبقت مع الأطفال ،وقد ت�ضمنت فرتة
الأركان �أنواع متباينة من الأركان ب�شكل يومي ،وكان يتم
اختيار الأركان التي تطبق بالربنامج اليومي مع الأطفال من
بني الأركان التالية :املكتبة -املنزل (الأ�رسة – املطبخ) –
الفن -الرمل واملاء – العجني -اللعب الإيهامي (لعب الأدوار)
– املوا�صالت -املكعبات (البناء والهدم) -احلل والرتكيب –
الزراعة – املتحف -البيع وال�رشاء – الريا�ضيات -اللغة (الإعداد
للقراءة /الإعداد للكتابة) -العلوم واال�ستك�شاف.

نتائج البحث ومناقشتها:
◄◄الفر�ض الأول :ون�صه «توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات اختبار الإدراك بني املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية».ومت
الت�أكد من جتان�س كل من املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف
الإدراك والذكاء والعمر ،واجلدول التايل يو�ضح دالالت التجان�س
با�ستخدام .t- test

�أن�شطة جمموعات كبرية ،ومتثلت فيما يلي:
 حلقة ال�صباح :وفيها يتم جتميع الأطفال وت�س�أل
الطالبة املعلمة عن �أحوالهم وتدفعهم �إىل التفكري وتذكر الأحداث

جدول ()10
التجانس في متوسطات درجات اإلدراك والذكاء والعمر بالشهور بين المجموعة الضابطة والتجريبية

العامل املقا�س
الإدراك

الذكاء

العمر

ن

م

ع

املجموعات
ال�ضابطة

29

52.76

5.835

التجريبية

31

54.13

2.89

ال�ضابطة

29

111.24

7.46

التجريبية

31

110.32

6.99

ال�ضابطة

29

57.1

5.26

التجريبية

31

59.26

5.31

مف

ت

م�ستوى الداللة

د.ح

1.37

1.17

0.25

58

0.92

0.49

0.62

58

2.16

1.58

0.12

58

يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املجموعتني يف كل من الإدراك والذكاء والعمر مما يعني جتان�س
املجموعتني يف املتغريات.
جدول ()11
داللة الفروق بين متوسطات درجات اإلدراك بين المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق برامج التدريب الميداني

العامل املقا�س
الإدراك

ن

م

ع

املجموعات
ال�ضابطة

29

49.9

5.85

التجريبية

31

56.71

2.19

78

مف

ت

م�ستوى الداللة

د.ح

6.81

6.05

0.001

58
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تتكون لديهم من املعلومات واملعارف التي يكت�سبونها من
املحيطني مثل الوالدين.
وترجح الباحثتان النتيجة احلالية �إىل ا�ستخدام العديد
من الو�سائل التعليمية ،والأ�ساليب الرتبوية املختلفة ومنها
تطبيق الأن�شطة الق�ص�صية مت تقدميها للأطفال على هيئة �أ�شكال
ال�شخ�صيات احلقيقية ،ولي�ست كاريكاتريية ،وذلك حتى يتم جتنب
اكت�ساب الأطفال للمدركات غري ال�صحيحة ،وهذا ما �أكدته درا�سة
( )Jones & Smith, 2005يف �أنه كلما كانت �أ�شكال الكائنات
املعرو�ضة على الطفل قريبة من ال�شكل الواقعي �أدركها الطفل،
وا�ستطاع التعرف عليها والعك�س �صحيح.
وبناء على ما �سبق ف�إن البيئة ال�صفية املحيطة بالطفل
ت�ؤثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على �إدراكه للأ�شكال واملواد والكائنات التي
تعر�ض عليه من خالل اخلربات التي مير بها.
◄◄الفر�ض الثاين :ون�صه «توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات اختبار التذكر بني املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف القيا�س البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية».
ومت الت�أكد من جتان�س املجموعة التجريبية وال�ضابطة يف كل
من قدرة التذكر والذكاء والعمر ،واجلدول التايل يو�ضح دالالت
التجان�س با�ستخدام .t- test

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة �أقل من ( )0.01بني متو�سطات درجات قدرة
«الإدراك» للمجموعة التجريبية وال�ضابطة بعد تطبيق التدريب
امليداين ل�صالح املجموعة التجريبية.وقد اتفقت النتيجة احلالية
مع ما تو�صلت �إليه درا�سة كمب�ش ( )2012يف �إمكانية تطوير
قدرات الإدراك احل�سي -احلركي لدى تلميذات ال�صف الأول
االبتدائي وذلك عند ا�ستخدام �أ�سلوب الألعاب ال�شعبية يف اخلطط
التدري�سية لدر�س الرتبية الريا�ضية.ومن اجلدير بالذكر �أن(  (�Gib
 )son, 1991اعتربت �أن قدرة الأطفال على التعرف �إىل االختالفات
بني املثريات املختلفة ومهاراتهم على جتريد ال�صفات املت�شابهة
وا�ستخال�ص النتائج بالإ�ضافة �إىل تنظيم البيئة املحيطة ،تعد
من دعامات القدرة على تعلم الإدراك.
و�أ�شارت الدرا�سات �إىل وجود ارتباط بني عدد �أ�سماء
الأ�شياء التي يعرفها الأطفال وانتاج املفردات ،كما �أن العمليات
الأ�سا�سية يف التعرف ،و�إدراك �أ�شكال الأ�شياء ومتثيلها لدى ه�ؤالء
الأطفال يتغري تبع ًا لتعلمهم وا�ستخدامهم عدد �أكرب من �أ�سماء
الأ�شياء املختلفة لكائنات ومواد يف البيئة (Jones & Smith,
.)2005
وتتفق النتيجة احلالية مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة(  (�Kobi
� )atko, 2012إىل �أن مدركات الأطفال تتغري تبع ًا للأفكار التي

جدول ()12
التجانس في متوسطات اختبار التذكر والذكاء والعمر بالشهور بين المجموعة الضابطة والتجريبية

العامل املقا�س
التذكر

الذكاء

العمر

ن

م

ع

املجموعات
ال�ضابطة

29

33.28

4.37

التجريبية

29

31.76

2.86

ال�ضابطة

29

111.24

7.46

التجريبية

29

110.41

6.9

ال�ضابطة

29

57.1

5.26

التجريبية

29

59.38

5.4

مف

ت

م�ستوى الداللة

د.ح

1.52

1.56

0.12

56

0.83

0.44

0.66

56

2.28

1.63

0.11

56

يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني املجموعتني يف كل من التذكر والذكاء والعمر مما يعني جتان�س
املجموعتني يف املتغريات.
جدول ()13
داللة الفروق بين متوسطات درجات التذكر بين المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق برامج التدريب الميداني

العامل املقا�س
التذكر

ن

م

ع

املجموعات
ال�ضابطة

29

32.72

1.94

التجريبية

29

34.07

2.59

مف

ت

م�ستوى الداللة

د.ح

1.35

2.24

0.03

56

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة �أقل من ( )0.05بني متو�سطات درجات قدرة «التذكر»
للمجموعة التجريبية وال�ضابطة بعد تطبيق التدريب امليداين ل�صالح املجموعة التجريبية.
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أثر برامج التدريب امليداني في تنمية قدرتي (اإلدراك والتذكر) لدي عينة من أطفال الروضة

يفعلونه بالأن�شطة املختلفة ،ففي عملية التذكر يتم حتفيز
الأطفال ال�ستدعاء املعلومات واملعارف ال�سابقة التي اكت�سبوها
م�سبقاً ،وت�سهم اخلربات التي مير بها الأطفال يف �إثارة دوافعهم
وحثهم على مناق�شة �أعمالهم والنتائج التي تو�صلوا �إليها( (�War
.)dle, 2009
�إن توفري بيئة لعب داعمة وجو انفعايل يتميز بالدفء
العاطفي ،وا�ستخدام جمموعة متنوعة من الأ�ساليب املدعمة ي�سهم
يف م�ساعدة الأطفال على تذكر املعلومات ال�سابقة ،واال�ستمتاع
بالأن�شطة احلالية ،واكت�ساب معلومات جديدة من خالل اخلربات
والتجارب املختلفة التي يقومون بها بع�ضهم ببع�ض مما ي�ؤدي
لإثراء خرباتهم ومنو قدرتهم على التذكر ،لذلك ُترجح الباحثتان
النتيجة احلالية �إىل الإ�سهامات الرتبوية التي قامت بها املعلمات
مع �أطفال العينة عند تقدمي برامج التدريب امليداين.
◄◄الفر�ض الثالث :ون�صه «ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات درجات كل من الإدراك والتذكر
لدى �أطفال الرو�ضة باختالف العمر».ومت الت�أكد من جتان�س
جمموعتي الأطفال ذوي عمر (�صغري – كبري) يف ن�سبة الذكاء،
واجلدول التايل يو�ضح داللة التجان�س با�ستخدام .t- test

وقد �أكدت درا�سة ()Hazen & Volk- Hudson, 1984
على �أن �أن�شطة اللعب ت�سهم يف تنمية قدرة التذكر لدى الأطفال
ال�صغار ،وهذا يتوافق مع النتيجة احلالية ف�إن ت�أثري البيئة
التعليمية بالربامج احلالية وتطبيق �أن�شطة اللعب ال�صفية وغري
ال�صفية قد يكون �أدى �إىل زيادة خربتهم ،مما قد يكون �ساهم
يف انفعالهم وانتباههم ومالحظتهم ،مما يعمل على حفظها يف
الذاكرة وا�ستدعائها فيما بعد ،ويالحظ �أن تلك الأن�شطة �أ�سهمت
يف زيادة قدرة الطفل على الإدراك واالحتفاظ باملعلومات
واخلربات لتذكرها فيما بعد ب�سهولة.
والأطفال ال�صغار يف مرحلة ما قبل املدر�سة لديهم
م�ستوى جيد من قدرة التذكر (حنتو�ش وعلى ،)2009 ،وقد ت�سهم
البيئة الغنية باملثريات يف تنمية تلك القدرة لدى الأطفال ،ويف
هذا ال�سياق �أ�شارت (الب�سيوين� )2004 ،أن الأن�شطة املتعددة التي
ترتبط باهتمامات الأطفال تكون �أ�شد ثبات ًا يف ذاكرته من غريها،
وتعني تنمية ذاكرة الأطفال �إعادة تنظيم احلقائق واملعلومات
التي ح�صلوا عليها بالبحث والتجريب.
وت�ساعد عملية اال�ستدعاء والتذكر الأطفال يف فهم ما

جدول ()14
داللة الفروق بين متوسطات درجات الذكاء بين مجموعتي األطفال ذوي عمر (صغير – كبير) قبل تطبيق برامج التدريب الميداني

العامل املقا�س
الذكاء

ن

م

ع

املجموعات
�صغري

42

110.14

7.76

كبري

39

110.36

6.56

مف

ت

م�ستوى الداللة

د.ح

0.22

0.14

0.89
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الذكاء بني جمموعتي الأطفال ذوي عمر (�صغري – كبري) مما يعني
جتان�سهما.
جدول ()15
داللة الفروق بين متوسطات درجات اإلدراك والتذكر باختالف العمر (صغير – كبير) بعد تطبيق برامج التدريب الميداني

العامل املقا�س
الإدراك

التذكر

ن

م

ع

املجموعات
�صغري

42

52.07

5.8

كبري

39

56.02

2.27

�صغري

42

32.26

4.2

كبري

39

32.03

3.67

مف

ت

م�ستوى الداللة

د.ح

3.95

3.98

0.000

79

0.24

0.27

0.79

79

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة �أقل من ( )0.01يف متو�سطات درجات قدرة
«الإدراك» تعزى �إىل العمر «�صغري – كبري» ل�صالح جمموعة �أطفال العمر الأكرب ،كما يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
متو�سطات درجات قدرة «التذكر» تعزى �إىل العمر.
وقد يعزى عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات قدرة «التذكر» باختالف العمر �إىل ت�أثري الأن�شطة املختلفة
وا�ستخدام الو�سائل التعليمية التي مت تقدميها للأطفال ،وزيادة املفردات اللغوية لدى الأطفال مما �أدى �إىل احتفاظهم مب�سميات الأ�شياء،

80

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

وو�ضعها يف فئات خمتلفة والتعرف على م�سميات الأ�شياء،
وزيادة املفردات ،و�إثراء املح�صول اللغوي لديهم �أدى �إىل �سهولة
ا�ستدعائها وتذكرها ب�سهولة.وقد �أ�شار ()Jones & Smith, 2005
�إىل �أن الأطفال الذين ينتجون مزيداً من الكلمات لديهم معرفة
�أعمق للفئات وعلى النقي�ض من ذلك بالن�سبة للأطفال الذين
ينتجون عدد �أقل من الكلمات ،وهذا يعني �أنه من الهام الت�أكد
من فهم الأطفال للفئات املختلفة ،والتعرف على �أ�سماء املواد،
والكائنات التي تندرج حتت كل فئة مما ي�ساعدهم على االنتباه
للمعلومات املقدمة ،والتي يزداد �إدراكهم لها والتعرف عليها
وتذكرها.
وتختلف النتيجة احلالية مع ما تو�صلت �إليه درا�سة(  (�Ha
 )zen & Volk- Hudson, 1984يف تفوق �أطفال الرابعة من العمر
على �أقرانهم من الثالثة يف قدرة التذكر ،ولكن اتفقت نتائج تلك
الدرا�سة مع النتيجة احلالية يف عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني جمموعات الأطفال يف قدرة التذكر تعزى �إىل العمر عند
تطبيق �أن�شطة اللعب املختلفة مع الأطفال وخا�صة التظاهري
منها ،وذلك لت�أثري ال�سياق �أو البيئة املكانية وخربة الأطفال
�أثناء فرتات اللعب باملواد املختلفة على ا�ستدعائهم للمعلومات
وتذكرها فيما بعد.

كما �أن تقدمي الأن�شطة املختلفة للأطفال ومرورهم
باخلربات املتعددة و�إثراء البيئة املحيطة باملثريات العديدة
مما قد يكون �أ ّدى �إىل زيادة قدرتهم على �إدراك املعلومات،
واملعارف املتوفرة واملتاحة لهم ،وب�شكل �أو �آخر ف�إن تعدد
املعلومات ،واملعارف ،والبيانات التي يح�صلون عليها من خالل
اخلربات والأن�شطة التي مار�سوها �أ�سهمت ب�شكل كبري يف تنمية
قدرتهم على الإدراك ،وقد �أكدت درا�سة (حميد )2007 ،على �أن
ممار�سة التعبري الذاتي واخلربات الب�رصية التي مير بها الأطفال
بالرو�ضة ت�ساهم يف تنمية الإدراك احل�سى لديهم.وقد �أ�شارت
نظرية االختالفات �إىل �أن معلومات الطفل التي يح�صلها من
البيئة يجب �أن تكون غزيرة وكثيفة مما ي�سهم يف منو الإدراك
لديه (�أبو حطب.)Gibson, 1991 :1996 ،
◄◄الفر�ض الرابع :ون�صه «ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات درجات كل من الإدراك والتذكر لدى
�أطفال الرو�ضة باختالف النوع االجتماعي».ومت الت�أكد من
جتان�س جمموعتي الأطفال باختالف النوع االجتماعي (�إناث –
ذكور) يف ن�سبة الذكاء ،واجلدول التايل يو�ضح داللة التجان�س
با�ستخدام .t- test

جدول ()16
داللة الفروق بين متوسطات درجات الذكاء بين مجموعتي األطفال باختالف النوع االجتماعي (إناث – ذكور) قبل تطبيق برامج التدريب الميداني

العامل املقا�س
الذكاء

ن

م

ع

املجموعات
ذكور

39

111.02

7.22

�إناث

43

109.7

7.12

مف

ت

م�ستوى الداللة

د.ح

1.33

0.84

0.41
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الذكاء بني جمموعتي الأطفال باختالف النوع االجتماعي (ذكور
– �إناث) يف الذكاء مما يعني جتان�س املجموعتني يف النوع االجتماعي.ويو�ضح اجلدول التايل داللة الفروق بني متو�سطات درجات
الإدراك والتذكر لدي جمموعتي الأطفال باختالف النوع االجتماعي (ذكور – �إناث).
جدول ()17
داللة الفروق بين متوسطات درجات اإلدراك والتذكر باختالف النوع االجتماعي بعد تطبيق برامج التدريب الميداني

العامل املقا�س
الإدراك

التذكر

ن

م

ع

املجموعات
ذكور

39

53.05

5.83

�إناث

43

54.67

3.72

ذكور

39

32.39

4.03

�إناث

43

31.9

3.83

مف

ت

م�ستوى الداللة

د.ح

1.62

1.52

0.13

80

0.48

0.55

0.58

80

يت�ضح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات قدرة الإدراك والتذكر تعزى �إىل اختالف
النوع االجتماعي لدى �أطفال ما قبل املدر�سة بعد تطبيق التدريب امليداين.
وقد اتفقت النتيجة احلالية مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (حميد )2007 ،حيث �أكدت على عدم وجود فروق بني الذكور والإناث
يف منو الإدراك احل�سى ،يف حني اختلفت النتيجة احلالية مع درا�سة (ال�رشبيني )2011 ،والتي حاولت الك�شف عن الفروق بني الذكور
والإناث العاديني من �أطفال الرو�ضة يف ال�رسعة الإدراكية ومدى الذاكرة العاملة وقد تو�صلت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
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د .دعاء سعيد أحمد
د .آمال محمد بدوي

أثر برامج التدريب امليداني في تنمية قدرتي (اإلدراك والتذكر) لدي عينة من أطفال الروضة

بني الذكور والإناث من الأطفال العاديني يف ال�رسعة الإدراكية
(اكت�شاف احلروف ،ومقارنة الأعداد) ل�صالح الذكور� ،أما مهارة
التعرف على ال�صور املتماثلة فقد �أو�ضحت عدم وجود فروق
بني جمموعات العينة تعزى �إىل النوع االجتماعي�.أما درا�سة
(حنتو�ش وعلى )2009 ،فقد تو�صلت �إىل وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا بني الأطفال عمر (� )6 – 5سنوات تعزى �إىل اجلن�س
ل�صالح البنات يف قدرة التذكر.
وتعزو الباحثتان النتيجة احلالية �إىل ممار�سة الأطفال
للأن�شطة املختلفة منها :الفنية ،والدرامية ،والبيئية ،واحلركية،
واملو�سيقية ،والق�ص�صية ،ولعب الأدوار ،و�ألعاب احلل ،والرتكيب،
وغريها من الأن�شطة الرتبوية مما يعني زيادة تعر�ضهم للعديد
من املثريات البيئية التي �أثرت بدورها على قدرتي الإدراك
والتذكر لديهم وذلك لتكثيف مالحظاتهم وانتباههم �أثناء
اخلربات املختلفة التي مروا بها بربامج التدريب امليداين التي
نفذتها معهم الطالبات املعلمات ،هذا بالإ�ضافة �إىل متيز قدرة
الطالبة املعلمة على انتقاء �أ�ساليب التعلم املنا�سبة لكل ن�شاط
قامت بتنفيذه مع الأطفال مثل �أ�سلوب احلوار واملناق�شة �أو
الع�صف الذهني �أو حل امل�شكالت ،وبالتايل هذا ي�ؤكد فعالية
برامج التدريب امليداين املقدمة للأطفال الذكور والإناث على حد
�سواء.
ومما ال �شك فيه �أن تطبيق الأن�شطة الرتبوية املنا�سبة
لأطفال الرو�ضة يتم فيها االعتماد على عديد من الو�سائل
التعليمية كو�سائل ح�سية معينة يف تعلم الطفل ،وتنمية بع�ض
القدرات العقلية لديه ،وهذا ما �أكدت عليه درا�سة كل�ش ()2000
يف �أن الو�سائل التعليمية تعمل على حت�سني عملية التعلم من
خالل تقدمي و�سائل ح�سية لدعم جوانب تعليم الطفل بالإ�ضافة
�إىل جعل عملية التعلم �أكرث جاذبية وت�شويق ًا للطفل.

الرو�ضة بدولة الكويت يف �ضوء الرتبية الطبيعية عند ابن
طفيل من وجهة نظر الوالدين .جملة الطفولة والتنمية –
م�رص.128 – 101 ،)19( 5 ،
2 .2بدر� ،سهام .)1995( .املرجع فى ريا�ض الأطفال .الكويت:
مكتبة الفالح.
3 .3الب�سيوين ،مها .)2004( .جملة طفل الرو�ضة ودورها يف
تنمية قدراته .القاهرة :دار الفكر العربي.
�4 .4أبو حطب ،ف�ؤاد .)1996( .القدرات العقلية .القاهرة :مكتبة
الأجنلو امل�رصية.
 Bottom of Form5 .5حميد ،حذام� .)2007( .أثر التعبري الذاتي
واخلربة الب�رصية فى تنمية الإدراك احل�سى لدى �أطفال
الريا�ض فى حمافظة دياىل .جملة الفتح ،جامعة ديايل –
العراق.209 – 192 ،31 ،
6 .6حنتو�ش ،معيوف ،وعلي ،جناة .)2009( .قيا�س القدرة على
التذكر لدى االطفال بعمر � 6 5-سنوات .جملة �أبحاث كلية
الرتبية الأ�سا�سية -كلية الرتبية الأ�سا�سية -جامعة املو�صل
– العراق.332 - 313 ،)4( 8 ،
7 .7خطايبة ،ماجد .)2003( .قيا�س مهارة القراءة �ضمن
م�ستويات التذكر واال�ستيعاب والتطبيق لدى طلبة معلم
جمال اللغة االجنليزية يف جامعة م�ؤته .م�ؤته للبحوث
والدرا�سات.149 - 119 ،)1( 18 ،
8 .8خلف� ،أمل ال�سيد .)2005( .مدخل �إىل ريا�ض الأطفال.
القاهرة :عامل الكتب.
9 .9ال�رشبينى ،هامن .)2011( .ال�رسعة الإدراكية ومدى الذاكرة
العاملة لدي �أطفال الرو�ضة العاديني وذوي �صعوبات
تعلم املهارات قبل الأكادميية .جملة كلية الرتبية .جامعة
املن�صورة.71 – 2 ،)77( 2 ،
�1010صوان ،ليلى ،واجلوهري ،مرفت .)1994( .ت�أثري برنامج
تربية حركية على بع�ض جوانب االدراك والتكيف العام
لدى �أطفال (� 5 - 4سنوات) .املجلة العلمية للرتبية البدنية
والريا�ضة – م�رص.235 - 215 ،21 ،
1111ال�ضبع ،ثناء .)2007( .تعلم املفاهيم اللغوية والدينية لدى
الأطفال .القاهرة :دار الفكر العربي.
1212فرج ،حممد ،ورمزي ،هاين .)2007( .العوامل امل�ؤثرة يف
ذاكرة امل�شاهد امل�ألوفة :درا�سة لأثر بع�ض متغريات العر�ض
وات�ساق املعلومات مع املخططات املعرفية على التذكر
الفوري وامل�ؤجل لأمناط وعنا�رص املعلومات .درا�سات
وبحوث م�ؤمتر (تكنولوجيا التعليم والتعلم) ن�رش العلم....
حيوية الإبداع – م�رص.521 - 448 ،
1313القداح� ،أمل .)2011( .فعالية حقيبة تعليمية مقرتحة يف
تنمية مهارات الإدراك الب�رصى لدى طفل الرو�ضة .جملة
كلية الرتبية ،جامعة طنطا – م�رص.544 – 482 ،)44( 2 ،
1414كل�ش ،مريهان .)2000( .دور الو�سائل التعليمية يف �إك�ساب

التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5

�1إثراء البيئة باملثريات املتعددة لدورها الفعال يف تنمية
القدرات العقلية لدى الأطفال.
2االهتمام بتنمية حوا�س الأطفال لكونها مداخل املعرفة
لديهم.
3التنوع يف الأن�شطة الفردية واجلماعية مع الأطفال لتحقيق
الأهداف الرتبوية ملناهج الريا�ض.
4االهتمام بالتدريب الفعال للطالبات املعلمات يف م�ساق
التدريب امليداين.
5زيادة وعي الطالبات املعلمات بدورهن يف تنمية القدرات
واملهارات لدى �أطفال الرو�ضة.

املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر العربية
�1 .1إ�سماعيل� ،صادق .)2011( .املهارات الإدراكية لدى �أطفال
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جمموعة من مفاهيم الإدراك املكاين لأطفال الريا�ض من
) �سنوات «درا�سة ميدانية يف ريا�ض �أطفال6 - 5( عمر
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 عمليات الإدراك.)2006( . �أ�رشف، و�رشيت، حممد،املطوع1616
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.116
 فاعلية الرتبية العملية يف تنمية.)2011( . رهام،املهتدى1717
اجتاهات طالبات ريا�ض االطفال يف جامعة احل�سني بن
 عني �شم�س- جملة كلية الرتبية.طالل نحو مهنة التدري�س
.884 - 867 ،)4( 35 ،– م�رص
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