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التعليم ان ر دو تفعيل ضةرمتطلبات الر أطفال شاف إك وية
املعلمات نظر ة وج من ن و   املو

فر ا أحمد ن حس   يسيدة

بية ال الباحة،لية السعودية،جامعة ية العر   .اململكة
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:املستخلص  
ال ــــــ التعليميــــــة ــــــان ر دو تفعيــــــل متطلبـــــــات ــــــ ع التعــــــرف ــــــ إ اســــــة الد رــــــدفت ـــــــر ع تعــــــرف

عينـة ـ ع وذلـك املعلمـات، نظـر ـة وج مـن ن و املو ضة الر أطفال لدى السلوكية صائص وا
الباحثــة) 150(بلغــت طبقــت وقــد املكرمــة، ومكــة الباحــة ــ بمنطق طفــال ــاض معلمــات رمــن

ضـــــة الر أطفـــــال لـــــدى الـــــسلوكية ـــــصائص ا ـــــ ع التعـــــرف ـــــ التعليميـــــة ـــــان ر دو يان واســـــت ر
و عـناملو اليـة ا اسـة الد نتـائج أسـفرت وقـد الباحثـة، إعـداد مـن املعلمـات نظـر ـة وج من رن

طفـــال لــدى الـــسلوكية ــصائص ا ـــ ع التعــرف ـــ املكتبــة لـــركن متوســطة جـــة بد تــأث روجــود
املعلمــــــات نظـــــر ــــــة وج مــــــن ن ـــــو بلـــــغ، املو املعيــــــار) 28,20(حيــــــث نحــــــراف ن، )4,10(يو زوالــــــو

ـس الــسلوكيةو، )80,7(ال ــصائص ا ــ ع التعــرف ــ ــ الف للــركن متوســطة جــة بد تــأث رجــود
املعلمـــات نظـــر ـــة وج مـــن ن ـــو املو طفـــال بلـــغ، لـــدي املعيـــار) 24,8(حيـــث نحـــراف ، )3,6(يو

ــس ال ن ــصائص، )82,8(زوالـو ا ــ ع التعــرف ــ ــامي للـركن متوســطة جــة بد تــأث روجــود
ا طفال لدى املعلمـاتالسلوكية نظر ة وج من ن و بلـغ، ملو املعيـار) 27,4(حيـث نحـراف يو

ـــــس، )3027( ال ن ـــــ، )91,38(زوالــــو ع التعـــــرف ـــــ البنـــــاء لـــــركن متوســـــطة جـــــة بد تـــــأث روجـــــود
املعلمـــــات نظـــــر ـــــة وج مـــــن ن ـــــو املو طفـــــال لـــــدى الـــــسلوكية ـــــصائص بلـــــغ، ا ) 21,36(حيـــــث

املعيــــــــار نحـــــــراف ن، )3,03(يو ــــــــسزوالـــــــو لــــــــركن، )85,44( ال متوســــــــطة جـــــــة بد تــــــــأث روجـــــــود
املعلمـات نظر ة وج من ن و املو طفال لدى السلوكية صائص ا ع التعرف شاف ك

بلـــــــغ املعيـــــــار، )37,27(حيـــــــث نحـــــــراف ـــــــس، )5,9(يو ال ن جـــــــة، )28,8(زوالـــــــو بد تـــــــأث روجـــــــود
صائص ا ع التعرف ي ا د للركن ـةرمتوسطة وج من ن و املو طفال لدى السلوكية

املعلمات بلغ، نظر املعيار) 30,40(حيث نحراف ـس، )4,05(يو ال ن تـأث، )86,8(زوالو وجـود
ن ــو املو طفـال لـدى الـسلوكية ــصائص ا ـ ع التعـرف ـ التخطــيط لـركن متوسـطة جـة ربد

املعلمـــات نظــر ـــة وج بلــغ،مــن ا) 24,84(حيـــث نحـــراف ـــس، )4,6(يملعيــارو ال ن ، )82,8(زوالـــو
ــاض السـيما التعلــيم مراحـل جميـع ــ التعليميـة ــان باألر تمـام ة ضـر التوصــيات ـم أ رومـن ور

سية، طفال املد ياة ا التعليمية ان باألر املرتبطة العوامل من د مز اسة د ع روالعمل   .ر
املفتاحية لمات التعليمية: ال ان نطف، ر و املو السلوكية، ال صائص   ا
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ABSTRACT: 
The study aimed to identify the requirements of activating the role of 
the educational corners in spotting the behavioral characteristics of 
talented kindergarteners from the teachers’ viewpoints. The study 
utilized a questionnaire prepared by the researcher and applied on 
(150) kindergarten female teachers from Al-Baha and Mecca regions. 
The study showed an effect with an average degree of the library 
corner which was (28.20), the standard deviation (4.10) and the 
relative weight (80.7), an effect with an average degree of the art 
corner which was (24.8), the standard deviation (3.6) and the relative 
weight (82.8), an effect with an average degree of the illusion corner 
which was (27.4), the standard deviation (3027) and the relative 
weight (91,38), an effect with an average degree of the constructing 
corner which was (21.36), the standard deviation (3,03) and the 
relative weight (85.44), an effect with an average degree of the 
discovery corner which was (37.27), the standard deviation (5.9) and 
the relative weight (28.8), an effect with an average degree of the 
cognitive corner which was (30.40), the standard deviation (4.05) and 
the relative weight (86.8), an effect with an average degree of the 
planning corner which was (24.84), the standard deviation (4.6) and 
the relative weight (82.8). Some of most important recommendations 
of the study are the need to take the educational corners into 
consideration in all stages of education, especially kindergartens, and 
to examine more factors related to the educational corners in school 
life. 
Keywords: educational corners, talented children, behavioral 
characteristics. 
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  :مقدمة

س التأســــ مرحلـــة ـــا باعتبا ـــسان حيـــاة ـــ املراحـــل ـــم أ مـــن الطفولـــة مرحلـــة رعـــد

طبي أن ه اعتبــا و ـشئة، لــھروالت يتعــرض ومـا املرحلــة ـذه طبيعــة ـ ع تتوقــف التاليـة املراحــل عـة

سلبية أم إيجابية سواء مؤثرات من   .الفرد

مــــــم تحــــــضر ــــــا يقــــــاس ــــــ ال املعــــــاي ــــــم أ مــــــن عــــــد الطفولــــــة بمرحلــــــة تمــــــام إن

عــــــد ــــــصوص ا وجـــــھ ــــــ ع املبكـــــرة والطفولــــــة عمومـــــا بالطفولــــــة تمـــــام أن كمــــــا والـــــشعوب،
ً

ـــسبة ةبال حـــضا حتميـــة الناميـــة رللـــدو طـــر، ل عـــن بالبحـــث مطالـــب ـــ التعلي النظـــام فـــإن قلـــذا

لعمــــره املناســــبة التعليميــــة ئــــة الب لــــھ يــــوفر بــــأن مطالــــب وكــــذلك الطفــــل، ــــذا لتعلــــيم متعــــددة

والعمــل الـــتعلم ــ والرغبـــة الــدافع لديـــھ ـــ وتن ــھ، با ان ث ـــس بمــا ـــ والزم ــ جـــاد،(العق ـــ م

2007(.  

أ  لكما ش ت ا فف الفرد، صية ن و ت املراحل م أ من عد الطفولة مرحلة ن

نمـــــو مـــــسار يتحـــــدد ـــــا وف ف، واملعـــــا ات ـــــا امل ـــــسب وتك ات القـــــد وتتفـــــتح ـــــات، تجا و رامليـــــو ر ر ل

الثقافية ا عناصر املحيطة ئة الب لھ توفره ملا طبقا جدانيا و واجتماعيا وعقليا جسديا الطفل
ً ً ً ً

و

جتماعيـــــ أقـــــو ـــــ إ يـــــصل وأن نفـــــسھ عـــــن يفـــــ أن النمـــــو ـــــذا ل تتـــــاح بحيـــــث ـــــة، بو وال ة

لعـام، غاياتـھ يـة العر ـسانية التنميـة ـر تقر أشـار يــوفر) م2002(ولقـد أن يجـب املجتمـع أن ـ إ

قبـــــل مـــــا مرحلـــــة ـــــ طفـــــال علـــــيم مؤســـــسات ـــــو ت أن جـــــب و عليميـــــة، فرصـــــا أطفالـــــھ ـــــل نل ً

املـــــة مت ئـــــة ب ســـــة ـــــواسراملد ا وتنميـــــة ـــــسدي ا والنمـــــاء والـــــتعلم للعـــــب مجـــــاال للطفـــــل تـــــوفر
ً

صياغة إعادة يجب كما جتماعية، و والعاطفية ة الفكر اتھ قد ز وت ماعة، ا مع روالتكيف

ملجموعــــات خاصــــة بــــرامج إدخــــال مــــع ــــا، عاي و ــــب املوا ــــ ع التعــــرف ــــدف ــــ التعلي ــــسق رال

ة ــ وا بــة مو يبــدو الــذين منطفــال عــزل س يــة، ولــ تر ــ املعاصــرة ــات تجا أكــدت ولقــد

يم املفــا وإكـسابھ املختلفـة ـسية ا ات ـ للمث الطفـل عـرض ميـة أ ـ ع سـة املد قبـل مـا رأطفـال

املعاصـــر ـــ العل التكنولـــو التطـــو مـــن ائـــل ال الركـــب ـــذا ـــاق ال ـــ ع ـــساعده بمـــا راملناســـبة

   .)2003، ادر(

ا ات املث م أ التعليميـةومن ـان ر ئـة ب يم املفا الطفل إكساب واملناسبة سية

تـــھ وإيجاب ـــشاطھ ـــ ع تؤكـــد ـــ وال الطفـــل يـــة تر مجـــال ـــ ديثـــة ا ـــات تجا مـــن ـــ عت ـــ ، ال

ــــر املعلومــــات) 2001عــــاطف،(ىو مــــصادر مــــن متعــــددة أنواعــــا ــــشمل عليميــــة ئــــة ب ــــ ــــان ر
ً

املتعلم ا مع ئة، يتعامل ب عد اتو بـاملث غنيـة ئـة ب التعليمية ان الطفـل، ر اسـتطالع حـب ـ تث

توضـع ومفتوحـة منخفـضة فـف أ ـا واسعة غرفة ايا ز من و تت ف ا أسرا عن رللكشف ور ن

دو الـــتعلم ــشطة أ ســة بمما الطفــل يقـــوم بحيــث ركــن ــل تخـــص متنوعــة ــشطة وأ مــواد ــا نعل ر

باسـتمرار يــة املر تـدخل ـ إ اجـة ـذه، ا بالتفاعــلو الطفـل يقـوم ــ ال املتنوعـة واملـواد ــشطة
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ات يــــا ا مــــن مجموعــــة تــــضمن محــــددة عليميــــة ــــداف أ دمــــة فــــردي ل ــــش ــــا مع روالتعامــــل

لألطفال وقصص ة الصعو ات مستو سائل و وأدوات وتطبيقات ألعاب ع ووتحتو    .ي

ضـر عـد التعليميـة ـان ر ئـة ب وجـود أن نالحـظ ذلـك ـ ع نـاء فـصوو ـ حتميـة لة ور

عنـد والعاطفيـة جتماعيـة و ـصية وال املعرفيـة النـوا تنمية الكب ا لدو نظرا ضة رالر و

و. (طفال ر، ال    .)2003جو

مرحلـة ن و املو طفال عن الكشف ساعد ال ئات الب من ان ر ئة ب عد و

نـــاء ـــة، ر اســـة د أكـــدت فقـــد ضـــة زالر ر ـــ) 2014(و التفك تنميـــة ـــ التعليميـــة ـــان ر ئـــة ب أثـــر

التعليميـة ـان ر ئـة ب أثـر ـ ع التعرف إ اسة الد دفت حيث ضة، الر أطفال لدى ربدا و

س ـ ا متغ حسب و ضة الر أطفال لدى بدا التفك اسـة، وتنمية الد نتـائج مـن انـت رو

تن ــ التعليميــة ــان ر ئــة لب ــ وا ــاضثــر بالر ن امللتحقــ طفــال لــدى بــدا ــ التفك ميــة

التعليميــــة ـــان ر العظــــيم، ذات عبــــد أحــــالم اســــة كتــــاب) 2009(رود توظيــــف ــــ ع ــــدفت ــــ وال

نتـائج ـم أ انـت و يـة جن ات ا ضوء طفال اض واملكتبات ان ر نظام ن ب رالطفل

عليم و اللغة طفال ساب اك اسة املكتبةرالد ركن ق طر عن املفردات   .م

مـــن مبكــرة مرحلـــة ــ تـــتم أن يجــب ن ــو املو عـــن الكــشف عمليـــة أن ــو بو ال ــر نو ى

ـــم ل املناســبة والتعليميــة ـــة بو ال امج ــ وال ــدمات ا تـــوف ــ ع ــساعد مـــا ذلــك ــ ألن م؛ حيــا

م لد انات م و ات القد النمو من ممكن قدر أك ب،نسليما(رلتحقيق    .)2010،من

الـسلوكية م خصائـص عـن للكشف ة ثر ئة ب ا يحتاجو ن و املو ضة الر نوأطفال و

مرحلـــة ـــ ن ـــو املو عـــن الكـــشف ـــ ـــا دو ـــ ع للتعـــرف ـــان ر ئـــة ب الباحثـــة ت اختـــا رولـــذلك ر

املعلمات نظر ة وج من ضة    .والر

ا وأسئل اسة الد لة   :رمش

ـــم ودو ن ـــو املو ميـــة أ مـــن املجتمعـــاترانطالقـــا بنـــاء ــــذه، ـــ عايـــة بـــواك ـــرت رظ

اضــر ا وقتنــا ــ اململكــة فأصــبحت ــ املا القــر ايــة ــ الــسعودية يــة العر اململكــة ــ نالفئــة

التحــــــــــو ع مـــــــــشر ـــــــــداف أ مـــــــــع تماشــــــــــيا ـــــــــا مناطق جميـــــــــع ـــــــــ ن ــــــــــو املو ثمار اســـــــــ ـــــــــ إ لـــــــــس و

امل، )2020(الــوط املــستو ــ ع م ــشؤ تمــام تنــامي ىكمــا ــةو لر تحقيقــا ــ ضــمن) 2030(ؤح

مثمـر" مستقبل ر مز ن" اقتصاد ـو املو عـن بالكـشف تبـدأ الرعايـة خـدمات أن بالـذكر ـدير وا

ـــــع الرا الــــصف مــــن بــــدءا الرعايــــة بــــرامج مختلــــف ـــــ م ــــاق بإ ثــــم ي بتــــدا الثالــــث الــــصف ــــ

ي التعليم(بتدا ة ا رو    .)2019، ز

ا ـــــ الكب تمـــــام مـــــن الـــــرغم ـــــ مرحلـــــةوع ـــــ الـــــسعودية يـــــة العر اململكـــــة تبذلـــــھ ـــــ ل

ن ح ا ال د ا يلق لم املرحلة ذه ن و املو عن الكشف فإن املبكرة    .الطفولة
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م حاجـا لتلبيـة س الرئ املدخل عد ن و املو طفال ع التعرف عملية فإن وعليھ

والنفـسية ـة بو وال مـ، التعليمية م عـ الكـشف أن طفـالكمـا ـاض معلمـة ليات مـسؤ أبـر رن و ز

العمـــل ة ـــ ف ـــ و اليوميـــة م ـــشط أ ـــم أل م ســـ مما أثنـــاء م ســـلوكيا مالحظـــة ـــق طر عـــن روذلـــك

بمؤشـرات ـا ع و ـا اك إد ـ ع أيـضا ندة مـس م ا وقـد م اسـتعدادا ـ ع للتعرف ان ر ر وا ر ر

مـــا ـــذا و ســة املد قبـــل مـــا مرحلـــة أطفـــال لـــدى بـــة املو ةروخــصائص ـــ ف اختيـــار ـــ إ الباحثـــة دفـــع

ضــــــة الر أطفـــــال لـــــدى الـــــسلوكية ـــــصائص ا ـــــ ع للتعــــــرف التعليميـــــة ـــــان ر ـــــ ـــــر ا والعمـــــل

املعلمات نظر ة وج من ن و بي. (املو ان رر    )2019،و

التا السؤال اسة الد ذه لة مش عرض يمكن ماسبق ضوء   :رو

التعليميـــ-1 ـــان ر دو تفعيـــل متطلبـــات ـــةرمـــا وج مـــن ن ـــو املو ضـــة الر أطفـــال ـــشاف اك ـــ وة

تتمثل فرعية، أسئلة عدة السؤال ذا عن ثق ن و املعلمات؟     :نظر

أطفــــال-1/1 لـــدى الــــسلوكية ـــصائص ا ــــ ع التعـــرف ــــ املكتبـــة ركــــن دو تفعيـــل متطلبــــات رمـــا

املعلمات؟ نظر ة وج من ن و املو ضة   والر

الـــركن -1/2 دو تفعيــل متطلبــات أطفـــالرمــا لــدى الــسلوكية ــصائص ا ــ ع التعــرف ــ ــ الف

املعلمات؟ نظر ة وج من ن و املو ضة   والر

ــــامي -1/3 الـــركن دو تفعيــــل متطلبــــات ســــر(رمــــا ش ــــصائص) يالتعــــا ا ــــ ع التعــــرف ـــ

املعلمات؟ نظر ة وج من ن و املو ضة الر أطفال لدى   والسلوكية

ال -1/4 ركـــــن دو تفعيـــــل متطلبـــــات ـــــدمرمـــــا وال ـــــصائص) املكعبـــــات( بنـــــاء ا ـــــ ع التعـــــرف ـــــ

املعلمات؟ نظر ة وج من ن و املو ضة الر أطفال لدى   والسلوكية

أطفـال -1/5 لـدى الـسلوكية ـصائص ا ـ ع التعـرف ـ ـشاف ك ركن دو تفعيل متطلبات رما

املعلمات؟ نظر ة وج من ضة   والر

ـ -1/6 ـي ا د الـركن دو تفعيـل متطلبـات رمـا أطفـالر لـدى الـسلوكية ـصائص ا ـ ع التعـرف

املعلمات؟ نظر ة وج من ن و املو ضة   والر

أطفـال -1/7 لـدى الـسلوكية ـصائص ا ـ ع التعـرف ـ التخطـيط ركـن دو تفعيـل متطلبـات رما

؟ املس ذا تحت ركن اليوجد املعلمات؟ نظر ة وج من ن و املو ضة   والر

اسة الد داف   :رأ

ر -1 دو عـــن ضـــةرالكـــشف الر أطفـــال لـــدى الـــسلوكية ـــصائص ا ـــ ع التعـــرف ــ املكتبـــة وكـــن

املعلمات نظر ة وج من ن و   املو

ضـــة -2 الر اطفـــال لــدى الـــسلوكية ـــصائص ا ــ ع التعـــرف ــ ـــ الف الـــركن دو عــن والكـــشف ر

املعلمات نظر ة وج من ن و   املو

الــسلو -3 ــصائص ا ـ ع التعــرف ــ ــامي الــركن دو مـن ضــةرالتحقــق الر اطفــال لــدى وكية

املعلمات نظر ة وج من ن و   املو
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أطفــــال -4 لــــدى الــــسلوكية ــــصائص ا ــــ ع التعــــرف ــــ ــــدم وال البنــــاء ركــــن دو مــــن رالتحقــــق

املعلمات نظر ة وج من ن و املو ضة   والر

ضــة -5 الر أطفـال لـدى الـسلوكية ــصائص ا ـ ع التعـرف ـ ــشاف ك ركـن دو مـن والتحقـق ر

م ن و املعلماتاملو نظر ة وج   ن

ضــة -6 الر أطفــال لــدى الــسلوكية ــصائص ا ــ ع التعــرف ــ ــي ا د الــركن دو مــن والتحقــق رر

املعلمات نظر ة وج من ن و   املو

ضـة -7 الر أطفـال لـدى الـسلوكية ـصائص ا ـ ع التعـرف ـ التخطـيط ركـن دو عـن والكـشف ر

املعلمات نظر ة وج من ن و   املو

اسة الد مية والعمتكم: رأ النظر ن انب ا الية ا اسة الد مية أ ين   :ر

ة النظر     :مية

ضــة.1 الر ألطفــال الــسلوكية ـصائص ا تحــدد اســة د تتـوفر لــم أالن ــ إ الباحثـة علــم حــد ـ وع ر

ن و    .املو

تقـــديم.2 مــن ن للمختـــص ــس لي مبكـــرة ســن ــ ن ـــو املو طفــال ـــ ع التعــرف جـــدا ــم امل مــن

و ماملساعدة ل املناسبة دمات وا    .الرعاية

ـر.3 ا العمـل خـالل مـن ن ـو املو طفـال عـن الكـشف ـ اسـة الد ـذه ساعد أن املمكن رمن

التعليمية ان    .ر

ــة .4 العمر الفئــة ــذه اختيــار طفــال( جــاء ــاض الكــشف) ر تناولــت ــ ال اســات الد معظــم رالن

امل اختيــار ـ ع ركــزت قــد ن ــو املو املتقدمـةعـن املراحــل ــ ن ــو العــام(و التعلــيم ممــا، )مراحــل

يجعـل ممـا سـاس مرحلـة ـ ـا أل ـا مي أ مـن الـرغم ـ ع ـة، العمر الفئـة ذه ل تجا إ أدى

ن و كمو لألطفال السلوكية صائص ا ع التعرف ع ك ال م امل   .من

ــشط.5 باأل والعنايــة تمــام باال املنــا ملخططــي بــةدعــوة واملو بــداع تنميــة ــ ع ــساعد ــ ال ة

ضة الر أطفال   .وعند

الكـــشف.6 ـــ ــساعد ل ـــا وإثراء التعليميـــة ــان ر و ـــشطة باأل تمـــام باال املنــا مخططـــي دعــوة

ن و املو ضة الر أطفال   .وعن

التطبيقية   :مية

ـ ن للعـامل ـھ موج ب تـد بـرامج تـصميم اسة الد ذه تفيد أن املتوقع رمن مرحلـةر

بــة املو ــ ع الدالــة الــسلوكية ــصائص ا ــم وف التعــرف ــ ع م ملــساعد طفــال ــاض وأيــضا، ر

الطفل عند وإبداع بة مو بوادر بوجود تن ال ات ا امل ع تركز مالحظة بطاقات    .رتصميم
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اسة الد    :رحدود

ة-1 شر ال دود ـاض:ا لر العامـة ة دا ـ املبكـرة الطفولة الباحـةرمعلمات ـ بمنطق طفـال

املكرمة   .ومكة

انيــــة-2 امل ــــدود طفــــال:ا ــــاض لر العامــــة ة لــــإلدا عــــة التا ضــــات الر ــــ اســــة الد تطبيــــق رتــــم ور

املكرمة مكة و الباحة   .بمنطق

الزمانيـــة-3 ـــدود ـــ:ا ا الد العـــام ـــ اســـة الد تطبيـــق رتـــم ـــ(ــــ1440ــــ1439ر ا الد رالفـــصل

ي   .)الثا

امل-4 ــــدود ألطفـــــال:وضــــوعيةا الــــسلوكية ـــــصائص ا ــــ ع التعــــرف ـــــ التعليميــــة ـــــان ر ردو

املعلمات نظر ة وج من ن و املو ضة   .والر

اسة الد ات   :رمصط

التعليميــة ــان عليميــة:ر ومــواد أدوات ــا ف الطفــل ــستخدم الفــصل ــ ة صــغ مــساحات ــ

ليتح وذلـك التعلـيم، مجاالت من أك أو مجال شاف إشـباعالك ـ ع القـائم الفـردي التعلـيم قـق

الفردية الطفل    .)2012، مخلوف(حاجات

ــــــي جرا ــــــف دة:والتعر املــــــز ــــــان ر مــــــن مجموعــــــة تتــــــضمن التعليميــــــة ئــــــة الب ــــــا وبأ

كــن و العلــوم، ركــن ــا فم ــان، ر ــذه أنــواع وتتعــدد التعليميــة واملــواد دوات مــن ربمجموعــة

و القـــــــصة، كـــــــن و ـــــــانرســـــــرة، ر ـــــــ تج املعلمـــــــة دو ـــــــو و ـــــــشاف ك كـــــــن و الفـــــــن ركـــــــن ر نر

يم املفــا عــض ــساب اك ــ ع م ــساعد ــ ال ــشطة عــض طفــال ــا ف س مــا و ــا رباحتياجا

بة املو ع يدل قد سلوك عليھ ر يظ التا و ياتية ا ات ا وامل   .رالعلمية

السلوكية صائص    :ا

للداللة ستخدم وم مف انـتُالسمة جـسمية الفرد، ا يتصف ال الصفة ع
ً َّ

السلوك من ن مع لنوع ثابت استعداد عن ع و انفعالية، أو اجتماعية أو عقلية     .أو

إجرائيــــــا  الــــــسلوكية ــــــصائص ــــــ:ا ع تــــــدل ــــــ ال الــــــسلوكية ر املظــــــا عــــــن ة عبــــــا رــــــ

بة الت، املو عـاد تمثـل ـ وال ـان ر تفاعلھ خالل ركية،(اليـةمن النفـ ات ـا امل ربـداع،

تصال و القيادة التعلم، الدافعية، الفنية، تمامات العقلية،   )والعمليات

ن و املو ضة الر   :وأطفال

ان(ـش ــ)  2015،وجـر ـ متم أداء ـر يظ الـذي الفــرد ذلـك ـو ـوب املو الطفــل أن ـ إ

ع من أك عد و ادي التاليةُالتحصيل   :اد

العامة- العقلية ة   .رالقد

املتخصص- ادي   .ستعداد

بداع- أو ار بت   .يالتفك

القيادية- ة   .رالقد
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الفنية- ات ا   .رامل

ركية- ا ات ا   .رامل

ــديث ا تجــاه ممــثال ــف التعر ــذا عــد و
ً

الــذي:  الفــرد ذلــك ــو ــوب املو الطفــل بــأن

امل مع نة مقا متم أداء ر التاليةريظ عاد من أك أو واحد ا إل ت ي ال ة العمر   :جموعة

ن- معيا ن انحراف أو واحد معيار انحراف عن اء الذ سبة د تز حيث العقلية ة رالقد   .ير

العالية- بداعية ة    .رالقد

ة- اللغو أو اضية والر الفنية ات ا امل ة متم ات ا بم القيام ع ة رالقد ر   .ر

ســـماترالقـــد- أو ـــ التفك ـــ ســـتقالل و نـــة، واملر العاليـــة، والدافعيـــة ام ـــ ل و املثـــابرة ـــ ع وة

ه غ عن وب املو تم عقلية   .صية

إجرائيا ن و املو ضة الر املـستو: ووأطفال ـ طفـال اض بر امللتحقو طفال ىم ن

اســــتعداد ــــو متل و املبكــــرة، الطفولــــة مرحلــــة مــــن والثالــــث ي ــــنالثـــا للتفــــو م ل تــــؤ عاليــــة قات

والتمثيــل، املوســيقى، جتماعيــة، والقيــادة ، ـالفنو اديميــة، أ ــ غ ــشاطات أو خاصــة نمجـاالت

  .والشعر

النظر   :يطار

أوال
ً

التعليمية:  ان   ر

التعليمية ان ر وم   :مف

ــشطة مـن مجموعــة ـ ع تحتــو مـساحات أو مـستقلة أمــاكن عـن ة عبــا ـ ـان ير ر

الكتـــــــب ـــــــ ع معتمـــــــدة املعلمـــــــة قبـــــــل مـــــــن باســـــــتمرار ـــــــا ر تطو يـــــــتم متعـــــــددة بات وتــــــد دوات رو

حاجـات لتلبيـة ـشطة نفيذ ب خاصة ليفات بت القيام دف ئة الب وخامات والصو دوات رو

ــــ ع ترتكــــز التعليميــــة ــــان ر و املتعــــددة م ـــاءا وذ م ا قــــد وتنميــــة طفــــال تمامــــات وا روميـــو ل

ـــاالـــتعلم خالل مـــن يـــتم ـــسة ئ ـــان أر مجموعـــة ـــ إ ـــشاط ال ـــرة تقـــسم بحيـــث للطفـــل ي رالـــذا

الطفل ا س يك أن املطلوب ات ا وامل ات ا او(رتوف   . )2012، يالش

التعليميـــــــة، ــــــان ر ــــــا ف تتـــــــوافر ال ــــــ ال ــــــة بو ال ئــــــة الب ـــــــ املوجــــــودين طفــــــال أمــــــا

فائــ ــ ومحــدودة متنوعــة ات ــ بخ ن كمــصدروفيمــر فقــط م معلمــ ــ ع عتمــدو أنــھ حيــث ا ند

ســـواء نفــسھ الوقـــت ــ ــا ذا املعلومـــة وتلقــي نـــصات، و ــدوء ال م علــ يجـــب لــذا للمعلومــات،

م ـــاج مالئـــم ـــ غ ـــا توقي ـــان أم ـــا إل تلقـــي، احتـــاجوا طفـــال مـــن يطلـــب ضـــة الر ـــذه ـــ وو

تل ـــــق طر عـــــن ا ـــــسميع و ـــــا وحفظ ا وترديـــــد ااملعلومـــــات وتنفيـــــذ التعليمـــــات املعلمـــــة، قـــــي فـــــإن

م عقـا ــستد ممـا ـ الفو فيــھ بوا وسـ الـصف بنظــام أخلـوا قـد م ـ عت
ُّ

ة،( ومــر والـصمادي

2006،12(.  



ة  في إكتشاف أطفال الروضة متطلبات تفعیل دور األركان التعلیمی
 سیدة حسین أحمد الجفري الموھوبین من وجھة نظر المعلمات
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الوظــائف متعــددة عليمــة ئــة ب تــصمم قيمـة عليميــة أداة ــ التعليميــة ئــة الب ـان وأر

ي الــذا التوجيـــھ ر لتطــو فرصــا ن املتعلمـــ تمــنح ــشطة اتو ــا وامل ات القـــرا رواتخــاذ عـــن، ر فــضال

تتـــــضمن التعليميـــــة ئـــــة الب ــــان وأر لية املـــــسؤ وتحمـــــل مـــــستقل بنحــــو العمـــــل علـــــم ـــــ واملــــساعدة

ــــــستطيعو ن فـــــاملتعلم ومتنوعـــــة ولة والـــــس ة الـــــصعو مــــــستو ـــــ جـــــة متد ـــــشطة أ نمجموعـــــة ى ر

ــ املــستو مختلفــة ــدافا أ يحققــو أو مختلفــة طــر و محــددة ــداف أ ىتحقيــق ن واحــدق موضــوع

أحيانــــا املعلــــم ــــات لتوج وفقــــا معينــــة ــــشطة بأ م ــــ يل أو أحيانــــا ــــشطة اختيــــار للمــــتعلم تــــاح و

بالثقــة ن املتعلمــ ــشعر ــذا ومــن ــ أك أو ميــل مــع أو بمفــرده الــركن ــ املــتعلم عمــل وقــد زأخــر ى

وميولھ اتھ قد وفق ع كال للتعلم والدافعية الرغبة م لد يولد مما ة ر ـروا ـشطة عـد و

ـسمح ممـا املوضـوع ـ الـسابقة م ومعلومـا ن املتعلمـ اسـتعدادات ـ ترا بحيـث املختلفة ان ر

عامـــــة ســـــطحية ة بـــــصو متعـــــددة يم مفـــــا اســـــة بد أو ن معـــــ ـــــوم مف ـــــ املتعمقـــــة اســـــة بالد ــــم رل ر ر

باســـتخدام لفـــوا ي وقـــد ـــصة ا خـــالل محـــددة ة ـــ لف للـــتعلم ـــان ر ن املتعلمـــ ـــستخدم ملـــدةو ا

يحتاجــھ ومــا ــشاط ال لنــوع تبعــا وذلــك ــ ا الد اليــوم ــاء ان عــد أو اليــوم احة اســ خــالل رأطــو ل

وترك وقت ميد(من ا   .)2015,373، عبد

املؤســـــــسة داخــــــل مـــــــستقلة أمــــــاكن ـــــــ التعليميــــــة ـــــــان ر أن الباحثــــــة تـــــــر ثــــــم ىومــــــن

لـــــد ملـــــا ومناســــــبة ن املتعلمـــــ احتياجـــــات لتلبيــــــة مخصـــــصة ات،التعليميـــــة وقــــــد انـــــات إم مــــــن رم

املؤســـــسة قبـــــل مـــــن باســـــتمرار ـــــا ر تطو يـــــتم ـــــ وال املتطلبـــــة ات ـــــ والتج دوات ـــــ ع ومـــــشتملة

ا م املرجوة داف لتحقيق   التعليمية

التعليمية ان ر داف    :أ

الــــــشامل النمـــــو تحقيـــــق ـــــا م للطفـــــل ـــــسبة بال عـــــدة ـــــدافا أ التعليميـــــة ـــــان ر تحقـــــق

ا لطفل امل حاجـاتاملت وإشـباع املختلفـة ات ا وامل ف واملعا ات وا يم املفا وإكسابھ ضة رلر ر و

انيـــات وإم ات قـــد وتنميـــة وشــيقة جذابـــة علـــم فــرص مـــن تـــوفره بمــا الطفـــل تمامـــات وا روميــو ل

ممكنة جة د أق إ خـالل، رالطفل مـن طفـال ات ـ خ إثـراء ع التعليمية ان ر عمل كما

عض مع م ا خ خـاللدمج مـن الذاتيـة م ا وقـد م ا ا م تنمية ع ساعد وكذلك البعض رم ر

ة الــصغ املجموعــات ـ ع والعمــل التعليميــة ــان ر وتقنيــات دوات تتــوافر، اسـتخدام ــا أ كمــا

طفـال ن ب الفردية ق الفر مراعاة ا ـان، وف ر ئـة ب تـوفره بمـا اتـھ قد حـسب طفـل ـل روتنميـة

ع ة و تر فرص ومتنوعةمن شاذ(ديدة فت    .)2013، م

ر  والتطو النمو ع ساعده ال باملواد الطفل ئة ب د تز ا داف أ من أن توف، وكما

والطفـــل للمعلمــــة ــــا أنواع بمختلـــف التعليميــــة التعليميــــة، املـــواد املـــواد وإنتــــاج يع، تــــصميم ــــ

وامل ات ا امل ساب اك م أنفس ع عتماد ع العلميةرطفال يم    .)2012، مخلوف(فا
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التعليمية ان ر   :مواصفات

ـدم وال البنـاء كـن و املطالعـة ركـن مثـل الـسنة مـدار ـ ع ثابتـة تبقى ان ر ذه رعض

ـــا أ أي متحركـــة ـــان ر ـــذه عــض و وأخـــر ة ـــ ف ن بـــ جديـــدة مــواد ـــا إل املعلمـــة تـــضيف مــا ىو ر

والــــ البيــــع فـــــركن وأخــــر ة ــــ ف ن بــــ ــــ حـــــسبىتتغ وذلــــك ــــة للمعا ركــــن وأصـــــبح تبــــدل مــــا رشراء

طفــــال غبــــات وحــــسب املعلمــــة ــــا تطرح ــــ ال باســــتمرار، راملواضــــيع بــــدل ت انــــا أر نــــاك أن كمــــا

إثرائـــھ ـــ ع ـــصة حر املعلمـــة ألن ـــشاف ك ركـــن ـــس الـــركن ـــذا ف ـــشاف ك و البحـــث كـــركن

والت البحـث ـداف أ لتحقيـق وأخـر ة ف ن ب مختلفة ـشافىبمواد ك و واملراقبـة فأحيانـا، قـ

ومــــرات املختلفــــة امــــھ بأ س املغنــــاط ــــ ع يحتــــو أخــــر وأحيانــــا ــــر، مج ــــ ع الــــركن ييحتـــو ى ي

ـ عل ركـن نظـيم ب املعلمـة تقوم ما وغالبا النمل ت ب أو للسمك الزجاج من حوض ع ييحتو

ال الركن ذا تحض تم و املاء ركن مثل ار ال خالل محددة ة عليميةلف وحدة بمحتو ىتباطھ ر

ــــ إضـــا ـــ عل بـــركن الـــصف إغنـــاء أجـــل مــــن أو طفـــال عنـــد ختيـــار ـــادة أجـــل مـــن زمعينـــة

ـساعد خـصائص مـن ما ل ملا الرمل كن و املاء ركن وجود ناوب ي ما ا وكث ار ا الطقس ات رف

م ـــساعد الـــذي ـــة املوج ـــادئ ال ـــ ك وال عـــصاب دئـــة ـــ ع ـــارطفـــال بت و بـــداع ـــ ، ع

املطالعة كركن دوء بال ان ر ذه عض أمامھ، وتوصف املتوافرة الكتب يتصفح ا ف فالطفل

ــــشاو بال طفـــال يقـــوم ففيـــھ ـــدم وال البنـــاء كـــركن الـــصاخبة ركـــة با يوصـــف ا عـــض و رـــدوء

أصــــوات عنــــھ ــــتج ي ممــــا ة ــــ الكب ية ــــش ا باملكعبــــات ــــدم وال والبنــــاء نــــاك، صــــاخبةوالتحــــدث و

طفــال مــن العديــد ــ إ عــادة يحتــاج والــذي ســر ش التعــا كــركن جماعيــة ــا بأ عــرف ــان يأر

ــان أر نــاك و العائلــة أفــراد ألدوار ــم أدا خــالل مــن مختلفــة اجتماعيــة صــبغة ذات أدوار ليلعبــوا

طفـل ـل عـادة ا سـ يما ـشطة أ ـذه ف املطالعـة كن و شاف ك كركن بالفردية رتوصف بمفـردهر

جميع ع الصف احتواء ة ولصعو منھ، ت ي ح ن مع كتاب ع ركز و نفسھ إ ا ف يخلو

محـــددة أنــواع اختيــار ــ ترا أن للمعلمــة يمكــن البنــاء تقليديــة س املــدا ــ مــستمر ل ــش ــان رر

املتنوعة طفال حاجات لتل بالتناوب ان ر ة. (من ومر   .)120، 2006، والصمادي

ـــسيةو ا دوات و بـــاملواد ـــا وإثرا التعليميـــة ـــان ر إعــداد تـــم لمـــا أنـــھ الباحثـــة ىتــر

ما ر يظ التا و ة الفكر اتھ قد ونمو املعرفية الطفل أفاق ساع ا ع ذلك ساعد لما راملتنوعة

امنة ب موا من    .لديھ

التعليمية ان ر التالية:أنواع ان ر ع شاط ال غرفة   :يتحتو

ت -1 الب تليفـو:ركن ـواة م ليـة م أدوات مختلفـة ـس ومال س وعـرا امل ألعاب ع حتو نو ل ي

مكتب ر   ا. ...سر

العلــــــوم-2 حبــــــوب:ركــــــن ــــــ ع حتــــــو عــــــض، يو جلــــــد قطــــــن صــــــوف الطيــــــو بــــــيض ــــــش رقواقــــــع ر

واس ل أشياء فحم حديد صنفرة يوانات اعية، ا ز أدوات أو باتات ماء، راست    ا،، أدوات
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ة -3 بو ال لعاب مـة:ركن الال ميـة عطـى و ضـة للر تـصل ال ة بو ال لعاب من زنماذج و

ا م دف ال يحقق بما ات ا جميع ستخدم بحيث ة بو ال   .لأللعاب

املكتبــــــة-4 اصــــــة:ركـــــن ا التطبيقــــــات مــــــن ونمــــــاذج والقــــــصص ة املــــــصو الكتــــــب مــــــن رمجموعــــــة

  .بالقصص

الفنيــــ -5 بيــــة ال ــــام،:ةركــــن مختلفــــة فــــرش مائيــــة وألــــوان متنوعــــة خامــــات فيــــھ توضــــع

ـــشا، صلـــصال ال ولـــصق، ينــــة قــــص شــــيھ و ق رو ملـــو، ر قمــــاش ســــلوفان، نقطــــع ق و ، رجــــوخ

جذاب ل ش مغلقة صناديق لكة مس مختلفة أدوات صوف   .خيوط

ة-6 ـــــ ا مجـــــسمات:ركــــن ــــ ع حتـــــو ـــــشاط، يو ال بموضــــوع تتعلـــــق وأدوات ـــــ(نمـــــاذج ، جـــــادم

2005,401(.  

التا و املعلمة دو حسب ع التعليمية ان ر أنواع عرض يمكن    :ركما

ـــة-1 املوج التعليميـــة ــان املتنوعـــة:ر ـــام امل أنجـــاز ــ ع طفـــال بمـــساعدة املعلمـــة تقــوم ـــا وف

ب ترت عند ان ر من النوعية ذه املعلمة ستخدم و مباشر ل ش م م ة عواملطلو طفال

يـــصعب ـــ ال يم املفـــا عـــض تقـــديم عنـــد أو محـــدد بموضـــوع املرتبطـــة قـــائق وا ات ـــا امل رعـــض

واملعتقــدات يم املفـا أحــد يح تـ عنــد أو توجيـھ ـ إ بحاجــة أو م بمفـرد ا ــسا اك طفـال ـ ع

يـــصعب مباشـــرة حــسية ات ـــ خ تقــديم أو علميـــة ب بتجـــا املعلمــة تقـــوم أو الطفــل لـــدى اطئــة را

االت تواجد بدو ا مع   .نعامل

ــــة-2 املوج ــــ غ التعليميــــة ــــان أدوات:ر املعلمــــة تختــــار ــــا وف ي التلقــــا اللعــــب ــــشطة أ ــــشمل و

ـام امل انجـاز ـ ع طفـال ساعد وال ضة الر من ومن ا قبل من محددة داف أل الركن زة ووأج

ستمرار ع لفظيا م ع أنما م م ة   .املطلو

الت-3 ــــان ــــةر موج النــــصف ن:عليميــــة الــــسابق ن النــــوع كــــال يتــــوافر ــــان ر مــــن النــــوع ــــذا و

خــر ــان ر و واحــد، ركــن أو ــان ر عــض ــ عمليــة ة بــصو طفــال بتوجيــھ تقــوم ىفاملعلمــة ر

انـت إذا إال مـساعدة دو م بمفرد زة ج و لعاب و دوات و امات ا طفال ا ف شف نيك

   .)2013،شاذ(لفظية

ثانيا
ً

ن:  و املو ضة الر   وأطفال

بة املو وم   :مف
بـة  املو بمـصط ـل "Giftedness" يقـصد تؤ ـ ال العاليـة سـتعدادات مـر بـادئ ـ

جتماعيــــة، والقيــــادة ، ـــالفنو اديميــــة، أ ـــ غ ــــشاطات أو خاصـــة مجــــاالت ـــ للتفــــو نالفـــرد ق

أ يظــن ــان والــشعر، والتمثيــل، اءاملوســيقى، بــذ تــرتبط ال كمــا ن ــو الت اثيــة و أي ــة فطر رــا

ــــ العق ن ـــو الت عــــن والعلمـــاء ن البـــاحث معلومــــات ـــساع ا مــــع النظـــرة ـــذه تبــــدلت وقـــد الفـــرد،

ليـــــة، امل يــــة، البي ــــصية، ال الدافعيــــة عوامــــل ن ــــ و نــــھ ب ــــالق ا بالتفاعــــل ن املــــر للفــــرد،

جتماعية و سية، طي،(راملد    .)2005القر
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أيضا بة املو وم بمف قصد و
ً

اء- الذ ات اختبا و ظ عد روالسيما الرفيـع–ر ىاملستو

عـد ـوم املف ـذا وتطـو الفـائق، ـادي التحـصيل مـستو أيـضا بـھ يقـصد كما اء، الذ رمن ى
ً

ــ دنر جـا ـة نظر ثـم بداعيـة، ـ س ا تـو بحـوث وكـذلك د، لفـو العقـل يـة ب نمـوذج ـو رظ ر ر ر

ا اتالذ واملقـد سـتعدادات مـن واسـع مـدى بـة املو ـشمل ل ج، ن سـت ـة ونظر املتعددة، رءات ً

واملوســــــــــيقية، والفنيـــــــــة، بداعيـــــــــة، و والتحـــــــــصيلية، ائيــــــــــة الذ اصـــــــــة، وا العامـــــــــة العقليـــــــــة

الــذين ــل وكـذلك املجتمــع، بتقـدير تحظــى ــ ال املجـاالت مــن ـا وغ ركية، والنفــ القياديـة،

م مــــنلـــد مجـــال أي ـــ فيعـــة أداء ات مــــستو لبلـــوغ مـــستقبال م ل تـــؤ أن يمكــــن امنـــة رطاقـــات
ً

ــــشمل وكـــذلك ـــي مر بيـــة ال مكتــــب ـــف عر ـــ دة الـــوا ا نفــــس ـــ و أعـــاله ة و املـــذ راملجـــاالت ر

فعليـــــا داء مــــــن ات املـــــستو ــــــذه حققــــــوا الـــــذين أولئــــــك ـــــف التعر
ً ان(ّ ،2015،وجــــــر ر الــــــدا ي؛

العزة،2005 طي،2005؛ القر    .)2005؛

ن و املو طفال سةخصائص املد قبل ما   :رعمر

ان جــر مثـل العلمــاء مـن عــدد غيمـان) 2015(واتفـق ن) 2008(ا ــو املو طفـال بــأن

وخدمات برامج ا يحتاجو كما متم وأداء إلنجاز م ل تؤ عالية واستعدادات ات قد و نيمتل رن

تق مـــا تتخطـــى متنوعـــة ـــة و رتر تطـــو ـــ ع م ملـــساعد وذلـــك العاديـــة، ـــا برامج ـــ ســـة املد ردمـــھ

م ومجــتمع م واســتعداد، أنفــس العامــة، العقليــة ة بالقــد ون ــ يتم الــذين طفــال ذلــك ــشمل رو

أو ر ظــــــا إنجــــــاز ل ــــــش انــــــت ســــــواء القياديــــــة، ة والقــــــد ، بــــــدا ــــــ والتفك خــــــاص، ــــــادي رأ

محتمل                   .استعداد

املتحـــــدةومــــ بالواليــــات ن العـــــادي ــــ غ باألطفـــــال ــــاص ا املجلـــــس أشــــار أخـــــر ناحيــــة ىن

مبكر وقت منذ بة املو ع تدل أن يمكن ال ساسية املؤشرات عض ناك أن إ كية مر

ــ أيــضا املــ جانــب ــ إ مبكــرة ســن ــ التحــدث ــ ع تــھ قد ا مقــدم ــ ي يــأ الطفــل حيــاة رمــن

ذلـــ ومـــع مبكـــرة، أنـــھســـن ة بالـــضر ـــ ع ال الطفـــل ـــ ع ن املؤشـــر ـــذين انطبـــاق عـــدم فـــإن ورك

التاليـــة بتـــھ مو ـــ ع وصـــادقا إضـــافيا مؤشـــرا عـــد مـــا وجود ولكـــن ـــا، و نــــاك، مو ف ذلـــك ومـــع

ــ ي مــا ــا م أ ومــن ــا ــتم أن يجــب ــ ال خــر ــصائص ا أو املؤشــرات مــن ــساب: ىالعديــد اك

اللغو املفــردات مــن ــ كب كــم ــةالطفــل قو بــذاكرة وتمتعــھ حياتــھ، مــن مبكــرة ســن منــذ وذلــك ــة

متـضمنة، دقيقـة تفاصـيل مـن ه ـ خ ومـا مواقـف مـن بـھ مـر مـا ـل يتـذكر أن ـا خالل من ستطيع

ـو لديـھ ح ات قد من ا عدا ما يفو ل ش وذلك ن مع مجال العادية غ تھ بقد سم رو قر

ـــــ ع فائقـــــة ه بقـــــد ـــــده تز ـــــ ع عمـــــل كمـــــا رنفـــــسھ، حـــــلو ـــــ مرتفعـــــة ات ـــــا وم املجـــــرد ـــــ رالتفك

ع الـــــــسر ي النمـــــــا والتطـــــــو التحـــــــدث، راملــــــشكالت، ـــــــ ع ة والقـــــــد ســـــــتطالع، وحـــــــب روالفـــــــضو ل

عايتـــھ ــ ع يقومــو الـــذين فــراد أولئــك تــذكر ـــ ع ة والقــد مبكــرة، ســـن ــ اللغــة رواســتخدام نر

مــــ أســـرع ل ـــش الــــتعلم ـــ ع ة والقــــد مبكـــرة، ســـن ــــ يـــزال ال ـــو ــــرو و ســـنھ مثــــل مـــن أقرانـــھ ن
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والتمتـــــع عاديـــــة، ـــــ غ وذاكـــــرة الـــــتعلم، ـــــ ة ـــــ كب متعـــــة بوجـــــود يمتـــــاز كمـــــا الثقافيـــــة، جماعتـــــھ

والضوضاء لأللم شديدة انفعالية فعل دود ولديھ ة، يو وا شاط ال من جدا مرتفع ربمستو ى

الــــش مــــن ــــ كب قــــدر يبــــدي كمــــا عامــــھ، بــــصفة الــــشديدة ــــساسية وا حبــــاط، نو بــــاآلخر فقة

براعــة متلــك و للغايــة، خــصب خيــال لديــھ ــو و املثاليــة، أو بالكماليــة تمتــع و ــم، نوالرحمــة

مــــن ملفــــت وقــــدر ــــشاط ال مــــن ــــ كب بقــــدر ة و مــــ ــــد امل مرحلــــة منــــذ شــــياء تنــــاو ــــ لفائقــــة

     .)2005،157،158محمد،(اليقظة

السلوكية صائص نلألطفالا و   :املو

تركــزيختلــ ــ ال الــسلوكية الــسمات بحــسب ن ــو املو خــصائص تقــسيم ــ العلمــاء ف

بخــــصائص ا قــــسم مــــن م ومــــ فقــــط، واجتماعيــــة عقليــــة بخــــصائص ا قــــسم مــــن م فمــــ ــــا، عل

حــال ــل ــ وع وأخالقيــة، إبداعيــة بخــصائص ا قــسم مــن م ومــ واجتماعيــة، وانفعاليــة معرفيــة

ــش فــال ــسة متجا ــ غ فئــة ن ــو املو نــاكفــإن أن كمــا مــا، فــرد ــ ــصائص ا افــة ــو ظ رط

جة الد بنفس ن آخر ر تظ ال ن ح وظ، م ل ش مبكر أفراد ر تظ صائص ا   .رعض

املعرفيـة صائص ل عرض ي نفعاليـة/وفيما ـصائص وا ـ/العقليـة وال العاطفيـة

ر الـــــــدا ـــــــا إل ـــــــ) 2005(يأشـــــــار ر) 2010(وا ديـــــــديوا) 2003(ووالـــــــسر وا ) 2010(طيـــــــب

ان) 2013(وشعيب يالت) 2015(ووجر مضان) 2017(و   :(2006) رو

املعرفية- أ صائص   العقلية/ا

ـــــ ب ي ن ـــــس ئ ن اعتبـــــا نـــــاك ن ــــو للمو املعرفيـــــة ـــــصائص ا عـــــرض يـــــتم أن رقبــــل ر

صائص ا ذه م ف عند ا   :مراعا

يظــن- قــد كمــا ا ــشا م مجتمعــا ــسوا ل ــو و املو طفــال
ً

ــلن ــر يظ أن يتوقــع وال النــاس، غالــب

ا عرضــ تم ســ ــ ال املعرفيــة الــسلوكية ــصائص ا ــل ن ــو املو للتمــايز، طفــال مجــال نــاك و

لمـا ص الـ عنـد والتفـو بـة املو جـة د دادت ا لمـا حيـث صائص ا ذه من ل ل سبة قبال ر ز

عمره مثل م ومن أقرانھ عن تفرده جة د دادت را   .ز

امل- ـــصائص متفاوتـــة،ا جات بـــد املحيطـــة ئـــة الب ـــ تنمـــو ـــا ولك جامـــدة أو ثابتـــة ـــست ل رعرفيـــة

ـــ و النمــو مراحـــل ــ طفــال عـــض لــدى ـــر تظ ال قــد ــصائص ا عـــض فــإن ذلـــك ــ ع نــاء و

تـــھ بي ـــ الطفـــل ـــا عل يحـــصل ـــ ال للرعايـــة وفقـــا متـــأخرة مراحـــل ـــ ـــر تظ ان،(وقـــد 2015وجـــر

،81(.   

ا و الــذ يختلــف ــرال و املعرفيــة ات ــا امل حيــث مــن ة بــار ة بــصو نــاث عــن ن ــو رملو ز ر

حيـــث مـــن العاديـــات بالبنـــات نـــة مقا ن ـــو املو لـــألوالد ة مـــشا ـــ أك ـــات و املو الفتيـــات رالواقـــع،

والتطلعـات واملواقــف، نحــو، تمامـات، تميــل تـزال ال الثقافــة فــإن ـ التغ مــن الـرغم ــ ع ولكــن

الـــسلبية مــــن ـــد مز يع البنــــاتـــ والقـــراءة(عنـــد الـــدمى، مــــع اللعـــب ــــ) مثـــل، التفك مـــن ــــد ومز

مكعبـــــــات واســـــــتعمال الفيــــــديو ة والـــــــصو الــــــصوت ألعـــــــاب مثـــــــل، والد لــــــدى ـــــــ والتحلي ي ــــــا رامل
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كيب ـن، ال وأ باألنوثـة يتمـتعن ال ـن أ ـ ع التفـو ـر يظ ي اللـوا الفتيـات ـ إ ينظـر أن مكن قو ن

يــــــــــــات ومتبا ـــــــــــسلطات تخفــــــــــــ، م قــــــــــــةلـــــــــــذا، املرا ة ــــــــــــ ف عنـــــــــــد ن تفــــــــــــوق الفتيـــــــــــات مــــــــــــن ـــــــــــ الكث ي

)،   .)2014،36أخض

أوال
ً

املجردة:  ار ف و ة الرمز النظم مع التعامل ع ة   رالقد

ــ اضــية والر ــة اللغو الـنظم ــة ومعا علــم ــ ع عاليـة ة قــد ــوب املو ص الــ ـر ريظ

مبكــر والــدي، عمــر قبــل مــن ــو و املو طفـــال معرفــة يــتم مــا مـــننوســرعان وذلــك م معلمــ و م

ان جـــــر قـــــام و اللغــــــة مـــــع التعامـــــل ـــــ م ا ـــــا م وخـــــالل ر ــــــات، )2015،81(ر واملتا لغـــــاز حـــــب و

يقلــــد أن يــــرفض أنــــھ كمــــا عملــــھ، ال ومــــا عملــــھ مــــا يــــر لت املنطقيــــة ســــباب ولديــــھ واملــــشكالت،

مـــــضان ن رخـــــر ـــــا) 30،) 200و ونا م بتحليـــــل املعقـــــدة كيبـــــات ال اكواســـــتخدام وإد اصـــــة، را

ــــم ف ومحاولــــة ــــة، اللغو ــــ غ الــــنظم أو ــــة املتقا ال شــــ اســــتخدام ــــ ع تنطــــو ــــ ال رجابــــات ي

ان جــر املنطـــق مـــع مة ـــ امل أصـــل) 81،)2015واملــسائل عـــن البحـــث حــب و خـــالق خيـــال ولديـــھ

مــضان العــزة) 31،) 2006رشـياء ــا ر عــد و ة، ــص و ــشعب، م ــ تفك لديــھ أن ) 2008،18(ؤكمــا

ديــــدي وا طيــــب ا مــــن كــــال ــــذكر اصــــة) 2010،274(و ا ه ــــا أف لديــــھ ــــوب املو ص الــــ رأن

ن خــر ا يبــد ــ ال التقليديــة ــار ف ــرفض و شــياء، ــو ت أن يجــب بمــا واملتعلقــة ن، ن ــشعر وو

ن، فوضــو ــسوا ل ــم و واملعرفــة، بــالتفك نغمــسو و جماليــة، ــات اتجا م ولــد الــذات، نبتأكيـد

ت ـووذو أك ـم و جديـدة، ات انجـا اجل من افحو و التحصيل، ناحية واقعية وأك ، مر زفك ن ن

ان جــــر ومتعــــاونو وــــساؤال، ة) 2015،81(ن وقــــد عة، ســــر واســــتجابات ــــ التفك ــــ نــــة مر م رولــــد و

ر الدا شياء ع كم ا ة   ).41،) 2005يقو

ثانيا
ً

وظ:  امل اللغو   يالنمو

ان جــــر مـــن كـــال ديـــدي) 85، ) 2015ويـــذكر وا طيـــب ــــو) 2010،276(وا و املو نأن

التعــاب ــستخدم حيــث ومتقدمــة عاليــة ات بمــستو اللفظيــة ة والقــد اللغــو بــالتطو ريتــصفو ي رن

بالطالقـة اللفظـي سـلوكھ ـسم ي حيـث ـامال ـ مع تـؤدي معقدة وتراكيب مفيدة جمل ة ًاللغو

ــوب، والوضــوح املو ص الــ حــصيلة ــو ت مــا نوعــادة ً
أبنــاء ــ ع متقدمــة ــة اللغو املفــردات مــن

مــا أو قــصص مــن يقــرأو فيمــا ية الــشف م محادثــا ــ حيــا خيــاال ن ــر يظ وقــد صــفھ، أو نعمــره
ً ً

و

قادمة ة عمر مرحلة ة بصر أو أدائية فنو من تجونھ   .ني

ثالثا
ً

ستقال:  العمل   تفضيل

ذه ع ال حيث منفرد للعمل ة قو عة ب وب املو ايتم سـلو سـتقالل الرغبة
ً

خطـط بنـاء ـ غبـة و ة قـد عكـس ـا ولك ـوب، املو ص الـ جانـب من ي عاو عدم أو ي رانطوا ر

أو ن املعلمـ قبـل مـن الن من قدر بأقل اصة ا قتھ بطر شياء شاف والك مو ل رذاتية
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ان،(الوالـدين الـنفس) 2015،82وجــر ــ ع باالعتمـاد باألعمــال قـوم املــشكالتو حــل ـ وإبــدا

)،    .)2010،35ا

عا ا
ً

والقراءة: ر ستطالع    حب

ـــــــــــ ا مـــــــــــن كـــــــــــال ديـــــــــــدي) 2010،35(يـــــــــــذكر وا طيـــــــــــب ان) 276،)2010وا ووجـــــــــــر

العــالم) 2015،81( ــ ع التعــرف ــ ـة قو غبــة عــن مبكــرة ـة عمر مرحلــة ــ يكــشف ـوب املو رأن

وط مالحظتـھ قـوة خـالل مـن وذلك حولھ، متناغمـةمن ـ غ تبـدو ـ ال ـساؤالت ال مـن للعديـد رحـھ

الصفي أو العمر مستواه وتقـديم، يمع ـساؤالت ال ذه ل ستجابة الراشدين جدية عد حيث

ن حــــ ــــ م لــــد ــــا وتقو ستكــــشافية ــــصية ال بنــــاء ــــ أساســــيا عنــــصرا املناســــبة املعلومــــات
ً

ــــساؤ ل م ل تجــــا أو ن واملعلمــــ الوالــــدين تار ــــاســــ ع مــــدمرة آثــــار يــــؤدي قــــد ــــوب املو الطفــــل الت

املــــستقبل ــــ املعرفـــة ــــساب واك الــــتعلم ة، عمليـــة إثــــا ــــ ع ص الــــ يع ـــ يــــتم أن ــــم امل رومـــن

الطفـــل فـــإن وإال ــساؤالت الوقـــت-ال ر مـــر أو-وومـــع حـــراج أو يخ للتـــو منعـــا الـــصمت يـــؤثر ســـوف

الراشدو قبل من ا ل تجا يتم أسئلة ة إثا عن    .نرمتناع

خامسا
ً

ك:  وال الذاكرة   قوة

مـــن أطـــو ـــ وترك بـــاه لالن أطـــو ومـــدة ذاكـــرة قـــوة لديـــھ بـــأن ـــوب املو ص الـــ ليمتـــاز ل

شـــعيب العـــادي ص فاإلنـــاث) 2013،64(الــ متطابقـــة، ـــست ل ن ـــو املو لــدى الـــذاكرة أنمـــاط

ة البــصر الــذاكرة ــستخدمن مــثال
ً

ة( ر التــصو نمــا) أو ب ، و الــذ مــن ــ أك جــة ربد نر عــض تمتلــك

أفــضل ســمعية عــال(ذاكــرة بــصوت املــادة ولكــن)ترديــد اللمــس، ــق طر عــن يتــذكر مــن نــاك و ن،

ادي أ تحصيل ـمان–أع فر ذكرت ـ-كما تتج م ذاكـر قوة بأن أفادوا الذين أولئك لھ

قــائق با مــر يتعلــق ملجموعــة، عنــدما عيــة التتا ا اســ د ــ ـــمان فر الباحثـــة ت أشــا رحيــث مـــنر

ن بـ تبـاط معـامالت أن ذكـرت حيـث اء الـذ ـسبة و الـذاكرة ن بـ العالقـة ـ إ ن ـو املو رطفـال

لمـا و عاليـة، إحـصائية داللـة وذات ـة متقا انـت متحانـات ـ والنجـاح والـذاكرة اء الذ رسبة

ــة قو بــذاكرة تمتعــھ احتمــال داد ا لمــا ص الــ ــاء ذ ــسبة تفعـت زا التقــا(ر ــ ع ربنــاء الذاتيــةً ر

الوالـــدين ر أفـــضل) روتقــا امتحاناتــھ نتـــائج انــت ـــ، و أع ضــمن يقعـــو الــذين أولئـــك مـــن% 1نأمــا

ولة الـــس ـــ منت ـــ التـــذكر ـــ ع ة بقـــد يتمتعـــو م مـــ واســـعة ـــسبة فـــإن اء الـــذ مـــستو رحيـــث ن ى
ً

ان(    .)2015،84، وجر

وايات: ًسادسا وال تمامات    تنوع

ــو املو اص ــ أن ك ــ ك ـــاألدبتــذكر املجــردة باملوضــوعات ــ أك تمــام ا م لـــد ن

شــــعيب اليــــدو ب التـــد مثــــل جرائيــــة باملوضـــوعات تمــــام ا وأقــــل ـــوار، يوا نمــــا)5،)2013ر ب ،

ان جر عـادة) 2015،85(وش ـ ال القـضايا مـن بكث تمامات ا م لد ن و املو اص أن
ً

وا س ـــ وا الــــدين قـــضايا مثــــل ن البـــالغ ــــم ـــامـــا وغ ص، لــــسياسة الــــ بـــھ يتمتــــع ملـــا ونظــــرا
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تطـــــو ـــــ إ ذلـــــك يقـــــود فقـــــد يعاب ســـــ ـــــ ع ة والقـــــد والفـــــضو الدافعيـــــة وجـــــود مـــــن ـــــوب راملو ر ل

تمامات من عالية ات ،(مستو ر ،2005،49يالدا ا ،2010،37.(  

نفعالية-ب صائص   العاطفية/ا

ن البـــــاحث اســــات د غالبيــــة ،(راتفقــــت ر ،50، 2005يالــــدا ــــ ا ان،2010،35؛ و؛جـــــر

واســتقاللية) 2015-2013،89-128 انفعـا باســتقرار يتمتعـو ن ــو املو طفـال معظــم أن ـ نع

ـــ، ــصية ـــو و املو الطلبــة ـــ يتم كمـــا انفعاليــا ا اســـتقرا ــ أك ـــم ن ـــو املو الطلبــة أن نكمـــا ر

والكف الـــنفس وضـــبط الــذات ـــ ع عتمـــاد و لية، واملـــسؤ ــاد الذاتيــةوج مـــا، ايـــة ـــ إ اإلضـــافة و

وافحـــــــة انفعاليـــــــة) 2003،43(يـــــــذكره حـــــــدة ـــــــ وأك ن خـــــــر ملـــــــشاعر حـــــــساسية ـــــــ أك ـــــــم أ مـــــــن

م تـــم، لعــواطف الـــذين ن ــو املو طفـــال أن ــ إ التوصـــل رث وليتغــو الباحثـــة اســتطاعت فيمـــا

د ستانفو مقياس ع م راختبا م-ر ـا ذ ـسب انـت و يھ فـو) 180(بي عـشر-قفمـا ـ أث جـدت وو

خــالل املــستو ــذا مــن فقــط ىطفــال ً
ا) 23( وضــواح ك ــو نيو مدينــة ــ ــا بح مــن نعــانو-رســنة

البلــــــوغ ســــــن ــــــ جيــــــدة ة بــــــصو ن متكيفــــــ ــــــسوا ول م صــــــغر ــــــ اجتماعيــــــة عزلــــــة ان،(رمــــــن وجــــــر

2013،128(.  

ر الـدا مـن كال أتفق ـ) 2005(يوقد ان) 2013(وشـعيب) 2010(وا ،2013(ووجـر

وافحة) 2015 يالت) 2013(و ا) 2017،72( و م أ نفعالية صائص ا من عدد   :ع

أوال
ً

خال:    الن

النـــ ات اختبـــا ـــ املتوســـط فـــو يـــصنفو ن ـــو املو اص ـــ أن ك ـــ ك ت رأشـــا قر ن

ـــ خال و بالنــــ، جتمـــا ـــوم مح ـــ خال النـــ أن ــــ إ اســـات الد مـــن عـــدد ت أشــــا ركمـــا ر

الـذاتاملعر حو تمركزا أقل عادة ونو ي املعرفية الناحية من ا ن ك اص وأن ل، ن
ً ًً

مراحـــل ن ـــ و ـــ خال النـــ مراحـــل ن بــ إيجابيـــة عالقـــة نـــاك أن أي ن العـــادي اص ـــ مــن

اســتھ د عينـة ــ ن ـو املو فـراد أن ــ إ مان تــ اســات د ت أشـا وقـد ، ــ املعر أو ـ العق رالنـ ر ر

ـال خال النـ مـستو يـواز بمعـدل ـ خال م نـ مـستو ـ تقـدم نتـائج ا ر أظ ىطولية ي ى و

سنوات ع بأ سنا م م أك م رملن
ً

.  

ـــــ ن ـــــو املو فـــــراد تقــــدم ـــــ ع ـــــش و ـــــا مالحظ يمكــــن ـــــ ال امـــــة ال املؤشـــــرات ومــــن

ي ما ن العادي فراد من م بأقرا نة مقا خال م ن مستو
ً

ر   :ى

وا-1 ق با مال با   .ستمتع

جتماعية-2 بالعدالة مرتبطة جتماعية للقضايا تجسيدا أك وقضايا شطة بأ   .شغال

ن-3 لآلخر املساعدة ار باألف   .نغنيو
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م-4 ســـلوكيا محاكمـــة مـــن م تمكـــ مبكـــرة ـــة عمر مرحلـــة ـــ واملبـــادئ القـــيم مـــن نظـــام ـــو نيمتل

ن خر    .وسلوكيات

نتفض-5 مقر كأصدقاء م واتخاذ سنا ك مع اللعب   .يل

الدعابة: ثانيا   ):النكتة(حس

يــــاة ا قــــات مفا مالحظــــة ــــ ع ة بالقــــد حيــــان مــــن ــــ كث ــــ ــــو و املو فــــراد ريمتــــاز ر ن

م محـــيط مــع التكيـــف ــ املبطنــة أو الالذعـــة النكتــة اســـتخدام ــ ع ة القــد م عطـــ ممــا راليوميــة

ثار تقليل أجل نمن ولآلخر م ألنفس م تقدير ع املؤملة م ا التعب، السلبية ر يظ وقد

عليقـــــات أو كتابـــــات أو ســـــومات ل شـــــ ـــــ ع أو ن خـــــر مـــــع اللغـــــو التواصـــــل ـــــ الدعابـــــة رعـــــن ي

م عـــواطف جـــرح أو ن خـــر إيـــذاء ـــا يقـــصد أن دو مـــن بامليـــل، نســـاخرة الدعابـــة حـــس ـــرتبط و

ــــا ف و باأللفـــاظ بــــالنفسللتالعـــب ثقـــة عــــن تـــنم ذكيــــة قـــة بطر ال شـــ و واملــــسميات والرمـــو زر

اجتماعية ة ا   .روم

  القيادية: ثالثا

ــــ ات، ــــ املتغ مــــن عــــدد ن بــــ التفاعــــل مــــن ــــتج ت ــــا أل مختلفــــة بطــــر القيــــادة : قعــــرف

ن ع التــا وخـصائص الــة، وا والــسياق، غ، الفـرد، ن سـت ح ــ القــادة (Sternberg, 2005) أق أن

ـــــــو كمـــــــة،املو وا اء، والـــــــذ بـــــــداع، مـــــــن ـــــــو تت فرديـــــــة خـــــــصائص امـــــــتالك م علـــــــ ن يتعـــــــ نن

كيـــــب القيــــــادة، وال فـــــات عر معظــــــم ـــــ تم ــــــ ال كة املـــــش املواضـــــيع ــــــذه مراجعتـــــھ خــــــالل ومـــــن

ماثيوس حدد   :(Matthews, 2004) الشابة،

سة- ومما العالقات خالل من ا ع ع ال وخصوصا جتماعية، ا ـرطبيع ـ ال التأث

ن    .خر

الكبـــار،- ن بـــ عليـــھ ـــ ممـــا ن اليـــافع القـــادة ن بـــ ـــة مركز ـــ أك ـــا أ ـــر تظ ـــ ال النمائيـــة، ـــا جوان

محددة مة بم املتعلقة وتلك العامة، ات ا امل بناء   .روتتضمن

البنائيـــــ- الــــسمات قيــــة و ، املحيطــــو فــــراد و ، ــــ التنظي الوضــــع ذلــــك ــــ بمــــا ن، املعــــ ا ةنســــياق

القيادية م ا قد عن ن معين أفراد عب طر تؤثر ال املنظمة جية ا را   .قر

عــدد ــ ع ــا واعتماد ــاالت، ا مــن مختلفــة أنــواع ــ القيــادة ــو ظ انيــة إم ــ إ رونظــرا

قياســـات مـــن للقيـــادة تيـــة ـــصائص ا البـــاحثو جمـــع فقـــد ا، عرضـــ ســـبق ـــ ال ات ـــ املتغ نمـــن

أوضـاع ـ ومالحظـات  (Davis et al.,2011; Jolly & Kettler 2004: Karner,1991)محـددةرسـمية

شــــمولية نظــــرة وذو متبــــصر، ، عكــــ تخطــــيط عمــــل مكنــــھ و جيــــدة، قــــة بطر ــــشف، مــــنظم مك

ديـدة، ا وضـاع مـع تكيـف و مختلفـة، نظـر ـات وج مـن املشكالت ة ر ع وقادر ؤللمشكالت،

املـ غايـة ـ إنـھ كمـا الـنظم مع التعامل مكنھ مـةو امل ـ ع ركـز و عليـھ، عتمـاد مكـن و لية، وسؤ

داخـــــــل جيـــــــدا عمــــــل و ي، عـــــــاو اتجــــــاه ولديـــــــھ قنــــــاع، ـــــــ ع ة قــــــد ولديـــــــھ بنفــــــسھ واثـــــــق رجيــــــدا،

فــــــراد مــــــن بــــــا قر بوجــــــوده ــــــستمتع و جتماعيــــــة، ــــــشطة معظــــــم ــــــ ك ــــــشا و راملجموعــــــات،
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ن قائدا، خر بھ ف ومع ن، خر سلوك يؤثر إنھ محبـوب،كما أو م ـ مح قـران، قبل من

ن خر قبل من ما كال اجتماعيـة، أو ات ـا م متلـك و اللفظيـة، ـ وغ اللفظيـة التلميحـات ك ريـد ر

انفعا ثبات ولديھ   .معقدة،

عا نفعالية: را دة وا املفرطة ساسية   ا

وا سـر م محـيط ـ يـدو ملـا شـديدة حـساسية عـادة ـو و املو فـراد ر ييظ ـرن رملد

لـــدى عاديـــة تبــدو قـــد مواقـــف ــ الفـــرح أو بالـــضيق ن ــشعر مـــا ا ـــ وكث عــام، ل ـــش جتمــا وو
ً

ن العادي طفال من م ـ، غ ال للمواقـف م اسـتجابا ـ نفعـاالت بحـدة ـم معظم يتم كما

الرفــــاق ومــــع ــــ وامل العمــــل أمــــاكن ــــ مــــشكالت ذلــــك جــــراء مــــن عــــانو و ــــا، ل ليتعرضــــو ن ومــــن، ن

وتأجيـلا الـذات، ضـبط ـ ع ة القـد أيـضا ـو و املو الطلبـة ـا يمتـاز ـ ال ـصية ال رـصائص ن

ـــــسامح وال ــــام، امل إلتمــــام ســـــتعداد و كــــم، ا ــــ ســـــتقاللية و مــــاس، وا واملثــــابرة، شــــباع،

ذلــك، والغمـوض جانـب ــ إ ، نفعـا اء بالـذ يتــصفو الـذين لألفــراد مؤشـر الـسمات ــذه عـد نو

ــــمفــــان ف وكــــذلك ــــة، نا اجتماعيــــة عالقــــات س تأســــ ــــ ع ة بقــــد يتمتعــــو ن ــــو املو رفــــراد ن

ن متـــاز و ولة، ـــس ن خـــر ـــ ع نفتحـــو و م، أصـــدقا وجـــود ـــ والراحـــة بالـــسعادة ن وـــشعر نو

ــ إ تحتـاج ــ ال املواقـف ــ تفـو ن ـر ظ و ، جتمــا م سـلوك توجيــھ ـ ع م لــد ة قـد قبوجـود و ر

مستو ویإبداء معا عل عتماد مكن و لية، املسؤ تحمل من وا   .و

خامسا
ً

  الكمالية: 

ــــــ ــــــادةتك وا املتطرفـــــــة املفرطــــــة املثاليـــــــة صــــــفة عـــــــادة ن ــــــو املو ـــــد يقـــــــوم، عنــ حيـــــــث

ء ـ ال أو ء ـ ـل بمنطـق بـالتفك ـوب املو ص متطرفـةAll-or-Nothing الـ معـاي وضـع أي

املـس ــداف ـذه لبلـوغ والــس معقولـة ـ نجــازغ مـستو أســاس ـ ع الـذات وتقيــيم ىتحيلة،

ا ف نتاجية ـمراونظ، و تـدفع املثاليـة ـ املبالغـة فـإن ن، مثـالي ونـو ي ما غالبا ن و املو نألن

والـــنقص باإلحبـــاط والــشعو للـــذات، املوجــھ النقـــد ــ فـــراط و ي، الــذا التقيـــيم ــ املبالغـــة ــ رإ

امل الطلبــة ـــؤالء لــدى يولـــد مـــنممــا العاليـــة التوقعــات ب ـــس وذلــك باالكتئـــاب الــشعو ن ـــو رو

م املعقــولقــدو، أنفـس الــس ن ــ و ـا ف مرغــوب ــ غ كــصفة الكماليـة ن بــ الكتــاب مــن عـدد ــ لم

والتم التفو ثـم، قنحو ـشاء إ ملوضـوع مـسودة يكتـب بطالـب الكمـا ص الـ شـبھ مـن ناك و

فيمز بــــھ فــــال أخــــر مــــسودة كتــــب و ــــا، املحــــددىيمزق املوعــــد فوتــــھ و ثالثــــة مــــرة كتــــب و ــــا، ق

ولكنـــھ املوضـــوع ـــسليم ـــل كتبـــھغ بمـــا ال، مقتنـــع مالئـــھ عـــن متـــأخرا واجبـــھ ـــسلم عنـــدما ـــ زوح
ً

الكمـــال مرتبـــة دو ـــو مـــا قبـــو دائمـــا يـــرفض ألنـــھ تيـــاح، أو بالرضـــا الكمـــا ص الـــ نـــشعر ل
ً

ر

إتقـ جـة بد أو املة عالمة إجرائيا ا عرف رال
ً

مـستو مـن ـس% 100ىان مـن فـإن املقابـل ـ و

ل ومقبولـــة معقولـــة ة كتفــــيتحقيـــقربـــصو و ، الكمـــا ص الـــ معانـــاة ش عـــ ال عملـــھ ــــ ـــ التم
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ــا ينجز عنــدما تيــاح باال ــشعر و املحــدد، الوقــت ــ واجباتــھ إلنجــاز بجديــة والعمــل ــد ا ، رببــذل

أو املستو بنفس و ي قد ن الت ا العمل أن غم ىو ن ـاتر اتجا ـ ـو خـتالف ولكن ة السو

للموقف اكھ وإد   .رالطالب

اسات   :السابقةرالد

عطيــــــــاتـــــــدفت اســـــــة املتعلقــــــــة) ) 2004رد الـــــــسلوكية ـــــــصائص ا عــــــــن الكـــــــشف ـــــــ ا

الديمغرافيــة ات ــ املتغ بـــبعض ــا وعالق ســة املد قبـــل مــا مرحلــة أطفـــال لــدى بــة ىاملـــستو(رباملو

للوالـــــدين ـــــ والتعلي للطفـــــل، قتـــــصادي املـــــيالدي ـــــب ت ال ســـــرة، تلـــــك، ـــــم ودو س ـــــ را

عــــــاد ــــــ ع بــــــة باملو املتعلقــــــة الــــــسلوكية ــــــصائص ا تفــــــس ــــــ ات ــــــ ، الــــــتعلم، بــــــداع(املتغ

جتماعيــة، الدافعيــة والقيــادة الفنيــة ات ــا وامل املوســيقية تمامــات و ركية النفــ ات ــا روامل ر

لية ال جة املن) روالد منواستخدمت ونة م العينة انت حيث التجر مـن408((شبھ طفـال

ملد عـــة التا طفـــال ــاض ــةر لتقـــديرير مقيـــاس بنــاء تـــم داة و الـــسلط لقــصبة والتعلـــيم بيـــة ال

مـــــن ــــو يت الـــــسلوكية ــــصائص أن) 109(نا ـــــ إ التوصــــل وتـــــم عــــاد أ ســـــبعة ــــ ع عـــــة مو زفقــــرة

ــ ك بـــة باملو املتعلقــة الـــسلوكية ــصائص واملعلمـــاتا ــات م و بـــاء نظــر ـــة وج مــن ا ـــو رظ

رك النفـــ ات ـــا امل عـــاد أ ـــ الفنيــــةيةرانـــت ات ـــا وامل جتماعيـــة والقيـــادة والدافعيـــة روالـــتعلم

التـــوا ـــ ع بـــداع و املوســـيقية تمامـــات ألفـــا، و مـــستو ـــ ع إحـــصائية دالـــة ق فـــر ىوجـــود ( و

وامل) 0,05 ــــــات م و بـــــاء تقــــــديرات ن ــــــبـــــ ع بـــــة باملو املتعلقــــــة الـــــسلوكية ــــــصائص ل علمـــــات

ليـــة ال جـــة والد الفرعيـــة ـــاتلـــصارعــاد ـــ، م ع إحـــصائيا دالـــة مفـــسر تبـــاين ـــسبة وجــود

ألفــــا ات) 0,05(ىمــــستو ــــا امل املوســــيقية، تمامــــات الدافعيــــة، الــــتعلم، بــــداع، عــــاد أ رــــ

جتماعية القيادة جة،الفنية، ـروالد والتعلي قتـصادي املـستو متغ إ عود ال لية ىال

ت، للوالدين سبة جود ألفـاباينوو مـستو ـ ع إحصائيا دالة عـود) 0,05(ىمفسر بـداع عـد ـ

ألفــا مــستو ــ ع إحــصائيا دالــة مفــسر تبــاين ــسبة ســرة ــم ــ الــتعلم) 0,05(ىملتغ عــاد أ ، ــ

ركيــــة ا ات ــــا س، املوســــيقيةتمامــــات، روامل جــــ ــــ ملتغ عــــود ليــــة ال جــــة والد الفنيــــة ات ــــا رامل ر

تبــ، الطفـل ــسبة ألفــااينوجــود مــستو ــ ع إحــصائيا دالــة مفــسر ــ بــداع) 0,05( ىك عــاد أ ، ــ

ات متغ إ عود لية ال جة والد جتماعية للوالـدين(روالقيادة والتعلي قتصادي ، ىاملستو

ســرة الــو، ـم ـب ت الطفــلال س وجـ مفــسر) الدي ــ ك تبـاين ــسبة جـود و ــات لألم ومجتمعـة

مس ع إحصائيا الدافعية) 0,05(ألفاىتودالة عاد ركية، أ النفـ ات ـا الفنيـة، رامل ات ـا رامل

ات ــــ متغ ـــــ إ عــــود ليــــة ال جــــة للوالــــدين(روالد ـــــ والتعلي قتــــصادي ســـــرة، ىاملــــستو ، ــــم

الوالدي ب ت الط، ال س للمعلمات) فلج   .مجتمعة

ــيقــام ا لألطفــال) 2007(ا الــسلوكية ــصائص ا ــ ع التعــرف ــ إ ــدفت اســة ربد

دو معرفــــة ــــ إ ــــدفت كمــــا طفــــال ــــاض بر ن وامللتحقــــ ســــة املد قبــــل مــــا مرحلــــة ــــ ن ــــو راملو ر

ات ـ س(متغ ــ وا سـرة ــ للطفـل املــيالدي ـب ت الــسل) ال ـصائص ا ــ التبـاين تفــس وكيةـ
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بــــ باملو الفرعيــــةةاملتعلقــــة عـــــاد ــــ تـــــصال(ع و والقيــــادة والدافعيــــة ركية النفـــــ ات ــــا ، رامل

العقليــــة ســــة) بــــداع، والعمليــــات املد قبــــل مــــا مرحلــــة أطفــــال املـــــن، رلــــدى الباحــــث واســــتخدم

مـــــن تألفـــــت والعينـــــة ـــــداف لتحقيـــــق ي) 178(الوصـــــفي عـــــشوا ل ـــــش ت ـــــ اخت وطفلـــــة طفـــــل

داة لتقـــــديرو مقيـــــاس بنـــــاء ـــــصائصتـــــم نا ـــــو املو لألطفـــــال أن، الـــــسلوكية النتـــــائج انـــــت و

ــ بوضـوح تتـ ـ وال ن ــو املو باألطفـال املتعلقـة الـسلوكية ــصائص ا عـن اسـة الد ركـشفت

ع بالتتـا العقليـة ـشطة و جتماعيـة والقيـادة ، ـ والتحف النفـسية، ركية ا ات ا امل : رعاد

يف نتــــــص ــــــو املو باألطفــــــال املتعلقـــــــة الــــــسلوكية ــــــصائص ا مـــــــن ن واملعلمــــــ م و عينـــــــة(ب

اسة لـألم) رالد إحـصائية داللـة ذات ق فـر كـشفت ليـة ال جـة والد الفرعية عاد وع يجـة، ر الن

ـشطة و جتماعيـة و يـة التحف والقيـادة ركيـة ا النفـسية ات ا وامل بداع عاد أ ع ا رنفس

تالعقلية ي لية ال جة اتإروالد املتغ الوالد(جميع قتصادي س   .)ا

وايـــــــدفت الـــــــش اســـــــة التعليميـــــــة) 2012(رد ـــــــان ر ـــــــشطة أ اســـــــتخدام ـــــــ مراكـــــــز(إ

الباحــــث) الـــتعلم أســـتخدم ــــدف ال ولتحقيـــق ضــــة الر أطفـــال عنـــد املتعــــددة اءات الـــذ تنميــــة وـــ

العينـة لغـت و ـ تجر شـبھ حمــادطفـال) 70(املـن أبـو ة أدا ـ إ عـة التا البـو ضـة ر مـن روطفلـة ز و

تــ داة و للطفــلصميمالتعليميــة امــل مت برنــامج عــد ــ ال الــسبعة ــة بو ال التطبيقــات وتفعيــل

جــــات د ن بــــ تبــــاط معامــــل أن ــــ إ الباحــــث توصــــلت كمــــا لألطفــــال املتعــــددة اءات الــــذ رلتنميــــة ر

ــ القب التطبيــق ــ يــة التجر املجموعــة ــوأطفــال يــدل)0,92(والبعــدي ممــا مرتفــع معامــل ــو و

ال التطبيقــات فاعليــة ــ ــةع التعليميــةبو ــان ر ــشطة الــتعلم(أل اءات) مراكــز الــذ تنميــة ــ ع

لألطفـال والبنـات،املتعددة ن البنـ جـات د متوسـطي ن بـ إحـصائيا دالـة ق فـر توجـد ال أنـھ رأتـ و

امل اءات الـذ ــ والبعـدي ــ القب التطبيـق سـ ـ ا ــ متغ وفـق لألطفـال لــدى) إنـاث/ذكــر( تعــددة

البحث    .عينة

ـــ اســـةو بد ـــ الفلف نـــاء و ـــق ا عبـــد ـــة ر قامـــت طـــار رنفـــس التعـــرف) 2014(ز ـــ إ

ـــ س ـــ ا وأثــر ضـــة الر أطفــال لـــدى بـــدا ــ التفك تنميـــة ــ التعليميـــة ـــان ر ئــة ب أثـــر ــ وع

بـدا ـ اســت، التفك ـدف ال مــنولتحقيــق العينـة ونــت وت ـ التجر شــبھ املـن الباحثـة خدمت

مــــنطفــــال) 120( القــــصدية قــــة بالطر م اختيــــا تــــم وميــــة) 11(روطفلــــة ا ــــاض الر مــــن ضــــة ور

اصـــة مــــن، وا الـــشك ـــزء ا اختبـــار تطبيــــق تـــم كمـــا املعلومـــات جمـــع ة اســــتما إعـــداد تـــم روقـــد

بـــدا ـــ للتفك س ا تـــو ة)راختبـــار ا (B رالـــصو داللـــةوتوصـــلت ذات ق فـــر وجـــود ـــ إ اســـة ولد ر

مـستو عنـد ــاننبـ (a≥001) ىإحـصائية ر ذات ـاض بالر ن امللتحقـ طفـال جـات د رمتوسـطي

بــــدا ــــ التفك ونــــات م ــــ العاديــــة ـــاض بالر ن امللتحقــــ طفــــال جــــات د ومتوســــط رالتعليميـــة

مـــستو س(a≤01.0)ىولـــصا ــــ ا ـــ إ عـــز بـــدا ـــ التفك ونـــات م جميـــع ـــ ن ـــس ا ن ، ىبـــ
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متغ ن بــ إحــصائيا دال لتفاعــل أثــر وجــود ــــعــدم مــا تأث حيــث منــھ س ــ وا ضــة الر نــوع وــ

بدا    .التفك

يمقـام إبـرا م) ) 2016الـصادق الــال التعليميـة ـان ر ـ ع التعـرف ـ إ ـدفت اسـة زبد ر

ــاض ــ ــا الــشاملرتوافر النمــو لتحقيــق للطفــل املــة مت ــصية ن ــو لت واســتخدم، طفــال

الباحـث يـر ـ ال ـان ر ـ محـاو سـبع ـ ع شـملت بانة اسـ دوات و التحلي الوصفي ىاملن ر

ـــ إ الباحــث وتوصــل ضــة ر ن عــشر مــن معلمــة ن ســـت والعينــة طفــال ــاض ــ ــا توافر م ولــز و رو

إحــص داللــة ذات ق فـــر وجــود ـــوعــدم ع عمــل التعليميــة ـــان ر أن ــ ع املعلمــات اء آ ن بـــ رائية

ــل املؤ حيـث مــن م اخــتالف غــم ـ ع الطفــل ــصية ة، ربنـاء ــ ا سـنوات ات، عــدد الــدو رعــدد

ا تلقينا ال ية   .رالتد

غــبالنــدفت اســة اللعــب) 2018(رد ــ ع قــائم تــد برنــامج فاعليــة مــن التحقــق ــ رإ

ا تنميـة ــ أثـره املــنوقيـاس الباحثـة واســتخدمت ـوب املو ضــة الر طفـل لــدى القياديـة ات ــا ومل ر

مــــن العينــــة ونــــت وت ــــ التجر وضــــابطة) 30(شـــبھ يــــة تجر ن مجمــــوعت ــــ ع م ع تــــو تـــم زطفــــال

ا اســـتخدمت دوات ســـنلباحثـــةو مـــن ن ـــو املو لألطفـــال الـــسلوكية ـــصائص ا 6( -3( قائمـــة

املجيد وعبد غيمان ا إعداد من ـوبو املو ضـة الر لطفـل القياديـة ات ـا امل اختبار ووكذلك ر

التـــد نـــامج لل باإلضـــافة الباحثـــة إعـــداد داللـــة، رمـــن ذات ق فـــر وجـــود ـــ إ الباحثـــة ووتوصـــلت

ن املجموعت ن ب اللعـبإحصائية ـ ع قائم برنامج الستخدام عز القيادية ات ا امل ساب ىاك ر

يـــة التجر املجموعـــة أظ، لـــصا نكمـــا بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم النتـــائج وـــرت

ات ــــا امل ــــساب اك ــــ يــــة التجر املجموعــــة ن بــــ ن ــــو املو ضــــة الر أطفــــال مــــن نــــاث و و رالــــذ و ر

   .القيادية

يــدفت ســب والء اســة ات) 2019(رد ــا امل تنميــة ــ التعليميــة ــان ر دو معرفــة ــ رإ ر

جتماعيـــــة ياتيــــة ال(ا بالـــــذات ن-تواصــــلالــــو خـــــر مــــع والعمـــــل قبـــــل) نالتعـــــاو مـــــا ألطفــــال

املكرمـــة مكـــة مدينـــة ـــ وميـــة ا ضـــات بالر ســـة واملد مـــن، ر اســـة الد عينـــة ونـــت طفـــل) 362( روت

و أطفـالمعلمـة) 223( وطفلـة ــاض اســة) 25،ر الد واتبعـت املكرمــة مكـة بمدينــة وميـة ح ضــة رر و

الوصــــفي املــــس ات، املــــن ــــا امل مقيــــاس تطبيــــق النتـــــائجروتــــم ــــرت وأظ جتماعيــــة، ياتيــــة ا

التواصـل عد التوا ع ا ترتب ان ياتية ا ات ا امل تنمية التعليمية ان ر شطة أ رفاعلية

حــسا بمتوســط) 0,95 (يبمتوسـط الــذات ة وغــدا بالــذات الــو ات ــا م عــد ريليــھ ا) 0,90(ر ــ وأخ

ب ن خــــر مــــع والعمــــل التعــــاو ات ــــا م عــــد نجــــاء ير حــــسا امــــتالك) 0,86(متوســــط مــــستو ىوأن

املرتفع إ املتوسط من اوح ي جتماعية ياتية ا ات ا للم ضة الر رأطفال    .و
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السابقةعقيب اسات الد ع   :رعام

تمت لـدىا اتـھ ا وم بـدا ـ التفك تنميـة التعليمية ان ر بأثر اسات الد رعض ر

ا اءات الــــذ وتنميـــــة ضــــة الر لـــــدىوأطفــــال ياتيــــة ا ات ـــــا وامل العلميــــة يم املفـــــا وتنميــــة رملتعـــــددة

ضة الر    .وأطفال

بــــةكمـــا باملو املتعلقـــة الــــسلوكية ـــصائص ا ـــ ع بــــالتعرف اســـات الد عــــض تمـــت را

ات املتغ ببعض ا وعالق سة املد قبل ما    .رملرحلة

ــ  أثــره وقيــاس اللعــب ــ ع قــائم تــد برنــامج بفاعليــة تمــت ا اســة د روتوجــد تنميــةر

برنـــامج أثـــر معرفـــة ـــ إ ــدفت اســـة د توجـــد كمـــا ـــوب املو ضــة الر طفـــل لـــدى القياديـــة ات ــا رامل ور

أطفـال لـدى املـشكالت حـل ة ـا م تنميـة ـ النـا اء الذ ة نظر إ ند مس اضيات الر رتد ر

املو ضة نوالر   .و

اليــةتختلــف ا اســة الد أن الــسابقة اســات الد عــن اليــة ا اســة رالد ر دور ــ ع رركــزت

ن ــــــو املو ضــــــة الر ألطفــــــال الــــــسلوكية ــــــصائص ا ــــــ ع التعــــــرف ــــــ التعليميــــــة ــــــان نمــــــا، ور ب

عـــــض و اتـــــھ ا وم بـــــدا ـــــ التفك تنميـــــة ــــ التعليميـــــة ـــــان ر ـــــ ع ركـــــزت الـــــسابقة اســــات رالد ر

ـ ع ركـزت اسـات ـصائصرالد التعليميــا ـان باألر ـا ط دو ضـة الر أطفـال لـدى رالـسلوكية ن ، ةو

عــــــن ـــــوب املو ضــــــة الر طفـــــل لــــــدى القياديـــــة ات ـــــا امل نميــــــة ب تمـــــت ا ــــــ ال اســـــة الد وواختلفـــــت ر ر

الطفل صية التعليمية ان ر ا تنم ال ات ا امل ع ا ترك عدم الية ا اسة رالد   .ر

عـــــناتفقـــــت والكـــــشف التعـــــرف ميـــــة أ ـــــ الـــــسابقة اســـــات الد مـــــع اليـــــة ا اســـــة رالد ر

ن ـــــــو املو ـــــــصائصطفــــــال ا وقـــــــوائم ات ختبـــــــا و باألســـــــاليب ســـــــة املد قبــــــل مـــــــا مرحلـــــــة رـــــــ ر

املرحلة ذه ل املناسبة    .السلوكية

قــــوائماســـتفادت عــــض ــــ ع طــــالع خــــالل مــــن أنــــھ الــــسابقة اســــات الد مــــن رالباحثــــة

بـــــــبعض وثيقـــــــا تباطـــــــا ا مرتبطـــــــة ـــــــا أ وجـــــــد ن ـــــــو املو ضـــــــة الر ألطفـــــــال الـــــــسلوكية ـــــــصائص را و

ال التعليميةالسلوكيات ان ر م عمل خالل ضة الر أطفال ا س ويما    .ر

ية امن وإجراءا اسة   :رالد

اسةمن   :رالد

الوصــفياسـتخدمت املــن حيــثThe Correlational Method )رتبــاطي(الباحثــة ،

بــھ يقـصد والـذي تبـاطي، الوصـفي املـن اســتخدام اليـة ا اسـة الد لة مـش طبيعـة راقتـضت ر

الوصــفياملــن املــن ــس و ، ــ أك أو ين ــ متغ ن بــ العالقــة وتحديــد اســة د ــدف يطبــق رالــذي

جمــع نحــو ثمــةبيانــاترتبــاطي نــاك انــت إذا مــا تحديــد ــدف وذلــك نــة، الرا الــة ا لحــو

العالقة ذه مقدار وتحديد أك أو ين متغ ن ب   .)2007،235خطاب،(عالقة
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اســــةمجتمــــع مجتمــــ:رالد متمثــــل عــــدد والبــــالغ ضــــة الر مرحلــــة معلمــــات ــــ ــــا ا اســــة الد وع ر

الباحة) 1686( منطقة ونة م املكرمة)) 277معلمة مكة منطقة   .( (1409و

اســـةعينـــة مـــن.رالد اليـــة ا اســــة الد عينـــة ونــــت طفــــال) 150(رت ـــاض معلمــــات مـــن رمعلمــــة

التا ن ع تو ان املكر) 106: (زو مكة منطقة من ومعلمة الباحـة،) 44(مة، منطقـة من معلمة

ـــــومي ا التعلـــــيم مـــــن املعلمـــــات عـــــدد ــــان ـــــ22و التعلـــــيم مـــــن املعلمـــــات وعـــــدد ( معلمــــة،

اص    .معلمة128) ا

اسةأداة    :رالد

يان التعليميةاست ان    ر

يانحساب لالست ية السيكوم صائص   .ا

التع   ـــــــان ر يان الســـــــت الـــــــداخ س التجـــــــا ـــــــساق:ليميـــــــةحـــــــساب حـــــــساب تـــــــم

للبعـــد ليـــة ال جـــة والد ة عبـــا ـــل جـــة د ن بـــ تبـــاط معامـــل بإيجـــاد وذلـــك للمقيـــاس، رالـــداخ ر ر ر

ليــــة ال جــــة الد وكــــذلك للبعــــد ليــــة ال جــــة الد مــــن ة العبــــا جــــة د حــــذف عــــد إليــــھ ــــ ت ت رالــــذي ر ر ر

بقيــــــ أن باعتبـــــار عينـــــةةللمقيـــــاس، ــــــ ع وذلـــــك ة، للعبــــــا محـــــك املقيــــــاس ات رعبـــــا مــــــن) 30= ن (ر

صـــلية العينـــة ـــ غ مـــن طفـــال ـــاض ن. رمعلمـــات بـــ تبـــاط معـــامالت ـــي ـــدو ا ـــ و رو ل

للمقياس لية ال جة والد ة عبا ل جة رد ر     .ر

و) 1 (لجدو للركن لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب تباط لمعامالت ر ر   )املكتبة(ر

جـــدويتــ داللـــة) 1(لمــن مــستو عنـــد إحــصائيا دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع ىأن ً ر

صدق)0,01( يؤكد مما الداخ،     .ساق

  

  

  

للب املفردة لية ال جة بالد تباط رمعامل عدر للمقياس  لية ال جة بالد تباط رمعامل ر  

1 .641** .480** 

2 .749** .555** 

3 .683** .482** 

4 .730** .567** 

5 .536** .364** 

6 .646** .605** 

7 .668** .607** 
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ي) 2 (لجدو الثا للركن لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب تباط رمعامالت ر   )الف(ر

للبعد املفردة لية ال جة بالد تباط رمعامل للمقياس ر لية ال جة بالد تباط رمعامل   ر

للبعد املفردة لية ال جة بالد تباط رمعامل ر لية  ال جة بالد تباط رمعامل للمقياسر  

8 .697** 

 

.589** 

9 .812** .702** 

10 .691** .540** 

11 .744** .637** 

12 .742** .613** 

13 .680** .539** 

جـــدويتــ داللـــة) 2(لمــن مــستو عنـــد إحــصائيا دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع ىأن ً ر

الداخ)0,01( ساق صدق يؤكد مما ،.       

تبا) 3 (لجدو الثالثرمعامالت للركن لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب رط   )امي(ر

داللـــة) 3(لجـــدومــنيتــ مــستو عنـــد إحــصائيا دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع ىأن ً ر

الداخ)0,01( ساق صدق يؤكد مما ،.   

  

  

  

  

  

 املفردة
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للبعد
للمقياس لية ال جة بالد تباط رمعامل ر  

14 .834** .606** 

15 .786** .623** 

16 .847** .697** 

17 .816** .602** 

18 .753** .464** 

19 .699** .371** 
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ع) 4 (لجدو الرا للركن لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب تباط رمعامالت ر دم(ر وال   )البناء

جـــدويتــ داللـــة) 4(لمــن مــستو عنـــد إحــصائيا دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع ىأن ً ر

الداخ)0,01( ساق صدق يؤكد مما ،.  

ن) 5)لجدو ب تباط امسرمعامالت ا للركن لية ال جة والد مفردة ل جة رد شاف(ر   )ك

جـــدويتــ داللـــة) 5(لمــن مــستو عنـــد إحــصائيا دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع ىأن ً ر

الداخ)0,01( ساق صدق يؤكد مما ،.         

  

  

  

  

  

للبعد املفردة لية ال جة بالد تباط رمعامل ر  
تبا ليةرمعامل ال جة بالد رط

 للمقياس

20 .738** .507** 

21 .694** .500** 

22 .814** .554** 

23 .840** .648** 

24 .629** .433** 

للبعد املفردة لية ال جة بالد تباط رمعامل ر للمقياس  لية ال جة بالد تباط رمعامل ر  

25 .734** .588** 

26 .643** .512** 

27 .669** .524** 

28 .632** .458** 

29 .807** .788** 

30 .825** .799** 

31 .769** .688** 

32 .781** .666** 

33 .806** .752** 
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السادس) 6(لجدو للركن لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب تباط رمعامالت ر ا(ر   )كرد

جـــدويتــ عنـــ) 6(لمــن إحــصائيا دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع ًأن داللـــةر مــستو ىد

الداخ)0,01( ساق صدق يؤكد مما ،.    

ع) 7 (لجدو السا للركن لية ال جة والد مفردة ل جة د ن ب تباط رمعامالت ر   )التخطيط(ر

للبعد املفردة لية ال جة بالد تباط رمعامل ر للمقياس  لية ال جة بالد تباط رمعامل ر  

41 .715** .630** 

42 .837** .736** 

43 .839** .745** 

44 .793** .720** 

45 .882** .698** 

46 .850** .638** 

جـــدويتــ داللـــة) 7(لمــن مــستو عنـــد إحــصائيا دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع ىأن ً ر

الداخ)0,01( ساق صدق يؤكد مما ،.    

التعليميةحساب ان ر يان است    :ثبات

بقامــــت ختبــــار ثبــــات بحــــساب ــــالباحثــــة ع تقــــوم ــــ وال النــــصفية، التجزئــــة قــــة طر

ن نــــصف ــــ إ املقيــــاس ــــ–فــــردي(تجزئــــة معادلــــة) وز وتطبيــــق مــــا، بي تبــــاط معامــــل روحــــساب

الطــو يح مان(لتــ بمعادلــة)نبــراو-ســب النــصفية التجزئــة وكــذلك نبــاخ-وألفــا" جوتمــان"، وكر

ي           :كما

للبعدمعا املفردة لية ال جة بالد تباط رمل ر للمقياس  لية ال جة بالد تباط رمعامل ر  

34 .805** .686** 

35 .582** .404** 

36 .702** .614** 

37 .747** .685** 

38 .790** .670** 

39 .784** .679** 

40 .753** .654** 
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ر) 8(لجدو يان است ثبات معامالت التعليميةنتائج   ان

نتــــائجيتــــ تلــــك) 8(لجــــدومــــن ــــش و مرتفعــــة، املقيــــاس ثبــــات معــــامالت جميــــع أن

ا ا البحث لالستخدام املقياس صالحية إ   .النتائج

انتائج وتفس ا ومناقش اسة    :رالد
،جابة و ـ الفر الـسؤال أنـھلعـن ـ ع يـنص املكتبـة"والـذي ركـن دو تفعيـل متطلبـات رمـا

الس صائص ا ع املعلمات؟التعرف نظر ة وج من ن و املو ضة الر أطفال لدى     ولوكية
 

املالحظ  السلوك

 

السلوكية اصية  ا

 اسم

 الركن

للقصص أحداث بداع .يضيف  

للقصص أخر ايات بداع .ىيختار  

عمره من أك لمات يوظف القصة أحداث عن الشرح تصال .عند و  القيادة

العر اللغة القصةيوظف ألحداث سرده أثناء الفص  التعلم  .ية

ستطالع حب إ  الدافعية  .يميل

عة سر ة بصو القصة أحداث  التعلم  .ريتذكر

خيالھ من قصة بداع  .يؤلف  

 املكتبة

  

  

  

  

عدد البعد
 املفردات

التجزئة مان"معامل "سب ألفا  نباخ-معامل وكر  

لو  7 .815 .887 

ي  795. 802. 6 الثا

 900. 913. 6 الثالث

ع  930. 881. 5 الرا

امس  841. 777. 9 ا

 944. 819. 7 السادس

ع  932. 857. 6 السا

ل ك يان ست  46 .893 .960 
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و) 9(لجدو الركن بنود تحليل   )املكتبة(لنتائج

قميت دو ا رمن ي) 9(ل   :ما

الــــسلوكيةإن ــــصائص ا ــــ ع التعــــرف ــــ دال ل ــــش يــــؤثر عــــام ل ــــش املكتبــــة ركــــن

ا ضــة الر التعــرفوألطفــال ــ املكتبــة ركــن دو ــ ع البحــث عينــة أفــراد أجمعــت حيــث ن؛ ــو رملو

ــل ك الــركن متوسـط بلــغ فقـد ن، ــو املو ضـة الر ألطفــال الـسلوكية ــصائص ا ـ ،)28.20(وع

ع املوافقـــة مـــستو ـــان عـــامـــىكـــذلك ل ـــش متوســـطة(الـــركن جـــة مـــستو)ربد ـــان ن حـــ ـــ ى،

البنـــود للبنـــود ـــسبة بال ـــ) 7-6-5(املوافقـــة ع املعلمـــات تأكيـــد ـــ إ ـــش الـــذي مـــر ة ـــ كب جـــة ربد

ن ـو املو ضـة الر ألطفـال الـسلوكية ـصائص ـ ع التعـرف ـ البنـود ذه دو مية وأ ن، ر حـ ـ

قـــم البنـــد يــ) 5(رــان ـــو و بنـــد ــ ـــنصأع ن" ع و ـــ ع حـــصل فقــد ســـتطالع، حـــب ــ إ زيميـــل

ميـــــة)91.87(ـــــس أ ـــــ يو الـــــذي مـــــر خاصـــــية، ـــــ ع مؤشـــــرا ه باعتبـــــا ســـــتطالع حـــــب ردو ر

ـوب املو للطفل ة مم دائمـا، سلوكية ـم و مختلفـة ة بـصو ـساؤ ال و ـ كث ـو و املو رفاألطفـال ل ن

ـ ع الراشدو شعر و ملاذا؟ نوع من أسئلة نيطرحو ـغلـبن ال سـئلة ة ـ ك ـ إ نظـرا بالـضيق

مثـــل ســــة املد قبـــل مـــا أطفـــال ـــا ـــس: ريطرح النجــــومملـــاذا يجعـــل الـــذي ومـــا ســــنان؟ ـــو نم

ـــــــ ح موضـــــــوع أي ســـــــئلة ـــــــذه ـــــــشمل أن يمكـــــــن ـــــــك؟ وج ـــــــ خطـــــــوط توجـــــــد وملـــــــاذا تـــــــتألأل؟

الكبــار ــ إ ــسبة بال مناســبة ــ غ تبــدو ــ ال عــ، املوضــوعات ال ــورففالطفــل بــل مــؤدب ــ غ أنــھ

لالســـتطالع محـــب أنـــھ، )1433،عالونـــة(فقـــط النظـــر دب ـــ د و يوكمـــا ـــر ا مـــن كـــال يـــذكر

ديــــدي) 2010،35( وا طيـــب ان) 276،)2010وا ــــ) 2015،81(ووجــــر يكــــشف ـــوب املو أن

غ السلوك
 مالحظ

قليلة جة ربد
 جدا

قليلة جة ربد جة  ربد
 متوسطة

ة كب جة ربد  البند 

 % ن % ن % ن % ن % ن

نحراف املتوسط
ياملعيار  

ن زالو
س  ال

يمستو
املوافقة

جة %77.47 92175. 3.8733 21.3 32 56.0 84 15.3 23 3.3 5 4.0 6 1 ربد
متوسط

جة %75.47 96340. 3.7733 21.3 32 48.0 72 20.0 30 8.0 12 2.7 4 2 ربد
متوسط

جة %74.13 96618. 3.7067 19.3 29 44.7 67 27.3 41 4.7 7 4.0 6 3 ربد
متوسط

جة %69.87 1.04108 3.4933 16.7 25 36.0 54 32.0 48 10.7 16 4.7 7 4 ربد
متوسط

جة %91.87 69607. 4.5933 68.0 102 26.0 39 4.0 6 1.3 2 7. 1 5 ربد
ة  كب

جة %88.27 68724. 4.4133 50.0 75 43.3 65 5.3 8 7. 1 7. 1 6 ربد
ة  كب

جة %86.93 83535. 4.3467 52.0 78 35.3 53 9.3 14 2.0 3 1.3 2 7 ربد
ة  كب

ل ك  80.57% 4.10761 28.2000 الركن
 

جة ربد
متوسط
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خــالل مـــن وذلــك حولـــھ، مــن العـــالم ــ ع التعــرف ـــ ــة قو غبـــة عــن مبكـــرة ــة عمر قـــوةرمرحلــة

الصف أو العمر مستواه مع متناغمة غ تبدو ال ساؤالت ال من للعديد وطرحھ    ييمالحظتھ

قــمــ البنــد ــان ن ــ) 4(رحــ ع يــنص ــو و بنــد الفــص" أقــل يــة العر اللغــة يوظــف

ـس ن و ـ ع حـصل فقـد القـصة، ألحـداث سرده ز) 69.87(زأثناء بـر عـدم ـ إ يلمـح الـذي ومـر

بة املو ع تدل سلوكية خاصية ه باعتبا ية العر اللغة ردو   .ر

الدافع  خاصـــــية وحـــــسب الباحثـــــة نظـــــر ـــــة وج تقـــــومومـــــن حيـــــث ســـــتطالع وحـــــب يـــــة

ــ ع والتعـرف فيـھ مـاك ـ ع ألطفـال ـ تحف ــ ع ـساعد ـ ال بـاألدوات الـركن بتغذيـة املعلمـة

الكتــــب ـــ ع طــــالع مـــن ــــد املز ـــ إ وتدفعـــھ العقليــــة فـــاق توســــع ـــ ع ــــساعد ـــ وال اتـــھ محتو

ب ـ تتم ــ وال الطــلوالقـصص ـ ــر فتظ اذبيـة وا ق ــشو ال نعناصـر ــو ت ـ بــة املو بـوادر فــل

التحــــدث أثنــــاء والطالقــــة بالفــــصاحة ــــ تتم ھ ــــ وا جمــــل اســــتخدام ــــ ع ــــساعده ــــة لغو ة وثــــر

ومعرفتــــھ قــــصص تــــأليف ــــ و ولھ ــــس ا جاع واســــ ــــة اللغو املفــــردات مــــن ــــ الكث حفــــظ وأيــــضا

لمات ال من واملرادفات     .ضداد

يجابة الثا الفر السؤال ععن يـنص أنـھوالـذي ـ"ـ ـ الف ركـن دو تفعيـل متطلبـات رمـا

املعلمات؟ نظر ة وج من ن و املو ضة الر اطفال لدى السلوكية صائص ا ع     والتعرف
  

املالحظ   السلوك

  

السلوكية اصية   ا

 اسم

 الركن

للرسمة دقيقة تفاصيل   التعلم   .يضيف

مختلفة قة بطر الف أنتاجھ أو سمھ عن   بداع   .ريتحدث

لألشياء متعددة استخدامات الركن أدوات   بداع  .  يوظف

تخيلية قة بطر الفنية دوات   بداع   .ستخدم

عمره من أك فنية أعمال تج تصال   .ي و   القيادة

ا وغ القص ن، التلو مثل الف عملھ الفنية   .يتقن   تمامات

الف
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تحل) 10(لجدو ينتائج الثا الركن بنود   )الف(يل
أوافق ال

شدة  
أوافق جة أوافق ال بد رأوافق

 متوسطة
 أوافق
شدة  

 البند

 % ن % ن % ن % ن % ن

نحراف املتوسط
ياملعيار  

ن زالو
س  ال

يمستو
 املوافقة

ة %84.13 82979. 4.2067 40.7 61 44.0 66 12.0 18 2.0 3 1.3 2 8 كب جة ربد  

ة %85.07 81254. 4.2533 44.0 66 40.7 61 13.3 20 7. 1 1.3 2 9 كب جة ربد  

ة %85.73 79711. 4.2867 46.7 70 38.0 57 13.3 20 1.3 2 7. 1 10 كب جة ربد  

جة %81.6 92337. 4.0800 43.3 65 43.3 65 12.7 19 6.0 9 1.3 2 11 ربد
 متوسطة

جة %74 88803. 3.7000 14.7 22 50.7 76 28.7 43 2.0 3 4.0 6 12 ربد
 متوسطة

ة %86.27 76093. 4.3133 46.0 69 42.7 64 8.0 12 3.3 5 0 0 13 كب جة ربد  

ل ك  82.8% 3.65286 24.8400 الركن
 

ة كب جة ربد  

جدويت ي) 10(لمن   :ما

الــــسلوكيةإن ــــصائص ا ــــ ع التعــــرف ــــ دال ل ــــش يــــؤثر عــــام ل ــــش ــــ الف الــــركن

ن ــو املو ضــة الر التعــرفوألطفــال ــ ــ الف الــركن دو ــ ع البحــث عينــة أفــراد أجمعــت حيــث ر؛

ــل ك الــركن متوسـط بلــغ فقـد ن، ــو املو ضـة الر ألطفــال الـسلوكية ــصائص ا ـ ،)24.84(وع

املوافقـــة مــستو ـــان ـــىكــذلك عـــامع ل ـــش متوســـطة( الــركن جــة مـــستو)ربد ـــان ن حــ ـــ ى،

البنــود للبنـــود ــسبة بال املعلمـــات) 13-10-9-8(املوافقــة تأكيــد ــ إ ـــش الــذي مــر ة ـــ كب جــة ربد

ن ـو املو ضـة الر ألطفـال الـسلوكية ـصائص ا ـ ع التعـرف ـ البنـود ذه دو مية أ وع ـ، ر

قـــم البنـــد ـــان ن ـــ) 13(رحـــ ـــبنـــدأع ع يــــنص ـــو ن" و التلـــو مثـــل ـــ الف عملـــھ القــــص، يـــتقن

ـــس ن و ـــ ع حـــصل فقـــد ـــا، والقـــص،)86.27(زوغ ن التلـــو دو ميـــة أ ـــ يو الـــذي رمـــر

ـــــ الف انــــب ا ـــــ ـــــو و املو طفـــــال ــــا ـــــسم ي ســـــلوكية خاصـــــية ه نباعتبــــا الطفـــــل، ر أن وحيـــــث

البـصر التـصو ـ ع ة ومقـد جيـد ـي حر وتـآز انيـة امل بالعالقـات ـ متم إحساس لديھ وب ياملو ر رر

وجـــــود مــــن ــــوب املو ص الــــ بـــــھ يتمتــــع ملــــا ونظــــرا ي، ــــا ـــــامل ع ة والقــــد والفــــضو رالدافعيــــة ل

تمامــات مــن عاليــة ات مــستو تطــو ــ إ ذلــك يقــود فقــد يعاب ،(رســ ر ،2005،49يالــدا

، ـــ قـــم، )2010،37ا البنـــد ـــان ن حـــ بنـــ) 12(رـــ ـــدأقـــل ع يـــنص ـــو فنيـــة" و أعمـــال ـــتج ي

س ن و ع حصل فقد عمره، من   .(74) زأك

الباحومـــن نظـــر ـــة أطفـــالوج ـــا ـــسم ي ـــ وال الفنيـــة تمامـــات خاصـــية وحـــسب ثـــة

املعلمـة إن حيـث ـ الف عملـھ الطفـل إتقـان محاولـة ـ ـ كب ل ش ر تظ حيث ن و املو ضة والر
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ـــ ـــار بت و بـــداع ـــ إ يدفعـــھ ممـــا اق و و لـــوان و امـــات ا مـــن أنـــواع عـــدة للـــركن رتـــضيف

م أو مــستو ق و ـ ع سـواء العمـل ــصياترإنتـاج ال سـم ـ إبداعـھ ــر يظ الطفـل أن كمـا رجـسم

امـات وا لأللـوان ـسيقھ ت ـ ما ا التذو عليھ ر ظ و الدقيقة التفاصيل ذات الرسومات قأو

الــركن ـ مــاك ـ ع ــساعده و الطفـل عقــل آفـاق وســع و نوعـھ مــن ـد فر ل ــش العمـل وإبـراز

بإتقان عملھ     .وإنتاج

الفجابة السؤال الثالثعن أنھر ع ينص ـامي"والذي ركـن دو تفعيـل متطلبـات رما

املعلمات؟ نظر ة وج من ن و املو ضة الر أطفال لدى السلوكية صائص ا ع     والتعرف
اسم

  الركن
اصية ا
  السلوكية

املالحظ   السلوك

عالية  الدافعية ة ا بم املختلفة دوار   ريمثل

اي  بداع ألجل وضعت ال اجة ا لغ دوات استخدام   .بدع

الركن بھ قام الذي الدو   ريفسر

ماعة ا شاطات   يقود

القيادة
تصال   و

الكبار أدوار لعب إ   ....)م، ب(يميل

امي
  

ب  الدافعية الطب سماعة مثل ألجلھ وضعت ملا اللعب أدوات استخدام   .يتقن

الثالثنت) 11(لجدو الركن بنود تحليل   )امي(ائج
أوافق ال

شدة  
أوافق جة أوافق ال بد رأوافق

 متوسطة
شدة  البند أوافق

 % ن % ن % ن % ن % ن

نحراف املتوسط
ياملعيار  

ن زالو
س  ال

يمستو
 املوافقة

جة %90.8 79958. 4.5400 67.3 101 24.0 36 5.3 8 2.0 3 1.3 2 14 ربد
ة  كب

جة %85.07 89132. 4.2533 48.0 72 35.3 53 12.0 18 3.3 5 1.3 2 15 ربد
ة  كب

جة %88.8 74618. 4.4400 55.3 83 36.7 55 5.3 8 2.0 3 7. 1 16 ربد
ة  كب

جة %90.4 73931. 4.5200 62.7 94 30.0 45 4.7 7 2.0 3 7. 1 17 ربد
ة  كب

جة %96.67 45490. 4.8333 86.0 129 12.0 18 1.3 2 7. 1 0 0 18 ربد
ة  كب

جة %96.53 47412. 4.8267 86.0 129 11.3 17 2.0 3 7. 1 0 0 19 ربد
ة  كب

ل ك  91.38%3.27731 27.4133 الركن
 

جة ربد
ة  كب

جدويت ي) 11(لمن   :ما

الــسلوكيةإن ــصائص ا ــ ع التعــرف ــ دال ل ــش يــؤثر عــام ل ــش ــامي الــركن

ـــــ املو ضـــــة الر ـــــوألطفـــــال ـــــامي الـــــركن دو ـــــ ع البحـــــث عينـــــة أفـــــراد أجمعـــــت حيـــــث ن؛ رو

الـــــــركن متوســــــط بلــــــغ فقــــــد ن، ــــــو املو ضــــــة الر ألطفــــــال الــــــسلوكية ــــــصائص ا ــــــ ع والتعــــــرف

ل ا)27.4133(ك مستو ان كذلك عـامملوافقةى، ل ش الركن ة(ع ـ كب جـة ـان) ربد ن حـ ـ
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البنــود ميــع ــسبة بال املوافقــة جــ(ىمــستو ةربد ــ كب ــ) ة ع املعلمــات تأكيــد ــ إ ــش الــذي مــر

ن ـــو املو ضـــة الر ألطفـــال الـــسلوكية ـــصائص ا ـــ ع التعـــرف ـــ البنـــود ـــذه دو ميـــة وأ وقـــد، ر

قـم البنـد ـ) 18(رـان ع يــنص ـو و بنـد ـ الكبـار" أع أدوار لعـب ـ إ ،)املعلــم/ م/ ب(يميـل

س ن و ع حصل سـيما،)96.67(زفقد ال اللعـب ـ م و ب دو مية أ يو الذي رمر

للطفـــل ـــامي مـــع، اللعـــب التعامـــل يمكنـــھ ـــوب املو الطفـــل أن النظـــر دب ـــ جـــاء وكمـــا ي،

ل املــــسؤ غايــــة ــــ إنــــھ كمــــا واثــــقية،والــــنظم جيــــدا، مــــة امل ــــ ع ركــــز و عليــــھ، عتمــــاد مكــــن و

ولديــــــ قنـــــاع، ـــــ ع ة قــــــد ولديـــــھ املجموعــــــات،ربنفـــــسھ داخـــــل جيـــــدة عمــــــل و ي، عـــــاو اتجـــــاه ھ

ن خــر فــراد مــن بــا قر بوجــوده ــستمتع و جتماعيــة، ــشطة معظــم ــ ك ــشا إنــھ، رو كمــا

قا بـھ ف ـ ومع ن، خر سلوك مـنئـدايؤثر مـا كال أو محبـوب، أو م ـ مح قـران، قبـل مـن

ن خــــر ــــ، قبــــل وغ اللفظيــــة التلميحــــات ك معقــــدة،ريــــد اجتماعيــــة ات ــــا م متلــــك و راللفظيــــة،

انفعــال ثبـــات قــم، )2005،157،158محمـــد،(ولديــھ البنـــد ــان ن حـــ ـــو) 15(رــ و بنــد أقـــل

ـ ع ا" يـنص ـ لغ دوات اسـتعمال ـ ناجـةيبـدع و ــ ع حـصل فقـد ـا، ألجل وضـعت ـ زال

متوســـط)85.07(ــس البنـــود أقـــل أنـــھ مـــن الـــرغم ـــ وع مـــن، أنـــھ إال البعـــد ـــذا مـــستو ـــ ع ىا
ً

املقياس بنود ببا نة مقا جدا املرتفعة   .راملتوسطات

أطفــــالومــــن ــــا ــــسم ي ــــ ال تــــصال و القيــــادة خاصــــية وحــــسب الباحثــــة نظــــر ــــة وج

ـ وإبـداع تلقائيـة ـل ب عمـل والطفـل مختلفـة أدوار بـأداء طفـال يقوم حيث ن و املو ضة والر

دوا ــذه ـــتمثيــل كب مجتمعــھ ــ الطفـــل انــدماج ــان لمـــا و مــشاعر مــن داخلـــھ ــ عمــا ـــ ع و ر

لـــألدو أداؤه ـــو ـــارني الـــسلبيات تقبـــل ة ـــا وم والقيـــادة تـــصال ة ـــا م لديـــھ وتنمـــو ـــارع و رمـــتقن ر

السليم ل بالش ا مع والتعامل أك الواقعية ياة   .ا

ـعجابة الرا الفر السؤال أنـھ عن ـ ع يـنص البنـاء"والـذي ركـن دو تفعيـل متطلبـات رمـا

نظــــر ـــة وج مـــن ن ــــو املو ضـــة الر أطفـــال لــــدى الـــسلوكية ـــصائص ا ــــ ع التعـــرف ـــ ـــدم ووال

    املعلمات؟
الركن السلوكية  اسم اصية املالحظ  ا   السلوك

قبل من برسمھ قام بناء   .يب

مألوفة غ مبتكرة قة بطر   بداع  .يب

دي فر ل ش بناء   .صمم

آخر ركن إ نتقال قبل الركن متھ م   .ين

دم
وال

البناء
  

  الدافعية
الركن املعتاد من أطو وقت   .ليق
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ع) 12 (لجدو الرا الركن بنود تحليل دم(نتائج وال   )البناء
أوافق ال

شدة  
أوافق جة أوافق ال بد رأوافق

 متوسطة
شدة أوافق  البند

 % ن % ن % ن % ن % ن

نحراف املتوسط
ياملعيار  

ن زالو
س  ال

يمستو
 املوافقة

جة %78 96760. 3.9000 28.7 43 43.3 65 20.0 30 5.3 8 2.7 4 20 ربد
 متوسطة

جة %83.2 82803. 4.1600 38.7 58 42.7 64 15.3 23 2.7 4 7. 1 21 ربد
 متوسطة

ة %88.53 80557. 4.4267 58.7 88 28.7 43 10.0 15 2.0 3 7. 1 22 كب جة ربد

 ب %87.6 80826. 4.3800 53.3 80 35.3 53 8.7 13 1.3 2 1.3 2 23
ة كب جة رد  

ة %89.87 64242. 4.4933 56.7 85 36.7 55 6.0 9 7. 1 0 0 24 كب جة ربد

ل ك  85.44% 3.02846 21.3600 الركن
 

ة كب جة ربد

جدويت ي) 12(لمن   :ما

ـــــــدمإن وال البنـــــــاء ـــــــصائصركـــــــن ا ـــــــ ع التعـــــــرف ـــــــ دال ل ـــــــش يـــــــؤثر عـــــــام ل ـــــــش

البنــــاء ركـــن دو ــــ ع البحـــث عينــــة أفـــراد أجمعــــت حيـــث ن؛ ــــو املو ضـــة الر ألطفــــال رالـــسلوكية و

متوســــط بلــــغ فقـــد ن، ــــو املو ضـــة الر ألطفــــال الــــسلوكية ـــصائص ا ــــ ع التعـــرف ــــ ـــدم ووال

ـــل ك مـــستو)21.36(الــركن ـــان كـــذلك الـــركنى، ـــ ع عـــاماملوافقـــة ل ة( ـــش ـــ كب جـــة ـــ)ربد ،

للبنـــــود ـــــسبة بال املوافقـــــة مـــــستو ـــــان ن ـــــسبة)21-20( ىحـــــ بال انـــــت نمـــــا ب متوســـــطة، جـــــة ربد
البنــود) 24-23-22(للبنـود ـذه دو ميـة أ ـ ع املعلمـات تأكيـد ـ إ ـش الـذي مـر ة ـ كب جـة ربد ر

ا ألطفال السلوكية صائص ا ع ضةالتعرف نولر و قـموقـد، املو البنـد ـ) 24(رـان أع

ـــ ع يــــنص ــــو و الــــركن"  بنـــد ــــ املعتــــاد مـــن أطــــو وقــــت ــــس" ليقــــ ن و ــــ ع حــــصل زفقـــد

ـا)89.87( تنمي ـ ع الـركن عمـل ـ وال الطفـل، لـدى الدافعيـة دو ميـة أ يو الذي مر ، ر،

الدافع وجـــود مـــن ـــوب املو ص الـــ بـــھ يتمتـــع ملـــا عيـــةونظـــرا ة والقـــد روالفـــضو يعابل ســـ ـــ

تمامــــات مــــن عاليــــة ات مــــستو تطــــو ــــ إ ذلــــك يقــــود ،(رفقــــد ر ،2005،49يالــــدا ــــ ا ،

قـــم) 2010،37 البنـــد ـــان ن حـــ ـــ) 20(رـــ ع يـــنص ـــو و بنـــد مـــن" أقـــل برســـمھ قـــام بنـــاء ـــ يب

س ن و ع حصل فقد   .(78)زقبل،
الومن الدافعية خاصية وحسب الباحثة نظر ة ـوج ن ـو املو طفـال ـا ـسم ي

وقـــت بـــالركن العمـــل ـــ الطفـــل اســـتغراق ـــ ـــ وا ل ـــش ـــر تظ ـــ وال ســـة املد قبـــل مـــا رمرحلـــة
باملكعبــات ــ ومم ــد فر ل ــش يــة ب و بــراج بنــاء ــ بخيالــھ ــسرح إنــھ حيــث املعتــاد مــن لأطــو

ــــام و ال شــــ طفــــال، مختلفــــة ع ــــ الــــركن ــــ العمــــل أن ــــواركمــــا ا لغــــة تنميــــة ــــ ع
ـــــدم وال البنـــــاء كــــن و البـــــصر ـــــ والتمي التطــــابق القـــــراءة قبـــــل مــــا ات ـــــا م ـــــدعم و رواملناقــــشة ي ( ر

عــــاد) املكعبـــات أ ذو ء ــــ بنـــاء الطفــــل ـــستطيع فبواســــطتھ باإلبـــداع غنيــــة مـــادة عــــد بـــھ العمــــل
دمــھ و وملــسھ تــھ ر يمكنــھ عمليــ، ؤثالثــة مــن تمكنــھ اد لمــا الطفــل ــ ب لمــا اتزو وتطــو البنــاء رة

اد لمـــا و املـــشكالت حـــل ة ـــا م لديـــھ وتتطـــو مختلفـــة اال أشـــ تجـــسيد يمكنـــھ كمـــا بنائيـــة زنوعيـــة ر ر
البناء أك طفال إبداع ان املكعبات    عدد
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ــــامسجابــــة ا ــــ الفر الـــــسؤال أنــــھعــــن ـــــ ع يــــنص ركـــــن"والـــــذي دو تفعيــــل متطلبـــــات رمــــا
الــ ـصائص ا ـ ع التعــرف ـ ـشاف نظــرك ـة وج مــن ن ـو املو ضـة الر أطفــال لـدى وسلوكية

    املعلمات؟

امس) 13(لجدو ا الركن بنود تحليل شاف(نتائج   )ك
أوافق ال

شدة  
أوافق جة أوافق ال بد رأوافق

 متوسطة
شدة  البند أوافق

 % ن % ن % ن % ن % ن

نحراف املتوسط
ياملعيار  

ن زالو
س  ال

يمستو
 املوافقة

جة %83.07 91032. 4.1533 41.3 62 40.0 60 12.7 19 4.7 7 1.3 2 25 ربد
 متوسطة

جة %88 83546. 4.4000 57.3 86 29.3 44 10.7 16 1.3 2 1.3 2 26 ربد
ة  كب

جة88.67 % 82264. 4.4333 58.7 88 30.7 46 7.3 11 2.0 3 1.3 2 27 ربد
ة  كب

جة83.47 % 84937. 4.1733 40.7 61 41.3 62 12.7 19 5.3 8 0 0 28 ربد
سطةمتو  

جة 84.8 % 82478. 4.2400 43.3 65 41.3 62 12.7 19 1.3 2 1.3 2 29 ربد
ة  كب

جة81.73 % 88186. 4.0867 35.3 53 44.0 66 16.7 25 2.0 3 2.0 3 30 ربد
 متوسطة

جة %79.19 91444. 3.9597 29.3 44 44.7 67 19.3 29 4.0 6 2.0 3 31 ربد
 متوسطة

جة %73.07 1.08056 3.6533 22.0 33 40.0 60 25.3 38 6.7 10 6.0 9 32 ربد
 متوسطة

جة %84.13 86929. 4.2067 43.3 65 40.0 60 11.3 17 4.7 7 7. 1 33 ربد
ة  كب

ل ك  82.83% 5.93644 37.2752 الركن
 

جة ربد
 متوسطة

املالحظ   السلوك
السلوكية اصية   ا

 اسم
 الركن

ة التجر حو أسئلة    .ليطرح

دوات مع التعامل حاسة من أك   . ستخدم
العقلية   العمليات

عالية ة ا بم شياء   التعلم  . ريفحص

للركن دخولھ   الدافعية  . ريكر

الركن املوجودة دوات والنتائج سباب شف العقلية  . يك   العمليات

ما ة تجر خالل من والنتائج دث وا التأث ع   بداع  علق

مألوفة غ قة بطر العقلية  .  سأل   العمليات

شاط ال لعرض جديدة فكرة أو قة طر ح   بداع  . يق

القيام ع بإتقانيحرص ة   الدافعية  .  بالتجر

ف
شا

ك
  



ة  في إكتشاف أطفال الروضة متطلبات تفعیل دور األركان التعلیمی
 سیدة حسین أحمد الجفري الموھوبین من وجھة نظر المعلمات
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جدويت ي) 13(لمن   :ما

الــإن ــصائص ا ــ ع التعــرف ــ دال ل ــش يــؤثر عــام ل ــش ــشاف ك سلوكيةركـن

ـــــ ـــــشاف ك ركـــــن دو ـــــ ع البحـــــث عينـــــة أفـــــراد أجمعـــــت حيـــــث ن؛ ـــــو املو ضـــــة الر رألطفـــــال و

الـــــــركن متوســــــط بلــــــغ فقــــــد ن، ــــــو املو ضــــــة الر ألطفــــــال الــــــسلوكية ــــــصائص ا ــــــ ع والتعــــــرف

ــل املواف)37.2752(ك مـــستو ـــان كـــذلك عـــامقـــةى، ل ـــش الــركن ـــ متوســـطة(ع جـــة ـــ)ربد ،

املوافقـــ مــستو ـــان ن للبنـــودىحــ ــسبة بال الـــذي)33-29-27-26(ة مـــر متوســطة ة، ـــ كب جــة ربد

الـــــسلوكية ــــصائص ا ــــ ع التعــــرف ــــ البنــــود ــــذه دو ميــــة أ ــــ ع املعلمــــات تأكيــــد ــــ إ رــــش

للبنـــود ـــسبة بال انـــت نمـــا ب ن، ـــو املو ضـــة الر متوســـطة) 32-31-30-28-25(وألطفـــال جـــة ، ربد

قم البند ان بند) 27(روقد عأع ينص و عاليـة"و ة ا بم شياء حـصل. "ريفحص فقـد ،

ــــــس ن و ــــــ ال)88.67(زع والــــــتعلم ــــــشاف ك وأن الــــــتعلم، دو ميــــــة أ ــــــ يو الــــــذي مــــــر ر،

ما عــض عـن وم، ينفـصالن علـم ــ ع عاليـة ة قــد ـوب املو ص الــ ـر ــةريظ ــةعا اللغو الـنظم

مبكر عمر اضية معرفـة، والر يـتم ما موسرعان معلمـ و م والـد قبـل مـن ـو و املو نطفـال

ان جــــر قــــام و اللغــــة مــــع التعامــــل ــــ م ا ــــا م خــــالل مــــن ووذلــــك ر لغـــــاز، )2015،81(ر حــــب و

ال ومــا عملــھ مــا يــر لت املنطقيــة ســباب ولديــھ واملــشكالت، ــات يــرفضعملــھ،واملتا أنــھ كمــا

ن خر يقلد اصـة،واستخدا) 2006،30رمضان،(أن ا ـا ونا م بتحليل املعقدة كيبات ال م

ومحاولــة ــة، اللغو ــ غ الــنظم أو ــة املتقا ال شــ اســتخدام ــ ع تنطــو ــ ال جابــات اك روإد ير

ان جـــر املنطـــق مـــع مة ـــ امل املـــسائل ــم خـــ) 81،)2015وف خيـــال عـــنالقولديـــھ البحـــث حـــب و

مـــــضان شــــياء ــــ) 31،) 2006رأصــــل تفك لديـــــھ أن العـــــزةكمــــا ــــا ر عـــــد و ة، ــــص و ـــــشعب، ؤم

ديــــــدي) 2008،18( وا طيـــــــب ا مــــــن كـــــــال ــــــذكر لديـــــــھ) 2010،274(و ــــــوب املو ص الـــــــ أن

ا يبـــــد ـــــ ال التقليديــــة ـــــار ف ــــرفض و شـــــياء، ـــــو ت أن يجــــب بمـــــا املتعلقــــة اصـــــة ا ه ــــا نأف ر

ن نغمـــس، وخـــر و جماليــــة، ـــات اتجا م ولـــد الــــذات، بتأكيـــد ن ـــشعر واملعرفــــةوو بـــالتفك نو

ان( قـــم، )81،،2015وجـــر البنـــد ـــان ن حـــ ـــ) 32(رـــ ع يـــنص ـــو و بنـــد أو" أقـــل قـــة طر ح ـــ يق

س ن و ع حصل فقد شاط، ال لعرض جديدة    ).73.07(زفكرة

ةومـــن صـــو بمثابـــة ـــشاف ك ركـــن عـــد الـــتعلم خاصـــية وحـــسب الباحثـــة نظـــر ـــة روج

م ھ تحو ما ل ب جية ا ا ئة وطيورللب وحيوانات نباتات بيـة، رن ال ألنـواع نمـاذج بمثابة وكذلك

مباشــــرة ة ــــ خ ــــا م ــــسب يك أن الطفــــل ــــستطيع قــــد ــــ ال املختلفــــة نــــواع مــــن ذلــــك ــــ وغ ــــا ف

ــ ال شــياء ــاقـدلـبعض ع ئا شـ عــرف وال ــا يرا أنــھ أو ـا يرا ال ولكنــھ ــا ع ــشتمل، ــسمع ومــا

ا العناصــر مــن الــركن ــذا ــشودةعليــھ امل ــداف عــض تحقيــق اجــل مــن وجــدت ــ وال ملختلفــة

ائنــــات ال جميـــع تقــــدير اتجــــاه تنميـــة ــــ ع ـــشاف ك ركــــن عمـــل يوانـــات(و ) النبــــات، رالطيــــو، ا

ــا م ف ومحاولــة حولــھ مــن ئــة الب ــ ع الطفــل عــرف الطفــل، و نفــس ــ ــشاف لالك الرغبــة تنميــة

و املحافظـــــة أســـــباب تـــــوف ـــــ ع الطفـــــل ب املختلفـــــةروتـــــد ائنـــــات لل مــــــن، الـــــسالمة ة ثـــــر ن ـــــو وت
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حاســـــة مــــــن ــــــ أك ذلـــــك ــــــ ــــــستخدم و ـــــواس ا ــــــق طر عــــــن أداة، املعلومـــــات عــــــرض عنــــــد فمــــــثال

ــق طر عــن يجــة الن ــ إ ــصل و املختلفــة لألشــياء جذبــھ جــرب و يفحــصھ الطفــل فــإن س املغنــاط

ي الذا    .التعلم

الــــسادسجابــــة ــــ الفر الــــسؤال أعــــن ــــ ع يـــــنص ركـــــن"نــــھوالــــذي دو تفعيــــل متطلبــــات رمــــا

نظـــر ـــة وج مـــن ن ـــو املو ضـــة الر أطفـــال لـــدى الـــسلوكية ـــصائص ا ـــ ع التعـــرف ـــ ـــي ا ود ر

    املعلمات؟

املالحظ   السلوك
اصية ا
  السلوكية

الركن  اسم

لغاز بحل   . ستمتع
  

  الدافعية

أك من ونة امل ية   التعلم  . قطعة12يركب

قصيح وقت ية   الدافعية  . ل

الليغو او اللعبة قواعد أو دليل معرفة ع العقلية  . يحرص   العمليات

الركن لغاز و ية باأل العمل   الدافعية  .  ريكر

لغاز و ية ل التحدي املشاركة مالئھ تصال  زع و   القيادة

كيب وال الفك قطع دستخدم وفر مم ل   بداع  . ش

ي
ردا

  

السادس) 14 (لجدو الركن بنود تحليل ي(نتائج ا   )رد
أوافق ال

شدة  
أوافق جة أوافق ال بد رأوافق

 متوسطة
شدة أوافق  البند

 % ن % ن % ن % ن % ن

نحراف املتوسط
ياملعيار  

ن زالو
س  ال

تجاه  شدة

ة %87.6 87216. 4.3800 55.3 83 34.0 51 6.0 9 2.7 4 2.0 3 34 كب جة ربد  

ة %88.27 74353. 4.4133 54.0 81 36.0 54 7.3 11 2.7 4 0 0 35 كب جة ربد  

جة %83.47 70231. 4.1733 32.0 48 55.3 83 11.3 17 7. 1 7. 1 36 ربد
 متوسطة

ة %84.4 83441. 4.2200 42.0 63 42.7 64 12.0 18 2.0 3 1.3 2 37 كب جة ربد  

ة %87.87 76760. 4.3933 53.3 80 35.3 53 9.3 14 1.3 2 7. 1 38 كب جة ربد  

ة %87.52 73958. 4.3758 48.7 73 42.0 63 7.3 11 0 0 1.3 2 39 كب جة ربد  

ة %89.33 81650. 4.4667 61.3 92 28.7 43 6.7 10 2.0 3 1.3 2 40 كب جة ربد  

ل ك  86.88% 4.05705 30.4094 الركن
 

ة كب جة ربد  
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جدويت ي) 14(لمن   :ما

الــسلوكيةإن ــصائص ا ــ ع التعــرف ــ دال ل ــش يــؤثر عــام ل ــش ــي ا د رالــركن

ـــــ ـــــشاف ك ركـــــن دو ـــــ ع البحـــــث عينـــــة أفـــــراد أجمعـــــت حيـــــث ن؛ ـــــو املو ضـــــة الر رألطفـــــال و

الـــــــركن متوســــــط بلــــــغ فقــــــد ن، ــــــو املو ضــــــة الر ألطفــــــال الــــــسلوكية ــــــصائص ا ــــــ ع والتعــــــرف

ـــل املو)30.4094(ك مــــستو ــــان كــــذلك عـــامافقـــةى، ل ــــش الــــركن ــــ ة(ع ــــ كب جــــة مــــر)ربد ،

ن ــــو املو لألطفــــال الـــسلوكية ــــصائص ا ــــ ع التعـــرف ــــ الـــركن ــــذا ميــــة أ ـــ ع يؤكــــد الـــذي

طفال اض للبنـد، ربمرحلة ـسبة بال املوافقـة مـستو ان ن وذلـك) 36(ىح متوسـطة جـة ربد

ـس ن ا) 83.47(زبو مـينمـا الـركن ـذا بنـود بـا ـاىستونـت عل ة(املوافقـة ـ كب جـة مـر)ربد ،

الـسلوكية ـصائص ا ـ ع التعـرف ـ البنـود ـذه دو ميـة أ ع املعلمات تأكيد إ ش رالذي

ن ـــو املو ضـــة الر قـــم، وألطفـــال البنـــد ـــان ـــ) 40(روقـــد ع يـــنص ـــو و بنـــد ـــ قطـــع"أع ـــستخدم

وف مم ل ش كيب وال سالفك ن و ع حصل فقد د، ميـة) 89.33(زر أ ـ يو الـذي مر

ي ا د بالركن الصلة وثيق وأنھ بدا انب ا ردو ان، ر جـر مثـل العلمـاء مـن عـدد اتفق وكما

غيمــان) 2015( م) 2008(ا ل تـــؤ عاليــة واســـتعدادات ات قــد ـــو يمتل ن ــو املو طفـــال ربــأن ن

يحتــاجو كمــا ــ متم وأداء ــإلنجــاز و تر وخــدمات بــرامج ــ إ ســةةن املد تقدمــھ مــا تتخطــى رمتنوعــة

م ومجـــتمع م أنفـــس ر تطـــو ـــ ع م ملـــساعد وذلـــك العاديـــة، ـــا برامج طفـــال، ـــ ذلـــك ـــشمل و

ة والقـد ، بـدا والتفك خاص، ادي أ واستعداد العامة، العقلية ة بالقد ون يتم رالذين ر

إنجــ ل ــش انـت ســواء محمــدالقياديـة، محتمـل اســتعداد أو ر ظـا ــ، )2005،157،158( از

قــم البنــد ــان ن ــ) 36(رحــ ع يــنص ــو و بنــد حــصل"أقــل فقــد ، قــص وقــت ــ يــة يحــل

س ن و      (83.47) زع

ســـلوكومــن ـــ ـــ وا ل ـــش ـــر تظ ـــ ال بـــداع خاصـــية وحـــسب الباحثـــة نظـــر ـــة وج

قطـع ـستخدم الـركن و و عمـلالطفل الطفـل يقـوم حيـث واللـضم والطـر كيـب وال قالفـك

ـــا إبداعيــــة ال ــــو، أشـــ ــــي ا د كـــن و القطــــع متعـــددة حــــا تركيـــب ــــ نجــــاز ســـرعة ــــ رو ر

ــــ ـــــو ف العقليــــة للمتعـــــة ا نساعدرمــــصد بـــــ العالقـــــات اك وإد واملالحظــــة ـــــب والتجر ــــ التفك ـــــ رع

ام و ال الـرك، ش ـ الطفـل عمـل الـنفسوعنـدما ـ العاليـة والثقـة بـالفخر ـشعر فإنـھ ن

املطلوب ل بالش العمل اء إ ة املتكر محاوالتھ خالل    .رمن
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عجابـــــة الـــــسا ـــــ الفر الـــــسؤال أنـــــھعـــــن ـــــ ع يـــــنص ركـــــن"والـــــذي دو تفعيـــــل متطلبـــــات رمـــــا

نظــر ــة وج مــن ن ــو املو ضـة الر أطفــال لــدى الــسلوكية ـصائص ا ــ ع التعــرف ــ والتخطـيط

    املعلمات؟
املالحظ اصية  السلوك ا

 السلوكية
الركن   اسم

للكتابة عالية دافعية   الدافعية  . لديھ

أحرف ثالث من املكونة لمات ال ركية  . يكتب   النف

ا معرف يود ال لمات ال عن املعلمة   . سأل

متقن ل ش ف ر ا ن ب   . ويم

لم ال أحرفيحلل عة أ من املكونة   رات

أحرف عة أ من لمة ليكو ف ر ا ريركب ن   و

  

العقلية   العمليات

ط
طي

خ
الت

  

ع) 15 (لجدو  السا الركن بنود تحليل   )التخطيط(نتائج
أوافق ال

شدة  
أوافق جة أوافق ال بد رأوافق

 متوسطة
شدة  البند أوافق

 % ن % ن % ن % ن % ن

نحراف املتوسط
ياملعيار  

ن زالو
س  ال

تجاه شدة

ة %85.07 84493. 4.2533 46.0 69 38.0 57 12.0 18 3.3 5 7. 1 41 كب جة ربد  

ة %85.2 93715. 4.2600 50.7 76 32.7 49 10.0 15 5.3 8 1.3 2 42 كب جة ربد  

ة %84.67 94419. 4.2333 48.0 72 35.3 53 11.3 17 2.7 4 2.7 4 43 كب جة ربد  

ة %87.47 74678. 4.3733 49.3 74 42.0 63 6.0 9 2.0 3 7. 1 44 كب جة ربد  

جة %78.4 1.03314 3.9200 31.3 47 43.3 65 15.3 23 6.0 9 4.0 6 45 ربد
 متوسطة

جة %76 1.11728 3.8000 28.7 43 42.0 63 16.0 24 7.3 11 6.0 9 46 ربد
 متوسطة

ل ك  82.8% 4.63294 24.8400 الركن
 

جة ربد
 متوسطة

جدويت ي) 15(لمن   :ما

الــسلوكيةإن ــصائص ا ــ ع التعــرف ــ دال ل ــش يــؤثر عــام ل ــش التخطــيط ركــن

ــــــ التخطـــــيط ركـــــن دو ــــــ ع البحـــــث عينـــــة أفــــــراد أجمعـــــت حيـــــث ن؛ ــــــو املو ضـــــة الر رألطفـــــال و

الـــــــركن متوســــــط بلــــــغ فقــــــد ن، ــــــو املو ضــــــة الر ألطفــــــال الــــــسلوكية ــــــصائص ا ــــــ ع والتعــــــرف

ـل املوا)24.8400(ك مـستو ـان كـذلك عـامى، ل ـش الـركن ـ ع متوسـطة(فقـة جـة مـر)ربد ،

ن ــــو املو لألطفــــال الـــسلوكية ــــصائص ا ــــ ع التعـــرف ــــ الـــركن ــــذا ميــــة أ ـــ ع يؤكــــد الـــذي

طفــال ــاض للبنــد، ربمرحلــة ــسبة بال املوافقــة مــستو ــان ن حــ متوســطة)46-45(ىــ جــة ربد
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ــس ن بــو ــ)76  -78.4(زوذلــك بنــود بــا انــت نمــا ب ــاالــركنذا، عل املوافقــة جــة(ىمــستو ربد

ة ــــــ ــــــ)كب ع التعــــــرف ــــــ البنــــــود ــــــذه دو ميــــــة أ ــــــ ع املعلمــــــات تأكيــــــد ــــــ إ ــــــش الــــــذي ألمــــــر ر،

ن ــو املو ضــة الر ألطفــال الــسلوكية ـصائص قــم، وا البنــد ــان يــنص) 44(روقــد ــو و بنــد ــ أع

ـ ـس" ع ن و ــ ع حــصل فقـد مــتقن، ل ــش ف ـر ا ن بــ ــ زيم ــ)87.47(و يو الــذي مــر ،

الطفـــل أن حيـــث التخطـــيط، عمليـــة ـــ كب ل ـــش مرتبطـــة ـــا وأ العقليـــة، العمليـــات دو ميـــة رأ

الكتــــب ـــــ وح ات شــــا يقـــــرأ ــــوب اضــــية، راملو مـــــسائل حـــــل ـــــار، رو أف ن بـــــ عالقــــات ـــــستخلص و

قـائق، متباعـدة وا حـداث تـذكر خالقيـة، و و جتماعيـة بالقــضايا ـتم ــيـھولد، و ع ة رالقـد

أطـــو ة ـــ لف بـــاه ان، لن جـــر ملـــاذا؟ قـــم، )2015،وـــسأل البنـــد ـــان ن حـــ ـــو) 46(رـــ و بنـــد أقـــل

ع س" ينص ن و ع حصل فقد أحرف، عة أ من لمة و لي ف ر ا زيركب رو   ).76(ن

الطفــــلومـــن ـــا يتمتـــع ـــ وال العقليـــة العمليـــات خاصـــية وحـــسب الباحثـــة نظـــر ـــة وج

وب ـااملو بي ـ ال قـات والفر ف ر ا ن ب التمي عملية التحديد و التخطيط ركن ر ووتظ و

فيــــھ الطفــــل يــــدخل مــــستحدث أنــــھ حيــــث الــــسابقة ــــان ر ميــــع مكملــــة ــــو التخطــــيط كــــن رو

ـش الكتابـة ة ـا م س رليمـا ــلر ع ـساعد ـو ف لـذلك يئـھ ـ ال ات ـا امل ـ ع ب تــد مـا عـد ـ رفع ر

الــ العــضالت ــة وكيفيــةتقو طــوط ا أنــواع ــ ع والتعــرف واليــد ن العــ ن بــ التــآز وتنميــة ة رصغ

بدا تد ل ش ا يحة" ركتاب ال قة بالطر القلم بمسكھ اء وان صبع ر    .بتمر

ـــــكـــــذلك ع التعـــــرف ـــــ التعليميـــــة ـــــان ر دو ـــــ ع الـــــسابقة اســـــات الد نتـــــائج رتؤكـــــد ر

و املو ضة الر ألطفال السلوكية صائص اسةوا د ا وم ـ(رن، حل ـدفت) 2012، غادة ـ وال

ات ــا وامل العلميــة يم املفــا عــض تنميــة ــ التعليميــة ــان ر اســتخدام فعاليــة ــ ع التعــرف ــ رإ

يــــة التجر املجموعـــة ن مجمـــوعت مــــن ونـــت ت عينـــة ــــ ع وذلـــك ـــاض، الر أطفــــال لـــدى ياتيـــة ا

مــن ــو وطفلــة35(نتت ت، طفــل الــضابطة مــنواملجموعــة ــو أســفرت) 40(نت وقــد وطفلــة، طفــل

ن املجمــــــوعت أطفـــــال جـــــات د متوســـــطات ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود عـــــن رالنتـــــائج و

البعــــدي التطبيــــق ــــ والــــضابطة يــــة املجموعــــةالختبــــارالتجر لــــصا املــــصو العلميــــة يم راملفــــا

يـــة تنميـــ، التجر ـــ التعليميـــة ـــان ر اســـتخدام فعاليـــة ـــ ع يـــدل لـــدىممـــا العلميـــة يم املفـــا ة

جــــات د متوســــطات ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر وجــــود وكــــذلك ســــة، املد قبــــل مــــا رأطفــــال ور

ا التطبيق والضابطة ية التجر ن املجموعت ياتيةلبعديأطفال ا ات ا للم املالحظة رلبطاقة

ية التجر املجموعة التعليميـة، لصا ـان ر اسـتخدام فعاليـة ع يدل يممما املفـا تنميـة ـ

سة املد قبل ما أطفال لدى ياتية ا ات ا وامل رالعلمية   .ر

وايكـــــذلك الــــــش ســــــالمة الناصـــــر عبــــــد اســــــة د نتـــــائج مــــــع أيــــــضا يجـــــة الن تلــــــك رتتفــــــق
ً

التعليميـة2012(( ان ر شطة أ استخدام إ دفت الـتعلم( وال اءات) مراكـز الـذ تنميـة ـ

ضـــــــة الر أطفـــــــال عنـــــــد ومالحظـــــــة،واملتعـــــــددة عـــــــة ومتا ـــــــھ وموج كمرشـــــــدة املعلمـــــــة أدوار تحـــــــدت
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املــــت أداء لتقــــوم لة بلغــــتعلمومــــ عينــــة ــــ ع وذلــــك ، ــــ التعلي مــــن70بــــالركن وطفلــــة طفــــل

التعليمية حماد أبو ة إدا إ عة التا البو ضة رر ز    .و

املجموعـــــةوقــــد أطفــــال جــــات د ن بــــ تبــــاط معامــــل أن عــــن اســــة الد نتــــائج رأســــفرت ر ر

ـــــوالتجر والبعــــــدي ـــــ القب التطبيــــــق ـــــ فاعليــــــة92,0يـــــة ـــــ ع يــــــدل ممـــــا مرتفــــــع معامـــــل ــــــو و

التعليميــــة ــــان ر ــــشطة أل ــــة بو ال الــــتعلم(التطبيقــــات املتعـــــددة) مراكــــز اءات الــــذ تنميــــة ــــ ع

  .لألطفال

ـ اسـةو د نتـائج تؤكـد أيـضا الـسياق رـذا
ً

ق( عبـدا ـة ر ــ)2012: ز إ ـدفت ـ وال ،

ــــ ع وأثــــرالتعــــرف ضــــة الر أطفــــال لــــدى بــــدا ــــ التفك تنميــــة ــــ التعليميــــة ــــان ر ئــــة ب وأثــــر

بدا التفك س من، ا ونة م عينة ع قـة) 12(وذلك بالطر م اختيا تم وطفلة رطفال

ال)) 11مــنةالقــصدي وجــود عــن النتــائج أســفرت وقــد اصــة، وا وميــة ا ــاض الر مــن ضــة ور

داللـــة ذات ق مـــستووفـــر عنـــد ن) a≥001(ىإحـــصائية امللتحقـــ طفـــال جـــات د متوســـطي ن ربـــ

ونات م العادية اض بالر ن امللتحق طفال جات د ومتوسط التعليمية ان ر ذات اض ربالر

ولـــ بـــدا ـــ بـــدا) a≤01.0(ىمـــستوصاالتفك ـــ التفك ونـــات م جميـــع ـــ ن ـــس ا ن بـــ

س ــ ا ـ إ وجـود، ىعـز منــھعـدم س ـ وا ضـة الر نــوع ـ ـ متغ ن بــ إحـصائيا دال لتفاعـل وأثــر

بدا التفك ما تأث   .حيث

   :التوصيات

لـــــدى.1 بداعيـــــة الـــــسلوكية ـــــصائص ا ر تطـــــو ـــــ ع عمـــــل ـــــ ال ـــــشطة تقـــــديم ـــــ ع العمـــــل

  .طفال

ــــات.2 مح تــــوف ــــ ع ات(العمــــل واختبــــا س ــــو) رمقــــاي املو طفــــال مالختيــــار ا قــــد ر وتطــــو رن

مستمر ل   .ش

سية.3 املد ياة ا التعليمية ان باألر املرتبطة العوامل من د مز اسة د ع رالعمل   .ر

ــ.4 مرحل ذلــك ــشمل و املبكــرة الطفولــة مرحلــة ــ ن ــو للمو والرعايــة الكــشف خــدمات تقــديم

بطا وتصميم بتدائية املرحلة من ولية والصفوف طفال راض ـر ع مقننـة كـشفية ة

املبكرة الطفولة مرحلة ن و املو لألطفال السعودية ئة   .الب

املبكـرة.5 الطفولـة مرحلـة ـ بـة املو عاية عن طفال اض ملعلمات إلزامية عمل ش و رإقامة ر ر

ي دو ل   .رش

ضــ.6 الر ـ طفــال جميـع ــ ع الـسلوكية ـصائص ا وقــوائم بـة واملو اء الــذ س مقـاي ةوتطبيـق

الطفل ملف ضمن و    .نوت
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فيــھ.7 جديــد ــل بمواكبــة وذلــك ن ــو واملو بــة املو مجــال ــ املعرفيــة املعلمــات خلفيــات ر تطــو

العــامود عـد ــ وال ن لـد املالحظــة ات ـا م ر وتطـو حديثــة ومعلومـات ومــؤتمرات بحـوث رمـن

ا ل يح ي مما املبكرة الطفولة مرحلة خصوصا ة بو ال ا م مل نيالفقر ـو املو مـساعدة

ل خاصةمومن ات   .رقد

حات    :املق

طفال.1 لدى السلوكية صائص وا التعليمية ان ر ن ب العالقات   .نمذجة

لألطفــال.2 الــسمات عــض تنميــة ــ التعليميــة ــان ر ــ ع القائمــة يــة التد امج ــ ال عــض رأثــر

ن و   .املو

ال.3 بحاجات طفال اض معلمات و وبرمدى املو    .طفل

ــــات.4 بو ال املــــشرفات ونظــــر ن نظــــر ــــة وج مـــن طفــــال ــــاض ملعلمــــات يــــة التد رحتياجـــات ر

ن و املو طفال   .لرعاية

املبكرة.5 الطفولة مرحلة ن و املو عاية معوقات   .رأثر

الدا.6 ن تحـس ـ ذلـك وأثـر التعليميـة ـان ر و املختلفـة س التـد أنمـاط ن بـ لـدىرالتفاعل فعيـة

للتعلم   .طفال
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اصة و. ا شر. الطبعة لل وائل   ردن: دار
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حمـــاد، الـــصمادي ة،الــــھ مــــال، ومــــر ــــاض). 2006(ىنجـــو ــــ ي الـــذا الــــتعلم ملـــن املعلمــــة ردليـــل

التعليم.طفال ة ا رو اض. ز السعودية، الر ية العر   اململكة

محمـــــــد، عـــــــاطف ضـــــــة). 2001(يـــــــام الر لطفـــــــل املـــــــة املت ـــــــشر. وـــــــشطة لل ـــــــي العر الفكـــــــر دار

  طباعةوال

ــقعبــد يم، ا إبــرا ــة ر ـــ، ز ـــ). 2014(نــاء، الفلف التفك تنميــة ــ التعيلميــة ـــان ر ئــة ب أثــر

ضــة الر أطفــال لــدى مــج. وبـدا ــسانية للعلــوم النجــاح جامعـة ) 1(ع) 28(مجلــة

ص الطفل17-54ص ية تر ة. قسم بو ال العلوم سراء، لية   ردن، جامعة

ميـــدعبـــد ز، ا عبــــدالعز بــــدا). 2015(شـــيماء ـــ التفك تنميـــة ـــ التعليميــــة ـــان ر ئـــة ب أثـــر

ي بتـــــــــدا ـــــــــامس ا الـــــــــصف تالميـــــــــذ ســـــــــتاذ. لـــــــــدى جامعـــــــــة). 214(ع) 2(مـــــــــج. مجلـــــــــة

سانية،غداد للعلوم شد ابن بية ال   رلية

ا). 2017(عبــــدالبا، ــــيالت بنــــاء عايــــة ــــ ــــة زائر ا ســــرة ردو نر ــــو اه. ملو دكتــــو رســــالة ر

ة شو جتماعية.رم و سانية العلوم   لية
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حـــــسالعــــزة، ن)). 2008ســـــعيد واملتفـــــوق ن ـــــو املو يــــة الثانيـــــة. تر ـــــشر. الطبعــــة لل الثقافـــــة دار

ع   عمان: زوالتو

محمد، عطيات ر ماقبل). 2004(مظ مرحلة أطفال لدى بة باملو املتعلقة السلوكية صائص ا

ســــــة الديمغرافيــــــةراملد ات ــــــ املتغ بــــــبعض ــــــا اســــــات. وعالق والد للبحــــــوث مؤتــــــة رمجلــــــة

مج سانية ص) 5(ع) 24(العلوم    ردن41-76ص

ن). 1433(شــــفيق، عالونـــة ــــو املو طفـــال يــــة تر ـــ الوالــــدين ز. دليـــل عبــــدالعز امللــــك مؤســـسة

بداع و بة للمو جالھ ان. رو العبي   .مكتبة

اشــــ، غــــبالن ة ــــ نرمن وآخــــر ات). 2018(ود ــــا امل يــــة ت ــــ اللعــــب ــــ ع قــــائم برنــــامج أســــتخدام رأثــــر

ن ــــو املو ضـــة الر أطفــــال لــــدى مــــج. والقياديـــة التفــــو ر لتطــــو الدوليـــة ع) 10(قاملجلــــة

ن) 18( و املو ية تر ي، قسم العر ليج ا   جامعة

طي ن، القر أم املطلب واملتفوقو)). 2005عبد و و ناملو رة. ن الكتب: رمص، القا    عالم

مف، وافحة س اصة). 2003(ت ا بية ال ة. 1ط. مقدمة املس   ردن: دار

عبدهللا، محمد بة). 2005(عادل املو لوجية رة. سي الرشاد: مصر، القا    دار

ـــــ، مخلـــــوف حل يم).2012(غـــــادة املفـــــا عـــــض تنميـــــة ـــــ التعلميمـــــة ـــــان ر اســـــتخدام فعاليـــــة

ـ وامل ــاضالعلميـة الر أطفـال لـدى ياتيــة ا ات مــج. را ة باملنـصو بيــة ال ليـة ) 1(رمجلـة

ص) 80ع ة197-221ص املنصو بية، رجامعة ال     لية

ــو ــ، ال ر، عب طفــال) 2003(ىســلو، جــو ــاض ــ التعليميــة ــان ــصية. رر ن ــو وت بنــاء

رة. الطفل ديث: القا ا   .دار
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