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انًستخهص:
ىجؼ البحث إلى إكداب السيارات العمسية والذخرية لصفل الخوضة في فمدصيغ ،حيث
اتبع البحث السشيج الػصفي عشج إعجاد البخنامج ،وأدوات تقييسو ،وقػائع السيارات العمسية

والذخرية في ضػء مجخل مشتدػري ،كسا اتبع البحث السشيج التجخيبي في تصبيق تجخبة

شفًل مغ أشفاؿ روضة الدشػنػ،
البحث ،فقج تع اختيار مجسػعة مكػنة مغ ( )31ا
والتعامل معيع كسجسػعة واحجة ،وتصبيق السعالجة التجخيبية الستسثمة في تصبيق بخنامج

تخبية عمسية في ضػء مجخل مشتدػري إلكداب السيارات العمسية والذخرية ،وتصبيق

أدوات التقييع وىي (بصاقتي مًلحطة السيارات العمسية والسيارات الذخرية) قبل السعالجة

إحرائيا بيغ
التجخيبية عمى مجسػعة البحث وبعجىا ،وقج أضيخت الشتائج وجػد فخؽ داؿ
ا
متػسط درجات أشفاؿ الخوضة في التصبيق القبمي والبعجي لبصاقة مًلحطة أداء السيارات
إحرائيا بيغ متػسط درجات
العمسية ،وأبعاد السيارات العمسية ،إضافة إلى وجػد فخؽ داؿ
ا
أشفاؿ الخوضة في التصبيق القبمي والبعجي لبصاقة مًلحطة أداء السيارات الذخرية،

يجؿ عمى فاعمية بخنامج تخبية عمسية في ضػء مشتدػري
وأبعاد السيارات الذخرية ،مسا ّ
إلكداب السيارات العمسية والذخرية لصفل الخوضة في فمدصيغ.

الكممات المفتاحية :مجخل مشتدػري ،السيارات العمسية ،السيارات الذخرية ،رياض
األشفاؿ.
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يقذيت:
تُعج رياض األشفاؿ مخحمة تعميسية قائسة بحاتيا ،إذ تدعى عبخ فمدفتيا التخبػية إلى

تأىيل الصفل تأليًلا سميسا ،مشتقًلا في الدمع التعميسي بأناة وىجوء مغ البيت إلى السجرسة،
فتُ ِعّجه لسخحمة التعميع األساسي ،وتدوده بسا يداعجه لمديخ بذكل متجرج في عسمية التعميع،
كاشفة عغ ميػلو وإمكانياتو أثشاء مسارسة نذاشاتو .ويخى  (2017, 138) Dereliأنيا
فتخة ميسة لمتصػر الشفدي واالجتساعي واكداب ميارات حل السذكًلت .كسا أف تحميل

اختبار  TIMSSالجولي لمرف الخابع يذيخ بػضػح إلى ارتفاع تحريل الصمبة الحيغ تمقػا

تعخض األشفاؿ لبخامج
نػعيا في مخحمة رياض األشفاؿ ،وتؤكج دراسات أخخى أف ّ
تعميسا ا
ا
تعتسج عمى بشاء خبخة األشفاؿ خًلؿ سشػاتيع الخسذ األولى ،تديج مغ دافعيتيع لمتعمع،
وتقجيخ ذاتيع (أبػ صالح.)13 ،2017 ،

فإذا كاف التعميع بػاسصة الحػاس ،يحطى بأكبخ قجر مغ األىسية مغ الشاحية التخبػية،

يفزمو عغ شخيق التساريغ الستكخرة ،بذخط اختيار
فإف ىجفو تشبيو إدراؾ الصفل وتشكيح ما ّ
(الس ّشبيات) التي يخاىا األشفاؿ ميسة وجاذبة (بيجس .)4 ،8108 ،وىػ ما
السػاد التعميسية ُ
يجعػ إليو مجخل مشتدػري ،الحي يشدجع مع شبيعة عسل الجياز العربي ،ونسػ الصفل

الحدية في بيئة مشتدػري عبخ
في مخحمة رياض األشفاؿ ،حيث يتجاوب الصفل مع السػاد
ّ
السدتكبًلت الحدية السشتذخة عمى الجمج وأعزاء الحذ أوالا ،والتي تَشقل السعمػمات األولية
عبخ الخًليا العربية الحدية ،إلى الخًليا البيشية ،ثع إلى الجماغ ليقػـ بسعالجتيا ،ومشيا

إلى الخًليا البيشية ،وتعػد لمتعبيخ عشيا عبخ الخًليا الحدية .وال تدعى مشتدػري إلى تشسية
يعج جدءا أساسيا مغ تشسية الجماغ وتصػيخ أساليب التفكيخ السختمفة،
الحػاس فقط ،والحي ّ
بل إف مشتدػري تمتفت إلى تختيب البيئة التعميسية ،وتشتطع أدوات مشتدػري الحدية تشطيس ا

يتػافق مع تختيبيا في عقل الصفل ،إذ تتختب السفاليع في الجماغ بػضػح ،ثع تَُختَّب السفاليع
يذكل السدتػى السعخفي العمسي لمصفل،
مع ا ضسغ خخيصة ذىشية في كل السجاالت ،والحي ّ
وىػ الحافد األساسي لًلشتغاؿ عمى البيئة التعميسية.
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وتذيخ  (2018, 1442-1443) Gustafssonأف مشتدػري وضعت وصػؿ الصفل

إلى استقًلليتو ىجفا عاما ،إذ تؤمغ أف الشطاـ في البيئة الخارجية يعشي أيزا تشطيسا
داخميا ،استجابة لمجافع الفصخي ،لحلظ يعسل السعمع في بيئة مشتدػري عمى تشطيع السياـ
برػرة دورية .ويرف  (2018, 42-48) Isaacsمعمسة مشتدػري بأنيا ُمخخج سشيسائي
مباشخ ،وىػ ما يعشي أنيا مخشجة
ا
قادر عمى التقاط الرػرة والحخكة أكثخ مغ تقجيسيا تعميس ا
ميدخة لمعسمية التعميسية ،تعخؼ مخاحل نسػ الصفل ،وتؤمغ أف لكل شفل قجرات فخيجة،

فتسشحو الفخصة عمى قيادة تعمسو.

ويعج تعديد التعمع الحاتي الشذط عشج الصفل واحجة مغ أقػى الجعائع التي تسشح مجخل

فعل الحػاس ،وتؤدي إلى تشسية
السجيدة بأدوات
مشتدػري أىسية خاصة ،فالبيئة
ّ
حدية تُ ّ
ّ
السيارات السختمفة كالسيارات العمسية ،فيسا تتشسى السيارات االجتساعية برػرة تمقائية عبخ
تػفيخ بيئة متعجدة األعسار ،والحي يؤدي إلى تعمع األقخاف ،ويعدز قبػؿ االختًلؼ ،وتقجـ

حمػاال لسذكًلت تأخخ التحريل العمسي .كسا تؤدي الحخية في بيئة مشتدػري إلى تصػر

معخفي ،واجتساعي ،وعاشفي ،ابتجاء مغ حخية الحخكة التي تخفع روح السدؤولية إلى حخية

شفًل متػازانا
االختيار الحي يشسي االستقًللية ،واتخاذ الق اخرات ،والحي في مجسمو يرشع ا

مدتعجا لًلنتقاؿ إلى مجتسع أوسع.
نفديا ،وتجعمو
ا
ا
وقج لفتت مشتدػري العالع إلى ضخورة التخكيد عمى مخاحل الصفل الحداسة أثشاء تجريب

تسكشو مغ اختيار
السعمع وإعجاد البيئة التعميسية ،إذ تذيخ أنيا حداسات في داخل الصفل ّ
سي الصفل بسا يتفق مع
الزخوري السشاسب لشسػه ،وال مباالتو تجاه أشياء أخخى ،فإذا ُن َّ
تحجيجا ،وإذا لع ُيجعع الصفل في ىحه األوقات
فتختو الحداسة ،فإنو يددىخ في تمظ الفتخة
ا
عخؼ ىحه الفتخة عبخ
الخاصة فإف فخصة اكتداب تمظ السيارات ستكػف أكثخ صعػبة ،وتُ َ

األداء الستكخر لسياـ محجدة دوف سبب واضح ،حتى تطيخ وضيفة ججيجة يشذغل بيا بقػة

ميسا لتأميغ بيئة تعميسية تحّفد نسػ
ومتعة وحيػية غيخ عادية .ويعج معخفة ىحه الفتخات ا
الصفل (.)Isaacs, 2018, 21-22
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ويخى  (2020, 92( Dilekأف قجرة األشفاؿ التشسػية في ىحه السخحمة تجعميا مشاسبة

لتعميع العمػـ ،بذخط تػفيخ بيئة ذات جػدة عالية ،تخاعي االحتياجات الشسائية عمى السدتػى

السعخفي واالجتساعي والشفدي ،والتي تستاز بيا بيئة مشتدػري .ويؤكج Ravanis

( (2017, 284أف نتائج البحث في عمع الشفذ الػراثي والتصػري والتشسػي والسعخفي
غػبا
والشطخيات التخبػية ذات األىسية التاريخية ،أجابت ما إذا كاف مشيج العمػـ الصبيعية مخ ا
بو لألشفاؿ الحيغ تتخاوح أعسارىع مغ  4إلى  8سشػات ،فإف الشتائج تذيخ إلى أف تقجيع

مسكشا فحدب ،بل إنو يحجث سػاء أردنا ذلظ
العالع الصبيعي لألشفاؿ الرغار ليذ
ا
تمقائيا في بشاء تسثيًلت عقمية ذات صمة بتعميع
وخصصشا لو أـ ال ،حيث يبجأ األشفاؿ
ا
العمػـ ،وتتجمى بػضػح حاجة األشفاؿ الرغار إلى العالع السادي .وتؤكج دراسة Abdul

 )8109( Maison, et al., ;)8108( Rahman, Yusop, & Yassiأف في

اإلمكاف اكداب السيارات العمسية في مخحمة ما قبل السجرسة .ويعج اكداب السيارات
العمسية إحجى الصخؽ األساسية التي تُ ِ
كدب الصمبة السفاليع العمسية ،ورغع ذلظ ،تتفق دراسة
Mulyeni, Jamaris, & )8108, 104( Abdul Rahman, Yusop, & Yassi

;  )2019, 189(Supriyatiأف تعمع الصًلب السفاليع العمسية ال يتع عادة عبخ السيارات
العمسية ،بل مغ خًلؿ قخاءة الكتب السجرسية ،وىػ ما يؤكج حاجة األشفاؿ إلى تعمع

السيارات العمسية وتصػيخىا أثشاء تعمع العمػـ.

الشطع التعميسية مجتسعة تخكد عمى تحديغ التحريل األكاديسي كسؤشخ
فإذا كانت ُ
لتحقيق الستعمسيغ أىجاؼ األنذصة في البيئات التعميسية ،فإف كًلا مغ الحكاء العاـ ،ودوافع
اإلنجاز ،والكفاءة الذخرية ،تؤثخ عمى تػجو الفخد نحػ التحريل األكاديسي ،لحا فقج اىتع

التخبػيػف بجراسة سسات شخرية الستعمسيغ لتذكيل شخرياتيع ،وتشطيع بخامج تشسية
الذخرية ) .(Bhatta, Chorage, 2016, 99وتحكخ دراسة (2018, 104) Abdul

 Rahman, Yusop, & Yassiأف تعمع العمػـ ،بسا يحتػيو مغ معخفة وميارات عمسية،

إحجى العشاصخ الخئيدية الدت التي يجب االىتساـ بيا لتحقيق نسػ شخري متػازف.
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مبكخ،
ا
ويذيخ البحيخي ،وتػفيق ،والبحيخي ( )2017, 59أف البجء بتشسية شخرية الصفل
وإعصائو الفخصة الكتداب الخبخة عمى السدتػى الذخري ،تػفخ عمى الصفل كثي اخ مغ

شفًل واثاقا بشفدو ،وأقجر عمى التفاعل االجتساعي .وتؤكج عمى
الجيج والػقت ،وتُطيخ لشا ا
تذكل ميارات الصفل في
ذلظ دراسة  (2018, 5) Gatumu, & Kathuriحيث إف ّ
مخحمة الخوضة تتشبأ بسجى جػدة أداء األشفاؿ في الحياة السدتقبمية ،وتسيج الصخيق لتحسل

مدؤولية أنفديع السجرسية واالجتساعية ،وبالتالي ،فإف كيفية تشفيح بخامج إكداب السيارات

أمخ محػرايا لسا لو مغ فػائج مدتقبمية عمى حياة األشفاؿ.
يعج اا
ومغ خًلؿ لقاء عجد مغ مجيخات ومعمسات رياض األشفاؿ واستصًلع آرائيع،

وخبخة الباحثة الذخرية في مجاؿ رياض األشفاؿ مشح ثساف سشػات ،واالشًلع عمى

البحػث والجراسات الدابقة ،وتػصيات السؤتسخات ،فإنيا أثسخت عمى أف الصخيقة التقميجية
ىي األكثخ استخجاما ليحه السخحمة ،ورغع محاولة كثيخ مغ معمسات رياض األشفاؿ إضافة

عخض لمصفل عذػائيا بحدب رغبة وإمكانيات
أنذصة معتسجة عمى الحػاس ،إال أنيا تُ َ
السعمع.

وقج اختارت الباحثة مجخل مشتدػري إلدراكيا أثخ البيئة عمى األشفاؿ مغ خًلؿ تجخبتيا

وعمسيا،
حديا
في رياض األشفاؿ ،وعبخ الجراسة والبحث ،إذ تُؤ ِّمغ مشتدػري بيئة غشية
ّ
ا
وبحلظ فإف ىحا البحث يدعى لكياس مجى فاعمية بخنامج تخبية عمسية في ضػء مجخل

مشتدػري إلكداب السيارات العمسية والذخرية لصفل الخوضة ،والتي لع تذسميا دراسة
سابقة بحدب عمع الباحثة.

تحجيج مذكمة البحث:

تسكغ أشفاؿ الخوضة مغ
تأسيدا عمى ما سبق ،يتزح أف
عاما في مدتػى ّ
ا
ضعفا ا
ا
تػجو رياض األشفاؿ إلى إكداب السيارات ليحه
السيارات العمسية والذخرية ،ومغ ّ
السخحمة ،وىػ ما استشتجتو الباحثة عبخ القاء مجيخات ومعمسات رياض األشفاؿ ،وخبخة
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الباحثة الذخرية ،والجراسات الدابقة ،والجراسة االستصًلعية ،فإف بخامج رياض األشفاؿ
ظ تعمع العمػـ ،في مخحمة رياض
تخكد كل التخكيد عمى تعمع الحخوؼ واألرقاـ ،ولع يح َ

باالىتساـ عمى مدتػى تصبيقو عمى أرض الػاقع ،مسا يتصمب إغشاء رياض األشفاؿ ببخامج
تداىع في إكداب األشفاؿ السيارات العمسية عبخ التجخبة والسسارسة ،وتكدبيع السيارات

الذخرية أثشاء عسمية التعمع .ولمترجي ليحه السذكمة ،يحاوؿ البحث اإلجابة عغ الدؤاؿ

الخئيذ التالي" :ما فاعمية بخنامج تخبية عمسية في ضػء مجخل مشتدػري إلكداب السيارات

العمسية والذخرية لصفل الخوضة في فمدصيغ؟" ويتفخع مشو األسئمة التالية:
 .0ما السيارات العمسية التي يشبغي إكدابيا لصفل الخوضة؟

 .8ما السيارات الذخرية التي يشبغي إكدابيا لصفل الخوضة؟

 .3ما بخنامج تخبية عمسية في ضػء مجخل مشتدػري إلكداب السيارات العمسية
والذخرية لصفل الخوضة بفمدصيغ؟

 .4ما فاعمية بخنامج تخبية عمسية في ضػء مجخل مشتدػري إلكداب السيارات العمسية
لصفل الخوضة بفمدصيغ؟

 .5ما فاعمية بخنامج تخبية عمسية في ضػء مجخل مشتدػري إلكداب السيارات
الذخرية لصفل الخوضة بفمدصيغ؟

أىجاف البحث :ىجؼ البحث الحالي إلى:
 .0إكداب شفل الخوضة بفمدصيغ السفاليع العمسية مغ خًلؿ بخنامج تخبية
عمسية في ضػء مجخل مشتدػري.

 .8إكداب شفل الخوضة بفمدصيغ السيارات العمسية مغ خًلؿ بخنامج تخبية
عمسية في ضػء مجخل مشتدػري.

 .3إكداب شفل الخوضة بفمدصيغ السيارات الذخرية مغ خًلؿ بخنامج تخبية
عمسية في ضػء مجخل مشتدػري.
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حجود البحث :اقترخ البحث عمى:

 .0السيارات العمسية التي يشبغي أف يكتدبيا شفل الخوضة ،والتي تع التػصل إلييا مغ
خًلؿ ىحا البحث ،وىي :السًلحطة ،والترشيف ،والكياس ،واالستشتاج ،والتشبؤ،

واستخجاـ األرقاـ ،واستخجاـ العًلقات السكانية والدمانية ،واالتراؿ.

 .8السيارات الذخرية التي يشبغي أف يكتدبيا شفل الخوضة ،والتي تع التػصل إلييا مغ
خًلؿ ىحا البحث ،وىي :الجافعية لإلنجاز ،والثقة بالشفذ ،واتخاذ القخار ،واالستقًللية.

 .3مجسػعة البحث مغ أشفاؿ روضة الدشػنػ (أعسارىع بيغ  3سشػات ونرف وحتى 5
سشػات و 8أشيخ) ،بقخية رافات التابعة لسحافطة سمفيت بفمدصيغ.

 .4نتائج البحث وتفديخىا يختبط بطخوؼ وشبيعة مجسػعة البحث وزماف ومكاف تصبيقو.
ائيا كسا
تعخؼ الباحثة مرصمحات البحث
اصصًلحا ومغ ثع إجخ ا
مرطمحات البحثّ :
ا
اعتسجىا ىحا البحث ،وىي كاآلتي:
 التخبية العممية:

يعخؼ شيجة ( )2017, 21التخبية العمسية بأنيا :تدويج الستعمسيغ بقجر ٍ
كاؼ مغ
ّ
السعمػمات والسعارؼ العمسية ،وبشية العمع والعسميات والسيارات السدتخجمة في البحث
العمسي ،والدمػكيات السخغػبة التي تختبط بالسجتسع والبيئة ،إضافة إلى السدتحجثات

التكشػلػجية.

وتعخف الباحثة التخبية العممية في ىحا البحث بأنيا :مجسػعة مغ السياـ التي
ّ
ِ
قجـ لصفل الخوضة خبخات في مجاؿ العمػـ ،وتتصمب مشيع التفاعل والسذاركة ،إلكدابيع
تُ ّ
السيارات العمسية والذخرية.
 مجخل منتدهري:

يعخؼ رحسغ ( )2018, 5مجخل مشتدػري بأنو تشطيع مشيجي يعتسج عمى مخاقبة
ّ
الشطاـ الفخدي لمصفل ومخاعاة نطامو البيػلػجي ،بحيث تػفخ وسائل شبيعية مغ بيئة
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الصفل ،تداعجه عمى التعمع الحاتي ،وتحفد دافعيتو وفزػؿ االكتذاؼ لجيو ،وذلظ عبخ
ترسيع غخؼ صفية مشطسة ومقدسة وفق األىجاؼ التخبػية.

ائيا :بأنو إشار فكخي مشيجي يخكد عمى
وتعخف الباحثة مجخل منتدهري إجخ ً
حدية تُكدب
فمدفة مشتدػري واألسذ التخبػية لمتعمع مغ خًلؿ تقجيع مياـ تحػي أدوات ّ
شفل الخوضة السفاليع والسيارات السختمفة ،بحيث يختار الصفل السيسة وفق دوافعو

الجاخمية ،بسا يتشاسب مع رغبتو وميػلو وفتختو الحداسة ،فيكخر السيسة حتى يذعخ
باإلشباع ،ثع يشتقل إلى ميسة أخخى ،وإذ تجعع ىحه السياـ التعمع الحاتي ،فإف دور السعمع

يبجأ بتػضيح خصػات السيسة ببطء ،ثع مخاقبة الصفل ،ومًلحطتو ،دوف التجخل في عسمو.
 طفل الخوضة:

ويعخؼ أبػ صالح ( )2017, 24شفل الخوضة بأنو الصفل الحي يتخاوح عسخه ما
بيغ ( ،)4-6ويمتحق بإحجى الخوضات الخاصة أو الحكػمية ،وتقجـ لو بخامج تعميسية
متشػعة تداعجه في الشسػ مغ الجػانب جسيعيا.

وتعخف الباحثة طفل الخوضة في ىحا البحث بأنو :الصفل الحي يشتدب لمخوضة مسغ

تتخاوح أعسارىع بيغ ثًلث سشػات ونرف وحتى خسذ سشػات وثسانية أشيخ.
 الميارات العممية:

عخؼ البخقي ()2019, 6؛ ومازف ( )2020, 219السيارات العمسية بأنيا
وي ّ
األنذصة التي يقػـ بيا األشفاؿ مغ مًلحطة ،ومقارنة وترشيف وقياس وتشبؤ أثشاء
التػصل إلى نتائج العمع مغ جية ،وأثشاء الحكع والتحقق مغ صجؽ ىحه الشتائج مغ جية

أخخى ،إذ يؤدي مسارسة ىحه السيارات إلى إثارة االىتسامات العمسية لجييع ليحه العسميات
مسا يجفعيع إلى مديج مغ البحث واالكتذاؼ.

ائيا :بأنيا السسارسات اليجوية والعقمية التي
ّ
وتعخف الباحثة الميا ارت العممية إجخ ً
تقػـ بيا مجسػعة البحث مغ أشفاؿ الخوضة ،أثشاء أداء مياـ مشتدػري التي تحتػي أدوات

حدية عمسية ،وتداعجىع في تعمع السفاليع العمسية ،وتتسثل في السًلحطة ،والترشيف،
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والكياس ،واالستشتاج ،والتشبؤ ،واستخجاـ األرقاـ ،واستخجاـ العًلقات السكانية والدمانية،

واالتراؿ .وتقاس ببصاقة مًلحطة أداء السيارات العمسية لصفل الخوضة.
 الميارات الذخرية:

اكتداب خبخات مباشخة مغ خًلؿ مخاقبة سمػؾ شخز ،وما يتختب عميو مغ مطاىخ
التعمع (عبج الحسيج.)2019, 79 ،

تعخف الباحثة الميارات الذخرية في ىحا البحث بأنيا :السسارسات التي تكتدبيا
ّ
مجسػعة البحث مغ أشفاؿ الخوضة ،أثشاء الكياـ بسياـ مشتدػري وتكخارىا ،وتتسثل :في

االستقًللية ،واتخاذ القخار ،والثقة بالشفذ ،ودافعية اإلنجاز ،وتقاس ببصاقة مًلحطة أداء

السيارات الذخرية لصفل الخوضة.

 الميارات الذخرية :السسارسات التي تكتدبيا مجسػعة البحث مغ أشفاؿ الخوضة،
أثشاء الكياـ بسياـ مشتدػري وتكخارىا ،وتتسثل في :االستقًللية ،واتخاذ القخار ،والثقة
بالشفذ ،ودافعية اإلنجاز ،وتقاس ببصاقة مًلحطة أداء السيارات الذخرية لصفل

الخوضة.

الترميم التجخيبي :في ضػء شبيعة ىحا البحث تع استخجاـ ترسيع السشيج التجخيبي القائع
عمى الترسيع التجخيبي األوؿ (ذي السجسػعة الػاحجة) ،ذات التصبيق القبمي والبعجي.

فخوض البحث

 .0تػجج فخوؽ دالة إحرائيا عشج مدتػى ( )α ≤ 0.05بيغ متػسط درجات مجسػعة
البحث في التصبيق القبمي والبعجي في الجرجة الكمية لبصاقة مًلحطة السيارات

العمسية ،ودرجات األبعاد الفخعية لرالح التصبيق البعجي.

إحرائيا عشج مدتػى ( )α ≤ 0.05بيغ متػسط درجات مجسػعة
 .8تػجج فخوؽ دالة
ا
البحث في التصبيق القبمي والبعجي في الجرجة الكمية لبصاقة مًلحطة السيارات
الذخرية ،ودرجات األبعاد الفخعية لرالح التصبيق البعجي.
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أىمية البحث:

قج يداعج البحث مخصصي بخامج رياض األشفاؿ في بشاء بخامج تخبية عمسية معجة في

ضػء مجخل مشتدػري إلكداب السيارات العمسية والذخرية لصفل الخوضة .كسا يقجـ البحث

نسػذجا لبخنامج معج في ضػء مجخل مشتدػري ،وقائستي السيارات العمسية والذخرية التي
ا
يشبغي اكدابيا لصفل الخوضة ،إضافة إلى أدوات التقػيع "بصاقتي مًلحطة السيارات العمسية

والذخرية" التي يسكغ لمباحثيغ االستفادة مشيا في ىحا السجاؿ ،وتفتح السجاؿ لجراسات أخخى

تتشاوؿ بشاء بخامج في ضػء مجخل مشتدػري ودراسة فاعميتيا في إكداب متغيخات أخخى .كسا
وُي َعّج أوؿ بحث تجخيبي عمى األشفاؿ في رياض األشفاؿ في فمدصيغ ،بحدب السػافقات
اإلدارية الرادرة عغ و ازرة التخبية والتعميع في راـ هللا.

المحهر األول :مجخل منتدهري:

اإلطار المعخفي لمبحث

إف انتذار أفكار مشتدػري وقجرتيا عمى االستسخار حتى ىحا الػقت عائج لكػنيا تخاعي

تذجىع البيئة التعميسية الغشية بأدوات مشتدػري
حاجات األشفاؿ ورغباتيع وميػليع ،كسا ّ
الحدية إلى تكخار السيسة مخات عجيجة ،حتى يذعخ الصفل باإلشباع الجاخمي ،فيشسػ بكل
ّ
مخاحمو الحداسة ،وىػ ما يذيجه األىل والسعمسػف أثشاء مخاقبة الصفل .وقج أكجت دراسة

 (2016, 109-111(Barbieruأف مجخل مشتدػري يعدز تحػيل عسمية التعمع إلى

عسمية نذصة ،حيث يتعمع األشفاؿ كيفية االعتشاء بأنفديع وباآلخخيغ ،ويتحسمػف مدؤولية

ميساتيع ،ويتعمسػف شخيقة الكتابة والقخاءة ،والعسميات الحدابية السختمفة مغ جسع وشخح
وقدسة وضخب ،وىع ما يدالػف بعسخ خسذ سشػات.

وباستعخاض عجد مغ التعخيفات التي تشاولت مجخل مشتدػري ،نججىا متفقة في

مزسػنيا بالخغع مغ اختًلؼ تعخيف الشطاـ الحي ابتجعتو مشتدػري ،ومشيا :أنيا مجسػعة

مغ األنذصة التي تقجـ إلى األشفاؿ وفق شخيقة مشتدػري ،والتي تقػـ عمى التعمع بالحػاس
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وتذتسل عمى عجد مغ القرز ،وأفًلـ الكختػف ،والرػر التي يسكغ لمصفل أف يقػـ

يعخفو )(2018, 56
بالتحجث عشيا أو االستساع إلييا (أبػ صالح ،)2017, 23 ،كسا ّ
الحدية ،واالجتساعية ،والعاشفية،
يقجر التشسية الذاممة:
Ahmad, & Rebaبأنو نيج ّ
ّ
والسعخفية ،واألخًلقية ،ويعدز تعمع األقخاف عبخ بيئة متعجدة األعسار ،وتشسي التعمع

السدتسخ ،عبخ االختيار السػجو لمسياـ ،إذ يتع تختيب مجسػعة مغ مػاد التعمع السرسسة

أيزا .فيسا يخى رحسغ ( 2018,
خريرا إلنذاء بيئة جسيمة ومستعة مغ الشاحية الجسالية ا
ا
 )5أف مجخل مشتدػري ىػ تشطيع مشيجي يعتسج عمى مخاقبة الشطاـ الفخدي لمصفل ومخاعاة
نطامو البيػلػجي ،فتػفخ وسائل شبيعية مغ بيئة الصفل ،تداعجه عمى التعمع الحاتي ،وتحفد
دافعيتو وفزػؿ االكتذاؼ لجيو ،وذلظ عبخ ترسيع غخؼ صفية مشطسة ومقدسة وفق

األىجاؼ التخبػية.

وقج اختارت الباحثة تدسية الشطاـ الحي تدتشج إليو مشتدػري بالسجخل ،فالسجخل يحتػي

الصخيقة ،واألنذصة ،واألسمػب ،والشطخية ،لحا فإف استخجاـ كمسة "مجخل" أكثخ شسػلية

لسفيػـ نطاـ مشتدػري القائع عمى أسذ تخبػية وفكخية واضحة .وتشجرج تحتو عجيج مغ

األساليب والصخؽ التي يصبق بيا السجخل عبخ أدوات مشتدػري ،في صػرة بخامج تعميسية

تختمف بحدب مخحمة نسػ األشفاؿ .وتعّخف الباحثة مجخل منتدهري إجخائياً في ىحا
البحث :بأنو إشار فكخي مشيجي يخكد عمى فمدفة مشتدػري واألسذ التخبػية لمتعمع مغ
حدية تُكدب شفل الخوضة السفاليع والسيارات السختمفة،
خًلؿ تقجيع مياـ تحػي أدوات
ّ
بحيث يختار الصفل السيسة وفق دوافعو الجاخمية ،بسا يتشاسب مع رغبتو وميػلو وفتختو

الحداسة ،فيكخر السيسة حتى يذعخ باإلشباع ،ثع يشتقل إلى ميسة أخخى ،وإذ تجعع ىحه
السياـ التعمع الحاتي ،فإف دور السعمع يبجأ بتػضيح خصػات السيسة ببطء ،ثع مخاقبة الصفل،
ومًلحطتو ،دوف التجخل في عسمو.

ويتفق )8107( Marshall؛  (8181( Lamrani,& Abdelwahedأف بيئة

تتسيد بجعع نسػ الصفل الفكخي ،والجدجي ،والعاشفي ،واالجتساعي ،إذ تكتدبو
مشتدػري ّ
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ميارات حياتية ،ولغػية ،وحدابية ،وتصػر حػاسو التي يتعمع مغ خًلليا السفاليع الحدية
واألكاديسية .بيشسا يعتبخ) Disney (2019أف أىع ميدات فرػؿ مشتدػري أنيا تجور حػؿ

الصفل أواال ،إذ يتستع الصفل بحخية الحخكة في جسيع أنحاء الفرل ،واحتخاـ السعمسيغ لو
بالتحجث واالستساع إلييع ،وتجييد بيئة مشطسة بسػاد تتػافق مع مخاحل نسػىع وحاجاتيع.

ويزيف  (2020, 348-349( Lamrani, & Abdelwahedأف الصفل في مجخل

مشتدػري يتعمع أف يكػف
ومجفػعا بذكل رئيدي بفزػلو الصبيعي ،دوف إجبار
مدتقًل
ا
ا
السعمع.
وتدعى التخبية برػرة عامة إلى تحقيق ىجفيغ رئيدييغ ،أوليسا :ىجؼ بيػلػجي يخكد

عمى نسػ األفخاد ،وىجؼ اجتساعي ييتع بجور الفخد في التعامل واالستفادة مغ معصيات

البيئة ،وبسا أف مجخل مشتدػري ييتع بالػصػؿ إلى أىجاؼ التخبية ،فقج اعتسج عمى تخبية
الحػاس عبخ فمدفتيا التخبػية (مرصفى والياشسي ،)2303 ،2017 ،وتتسثل فمدفة
مجخل مشتدػري فيسا يمي:

 .0التعمم القائم عمى المالحظة :وتذتسل السًلحطة عمى مًلحطة السعمع والصفل ،أما
السعمع فإف وعيو بصبيعة الصفل يبجأ عبخ اإلدراؾ السباشخ بالسًلحطة ال بالحجس
( ،)Montessori, 2016, 359-360أما الصفل فإنو يصػر قجراتو الفكخية عبخ
السًلحطة واالنتباه لسا يحجث حػلو ،والتخكيد عمى السيسة وتك اخره .إذا وجج أف

ٍ
مخض (.)Gustafsson, 2018, 1449
التكخار

يعج تأميغ بيئة محبة لمصفل ىػ جػىخ التخبية األخًلقية عشج
 .8العهامل األخالقيةّ :
مشتدػري ،فإنشا ال ُنعمّع األخًلؽ بل نعيذيا ،فتخى أف اإلشارة إلى الدمػكيات
األخًلقية بػضػح تتع عبخ مسارستيا.

 .3دورة العمل والتعب الدائف :يخى  (2017, 126) Lillardأف "دورة العسل" تَزِبط
أدلة األشفاؿ الجاخمية التي تداعجىع عمى اتخاذ الق اخرات بذأف السياـ التي تشاسبيع
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ويخغبػف بيا ،كسا أف معخفة السعمع ليحه الجورة تحسي األشفاؿ مغ تعصل تخكيدىع،
عبخ الدساح ليع بالعسل عمى مياميع بحخية دوف تقصيع.

عخؼ  )8107, 26( Lillardالتخكيد بأنو االنغساس في السيسة ،والحي
 .4التخكيدّ :
يؤدي إلى تغيخات وتصػر عمى مدتػى شخرية الصفل ،وقج وصفتيا مشتدػري
بالتصبيع ،أي الصبع الججيج ،إذ لػحظ أف األشفاؿ الحيغ انغسدػا في مجسػعة مغ

االسصػانات الخذبية ،استصاعػا رفع كخسي ونقمو دوف إزعاج اآلخخيغ.

 .5اإلرادة وضبط النفذ :يشرب تخكيد التعميع في البيئة عمى بشاء ضبط الشفذ أواال،
والحي يعج جداءا مغ التشطيع الحاتي ،وىشا يربح كل شفل مدؤواال بذكل مدتقل
عغ سمػكو).(Lillard, 2017, 99-109

 .6الطاعة :يخى  (2016, 360) Montessoriأف الصاعة مسكشة عشجما يكػف
لجى الصفل استعجاد داخمي لحلظ ،وليحا يأتي تحزيخ الصفل لمصاعة بصخيقة غيخ
مباشخة عبخ تحزيخ البيئة السحيصة حػلو ،ومشحو الحخية.

 .7الحخكة واستخجام اليج :تتفق  (2018) Isaacs ;)8107) Lillardأف العقل
شا وثياقا ،حيث إنشا نتعمع بذكل أفزل عشجما نتسكغ مغ تحخيظ
واليج تختبصاف ارتبا ا
أجدامشا بسا يتساشى مع إدراكشا.

 .8االنتباه :يخى  )2020,342- 343( Lamrani, & Abdelwahedأف االنتباه

تسكغ األشفاؿ مغ التخكيد عمى اختيار ومعالجة السعمػمات ذات
بػابة التعمع التي ّ
الرمة ،فيػ يشطع نذاط الجماغ ،وبالتالي فإف عمى السعمع اختيار السػاد التخبػية

شا في عسمية التعمع ،وتجشب إبقاء السػاد
السحفدة ليكػف األشفاؿ أكثخ
انتباىا وانخ اخ ا
ا
التي تذتت انتباه األشفاؿ عغ مياميع األساسية.

وعيا باألصػات التي
 .9الرمت :تخى مشتدػري أف الرست يجعل األشفاؿ أكثخ ا
ىجوء في جسيع أنذصتيع ،وىػ تسخيغ
يدسعػنيا والتي ُيرجرونيا ،فيربحػف أكثخ
ا
يقػي اإلرادة ،وضبط الشفذ والتشطيع الحاتي ،والتحكع في الحخكات ،ويخجـ
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معا كسجسػعة متشاسقة لتحقيق ىجؼ
التػاصل االجتساعي ،إذ يعسل األشفاؿ ا
الرست ،فإصجار ضػضاء مغ شفل واحج يفدج صست الجسيع ( .(Lillard,
2017, 134

تػصف بيئة مشتدػري أو كسا تدسييا مشتدػري "بيت الصفل" ،بأنيا
 .01بيئة الطفلَ :
تعج أفزل مخحمة لبجء إصًلح السجتسع ،فيبشي الصفل خًلليا
بيئة محػرية ،إذ ّ
شخريتو ومعارفو ،وتداعجه عمى االستقًلؿ التجريجي ،في سياؽ تصػر نسػه
العقمي والبيػلػجي .وتقدسيا مشتدػري إلى أركاف تعميسية ،تبجأ مغ ركغ التخبية
العسمية ،وركغ الحػاس ،ومغ ثع ركغ المغة ،وركغ الخياضيات ،وركغ السػضػعات

الثقافية ،وىي أركاف تتػزع عمى رفػفيا مياـ مشتدػري الحدية بتشطيع دقيق.

 .00احتياجات المعممة لتكهن معممة منتدهري :تبجأ عسمية تجريب السعمسة لتكػف
داخميا ،إذ
مشتدػرية عبخ التخكيد عمى اإلعجاد الذخري والبجء بتحزيخىا
ا
يذيخ ) Christensen (2016, 36- 46أف أولى ىحه الخصػات تذسل بشاء
تفكيخ السعمسة الحاتي الشقجي ،وتجريبيا عمى السًلحطة السػضػعية ،وفيع عمع نفذ

الصفل ،واالستعجاد لتمبية احتياجات األشفاؿ ،وبشاء بيئتيع عمى أسذ مشتدػري،

فإنو مغ الزخوري أف تكػف عمى دراية كبيخة بسجخل مشتدػري .وتتسحػر أدوار

معمسة مشتدػري في أف تكػف ُمخاقبة ُمًلحطة ،وأال تتجخل في نذاط الصفل ،وأف
تُ ِعّج البيئة التعميسية ،وأف تُقجـ العخوض التقجيسية التي ترف لمصفل كيفية استخجاـ

أدوات مشتدػري عبخ خصػات محجدة.

شا عخيزة
تذكل خصػ ا
كسا وتزع مشتدػري مجسػعة مغ السبادئ التخبػية التي ّ

حدية تتشاسب مع
لسجخميا ،حيث في اإلمكاف تصبيقيا بعج تجييد بيئة تعميسية بأدوات
ّ
األشفاؿ ونسػىع واحتياجاتيع ،وىي كاآلتي:
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 .0الحخية :أشارت مشتدػري إلى أىسية الحخية في جيشيف عاـ  ،1932قائمة" :إف
الصفل الحي لع يتعمع فعل شيء بسفخده ،لغ يدتصيع تػجيو أفعالو والتحكع
بإرادتو".)(Surma, 2017, 71
 .2االختيار :يحكخ  (2018, 15( Isaacsأف االختيار الحخ ىػ قجرة الصفل عمى
اختيار السيسة والديصخة عمييا ،ويؤكج  )2017, 29( Lillardأف نجاح الصفل في
االختيار ،ىػ مؤشخ عمى تصػر نسػ الصفل.
 .3الثناء والعقاب والمكافأة الخارجية :تدتخجـ معمسة مشتدػري شخيقتيغ لسعالجة
سمػؾ غيخ مشاسب ،األولى :تيجئة الصفل ،بإبجاء التعاشف ،والثانية إعصاء بجائل
مثل "ىل تخغب في العسل ىشا؟ فيسا مغ الزخوري أف تبتعج السعمسة عغ الثشاء أو
مشتطخ ما يقجمو
اا
صل دافعية الصفل الجاخمية ،وتجعمو
السكافأة الخارجية التي تع ّ

السعمع نتيجة عسمو.

 .4ربط التعمم بمخاحل النمه (الفائجة) :أوضحت مشتدػري أف فتخات نسػ الصفل والتي
مشاسبا وضخورايا لشسػه.
تدسييا بالفتخات الحداسة تسكشو مغ اختيار ما يججه
ا

 .5انبيئت االجتًبعيت نبيج األطفبل والتعمم مع األقخان :يدتذعخ مغ يجخل بيئة
مشتدػري بألفة تذبو جػ األسخة ،إذ تذيخ دراسة Isaacs; (2019) Lillard,
خد ذلظ ىػ اختًلؼ األعسار في بيئة مشتدػري ،حيث
 (2018) McHughأف َم ّ

ُتَمبى احتياجات جسيع األشفاؿ في كل فئة عسخية تتذابو في الخرائز الشسائية،
فيتعمع األشفاؿ مغ بعزيع البعس.
 .6التعمم عن طخيق الميام :يدتخجـ معمسػ مشتدػري كمسة "عسل" أو "ميسة" لػصف
الشذاط الحي يقػـ بو األشفاؿ ،وىي عًلمة عمى احتخاـ كل ما يقػـ بو الصفل في
127

عضى الجمعيت الدوليت للمعرفت ILA

الجمعيت المصريت للقراءة والمعرفت

بيئتيا التعميسية ،وتؤكج  (2018, 74-76) Surmaأف المعب نذاط عفػي قائع
تعسجا
تػجو السيسة نحػ األىجاؼ بصخيقة أكثخ
عمى الستعة العذػائية ،بيشسا َّ
ا

وتشطيسا.
ا

 .7التختيب (النظام) الدمني في بيئة منتدهري :يذيخ (2017, 317-( Lillard
 318أف التختيب الدمشي عشج مشتدػري مشاسب عمى مدتػييغ :السدتػى الكمي
لميػـ الجراسي ،والسدتػى الجدئي لمسياـ أو اإلجخاءات الخوتيشية.
إشار
 .8التختيب (النظام) المكاني في بيئة منتدهري :تسشح بيئة مشتدػري األشفاؿ اا
مشطسا لمػصػؿ إلى العالع والتحخؾ مغ خًللو واكتذاؼ الحات ،حيث تدسح لمصفل
ا
بالحخكة والتعمع مسا يؤدي إلى تصػيخ الحات (.)Lillard, 2017, 125

 .9مذاركة األىل :لكي يدتفيج األشفاؿ مغ نيج مشتدػري ،يحتاج اآلباء والسعمسػف
كل في مكانو ،فيسا ُيصمب مغ األىل في حاؿ زيارة بيت األشفاؿ
معاٌ ،
إلى العسل ا
االكتفاء بسخاقبة أشفاليع دوف التجخل أو السذاركة في مياميع ( &Lillard,
.)McHugh, 2019, 12
المحهر الثاني :الميارات العممية Science Processes Skills
يتفق كل مغ الػدياف وبخكات ()2016؛ وغانع ()2016؛ والبخيجية ()2017؛ والبخقي
ركشا
مبكخا ،إذ ّ
تعج ا
( )2019عمى أف مغ السيع البجء بإكداب السيارات العمسية لألشفاؿ ا
أساسيا مغ الثقافة العمسية الزخورية لػاقع الحياة في القخف الحالي .وقج كذفت دراسة
ا
 (2019, 196( Mulyeni, Jamaris, & Supriyatiأف الصًلب يتعمسػف أثشاء مخاقبة

األشياء ومًلحطتيا وترشيفيا وقياسيا .مغ جية أخخى ،تذيخ مشطسة التعاوف االقترادي
والتشسية ( )OECD, 2021أف البمجاف التي نجحت في اختبار بخنامج التقييع الجولي

لمصًلب ( )PISAىي تمظ التي تخكد مشاىجيا عمى السيارات العمسية العسمية مغ مخحمة ما
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قبل السجرسة وحتى الجامعة ،إذ يبحث  PISAفي أسئمتو عسا يعخفو الصًلب وكيفية

مسارسة ما يعخفػنو.

 وتخى الباحثة أنو مغ الزخوري تػضيح شخؽ إكداب السيارات العمسية،

وأساليب تقجيسيا وتشسيتيا وتصػيخىا ،ووضع أىجاؼ عمسية دقيقة لكل ميارة فخعية في
تسكغ السعمسيغ مغ
السيارات العمسية ،وما تحػيو مغ مفاليع عمسية ،إذ يؤدي ذلظ إلى ّ

التكيف
معخفة أماكغ الزعف وتعجيميا ،لسا في ذلظ مغ دور في بشاء شالب قادر عمى ّ
مع الحياة ومدتعج لًلنجماج مع السجتسع.
ويعخؼ البخيجية ( )2017, 15السيارات العمسية بأنيا ميارات يكتدبيا الصمبة عبخ
ّ
مسارسة األنذصة العمسية ،لتحقيق قجرات عقمية مختمفة ،ويسكغ تشسيتيا عغ شخيق تجريبيع
عمييا مغ ِقبل السعمع ،وتقاس مغ خًلؿ اختبار ميارات عسميات العمع في عسميات
السًلحطة والترشيف والتفديخ والتػاصل واستخجاـ األرقاـ .فيسا يعخفيا Maranan

) ) 2017,2بأنيا السيارات التي يقػـ بيا العمساء عشج الجراسة والتحقيق ،والتي يدتخجميا

الصمبة والسعمسػف عشج مسارسة العمػـ ،وىي كالسًلحطة ،والترشيف ،والتشبؤ واالستشتاج.
وبرػرة عامة ،يجور تعخيف السيارات العمسية حػؿ مفيػميغ ،األوؿ بأنيا عسميات عقمية
أساسية بديصة ،والثاني بأنيا سمدمة مغ السيارات التي يتعمسيا الصمبة أثشاء مسارسة

األنذصة العمسية.

وتقدع السيارات العمسية إلى قدسيغ رئيدييغ ،ىسا السيارات العمسية األساسية

 ،Basic Scientific Processes Skillsوالسيارات العمسية الستكاممة Integrative
وتعخؼ  )2017,13) Marananالسيارات العمسية
ّ ،Scientific Processes Skills
األساسية بأنيا ميارات الزمة إلنتاج السعمػمات العمسية وإجخاء البحث العمسي وحل

السذكًلت ،وىي :السًلحطة ،والترشيف ،والكياس ،واالتراؿ ،والتشبؤ ،واالستشتاج.
وتزيف البخيجية ( )2017, 37إلى السيارات العمسية األساسية عًلقات السكاف والدماف،
واستخجاـ األرقاـ ،وىي السيارات التي يشبغي اكدابيا لصفل الخوضة.
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عخف الباحثة السيارات العمسية إجخائيا بأنيا السسارسات اليجوية والعقمية التي تقػـ
 وت َ
بيا مجسػعة البحث مغ أشفاؿ الخوضة ،أثشاء أداء مياـ مشتدػري التي تحتػي أدوات
حدية عمسية ،وتداعجىع في تعمع السفاليع العمسية ،وتتسثل في :السًلحطة ،والترشيف،
والكياس ،واستخجاـ األرقاـ ،واستخجاـ عًلقات السكاف والدماف ،واالتراؿ ،واالستشتاج،

والتشبؤ .إذ تخى الباحثة أف جسيع السيارات العمسية األساسية تشاسب مدتػى شفل

الخوضة ،وباإلمكاف التجرب عمييا ،عمى أف يتع تحجيج ميارات فخعية واضحة.

عخؼ العبيج هللا ( )2016, 4السًلحطة بأنيا انتباه
 .0المالحظة ( :)Observingي ّ
مشيجي مشطع لسا حػلشا نكذف مغ خًللو عغ خرائز األشياء والطػاىخ
واألحجاث وعشاصخىا.

تسكغ الحػاس مغ مقارنة وتسييد األشياء
 .8الترنيف ( :)Classifyingوىػ ّ

حدية معيشة يجركيا الصفل (إلياس
وتقديسيا في مجسػعات وفق
ّ
خاصية ّ
ومختزى .) 2018, 269-273،وقج أشارت دراسة Abdul Rahman,
(2018, 111(Yusop, & Yassi

أنو عشجما أجخى األشفاؿ نذاط

بشاء عمى
الترشيف ،فقج ّ
صشف األشفاؿ األشياء والكائشات الحية في مجسػعات ا
الخرائز السذتخكة.

 .3القياس ) :)Measuringيخى  (2016, 244) ONG, et al.أف الكياس ىػ
كسية باستخجاـ األدوات واألرقاـ .فيسا يذيخ Maranan
مًلحطة
ّ
)(2017,12أف الكياس يتع عبخ مقارنة كائغ ما بػحجة قياسية.

 .4استخجام األرقام  :Using Numbersتخى دراسة ;(2016) ONG, et al.
 (2018) Abdul Rahman, Yusop, & Yassiأف استخجاـ األرقاـ يطيخ

بقػة أثشاء الكياس .وتخى الباحثة أف ميارة استخجاـ األرقاـ تتكامل مع ميارة

الكياس ،إال أنيا أيزا ميارة مدتقمة ،تطيخ في مجخل مشتدػري في عجيج مغ
األدوات التي يؤدي فييا الصفل العسميات الحدابية.
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المكانية

Using

 .5استخجام

العالقات

والدمانية

Space-Time

 :Relationshipsتعخفو دراسة  (2016, 344) ONG,et al.بأنو وصف
تغييخ الذيء مع مخور الػقت ،سػاء أكاف التغييخ في السػقع ،أو االتجاه ،أو

الذكل ،أو الحجع ،أو الػزف ،أو الكتمة.

 .6االترال ( :)Communicatingتخى  )2017, 12( Marananأف االتراؿ
ميارة تتيح لألشفاؿ فخصة مذاركة األفكار مغ خًلؿ التحجث واالستساع ورسع

الرػر ،ووضع العًلمات عمييا .وتخى الباحثة أف ميارة االتراؿ تعتسج عمى
إرساؿ السعمػمات بصخيقة واضحة مفيػمة ،واستكباؿ معمػمات مغ اآلخخيغ

وفيسيا ،وما يتبع ىحا التفاعل بيغ السخسل والسدتقبل مغ نتائج.

 .7التنبؤ ( :)Predictingتذيخ دراسة  )2016, 344( ONG,et al.أف التشبؤ
بشاء عمى السًلحطة والسعخفة الدابقة السكتدبة عبخ التجارب
تػقع حجث مدتقبمي ا
بشاء عمى البيانات الحالية.
أو ا

 .8االستنتاج أو االستجالل ( :)Reasoningيعخفيا سميساف ( )2016, 31بأنيا
صا بيغ معمػماتو الدابقة ،ومًلحطتو عغ ضاىخة ما ،لتفديخ
إيجاد شفل الخوضة راب ا

الطاىخة .وتخى الباحثة أف االستشتاج ميارة تختكد عمى ثًلثة أساسات ،األساس
األوؿ :السًلحطة ،وىي السحّفد األوؿ لمبجء بيحه السيارة ،واألساس الثاني :ما
يعخفو الصفل مغ معمػمات سابقة حػؿ السػضػع ،واألساس الثالث :الخبخة التي

معا ،فيشتج
عاشيا الصفل في مػضػع شبيو ،بحيث تتفاعل األساسات الثًلثة ا
تغييخا.
تقييسا ،وقج يعقب االستشتاج ا
حكسا أو ا
االستشتاج الحي قج يكػف ا
المحهر الثالث :الميارات الذخرية:

تذكل شخرية الصفل تبجأ مشح مخحمة رياض األشفاؿ ،ألنيا
تخى الباحثة أف ّ
أولى فتخات احتكاؾ الصفل مع العالع خارج إشار أسختو ،إذ تحّفد السػاقف السختمفة والبيئة
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السادية تػجيات الصفل ،فتبشي مياراتو ،التي تشبع مغ داخمو نحػ الخارج ،وىشا تُ َعُّج

شخريتو.

ماهية الميارات الذخرية:

سمت الباحثة السيارات الذخرية بحلظ ألنيا ميارات ترقل شخرية الصفل
ّ
وتسيده عغ غيخه ،وىي نابعة مغ دوافع داخمية ،تحخؾ سمػكو لتشعكذ في
وتبشييا،
ّ
ترخفاتو ،وردة فعمو عمى السػاقف مغ حػلو .ويتجمى ىحا أثشاء التعامل مع بيئة تعمسية

كبيئة مشتدػري ،دوف أف يكػف لمحػافد السادية أو المفطية دور في ذلظ .وتتبنى الباحثة
تسكغ الصفل مغ اكداب السيارات الذخرية أثشاء التعمع،
نطخية التعمع االجتساعي التي ّ
بحيث تشدجع مع مبادئ مجخل مشتدػري ،التي تؤكج عمى الجافعية الجاخمية ،والتي تُكدب
السيارات ابتجاء مغ مذاىجة السعمع ،وتتبع حخكاتو أثشاء العسل ،ومغ ثع تجخبة السيسة

عجدا مغ السيارات الذخرية التي يشبغي اكدابيا لصفل
وتكخارىا .اختارت الباحثة
ا
الخوضة ،وتتشاسب مع مجخل مشتدػري بذكل خاص ،وىي ميارات متجاخمة ،تُ َّ
ؤدى برػرة

تكاممية ،وىي :االستقًللية ،والجافعية لإلنجاز ،واتخاذ القخار ،والثقة بالشفذ .وفيسا يمي

تفريل ليحه السيارات الذخرية:

 .1يهبرة االستقاللية  The skill of independenceيخى فخاج ()2019؛ وعبج
الحسيج ( )2019أف االستقًللية ىي اعتساد الصفل عمى الشفذ في قزاء حاجاتو

السختمفة ،وقجرتو عمى تحسل مدؤولية تؤىمو لمتفاعل مع السجتسع الحي يعير فيو،

واتخاذ ق اخراتو بشفدو ،مسا يؤدي إلى زيادة الثقة بالحات .وتخى الباحثة أف ميارة
االستقًللية تفدح السجاؿ ليكتذف الصفل نفدو وقجراتو وإمكانياتو ،وىػ ما ال يسكغ

إدراكو عبخ تمقي الجعع الجائع مغ األىل أو السخبيغ ،وترحيحيع لترخفات الصفل

باستسخار .ويكػف تعخيف االستقًللية في ىحا البحث أنيا القجرة عمى العشاية بالشفذ

دوف مداعجة (التغحية الحاتية ،والسمبذ ،والشطافة الذخرية) ،وتختيب السكاف،
التكيف مع البيئة السادية واالجتساعية.
و ّ
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 .2دافعية اإلنجاز  Achievement Motivationتخى الباحثة أف تجريب الصفل
في مخحمة الخوضة عمى الجافعية لإلنجاز تشسي الصفل عمى إدراؾ ذاتو ،وتجعمو
يتسكغ مغ تختيب حاجاتو الجاخمية وأولػياتو إلنجازىا ،حيشيا سيتسكغ الصفل مغ

الدعي وراء ما يحتاج فقط ،وسيكبخ عمى معخفة ما يشسي قجرتو ،دوف أف يزيّع
وقتو ونفدو فيسا ال يحتاج .وىي ميارة تتصمب مغ الصفل إتساـ مياـ مشتدػري،
عبخ قخار ذاتي حخ ،في أسخع وقت مسكغ وبرػرة متقشة ،والحي يختبط بذعػر

الصفل بالخضا وثقتو بشفدو وقجراتو.

تعخؼ عبج التػاب ( 2017,
 .3ميارة اتخاذ القخار ّ :Decision-making Skill
 )18ميارة اتخاذ القخار بأنيا قجرة الصفل عمى االختيار الجيج مغ البجائل الستاحة

لو .ويذيخ ) Haines (2017, 46أنو إذا ُمشح الصفل حخية االختيار في فتخة
تكػيشو ،فدتعسل الحداسية كجليل داخمي ،تػجو الصفل نحػ ما ىػ ضخوري لمشسػ.
وتعخؼ الباحثة اتخاذ القخار بأنيا قجرة الصفل عمى االختيار مغ بيغ البجائل ابتجاء
ّ
مغ اختيار السيسة ،وحتى حل مذكمة السيسة.

 .4الثقة بالنفذ  :Self-confidenceتخى الباحثة أف الثقة بالشفذ في بيئة
رياض األشفاؿ عسمية متكاممة وتبادلية بيغ السانح والسدتقبل ،فإذا كاف السانح

مفتقجا لثقتو بشفدو وعسمو ،والحي يعتبخ في رياض األشفاؿ السعمع أو السخبي ،فإف
ا
الصفل لغ يدتقبل ىحه الكيسة التي تخفع تقجيخه لحاتو ،لحا ،فإف تػاجج صفة الثقة

وتعخفيا الباحثة بأنيا
يعج شخ ا
بالشفذ لجى السعمع ّ
شا مغ شخوط مشحيا لمصفلّ .
إقخار الصفل بقجراتو ،عبخ السبادرة ببجء مياـ مشتدػري ،وتحسمو مدؤولية السيسة

التي اختارىا بإعادتيا إلى مكانيا ،وبجء ميسة ججيجة.
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اإلطار اإلجخائي لمبحث
لإلجابة عغ أسئمة البحث ،واختبار صحة الفخوض قامت الباحثة بالخصػات التالية:

أوًل :إعداد ق ائمة المهارات العلمية التي ينبغي إكسابها لطف ل الروضة:
ا

 .1اليجف من إعجاد القائمة :تحجيج السيارات العمسية التي يسكغ إكدابيا لصفل الخوضة.

 .2مرادر بناء القائمة :تع االعتساد في بشاء قائسة السيارات العمسية عمى الجراسات
والبحػث الدابقة التي تشاولت السيارات العمسية ،وخرائز نسػ األشفاؿ في مخحمة رياض
األشفاؿ ،والسفاليع العمسية التي تعتبخ قاعجة أساسية لبشاء السيارات العمسية ،واستصًلع
أراء الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ السشاىج وشخؽ التجريذ.

 .3الرهرة األولية لقائمة الميارات العممية :تع بشاء قائسة أولية بالسيارات العمسية ،وفاقا

لمسفاليع العمسية التي يشبغي إكدابيا لصفل الخوضة ،وفقا لتشاسبيا مع مجخل مشتدػري،
وإمكانية استخجاميا في ىحه السخحمة ،وقج احتػت ىحه القائسة عمى ( )8ميارات ىي:

السًلحطة ،والترشيف ،استخجاـ األرقاـ ،والتشبؤ ،والعًلقات السكانية والدمانية ،واالستشتاج،
واالتراؿ.

 .4التأكج من صالحية قائمة الميارات العممية :تع عخض القائسة عمى مجسػعة مغ
بػيا ،إلبجاء الخأي في السيارات العمسية الػاردة في القائسة،
حكسيغ؛ لتحكيسيا
الس ّ
عمسيا وتخ ا
ا
ُ
مغ حيث مًلءمة السيارات العمسية لسدتػى األشفاؿ في مخحمة رياض األشفاؿ ،وسًلمة
وعمسيا .وقج أبجى السحكسػف مًلحطات استفادت مشيا الباحثة في
ولفطيا
لغػيا
ا
ا
القائسة ا
إعجاد الرػرة الشيائية لقائسة السيارات العمسية ،وقج كانت أىع التعجيًلت استخجاـ الفعل

يرشف ،.../وححؼ كمسة (يًلحظ) مغ كل البصاقة
يسيد/
ّ
السزارع بجاية كل فقخة ،مثل ّ
ألف السًلحطة ال يسكغ قياسيا ،واستبجالو بفعل يسكغ قياسو ،وأكثخ دقة لإلشارة عمى نػع
السًلحطة السصمػبة.

 .5إعجاد القائمة النيائية لمميارات العممية :بعج إجخاء التعجيًلت الًلزمة مغ إضافة أو
ححؼ أو تعجيل أو دمج في ضػء ما أسفخت عشو آراء السحكسيغ تع صياغة القائسة في
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شكميا الشيائي ،2والتي احتػت عمى ( )8ميارات عمسية ،مػزعة بحدب السفاليع العمسية
التي يشبغي إكدابيا لصفل الخوضة .وبحلظ يكػف قج تع اإلجابة عغ الدؤاؿ الثاني مغ

يشز عمى :ما الميارات العممية التي ينبغي إكدابيا لطفل
أسئمة البحث ،والحي ّ
الخوضة؟
ثانياا :إعداد ق ائمة المهارات الشخصية التي ينبغي إكسابها لطف ل الروضة:

 .0اليجف من إعجاد القائمة :تحجيج السيارات الذخرية التي يسكغ إكدابيا لصفل
الخوضة.

 .8مرادر بناء القائمة :تع االعتساد في بشاء قائسة السيارات الذخرية عمى الجراسات
والبحػث الدابقة التي تشاولت السيارات الذخرية ،وخرائز نسػ األشفاؿ في مخحمة

رياض األشفاؿ ،وتمظ السيارات التي يسكغ إكدابيا مغ خًلؿ مجخل مشتدػري ،أثشاء
إكداب السيارات العمسية ،واستصًلع أراء الخبخاء والستخرريغ في مجاؿ اإلرشاد

الشفدي.

 .3الرهرة األولية لقائمة الميارات العممية :تع بشاء قائسة أولية بالسيارات الذخرية التي
يشبغي إكدابيا لصفل الخوضة ،وفاقا لتشاسبيا مع مجخل مشتدػري ،وإمكانية استخجاميا في
ىحه السخحمة ،وقج احتػت ىحه القائسة عمى ( )4ميارات شخرية ،ىي :االستقًللية،
ودافعية اإلنجاز ،واتخاذ القخار ،والثقة بالشفذ.

 .4التأكج من صالحية قائمة الميارات العممية :تع عخض القائسة عمى مجسػعة مغ
بػيا ،إلبجاء الخأي في السيارات الذخرية الػاردة في
حكسيغ؛ لتحكيسيا
الس ّ
عمسيا وتخ ا
ا
ُ
القائسة ،مغ حيث مًلءمتيا لسدتػى األشفاؿ في مخحمة رياض األشفاؿ ،وسًلمة القائسة
وعمسيا .وقج أبجى السحكسػف مًلحطات استفادت مشيا الباحثة في إعجاد
ولفطيا
لغػيا
ا
ا
ا
الرػرة الشيائية لقائسة السيارات الذخرية ،وقج كانت أىع التعجيًلت استخجاـ الفعل

 2ممحق ( )8الرػرة الشيائية لقائسة السفاليع العمسية.
124

الجمعيت المصريت للقراءة والمعرفت

عضى الجمعيت الدوليت للمعرفت ILA

السزارع :يرل إلى اليجؼ /يكخر /وغيخىا وصف أبعاد السيارة ،وتػضيح كيفية قياس

تحجيجا ويسكغ قياسيا.
(متقبل لحاتو) ،بإضافة ُجسل أكثخ
ا
 .5إعجاد القائمة النيائية لمميارات العممية :بعج إجخاء التعجيًلت الًلزمة مغ إضافة أو
ححؼ أو تعجيل أو دمج في ضػء ما أسفخت عشو آراء السحكسيغ تع صياغة القائسة في
شكميا الشيائي ،1والتي احتػت عمى ( )4ميارات شخرية يشبغي إكدابيا لصفل الخوضة،
يتفخع مشيا ( )22ميارة فخعية .وبحلظ يكػف قج تع اإلجابة عغ الدؤاؿ الثالث مغ أسئمة

يشز عمى :ما الميارات الذخرية التي ينبغي إكدابيا لطفل الخوضة؟
البحث ،والحي ّ
ثالثاا :إعداد برنامج تربية علمية في ضوء مدخل منتسوري:

 .0مهجيات ترميم البخنامج :حجدت مػجيات ترسيع البخنامج بأبعاد وفمدفة ومبادئ
مجخل مشتدػري ،ومغ ثع خرائز نسػ الصفل في مخحمة الصفػلة السبكخة ومقتزياتيا

التخبػية ،وىي الشسػ الجدسي ،والمغػي ،واالنفعالي ،واالجتساعي ،والسعخفي العقمي .ومغ
ثع أىجاؼ مخحمة رياض األشفاؿ في فمدصيغ ،وأىجاؼ أنذصة العمػـ في مخحمة رياض

األشفاؿ.

 .8األسذ العامة التي يقهم عمييا البخنامج :مغ خًلؿ تحميل مػجيات ترسيع البخنامج،
تػصمت الباحثة إلى مجسػعة مغ األسذ التي يشبغي أف يبشى في ضػئيا مياـ البخنامج،
وقج صشفت ىحه األسذ في أربعة أبعاد ،ىي :األسذ السختبصة بالخبخات الًلزمة لصفل

الخوضة ،واألسذ السختبصة بسشاخ التعمع ،واألسذ السختبصة بالسياـ السقجمة لمصفل،
واألسذ السختبصة بسعمسة رياض األشفاؿ.

 .3مكهنات البخنامج :اختارت الباحثة محتػى مياـ مشتدػري بعج وضع قائسة بالسيارات
العمسية والذخرية التي تًلئع نسػ شفل الخوضة وفتخاتو الحداسة ،وىحا تفريل مكػنات

البخنامج:

 1ممحق ( )3الرػرة الشيائية لقائسة السيارات الذخرية.
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أ .األىجاف العامة لمبخنامج :يدعى البخنامج إلى إكداب شفل الخوضة السيارات
العمسية التي تسكشو مغ استخجاميا في حياتو عبخ مياـ مشتدػري ،وىي السًلحطة،
والترشيف ،والكياس ،واستخجاـ األرقاـ ،والتشبؤ ،واالستشتاج ،واالتراؿ ،والعًلقات

السكانية والدمانية .كسا ويدعى إلى إكداب شفل الخوضة السيارات الذخرية التي
تجعمو أكثخ قجرة عمى االنجماج مع مجتسعو ،مغ خًلؿ مياـ مشتدػري ،وىي:

االستقًللية ،ودافعية اإلنجاز ،واتخاذ القخار ،والثقة بالشفذ.

ب .تحجيج نهاتج التعمم :في ضػء األىجاؼ العامة لمبخنامج تع صياغة نػاتج التعمع

التي يشبغي عمى معمسة الخوضة مداعجة األشفاؿ عمى تحكيقيا ،عشج تفاعميا

معيع .وقج حخصت الباحثة عمى أف تكػف األىجاؼ في نػاتج التعمع محجدة
وواضحة وقابمة لمكياس والتحقق مغ خًلؿ السيسة ،ومحجدة بدمغ.

ى
تكػف البخنامج مغ دليل السعمع ،وإجخاءات التجريذ في
ج .المحته العام لمبخنامج ّ
ضػء مجخل مشتدػري ،أما دليل السعمع فيعتبخ مخشجا أثشاء تجريذ العمػـ لخياض

تػضح إجخاءات التجريذ شخيقة تجريذ كل مػضػع في ضػء
األشفاؿ ،في حيغ ّ
مياـ ُوضعت وفق قائسة السيارات العمسية ،والسيارات
مجخل مشتدػري ،وذلظ عبخ ّ

الذخرية التي يسكغ إكدابيا لصفل الخوضة.

أساسيا ،فإف
د .زمن تنفيح البخنامج :بشاء عمى الحخية التي تتخحىا مشتدػري مبجأ
ا
الصفل يدتصيع اختيار السيسة التي يخيجىا في الػقت الحي يذعخ داخمايا أنو بحاجة
إليو ،وتكخار السيسة حتى المحطة التي يذعخ بيا باإلشباع ،وبحلظ فإف مجة السيسة

الػاحجة تختمف مغ لحطة التعمع األولى ،بعج تقجيع السعمسة العخض التقجيسي،

وحتى المحطة التي يتقغ فييا الصفل السيسة ويذعخ أنو قج اكتفى ،يشتقل لسيسة

السقجر في الججوؿ
أخخى يخاىا مشاسبة لشسػه في لحطتو الحالية .لحلظ ،فإف الػقت ّ
اآلتي ،ىػ وقت تقجيع العخض التقجيسي وبجء الصفل أوؿ تجخبة لو مع السيسة .مع

األخح في عيغ االعتبار أف ىحه السياـ تُعخض لمصفل بذكل فخدي ،أو في
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مجسػعة مكػنة مغ  4-5أشفاؿ ،وىػ ما يعشي أف السعمسة قامت بتكخار ىحه

يػضح مياـ
التساريغ مع األشفاؿ حدب رغبتيع في السيسة ،والججوؿ التالي ّ
مشتدػري وعجد الجمدات وزمشيا.
ججوؿ ()0

مياـ مشتدػري وعجد الجمدات والدمغ الستػقع
عُىاٌ انىحذة

عُىاٌ يهًت يُتسىري

انكبئُبث انحيت وانًىاد
غير انحيت

خصائص الكائناث الحيت

عذد انًهبو
(انجهست)
جلست

انزيٍ انًتىقع
ببنذقيقت
30

مفهىم المىاد غير الحيت

جلست

15

أصنّف الكائناث الحيت المىاد غير الحيت عبر خصائصها

جلست

30

مراحل النمى عند اإلنسان

جلست

40

النمى عند الحيىان :دورة حياة الفراشت

جلست

25

النمى عند الحيىان :دورة حياة الضفدع

جلست

20

النمى عند الحيىان :دورة حياة الدجاجت

جلست

30

النمى عند النباث :دورة حياة شجرة التفاح

جلست

35

النمى عند النباث :االنتحاء الضىئي

جلست

45

الحشراث

جلست

35

األسماك

جلست

35

البرمائياث

جلست

20

الزواحف

جلست

20

الطيىر

جلست

40

الثدياث

جلست

40

تصنيف الحيىاناث كل إلى المجمىعت التي تنتمي إليه،
واستبعاد ما ال ينتمي للمجمىعت

جلست

40

انًُى

انحيىاَبث
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مياـ تعميسية،
ه .ميام البخنامجّ :
تعج مياـ مشتدػري أساس البخنامج ،وىي عبارة عغ ّ
حدية لكل ميسة ىجؼ واحج واضح ،يقجميا السعمع عبخ عخوض
مكػنة مغ أدوات ّ
الحدية ،لمػصػؿ إلى ىجؼ محجد مغ
تػضح خصػات استخجاـ األدوات
تقجيسية ّ
ّ
كل ميسة.

و .طخق تنفيح البخنامجُ :يقجـ البخنامج لألشفاؿ عبخ العخوض التقجيسية ،عمى أف
ُيتخؾ لمصفل حخية اختيار السيسة الحي يذجه ،والسكاف الحي يخغب بالجمػس فيو
(عمى األرض ،عمى الصاولة) ،ثع ُيفدح لمصفل السجاؿ ليذاىج أدوات السيسة
الحدية قبل البجء بالعخض دوف كًلـ ،وأثشاء العخض ال تُدتَخجـ سػى عجد قميل
ّ
مغ الكمسات ،وذلظ لخفع تخكيد الصفل عمى حخكة اليجيغ دوف تذتيتو ،كسا وتكػف

حخكات كل عخض تقجيسي أبصأ مغ السعتاد .يتخكد العخض بذكل خاص عمى
"نقصة اىتساـ" السادة ،وىي الشقصة السثيخة الىتساـ الصفل والتي تذجعو عمى تكخار

السيسة ،ثع ُيتخؾ الصفل ليقػـ بالسيسة أماـ السعمسة مخة واحجة عمى األقل ،قبل
البجء بسخاقبة الصفل وىػ يشغسذ في السيسة.

ز .استخاتيجيات البخنامج :يعتسج البخنامج عمى استخاتيجية التعمع الحاتي عبخ مياـ

مشتدػري في حاؿ مارسيا الصفل وحجه ،واستخاتيجية التعمع التعاوني التي يتعاوف
خًلليا األشفاؿ في السيسة الػاحجة.

ح .مرادر التعمم وتكنهلهجياتو :استخجمت الباحثة ركغ العمػـ بذكل أساسي ،وىي
زاوية مغ رفػؼ خذبية في متشاوؿ الصفل ،تتختب عمييا أدوات مشتدػري ،تغصي
أرضيتيا سجادة ،وعمى محيط الدجادة شاولتيغ وكخاسي .وقج احتػت األدوات في
ىحا الخكغ عمى صػر دقيقة مصبػعة ،مػزعة ومرشفة بحدب اليجؼ مشو.

ومجدسات لمحيػانات ،ولمكخة األرضية ،ومرباح كيخبائي ،وأدوات التجارب،

مجرج ،وجياز
كالسيداف ذو كفتيغ ،والسدصخة ،والستخ الذخيصي .وإناء بًلستيكي ّ
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عخض  ،LCDوبعس الفيجيػىات السختبصة بسػاضيع مياـ مشتدػري ،كسا

استخجمت الباحثة حجيقة الخوضة.
ط .أساليب التقهيم المدتخجمة :اعتُ ِسج التقػيع عمى مخاقبة السعمسة األشفاؿ وتدجيل
مًلحطاتيا عبخ بصاقتي مًلحطة السيارات العمسية ،والذخرية .ومتابع شخيقة

حل الصفل لسذكمة السيسة ،وقجرتو عمى مسارسة السيارة العمسية أو الذخرية ،كسا
وتختار السعمسة إحجى السياـ التي تُعتبخ مياما لمتقػيع ،مثل ميسة ترشيف
الكائشات الحية ،بذخط أف تذعخ السعمسة بخغبة الصفل في الكياـ بالسيسة .وقج

ختاميا.
تدأؿ سؤاال
ا

 .4التأكج من صالحية البخنامج وإعجاده في صهرتو النيائية :عخضت الباحثة البخنامج
ومكػناتو عمى مجسػعة مغ الدادة الخبخاء والسختريغ ،لسعخفة آرائيع في مجى مشاسبة

البخنامج لسخحمة رياض األشفاؿ ومجى تحكيقو األىجاؼ التعميسية وارتباشيا بالسحتػى
العمسي ،إضافة إلى قجرة البخنامج عمى إكداب أشفاؿ الخوضة السيارات العمسية

والذخرية ،وقج اقتخح البعس إرفاؽ بعس السخاجع التي يسكغ لمسعمسة اإلفادة مشيا،

وتػضيح إجخاءات التجريذ باقتخاح صػر يسكغ استخجاميا في مياـ مشتدػري .وبيحا

اإلجخاء قج تع االنتياء مغ إعجاد بخنامج تخبية عمسية في ضػء مشتدػري ،وأصبح في

تكػف مغ ( )87ميسة ،مػضحة في دليل السعمع ،وإجخاءات
صػرتو الشيائية ،حيث ّ
يشز
التجريذ في ضػء مجخل مشتدػري .وبحلظ تع اإلجابة عمى سؤاؿ البحث ،والحي ّ
عمى :ما بخنامج تخبية عممية في ضهء مجخل منتدهري إلكداب الميارات العممية
والذخرية لطفل الخوضة؟
ثانياا :إعداد بطاقة مالحظة المهارات العلمية:
ُعجت بصاقة مًلحطة السيارات العمسية بيجؼ قياس مجى اكداب أشفاؿ الخوضة
أ ّ
السيارات العمسية ،وقج ُقدست بصاقة السًلحطة إلى ( )8ميارات عمسية ،تحػي ()71
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عبارة ،مػزعة عمى ميارة السًلحطة والترشيف ،والكياس ،واستخجاـ األرقاـ ،والتشبؤ،

واستخجاـ العًلقات السكانية والدمانية ،واالستشتاج واالتراؿ ،حيث ُيصمب مغ السعمسة
) في السكاف الحي يتػافق مع ما تًلحطو السعمسة عمى مكياس متجرج
وضع عًلمة (
مغ ثًلث نقاط .وتحدب الجرجات بذكل تراعجي مغ  .3-0وبحلظ تكػف بصاقة

السًلحطة قج أصبحت في صػرتيا األولية .ولمتحقق مغ صجؽ بصاقة السًلحطة ،تع
عخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء والستخرريغ ،إلبجاء الخأي حػؿ مجى صًلحية

مفخداتو ،وقج قجـ الدادة السحكسػف مجسػعة مغ السقتخحات شسمت ححؼ كمسة (يًلحظ)

حيث ال يسكغ قياسيا ،وبالتالي ححؼ ( )7عبارات مغ ميارة السًلحطة ،وضخورة احتػاء

العبارة الػاحجة عمى فعل واحج فقط ،وححؼ العبارات التي قج تحػي السسارسة ذاتيا ،والبجء
بالفعل السزارع لكل العبارات .وبعج إجخاء التعجيًلت السقتخحة أصبحت بصاقة السًلحطة

مكػنة مغ ( )56عبارة .لمتحقق مغ صجؽ بصاقة مًلحطة تع استخجاـ صجؽ البشاء

شفًل
التكػيشي ،حيث تع حداب معامل االرتباط بيغ درجات األشفاؿ البالغ عجد ( )31ا

عمى كل بشج والجرجة الكمية لمبعج الحي تشتسى إليو ،وكانت قيع معامًلت االرتباط دالة

إحرائيا عشج مدتػى داللة ( )1010مسا يؤكج صجؽ بصاقة مًلحطة.

ثالثاا :إعداد بطاقة مالحظة المهارات الشخصية:
أُعدّث بصاقة مًلحطة السيارات الذخرية بيجؼ قياس مجى اكداب أشفاؿ
الخوضة السيارات الذخرية ،وقج ُقدست بصاقة السًلحطة إلى ( )4ميارات شخرية،
تحػي ( )87عبارة ،مػزعة عمى ميارة االستقًللية ،ودافعية اإلنجاز ،واتخاذ القخار ،والثقة

) في السكاف الحي يتػافق مع ما

بالشفذ ،حيث ُيصمب مغ السعمسة وضع عًلمة (
تًلحطو السعمسة عمى مكياس متجرج مغ ثًلث نقاط .وتحدب الجرجات بذكل تراعجي

مغ  .3-0وبحلظ تكػف بصاقة السًلحطة قج أصبحت في صػرتيا األولية .ولمتحقق مغ
صجؽ بصاقة السًلحطة ،تع عخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء والستخرريغ ،إلبجاء

الخأي حػؿ مجى صًلحية مفخداتو ،وقج قجـ الدادة السحكسػف مجسػعة مغ السقتخحات
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شسمت تعجيل بعس العبارات التي ال تحػي
أفعاال دقيقة الكياس ،مثل عبارة (يذعخ بحالة
ا
مغ الخضا) بػ(تبجو عميو عًلمات الخضا) ،والبجء بالفعل السزارع لكل العبارات .وبعج

إجخاء التعجيًلت السقتخحة أصبحت بصاقة السًلحطة في صػرتيا الشيائية .لمتحقق مغ
صجؽ بصاقة مًلحطة تع استخجاـ صجؽ البشاء التكػيشي ،حيث تع حداب معامل االرتباط

شفًل عمى كل بشج والجرجة الكمية لمبعج الحي
بيغ درجات األشفاؿ البالغ عجدىع ( )31ا
تشتسى إليو ،وكانت قيع معامًلت االرتباط دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة ( )1010مسا

يؤكج صجؽ بصاقة مًلحطة.
رابعاا :التجريب الميداني:

بجأت الباحثة بتصبيق قبمي ألدوات قياس البحث ،والستسثمة ببصاقتي مًلحطة

السيارات العمسية والذخرية قبل البجء بتصبيق الجراسة ،في تاريخ  .8180/8/06بيجؼ

تحجيج مدتػى أشفاؿ الخوضة في السيارات العمسية والذخرية ،لسقارنتو عشج تصبيق نفذ

بعجيا بعج االنتياء مغ التصبيق .ثع بجأ التصبيق التجخيبي حدب إجخاءات التجريذ
األدوات ا
في ضػء مجخل مشتدػري لسياـ مشتدػري التي تدتيجؼ إكداب السيارات العمسية

والذخرية لصفل الخوضة ،وذلظ في بجاية الفرل الجراسي األوؿ لمعاـ الجراسي -8180

 ،8188ابتجاء مغ يػـ  ،8180/8/06وانتياء بيػـ  .8180/9/31وبعج االنتياء مغ

بعجيا ألدوات
تصبيق بخنامج تخبية عمسية في ضػء مجخل مشتدػري ،أجخت الباحثة تصبياقا ا
التقػيع ،والستسثمة في بصاقة مًلحطة السيارات العمسية وبصاقة مًلحطة السيارات

الذخرية ،عمى مجسػعة البحث ،ابتجاء مغ يػـ  8180/9 /31وحتى يػـ
 ،8180/01/5بحيث شسل التقييع فتختيغ صباحية وأخخى مدائية ،وتع ترحيح األدوات
قبميا ورصج البيانات.
بشفذ شخؽ ترحيحيا ا
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نتائج البحث ومناقذتيا وتفديخىا
ُرصجت درجات مجسػعة البحث وتحميل البيانات باستخجاـ بخنامج ( )SPSSوقج تع التػصل إلى

الشتائج التالية:

 .1النتائج الخاصة بتطبيق بطاقة مالحظة الميارات العممية:

ػائيا عشػػج
والختبػػار صػػحة الفػػخض الػػحي يػػشز عمػػى أنػػو " تػجػػج فػػخوؽ دالػػة إحرػ ا
مدػػتػى ( )α≤ 0.05بػػيغ متػسػػط درجػػات مجسػعػػة البحػػث فػػي التصبيػػق القبمػػي والبعػػجي
فػي الجرجػة الكميػة لبصاقػة مًلحطػة أداء السيػارات العمسيػة ،ودرجػات األبعػاد الفخعيػة لرػالح

التصبيق البعجي".

والختبػػار صػػحة الفػػخض ،تػػع اسػػتخجاـ اختبػػار(ت)  T-Testلحدػػاب داللػػة الفػػخوؽ

بػػيغ متػسػػصات درجػػات مجسػعػػة البحػػث فػػي البخنػػامج فػػي الجرجػػة الكميػػة لبصاقػػة مًلحطػػة
السيارات العمسية ،وعمى كل بعج مػغ األبعػاد الفخعيػة قبػل وبعػج تصبيػق البخنػامج ،وفيسػا يمػي
ججوؿ يػضح ما تع التػصل إليو مغ نتائج بخرػص الفخض الحالي.

ججول ()2

داللة الفخوق بين متهسطات درجات أفخاد مجمهعة البحث في البخنامج في القياسين القبمي والبعجي عمى
األبعاد والجرجة الكمية لبطاقة مالحظة الميارات العممية

البنهد

أفخاد مجسػعة البحث في

أفخاد مجسػعة البحث في

البخنامج قبمي

البخنامج بعجي

العجد (ف = )30

العجد (ف = )30

قيمـة

"ت"
الستػسط

االنحخاؼ

الستػسط

الجاللة

السعياري

(ـ)

(ع)

(ـ)

(ع)

األثخ

بمعادلة

كهىين

االنحخاؼ

الحدابي

الحدابي

مدتهى

حجم

السعياري

ميارة المالحظة

2262522

2622211

2262212

2655222

**426121

2622

32.45

ميارة الترنيف

2562722

2672231

3362224

2622222

**2116313

2622

44.58

ميارة التنبؤ

267731

2631421

561222

2622724

**226525

2622

4.75

ميارة القياس

2262254

2652227

1262577

2652353

**2216271

2622

3;.;7
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ميارة استخجام االرقام

563222

2622212

2267731

2624552

**126222

2622

5.77

ميارة االترال

262122

2623272

562221

2622227

**256224

2622

4.::

365773

2672222

2262122

2624724

**136333

2622

6.96

ميارة العالقات المكانية
والدمانية

ميارة االستنتاج

262222

2622222

562221

2627215

**116124

2622

;;5.

الجرجة الكمية لبطاقة

5162221

2623322

23262224

5642424

**536223

2622

34.25

المالحظة

تذيخ الشتائج في الججوؿ الدابق إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى

داللة ( )1.10  بيغ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية في الكياسيغ القبمي والبعجي
عمى السيارات والجرجة الكمية لبصاقة مًلحطة أداء السيارات العمسية ،حيث كانت قيسة "ت"

لمجرجة الكمية ( )64.994وىػ فخؽ داؿ إحرائيا عشج مدتػى داللة ( ،)1.10  وبحلظ

يتع قبػؿ الجدء األوؿ مغ الفخض .فيسا تخاوحت قيسة "ت" ما بيغ (،)03.616

( )088.484عمى أبعاد السيارات العمسية وتمظ فخوؽ دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة (
 ،)1.10 وبحلظ يتع قبػؿ الجدء الثاني مغ الفخض ،وىحه الشتائج تذيخ إلى نجاح البخنامج

في اكداب مجسػعة البحث السيارات العمسية.

ولحداب حجع أثخ بخنامج تخبية عمسية في ضػء مشتدػري عمى السيارات العمسية

لسجسػعة البحث تع استخجاـ معادلة كػىيغ ،ويتبيغ الججوؿ الدابق أف حجع األثخ عمى

السيارات العمسية لسجسػعة البحث كبيخ ،وىحا يجؿ عمى فاعمية بخنامج تخبية عمسية في

إكداب أشفاؿ الخوضة السيارات العممية.
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شكل ()1

داللة الفخوق بين متهسطات درجات أفخاد مجمهعة البحث في البخنامج في القياسين القبمي والبعجي عمى
األبعاد والجرجة الكمية لبطاقة مالحظة أداء الميارات العممية.

مسا سبق يتزح أنو تع التأكج مغ نجاح البخنامج في تحقيق األىجاؼ السخجػة في
اكداب مجسػعة البحث السيارات العمسية ،ولسديج مغ التأكج مغ فاعمية البخنامج تع حداب

ندبة الكدب السعجؿ لمبخنامج عغ شخيق مقارنة الشتائج القبمية والبعجية لشتائج أف اخد مجسػعة

البحث مغ البخنامج .والججوؿ التالي يػضح ندب الكدب السعجؿ ألفخاد السجسػعة التجخيبية
في الكياسيغ القبمي والبعجي:

ججول ()3

ندب الكدب المعجل لمجمهعة البحث في القياسين القبمي والبعجي عمى جميع أبعاد الميارات العممية.
األبعاد

متهسط

متهسط

النياية

ندبة

الجرجات في

الجرجات في

العظمى

الكدب

القبمي

البعجي

لمجرجات

المعجل

2262522

2262212

55

3.6:

دالة

2562722

3362224

67

;3.7

دالة

ميارة التنبؤ

267731

561222

;

2.::

دالة

ميارة القياس

2262254

1262577

52

3.76

دالة

563222

2267731

3:

3.38

دالة

262122

562221

;

;3.3

دالة

365773

2262122

34

3.4:

دالة

ميارة المالحظة
ميارة الترنيف

ميارة استخجام االرقام
ميارة االترال

ميارة العالقات المكانية

القياس

القياس

الجاللة

والدمانية

ميارة االستنتاج

الجرجة الكمية لبطاقة

262222

562221

;

3.44

دالة

5162221

23262224

387

3.63

دالة

المالحظة
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ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف ندب الكدب السعجؿ ألفخاد مجسػعة البحث في

كل مدتػى مغ ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف ندب الكدب السعجؿ ألفخاد مجسػعة البحث
في كل مدتػى مغ السدتػيات ىي جسيعيا ندب كدب معجؿ داؿ إحرائيا؛ حيث إف ىحه
الشدب قج تخاوحت بيغ ( )0.59 ،0.06وىي جسيعيا أكبخ مغ ( )0.8وىحا يؤكج نجاح
وفاعمية البخنامج ،باستثشاء ميارة التشبؤ.

 .2النتائج الخاصة بتطبيق بطاقة الميارات الذخرية:

إحرائيا عشج مدتػى ( ≤
والختبار الفخض الحي يشز عمى أنو " تػجج فخوؽ دالة
ا
 )α 0.05بيغ متػسط درجات مجسػعة البحث في التصبيق القبمي والبعجي في الجرجة
الكمية لبصاقة مًلحطة أداء السيارات الذخرية ،ودرجات األبعاد الفخعية لرالح التصبيق

البعجي".

ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض ،تع استخجاـ اختبار( ت)  T -Testلحداب داللة

الفخوؽ بيغ متػسصات درجات مجسػعة البحث في البخنامج في الجرجة الكمية لبصاقة

مًلحطة السيارات الذخرية ،وعمى كل بعج مغ األبعاد الفخعية قبل وبعج تصبيق البخنامج،
وفيسا يمي ججوؿ يػضح ما تع التػصل إليو مغ نتائج بخرػص الفخض الحالي.

ججول ()4

داللة الفخوق بين متهسطات درجات مجمهعة البحث في البخنامج في القياسين القبمي والبعجي عمى
االبعاد والجرجة الكمية لبطاقة مالحظة الميارات الذخرية.
أفخاد مجمهعة البحث في

أفخاد مجمهعة البحث في

العجد (ن = )31

العجد (ن = )31

البخنامج بعجي

البنهد

المتهسط

االنحخاف

المتهسط

االنحخاف

(م)

(ع)

(م)

(ع)

الحدابي
دافعية اإلنجاز

البخنامج قبمي

562222

المعياري

الحدابي

قيمـة

"ت"

الجاللة

األثخ
بمعادلة

المعياري

**326253 2612223 2567731 2622222
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مدتهى

حجم

كهىين

...0

:.;8
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اتخاذ القخار

562222

**226225 2672221 2763223 2622222

...0

37.:8

الثقة بالنفذ

267227

**126751 2632224 2463425 2622221

...0

;5.8

**226222 2622212 1261142 1624143 2161222

...0

5.36

الجرجة الكمية لبطاقة **326224 2622222 5262722 1672124 2262222

...0

9.:5

االستقاللية
المالحظة

تذيخ الشتائج في الججوؿ الدابق إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى

داللة ( )1.10  بيغ متػسصات درجات مجسػعة البحث في الكياسيغ القبمي والبعجي،
حيث كانت قيسة "ت" لمجرجة الكمية ( )326224وىػ فخؽ داؿ إحرائي ا عشج مدتػى داللة

( ،)1.10  وبحلظ يتع قبػؿ الجدء األوؿ مغ الفخض .أما األبعاد الفخعية لبصاقة
مًلحطة السيارات الذخرية ،فقج كانت قيسة "ت" تتخاوح ما بيغ ()88.306( ،)09.388

وتمظ فخوؽ دالة إحرائيا عشج مدتػى داللة ( ،)1.10  وبحلظ يتع قبػؿ الجدء الثاني

مغ الفخض .وىحه الشتائج تذيخ إلى نجاح البخنامج في تحديغ السيارات الذخرية لجي

مجسػعة البحث في البخنامج.

ولحداب حجع أثخ بخنامج تخبية عمسية في ضػء مشتدػري عمى السيارات

الذخرية لسجسػعة البحث تع استخجاـ معادلة كػىيغ ،ويتبيغ الججوؿ الدابق أف حجع
األثخ عمى السيارات الذخرية لسجسػعة البحث كبيخ ،وىحا يجؿ عمى فاعمية بخنامج تخبية

عمسية في إكداب أشفاؿ الخوضة السيارات العممية
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شكل ()4

داللة الفخوق بين متهسطات درجات أفخاد مجمهعة البحث في البخنامج في القياسين القبمي والبعجي
عمى األبعاد والجرجة الكمية لبطاقة مالحظة الميارات الذخرية.

مسا سبق يتزح أنو تع التأكج مغ نجاح البخنامج في تحقيق األىجاؼ السخجػة في
اكداب أف اخد مجسػعة البحث السيارات الذخرية في بخنامج تخبية عسمية في ضػء مجخل

مشتدػري ،ولسديج مغ التأكج مغ فاعمية البخنامج تع حداب ندبة الكدب السعجؿ لمبخنامج
عغ شخيق مقارنة الشتائج القبمية والبعجية لشتائج مجسػعة البحث مغ البخنامج ،والججوؿ

التالي يػضح ندب الكدب السعجؿ ألفخاد مجسػعة البحث في الكياسيغ القبمي والبعجي:
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ججول ()5

ندب الكدب المعجل ألفخاد مجمهعة البحث في القياسين القبمي والبعجي عمى جميع أبعاد الميارات

الذخرية

األبعاد

دافعية اإلنجاز
اتخاذ القخار

الثقة بالنفذ
االستقاللية

الجرجة الكمية لبطاقة

متهسط

متهسط

الجرجات في

الجرجات في

القبمي

البعجي

القياس

القياس

النياية

العظمى

لمجرجات

ندبة

الكدب
المعجل

الجاللة

6.1111

06.7748

08

0.54

دالة

6.1111

07.4094

08

0.60

دالة

8.7197

05.4506

08

0.06

دالة

08.8913

81.8858

80

0.31

دالة

33.1111

69.8701

75

0.40

دالة

المالحظة

ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف ندب الكدب السعجؿ ألفخاد مجسػعة البحث في كل مدتػى
مغ السدتػيات ىي جسيعيا ندب كدب معجؿ داؿ إحرائيا؛ حيث إف ىحه الشدب قج

تخاوحت بيغ ( )0.60 ،0.06وىي جسيعيا أكبخ مغ ( )0.8وىحا يؤكج نجاح وفاعمية
البخنامج.
 .3مناقذة النتائج ،وتفديخىا:
يتزح مغ نتائج البحث فاعمية بخنامج تخبية عمسية في ضػء مشتدػري إلكداب

السيارات العمسية والذخرية لصفل الخوضة ،وتعدو الباحثة نجاح بخنامج تخبية عمسية في

ضػء مشتدػري بإكداب أشفاؿ الخوضة السيارات العمسية برػرة عامة إذا ما قػرنت
بسدتػى ميارات األشفاؿ العمسية قبل البخنامج ،بأف ليحه السيارات أساس عمسي ومفاليع

عمسية تشصمق مشيا ،فيي ليدت عذػائية ،بل تحّفد األشفاؿ لًلكتذاؼ والسعخفة العمسية
التي يتعصر األشفاؿ ليا ،وىػ ما أكجتو دراسة )8181( Suryanti, & Budijastuti
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التي كذفت أف األشفاؿ يحدشػف مياراتيع العمسية بذكل أفزل عشج وضع األشفاؿ في

يجويا وتكخارىا ،وىػ الجانب
تعمع مشطع .ثع أف شخيقة مشتدػري تعتسج عمى مسارسة السيارة ا
معا بخط واحج ،وىػ ما أشارت
اإلجخائي ،وحيث أف الجانب العمسي والجانب اإلجخائي سا ار ا

إليو نتائج دراسة ) Abdul Rahman, Yusop, & Yassi (2018التي تخى أف
األنذصة اليجوية تدسح لألشفاؿ باستخجاـ السػارد برػرة واقعية ،وىػ ما يجعميع

يدتخجمػف السيارات العمسية كعشرخ أساسي في أي استكذاؼ .كسا واُعصي األشفاؿ

الػقت الكافي ألداء السيارات العمسية مسا يخفع مغ قجرة األشفاؿ عمى اكداب السيارات،
وىػ ما تذيخ إليو دراسة ) Mulyeni,. Jamaris, & Supriyati, (2019أف األشفاؿ

تمقائيا .كسا ويػصل التكخار الصفل إلى ىجؼ
بحاجة إلى وقت لتصبيق السيارات العمسية
ا
اتقاف السيارة ،وجعميا أكثخ ثباتاا عشج األشفاؿ ،وىػ ما يشدجع مع الجسعية األمخيكية لعمع

الشفذ  )2019, 14( American Psychological Associationالتي تؤكج أف
اكتداب السعخفة والسيارة يعتسج عمى السسارسة التي تعج مفتاح نقميا إلى الحاكخة شػيمة

السجى.

أما ما يجعل الترشيف يتخّبع عمى رأس السيارة العمسية اكدابا ،تميو ميارة
مبيغ بذكل ( ،)8فإف ىحه السيارات ىي التي
السًلحطة ،ومغ ثَ ّع ميارة الكياس ،كسا ىػ ّ
دغجغت عشج األشفاؿ الجانب العاشفي مغ اكتداب السيارة ،فسيػؿ األشفاؿ ،واختياراتيع

ار
الشابعة مغ داخميع ،وما يججونو أكثخ جاذبية بالشدبة ليع ،ىػ ما يحجد السيارة األكثخ تكخاا
اكتدابا .وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة Dilek, et
وتجاواال ،فيسا كاف التشبؤ ىػ السيارة األقل
ا

 )2020( al.التي أشارت أف األشفاؿ استخجمػا ميارة السًلحطة والسقارنة والترشيف
والكياس والتػاصل في جسيع األنذصة .فيسا استخجمػا االستشتاج والتشبؤ برػرة أقل وبذكل

أساسي في مخاحل الذخح والتػضيح .وتججر اإلشارة إلى أف دراسة Abdul Rahman,

) Yusop, & Yassi (2018رتبت السيارات التي اكتدبيا األشفاؿ بالسًلحطة أواال ،ومغ
ثع االستشتاج ،والترشيف ،واستخجاـ األرقاـ ،والكياس ،واالتراؿ.
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كسا أضيخت نتائج البحث فاعمية بخنامج تخبية عمسية في ضػء مشتدػري عمى

إكداب السيارات الذخرية ،وتعدو الباحثة الفارؽ الكبيخ بيغ اتخاذ القخار قبل وبعج تصبيق
بخنامج تخبية عمسية في ضػء مشتدػري إلى فمدفة مشتدػري ومبادئيا ،حيث إف مياـ

مشتدػري تشسي القجرة عمى اتخاذ القخار ،ابتجاء مغ اختيار ميسة بيغ السياـ ،ومتابعة

السيسة أو تخكيا ،والتكخار لعجد غيخ محجود مغ السخات أو مسارستيا مخة واحجة ،واختيار
مكاف السيسة ،والػقت ،واالنتطار إذا كانت السيسة مذغػلة مع شفل آخخ أو اختيار ميسة

ججيجة ،وىحه الحخية باالختيار أدت باألشفاؿ إلى تحديغ دافعيتيع ،ورغبتيع في العسل،
وثقتيع بأنفديع .وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة شبيب ( )8109التي تؤكج أف األشفاؿ الحيغ

يتستعػف بالتفػؽ والجافعية لإلنجاز ،ىع األكثخ ثقة بالشفذُ .يزاؼ إلى ذلظ شبيعة السياـ
الحدية العمسية الجاذبة ليع ،والتي احتػت في أغمبيا ميارات عمسية يتسكشػف مغ اإلحداس
ّ
بتحدشيا مع الػقت ،فقج احتػت مياـ مشتدػري مذكمة أو نقصة اىتساـ ،أو تجخبة ما،

وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة ) Kožuh, Maksimović, & Stošić (2020التي تذيخ

إلى أف األشفاؿ يتعمسػف بذكل أفزل عشجما يتزسغ التعمع تجخبة تػفخ معخفة وىػ ما

اتراال ،وثقة بالشفذ .كسا إف إيساف مشتدػري بحخية
يجعل األشفاؿ أكثخ مبادرة ،ونذا ا
شا ،و ا

الصفل يخفع مغ مياراتو الذخرية ،وىػ ما يتفق مع نتائج دراسة Tersi, & Matsouka
مثاال لتشسية ميارات األشفاؿ
تذكل ا
) (2020التي تذيخ إلى أف األنذصة الحخة السشطسة ّ
سجمت أعمى قخاءة
كسيارة االستقًلؿ االجتساعي .أما درجة االستقًللية عشج األشفاؿ فقج ّ
بالشدبة لمسيارات العمسية األخخى ،لكغ بفارؽ أقل مقارنة باستقًللية األشفاؿ قبل البخنامج،

ذلظ أف األشفاؿ مشح المحطة التي خخجػا فييا مغ البيت إلى الخوضة قج َخصػا خصػات
واسعة نحػ استقًلليتيع التي بجأوىا قبل ذلظ في البيت ،باستقًلليتيع عغ والجييع ،وخاصة
ويطيخ شكل ( )8استقًللية مختفعة لألشفاؿ ،والحي ُيعدى إلى شبيعة السياـ التي
األـُ .
يؤدييا األشفاؿ معتسجيغ عمى أنفديع ،فيسا اكتفت الباحثة بسخاقبة األشفاؿ وتدجيل
السًلحطات دوف التجخل في مياميع ،وىػ ما يبشي استقًللية عالية ،وثقة بالشفذ .وتتفق
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نتائج دراسة (Gatumu, & Kathuri (8108

التي تذيخ أف األشفاؿ األكثخ

تقجيخ لحاتيع ،وبحلظ فإف ميارة الثقة بالشفذ تربح محرمة شبيعية
اا
استقًللية ىع األكثخ
الستقًللية الصفل ،وقجرتو عمى اتخاذ القخار ،وارتفاع الجافعية لجيو .كسا وتؤكج نتائج دراسة
الفخاج ( )8109ارتباط االستقًللية واتخاذ القخار.
ثال ًثا :تهصيات البحث:

 -االىتساـ بإكداب أشفاؿ الخوضة السيارات العمسية والسيارات الذخرية.

 إعػػجاد دليػػل السعمػػع بحيػػث يتزػػسغ كيفي ػة اسػػتخجاـ بخنػػامج تخبيػػة عمسيػػة فػػي ضػػػءمجخل مشتدػري ،لتجريذ العمػـ.

 االىتساـ بإغشاء البيئة التعميسية في رياض األشفاؿ عبخ تػفيخ أدوات ومياـ حدػيةتتًلءـ مع مدتػى الصفػلة السبكخة.

 تػػجريب الصػػًلب السعمسػػيغ عمػػى شػػخؽ اكدػػاب األشفػػاؿ السيػػارات العمسيػػة ،السيػػاراتالذخرية في مخحمة الخوضة.

 تجريب معمسي الخوضة عمى مجخل مشتدػري ،بسا يعشيو ذلظ مغ معخفػة خرػائزنسػ األشفاؿ ومخاحميع الحداسػة ،وشػخؽ إغشػاء البيئػة التعميسيػة بػاألدوات السشاسػبة،

والتجرب عمى السًلحطة ،والربخ ،وعجـ التجخل في عسل األشفاؿ.

 عس ػػل دورات تجريبي ػػة لسعمس ػػي العم ػػػـ بر ػػفة دوري ػػة لت ػػجريبيع عم ػػى كيفي ػػة اس ػػتخجاـالبػخامج السختمفػػة لتشسيػػة السفػػاليع العمسيػػة ،والسيػػارات العمسيػػة ،فػػي تخصػػيط وتػػجريذ

مػضػعات العمػـ بسخحمة رياض األشفاؿ.

 تػػجعيع ب ػخامج التشسيػػة السيشيػػة لسعمسػػات ريػػاض األشفػػاؿ بب ػخامج تدػػتشج إلػػى مػػجخلمشتدػري لتحقيق نػاتج تعمع مخغػبة لجى أشفاؿ الخوضة.

ابعا :مقتخحات البحث.
رً
 فاعمية بخنامج تخبية عمسية فػي ضػػء مػجخل مشتدػػري فػي تػجريذ العمػػـ لمرػفػؼالثًلث األولى مغ السخحمة األساسية.
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 فاعميػة بخنػػامج تخبيػػة عمسيػػة فػػي ضػػػء مػػجخل مشتدػػػري فػػي تشسيػػة أبعػػاد أخػػخى مػػغالسيارات الذخرية كالكيادة والتشطيع الحاتي.

 -وضع ترػر مقتخح في ضػء مجخل مشتدػري لسشاىج رياض األشفاؿ.

 فاعميػ ػػة بخنػػػامج فػ ػػي ضػػػػء مػ ػػجخل مشتدػ ػػػري فػ ػػي تشسيػ ػػة الدػ ػػمػؾ اإليجػ ػػابي لصفػ ػػلالخوضة.

 فاعميػػة بخنػػامج تشسيػػة ميشيػػة فػػي ضػػػء مػػجخل مشتدػػػري لتشسيػػة الكفايػػات التعميسيػػةلجى معمسات رياض األشفاؿ.

 فاعميػػة بخنػػامج تشسيػػة ميشيػػة لسعمسػػات ريػػاض األشفػػاؿ قػػائع عمػػى مػػجخل مشتدػػػريلعًلج صعػبات التعمع لجى األشفاؿ.
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مخاجع المغة العخبية:

أبػ صالح ،ىجى عثساف ( .)8107أثخ شخيقة مشتدػري في تحديغ ميارتي االستساع والسحادثة لجى شفل
الخوضة .األردف ،عساف :دار أمجج لمشذخ والتػزيع.

الياس ،أسسا؛ مختزى ،سمػى ( .)8108تشسية السفاليع العمسية والخياضية في رياض األشفاؿ ،مشذػرات
جامعة دمذق ،سػريا.

البحيخي ،دمحم رزؽ؛ تػفيق ،تػفيق عبج السشعع؛ البحيخي ،أسساء دمحم محسػد ( .)8107السذاركة الػججانية
وعًلقتيا بالثقة بالشفذ لجى عيشة مغ أشفاؿ الخوضة .مجمة البحث العمسي في التخبية.

(.74-57 ،)08

البخقي ،إيساف فؤاد دمحم ( .)8109تشسية بعس ميارات العمع واالتجاىات العمسية لجى شفل الخوضة
باستخجاـ أنذصة  ،STEMقدع العمػـ التخبػية ،جامعة الدادات.

البخيجية ،عدة بشت سيف بغ حسػد (" .)8107أثخ استخجاـ أنذصة قائسة عمى مجخل السشتدػري في
التحريل وميارات عسميات العمع لجى شمبة الرف الخابع األساسي" ،رسالة ماجدتيخ ،كمية
التخبية -جامعة الدمصاف قابػس.

بيجس ،نبيمة إبخاليع .)8108( .اتجاىات معمسات رياض األشفاؿ في مجارس مػنتيدػري نحػ استخجاـ
األدوات الحدية في التعمع والتعميع .رسالة ماجدتيخ ،كمية العمػـ التخبػية ،جامعة اإلسخاء.

عقميا بعس
الخحسغ ،نجاء سسيخ أسسخ .)8108( .فاعمية شخيقة مشتدػري في إكداب الصمبة السعػقيغ ا
السفخدات الػضيفية .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية العمػـ التخبػية ،قدع أساليب التجريذ،
جامعة القجس ،فمدصيغ.
سميساف ،تياني دمحم .)8105( .بخنامج أنذصة مقتخح قائع عمى السحصات العمشية إلكداب أشفاؿ الخوضة
بعس السفاليع العمسية وعسميات العمع .السجمة السرخية لمتخبية العمسية.45-0 ،)08(8 .

شبيب ،أحسج دمحم ( .)8109الػعي الفػنػلػجي وعًلقتو بالثقة بالشفذ ودافعية اإلنجاز لجى تًلميح السخحمة
االبتجائية ذوي صعػبات التعمع .مجمة العمػـ التخبػية والشفدية.353-309 .)0(81 .

عبج التػاب ،إسخاء الديج ( .)8107فعالية بخنامج قائع عمى األنذصة الخارجية لتشسية بعس ميارات الكيادة

لجى شفل الخوضة .اشخوحة (ماجدتيخ)  -جامعة القاىخة  .كمية رياض األشفاؿ .قدع العمػـ

األساسية.
عبج الحسيج ،دمحم إبخاليع ( .)8109بخنامج تجريبي لتشسية بعس السيارات االستقًللية لجى األشفاؿ
التػحجييغ .السجمة العخبية لعمػـ اإلعاقة والسػلبة.98 -57 ،)8( .
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العبيج هللا ،تساره عػض ( .)8106فعالية وحجة تعميسية مصػرة في ضػء تجريذ العمػـ بالصخيقة التكاممية

( )SEEDعمى اكتداب ميارات عسميات العمع لصمبة الرف الخابع األساسي .السجمة الجولية
الستخررة.04-0 ،)01( 5 .

غانع ،تفيجة سيج أحسج ( .)8106مشيج مقتخح في العمػـ لمرف الثالث االبتجائي في ضػء االتجاىات

العالسية وفاعميتو في اكتداب التًلميح بعس السيارات العمسية والحياتية .مجمة التخبية العمسية.

.44 -0 .)4( 11

فخاج ،عبيخ بكخي ( .)8109بخنامج قائع عمى أشكاؿ أدب األشفاؿ لتشسية بعس السيارات الحياتية لجى
شفل الخوضة .مجمة الصفػلة.678-681 ،)30( .

مرصفى ،تغخيج؛ الياشسي ،عبج الخحسغ ( .)8107أثخ استخاتيجية تعميسية قائسة عمى نطخية مشتدػري في
مدتػى الػعي الرػتي لجى شمبة الرف األوؿ األساسي في األردف في ضػء السدتػى

التعميسي لألـ .مجمة جامعة الشجاح لألبحاث (العمػـ اإلندانية)-8310 .)08( 30 ،

.8388

الػدياف ،سشاء سخحاف؛ والبخكات ،عمي أحسج ( .)8106أثخ تػضيف السجخل البيئي في إكداب تًلميح
الرف الخابع األساسي ميارات عسميات العمع وتحديغ تحريميع السعخفي في مبحث العمػـ

في األردف .مجمة الجامعة اإلسًلمية لمجراسات التخبػية والشفدية.97-74 .)4(84 .
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A scientific education program in the light of the Montessori Approach to
acquire the scientific & personal skills of the kindergarten child in Palestine
Samia Mostafa Ayyash
Prof. Dr. Laila Ibrahim Moawod

A.Prof.Dr Shaimaa Ahmed Mohamed

Prof. Dr. Soheil

Hussein Salha
Abstract: This research aimed at acquiring the scientific & personal
skills of the kindergarten child in Palestine. The researcher followed
the descriptive approach in preparing the program, its assessment
tools, lists of scientific and personal skills in light of the Montessori
approach. She followed, as well, the experimental approach in
applying the research experience. The research was applied on a
selected group of (31) kindergarten children of Al-Sununu. The
researcher dealt with them as one group. She applied the
experimental processing represented in the application of a scientific
education program in the light of a Montessori approach to acquire
scientific and personal skills, as well as she applied of assessment
tools (two note cards for the performance of scientific skills and the
performance of personal skills) before and after the experimental
processing on the research group. The results showed that there was
a statistically significant difference between the mean scores of
kindergarten children in the pre and post application of the presence
of a statistically significant difference between the mean scores of
kindergarten children in the pre and post application of the note card
of the performance of scientific skills, and dimensions of scientific
skills. In addition, the results showed the presence of a statistically
significant difference between the average scores of the kindergarten
in the pre and post application of the note card of the performance of
personal skills, and dimensions of personal skills, which indicates
the effectiveness of a scientific education program in the light of
Montessori approach in acquiring scientific and personal skills to the
kindergarten child in Palestine.
Keywords: Montessori, scientific skills, personal skills, kindergarten
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