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) سنوات٦-٥قیاس القدرة على التذكر لدى األطفال بعمر (

م.نجاة سعید عليأ.م.د.معیوف ذنون حنتوش
التربیة األساسیةجامعة الموصل/كلیة 

  ٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٤/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
) ســنوات مــن خــالل اإلجابــة ٦-٥مـر (لتــذكر لــدى األطفــال وبعلقـدرة ال الــىیهـدف البحــث التعــرف 

:األسئلة اآلتیةعلى 

) سنوات.٦-٥األطفال  بعمر (التذكر لدىما مستوى -

یعـزى إلــى متغیــر ) ســنوات٦-٥بعمـر (هـل یوجــد فـرق دال فــي مسـتوى التــذكر لـدى األطفــال -

.الجنس

البحث من جمیع  ریاض مجتمع بطریقة المسح وتكون استخدم الباحثان المنهج الوصفي 

) روضــة وقــد تــم تحدیــده بشــكل ٢٤األطفــال الموجــودة فــي مركــز محافظــة نینــوى والبــالغ عــددها (

وقــد اختــار الباحثــان مــن مدیریــة التربیــة لمحافظـة نینــوى دقیـق مــن خــالل االســتعانة باإلحصـائیات 

تـــم تقســـیم قـــد ) روضـــة و ١٢والبـــالغ عـــددها (عمـــدیا الریـــاض الموجـــودة فـــي الســـاحل األیســـر فقـــط 

) منــاطق جغرافیـة وعلـى أساســها تـم تحدیـد العینــة المختـارة لیشـمل روضــة ٦یسـر إلـى (السـاحل األ

) طفل وطفلة من كل روضة.٢٠وطفلة وبواقع ( ) طفال١٢٠من كل منطقة وبهذا بلغ العدد (

ریاضــیة ملونــة مســتوحاة مــن بیئــة ) صــورة ٣٦قــام الباحثــان بتصــمیم اختبــار یتكــون مــن (

لألطفـال تم عرضـها ) یـCD) صـورة مطبوعـة علـى (٣٦الــ(یـه و ) صور للتمو ٦فضال عن (الطفل 

) صور ٦على شكل مجامیع كل مجموعة تتكون من () صورة تكون ٣٦ولـ(الكمبیوتر عن طریق 

) ٢(وعند عرضها بالكمبیوتر یكون بین عرض صورة وأخرى من كل مجموعة فترة زمنیة مقدارها 

یقــوم ) ثــوان بــین المجــامیع ٥خــالل الـــ(ومــن ) ثــواني ٥كــل مجموعــة وأخــرى (عــرض ثانیــة وبــین 

، واســـتخدم وخـــالل المـــدة المحـــددة علـــى الكمبیـــوتر الطفـــل بجمـــع مـــا الحظـــه مـــن خـــالل العـــرض 

الباحثان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : (الوسط الحسابي ، االنحراف المعیـاري ، المتوسـط الفرضـي 

مســتو جیــد علــى ) ســنوات لـدیهم ٦-٥د اســتنتج الباحثــان بـان األطفــال بعمــر (، اختبـار (ت) ، وقــ

) سـنوات ولمصـلحة ٦-٥، ووجود فرق دال بالقدرة على التذكر بین األوالد والبنات بعمـر (التذكر 

البنات.
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Measuring Recall Ability of children between
(5-6) Years Old

Asst. Prof. Dr. Mayoof Danoon Lecturer. Najat sa'eed Ali
College of Basic Education \Mosul University

Abstract:
The aim of this paper is to know the recall ability of children

whose age range between 5-6 years. It also tries to examine whether or

not there is any statistical significant difference in the children level of

recall with regard to sex variable.

The two researchers have used the descriptive approach. The

sample of the paper includes all kindergartens in the center of Ninevah

governarate. The sample was identified accurately through the use of the

statistical means available in Ninevah Educational Directorate. The

researchers have purposely chosen kindergartens in the left-side of city

center which are twelve in number.

The left-side of Mosul city was divided into six geographical areas.

The researchers have chosen one kindergarten from each region. The

total number of the sample is (120) male and female children, i.e. (20)

children in each kindergarten.

The researchers have designed a test which consists of (36) coloured

sport pictures related to the childrens’ environment, in addition to other

six pictures used for misleading. The (36) pictures are written on CD and

are presented to the children by the computer. The pictures were divided

into groups each of whichcontains six pictures. There was an interval of

two seconds between presenting one picture and the other and an interval

of (5) seconds between presenting one group and another. The child has

to collect the pictures he has seen during the five seconds he was given.

The researchers have used the following statistical means:-Arithmetic

mean, standard deviation, hypothetical mean, and the T-test. The results

have shown that:-All children whose age is between 5-6 years have a

good level of recall.

There is a significant statistical difference in the ability to recall

between males and females and for the benefit of the females.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

لفــرد ، كمــا اجمــع إن مرحلــة مــا قبــل المدرســة مرحلــه مهمــة وحساســة وحاســمة فــي حیــاة ا

ـــاحثو  ـــذكاء بـــالظهور العلمـــاء والب ـــد الطفـــل بالتشـــكل ویأخـــذ ال ـــواة الشخصـــیة عن ـــدأ ن ن الن فیهـــا تب

ا ، وان هــذه المرحلــة المهمــة مــن والتبلــور ویبــدأ بتكــوین اتجاهاتــه نحــو الجماعــة التــي ینتمــي إلیهــ

حیـاة الطفـل تسـتحق االهتمـام والرعایـة سـواء علـى مسـتوى البیـت أو الروضـة أو المجتمـع . فعلــى 

حسن اختیارها یتوقف مستقبله المدرسي واألسـري والمجتمعـي ولـذلك تسـتحق هـذه المرحلـة العنایـة 

أن  بة أو المجتمــع وال یجــالكبیــرة مــن قبــل جمیــع األطــراف ســواء علــى مســتوى البیــت أو الروضــ

تقتصر هذه المرحلة على الرعایة واالهتمـام فـي تـوفیر الرعایـة الصـحیة والتغذیـة المالئمـة فحسـب 

اف والعمــل علــى تحقیــق كبیــرة لالستكشــ ابــل یجــب تــوفیر البیئــة المناســبة والتــي تتــیح للطفــل فرصــ

  ).٢٠٠، ٢٠٠٣ه وتعلمه (خلیفة ،نمائ

نشــاط عقلــي ویبــدو ذلــك فــي تكــوین الطفــل للمــدركات تعــد مرحلــة ریــاض األطفــال مرحلــة

التي تزید من قدرته على التفكیر الن نموه یزداد ویكون إدراكه للعالقات عملیا وبعیدا عن التجرید 

ویستطیع الطفل التصمیم في حدود ضیقة لیفسح المجال لتنمیة خبراته المتنوعة وممارسة األشیاء 

ـــر مـــن المعلومـــات المختلفـــة وٕادراك أوجـــه الشـــبه واالخـــ ـــى فهـــم الكثی ـــه عل ـــزداد قدرت تالف بینهـــا وت

البســـیطة وكیفیـــة ســـیر بعـــض االمـــور التـــي یهـــتم بهـــا وتجلـــب انتباهـــه وتـــزداد مقدرتـــه علـــى الـــتعلم 

ویالحــظ زیــادة التــذكر المباشــر، وقــدرة األطفــال علــى التــذكر تتجســد بصــور األشــیاء حیــث یتــذكر 

األســـماء ویعتمـــد التـــذكر علـــى مســـتوى نمـــوهم العقلـــي األســـماء ولكـــن ذاكـــرة األشـــكال تفـــوق ذاكـــرة 

  ).١٠٠، ١٩٨٧والمعرفي وعلى نوع المادة المستذكرة  (حنتوش، 

تلعب عملیة التعلیم والتعلم قبـل المرحلـة االبتدائیـة دورا كبیـرا فـي رعایـة الطفـل ومسـاعدته 

واجتماعیا ووجدانیا في توفیر جمیع العوامل واإلمكانات على النمو السوي المتوازن جسمیا وعقلیا

وروحیا ویتم شحذ حواس الطفل التي تعتبر منافذ ومداخل المعرفة لعقلـه وهـي الفتـرة الحرجـة التـي 

ترسي فیها معـالم شخصـیة الطفـل لیتحـدد إطارهـا وتتضـح معالمهـا ویالحـظ زیـادة التـذكر المباشـر 

ا ویـتم فـي هـذه المرحلـة كما یالحظ سهولة تذكر الكلمات والعبارات المفهومة بعكس الغامضة منه

االهتمام بالقصص التربویة لمساعدة الطفل على تكوین المفاهیم بصورة واضحة فعالة تـؤدي إلـى 

معالجـة مشـكالته معالجــة ناجحـة معتمــدة علـى تفكیــر واقعـي سـلیم وهــو یسـلك طریقــه نحـو أهدافــه 

رمــزي ویبقــى التفكیــر ویكــون تفكیــره ذاتیــا یــدور حــول نفســه كمــا یظهــر فــي هــذه المرحلــة التفكیــر ال

  ).٨٧، ٢٠٠٣خیالیا ولیس منطقیا حتى یبلغ الطفل السادسة من عمره (ابو الرب، 

ویختلف الناس اختالفا بینا في تحدید المدى الزمنـي للتـذكر واغلـبهم یعـود بالـذكریات إلـى 

تتــذكر الســنة الثالثــة أو الرابعــة وتمتــاز اإلنــاث عــن الــذكور فــي التبكیــر ببــدء هــذا المــدى الزمنــي ف
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حوادث تفوق في مقامها الحوادث التـي یتـذكرها الـذكور ویمكـن أن نسـتنتج مـن دراسـات عدیـدة ان 

القــدرة علــى التــذكر تــزداد مــع العمــر وتــزداد مــن حیــث الكفایــة فــي اســتیعاب اكبــر عــدد ممكــن مــن 

العناصر ، ومن حیث االحتفـاظ بالمعلومـات أطـول مـدة ممكنـة ویجـب ان ال ننسـى ان هـذا النمـو 

ن التـذكر یتمشـى مـع النمـو فـي االنتبـاه وكلمـا ارتفـع مسـتوى الطفـل العقلـي ونمـت قدراتـه العقلیـة مـ

  )٢٧٢، ١٩٨٨زادت قدرته على التذكر (هرمز ، ابراهیم ، 

ومن هنـا جـاءت أهمیـة البحـث مـن خـالل أهدافـه وهـي الكشـف عـن  مسـتوى التـذكر لـدى 

التــذكر لهــذه الفئــة یعــزى إلــى متغیــر ) ســنوات وهــل یوجــد فــرق فــي مســتوى ٦-٥األطفــال بعمــر (

الجنس.

مشكلة البحث ٢-١
) ســــنوات یتطلــــب ٦-٥إن ازدیـــاد االهتمــــام بالطفــــل فـــي مرحلــــة ریــــاض األطفـــال بعمــــر (

التحدیــد النــوعي لقدراتــه بشــكل دقیــق ومــا یملكــه مــن مهــارات عقلیــة، األمــر الــذي یســتوجب وضــع 

علمیــة وبمــا أن التــذكر مــن العملیــات قیاســات ذات شــروط ومواصــفات محــددة مبنیــة علــى أســس 

العقلیة المهمة والتي من خاللها تحدد قدرات الطفل المستقبلیة وتساعده على بناء شخصـیته ومـن 

خــالل الدراســات التــي ناقشــت مشــكالت األطفــال تبــین أن هنــاك قســما مــن األطفــال یعــانون مــن 

یطة للتعـرف إلـى قـدرة األطفـال علـى نسیان وعدم تذكر ، ارتأى الباحثـان القیـام بهـذه التجربـة البسـ

) سنوات من خالل عرض صور ریاضیة.٦-٥التذكر بعمر (

أھداف البحث٣-١
) سـنوات مـن ٦-٥یهدف البحث الحالي التعرف إلى مستوى التذكر لـدى األطفـال بعمـر (

خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

) سنوات؟٦-٥ما مستوى التذكر لدى األطفال بعمر (.١

) سنوات یعزى إلى متغیر ٦-٥فرق معنوي في مستوى التذكر لدى األطفال بعمر (هل یوجد.٢

الجنس؟

مجاالت البحث ٤-١
أطفال الریاض في الساحل األیسر (الصف التمهیدي).المجال البشري:

ریاض األطفال.المجال المكاني:

  .١٥/٤/٢٠٠٦ولغایة  ١٥/٢/٢٠٠٥من المجال الزماني:
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تحدید المصطلحات ٥-١
مؤسسات تربویة ومدارس لألطفال یـدخلونها الصـغار مـن أكملـوا الرابعـة مـن . ریاض األطفال :١

وتهدف الى تنمیة والثانیة بـ(التمهیدي)،عمرهم ومدتها سنتان السنة األولى تعرف بـ(الروضة)

، ٢٠٠٤(داؤد وقـــادر،جوانـــب شخصـــیتهم الجســـمیة والعقلیـــة واالجتماعیـــة والروحیـــة والوطنیـــة

١٠٨.(  

عملیــة عقلیــة تهــتم بشــكل أساســي بالعملیــات الداخلیــة التــي تتصــل بتنظــیم المعلومــات التــذكر:  .٢

)١٩٩١،٨٠واستعادتها عند الحاجة إلیها. (االزرجاوي ، 

أو هــو القــدرة علــى اســتدعاء البیانــات المخزونــة بــنفس الشــكل الــذي خزنــت بــه االســتجابة لمثیــر -

)١٩٩٦،٢٣معین . (ابو حطب، 

المعلومـات التـي  ءالتـذكر هـو القـدرة العقلیـة التـي تـرتبط باسـتدعااإلجرائـي للباحثـان : التعریف -

یتعرض لها األطفال في هذا البحث وتقاس بالدرجة التي یحصل علیها األطفال على المقیاس 

المعتمد في هذا البحث. 

الخلفیة النظریة والدراسات السابقة -٢
الخلفیة النظریة١-٢
مو الطفل في مرحلة ریاض األطفالمظاھر ن١-٢-٢

تسمى هذه المرحلة بمرحلة ما قبل المدرسة وتعد مرحلة مهمـة فـي حیـاة الطفـل حیـث یقـل 

فیهــا اعتمــاده علــى الكبــار ویــزداد اعتمــاده علــى نفســه ، ان مرحلــة التغییــر العقلــي عــن اإلحســاس 

اول الطفـل اكتشـاف العـالم باالستقالل الذاتي وهذا ما یسـمیه (اریكسـون) بسـلوك المبـادأة حیـث یحـ

الخارجي المحیط به ، كمـا یبـدأ باالنتقـال مـن البیئـة المنزلیـة المحصـورة الـى بیئـة ریـاض االطفـال 

مبتــدأ باكتســاب أســالیب توافقیــة صــحیة مــن خــالل تفاعلــه مــع البیئــة الخارجیــة كمــا یــتم فــي هــذه 

محیطة به) فهو یریـد ان یعـرف المرحلة استكشاف الطفل للبیئة المحیطة من (الناس ، واالشیاء ال

ماهیة هذه االشیاء ، ومن هنا تبدأ عملیة التنشئة االجتماعیة واكتساب القیم واالتجاهات والعادات 

االجتماعیــة والتمییــز بــین الخطــأ والصــواب وبــین االفعــال الصــحیحة واالفعــال الخاطئــة لــذلك فــان 

عدته لالســتفادة مـن هـذه المرحلــة الطفـل فـي هــذه المرحلـة یحتـاج الــى رعایـة خاصـة مــن اجـل مسـا

الن االســــرة العربیــــة بامكاناتهــــا االجتماعیــــة واالقتصــــادیة والثقافیــــة والتعلیمیــــة غیــــر كافیــــة لتلبیــــة 

احتیاجاتــه ، ولهــذا فــان ریــاض االطفــال حــدائق بیئیــة غنیــة میســرة لنمــو الطفــل مــن كافــة الجوانــب 

زمــة فــي بنــاء صــحي واســع ولهــذا تعتبــر النهــا مــزودة بالكــادر المؤهــل واالمكانــات الضــروریة الال

ـــاط العـــاطفي  ـــوفر لهـــم االرتب ـــذي ی ـــال فـــرص النمـــاء والتعلـــیم والمـــالذ ال حاجـــة ملحـــة تیســـر لالطف

لحیـاة الطفـل  اوالتواصل مع مجتمع الروضة ، ویجب ان نعـرف ان ریـاض االطفـال لیسـت امتـداد
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طفــل مــن حاجاتــه التــي فــي المنــزل فحســب بــل هــي ایضــا تحســین لهــا اضــافة علیهــا فهــي تحقــق لل

الیمكن ان تحققها له اسرته ، وكذلك تعمل دور ریاض االطفال على تصحیح كثیر من االخطاء 

  ).٣٠، ٢٠٠٣التي یقع فیها االباء واالمهات لسبب او اخر (الكسواني واخرون ،

تعد مرحلة ریاض االطفال مرحلة نشاط عقلي سریع التدفق ویبـدو ذلـك فـي تكـوین الطفـل 

التـي تزیـد مـن قدرتـه علـى التفكیـر وزیـادة محصـوله اللغـوي ورغبـة االسـتطالع والمعرفـة للمدركات

وفي قدراته على التخیل والتصور وقد تصل احیانا الى ربط الحقیقة بالخیال .

  ).١٣٥، ٢٠٠٣(ابو الخیر ، 

یر وفي الفلسفة الیونانیة یشیر افالطون الى اهمیة التعلیم فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة وتـاث

ذلك في اعداد الفـرد وتكیفـه ، امـا جـون لـوك فقـد اكـد علـى اهمیـة التعلـیم فـي الطفولـة المبكـرة مـن 

خالل تكوین عادات للطفـل تتماشـى مـع القـیم الطبیعیـة السـائدة للجماعـة التـي یعـیش فیهـا وابعـاده 

ارسـه الطفـل عن المیول الطبیعیة التي التتماشي مع العادات والتقالید ان النشاط الحركـي الـذي یم

فــي الروضــة لــه فوائــد كثیــرة فــال تقتصــر فائــدة اللعــب الحركــي علــى المكونــات الجســمیة فــي بنیــة 

Psychicالشخصــیة فحســب بــل تتعـــداها الــى الفاعلیــة النفســـیة ( Activeness أي فاعلیـــة (

االنتبـــاه واالدراك والتخیـــل والتفكیـــر والـــذاكرة والضـــبط الـــذاتي وغیـــر ذلـــك مـــن مظـــاهر تطـــور نمـــو 

  ).١٠٤،  ١٩٨٧عملیات النشاط النفسي للطفل (بلقیس ومرعي ، 

ــتعلم عنــد لوممــا الشــك فیــه ان  تــوفر الوســائل التعلیمیــة ، اثــرا فــاعال فــي تســهیل مهمــة ال

الطفــل وتزیــد فــي الحصــیلة اللغویــة والقــدرة علــى التعبیــر عــن موضــوعات معینــة فضــال عــن تنمیــة 

  ).١٨٧،  ٢٠٠٠التفكیر لدیه (ابو طالب ، 

فكـرة ایجـاد ریــاض االطفـال قبـل ســن الـتعلم االبتــدائي تعـود الـى وقــت (كومینـوس) فــي  ان

منتصــف القــرن الســابع عشــر ثــم جــاءت اراء وكتابــات جــان لــوك وروســو وبســتالوزي لتؤكــد اهمیــة 

) فـي ١٨٣٧الول روضة لالطفـال عـام ( اریاض االطفال في تربیة الطفل ، ویعتبر فرویل مؤسس

ات اخریات في امریكا بتاسـیس ریـاض االطفـال بعـد هـذا التـاریخ ثـم اصـبحت المانیا ثم قامت مربی

  .)١٨٧٣ریاض االطفال جزءا من النظام التعلیمي في امریكا عام (

  ).١٧٢،  ١٩٦٧، اسماعیل واخرون(

الذاكرة : ٢-٢-٢
هناك وجهات نظر معاصرة فسرت الذاكرة وفق مفهوم التكوین الفرضي منها وجهة النظر 

ة التـي ضـمنت الكثیـر مـن النمـاذج المعاصـرة لتفسـیر الـذاكرة والتـي تعـد نمـاذج مقبولـة مـن المعرفیـ

عدد كبیر من العلماء منها:

ن:شفری-كنسوننموذج اث
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ان المعلومـــات التـــي تتلقاهـــا اعضـــاء الحـــس یبـــدو انهـــا تحفـــظ بســـهولة فـــي اجهـــزة للتخـــزین او 

storageانظمة  systems : وهي  

sensoryأ. الذاكرة الحسیة  Memory او المخزون الحسيstore sensory:

وهذه المادة التي تحفظ في الذاكرة الحسیة تشبه الصورة التي تظل في مخیلتك بعد النظر 

الیها وهذه المادة او هذه المعلومات تختفي في اقل من الثانیة اال اذا تم نقلهـا فـورا الـى جهـاز 

اخر للذاكرة.

Short(STM)قصــیرجهــاز الــذاكرة ذي المــدى ال ب. Term Memory او المخــزون ذو

Shortالمدى القصیر  Term Store:

حیث یتم خزن المعلومات في هذا المخزن من خالل اعادة ارسال المعلومات الحسیة الى 

المخـــزن ذي المـــدى القصـــیر ، فعلـــى الفـــرد ان ینتبـــه الـــى المعلومـــات لوقـــت قصـــیر ، أي تحویـــل 

الــى كلمــات وحینئــذ تمــر المعلومــات الــى الــذاكرة ذات المــدى القصــیر الترمیــز او شــفرة المعلومــات 

وهذا الجهاز كثیرا ما یصور على انه مركز الوعي .

Long(LTM)جهــاز الــذاكرة ذي المــدى الطویــل  ج. Term Memory او المخــزون ذو

termالمدى الطویل  store long:

ة فســـوف ینتهـــي بهـــا االمـــر الـــى اذا لـــم یـــتم نقـــل او خـــزن المـــادة مـــن القصـــیرة الـــى البعیـــد

النسیان اما اذا تم تحریكهـا الـى المخـزن ذي المـدى الطویـل فیجـب ان نتعامـل معهـا بطریقـة اكثـر 

عمقــا وذلـــك مــن خـــالل اســتخدامنا بوســـائل حفــظ جیـــدة الجــل فهـــم المــادة واضـــفاء المعنــى علیهـــا 

د ان نعـــرف ان هنـــاك والبـــ، وربطهـــا بمعلومـــات وافكـــار موجـــودة فعـــال فـــي المخـــزن طویـــل االمـــد 

الن المخـــزن القصـــیر المـــدى هـــو ، اتصـــاال دائمـــا بـــین جهـــازي الـــذاكره القصـــیر والطویـــل المـــدى

المسؤول عـن اسـترجاع كـال مـن الـذكریات طویلـة المـدى والقصـیرة المـدى وان المخـزن ذي المـدى 

بة في الذاكرة الطویل یخزن المعاني واالفكار الیام واشهر وسنین بل العمر كله والبحث عن االجا

الطویلـــة یكـــون ســـریعا ودون أي جهـــد. ان جمیـــع العملیـــات المعرفیـــة مـــن تـــذكر وتفكیـــر واالدراك، 

والــــوعي، والتعلــــیم، وحــــل المشــــكالت، والتفاعــــل االجتمــــاعي، واللغــــة تســــتلزم القــــدرة علــــى تخــــزین 

لیـة عقلیـة تهـتم المعلومات في الذاكرة، واالدراك الیقوم اال على تذكر الصور السابقة، فالتـذكر عم

بشــكل اساســي بالعملیــات الداخلیــة التــي تتصــل بتنظــیم المعلومــات واســتعادتها عنــد الحاجــة الیهــا، 

وان التــذكر وظیفــة العقــل مــن حیــث هــو وحــده وان الوظیفــة الرئیســة لــه هــي اســترجاع الموقــف او 

تـــذكر هـــو الموضـــوع او االحـــداث الماضـــیة التـــي تكـــون جـــزءا مـــن تـــاریخ حیـــاة الفـــرد والشـــك ان ال

المحور االساسي لكل العملیات العقلیة والقوة التـي تكمـن وراء كـل نشـاط عقلـي نفسـي ومـن دونهـا 

سیرى الفرد تكـرارا للحیـاة والیسـتطیع تعلمهـا كمـا انـه الیمكـن ان یسـتقرئ الماضـي ویفهـم الحاضـر 
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ه نحـو االفضـل وامكانیة االفادة منهـا فـي المسـتقبل وباسـالیب معرفیـة تسـاعده علـى االرتقـاء بحیاتـ

)١٩٩١،٨٠(االزیرجاوي ، 

التذكر٣-٢
هو العملیة العقلیة التي یستطیع بها الفرد استرجاع الصور الذهنیة والبصریة والسمعیة او 

غیرهــا مــن الصــور االخــرى التــي مــرت فــي الماضــي او الحاضــر ومــن ثــم تعتبــر عملیــة التــذكر 

ارتباطیة النها تربط الماضي بالحاضر .

اع ما سبقت معرفتـه واالنسـان یتـذكر اشـیاء شـتى فقـد یتـذكر كلمـة یسـتخدمها وهو استرج

فــــي التعبیــــر عــــن نفســــه او معرفــــة او صــــورة او حالــــة نفســــیة او رغبــــة او احســــاس او عاطفــــة ، 

واالســترجاع ضـــروري فـــي مواجهــة المشـــاكل حیـــث یحتــاج المـــتعلم الـــى االســتعانة بـــذخیرة تجاربـــه 

بطریقة شعوریة واضحة .

التذكر في معظم االحوال اال اذا وجد مؤثرا یستثیره ولهـذا السـبب یعـرف العلمـاء والیحدث 

التذكر على انه استجابة مكتسبة لمؤثر سابق لها.

وتوجــد فتــرة بــین التعــرض للمــؤثر واســتدعاء الــذاكرة یطلــق علــى هــذه الفتــرة وقــت التــذكر 

recall timeوضـوع التـذكر وقـد وجـد وقـد وجـد ان هـذه الفتـرة تختلـف بحسـب صـعوبة وسـهولة م

ان اقصر مدة للتذكر هي نصف ثانیة وقد تطول الى ماالنهایة عندما یطبق النسیان على الذاكرة 

كمــا تختلــف ســرعة التــذكر بــاختالف الفتــرة التــي تمضــي علــى االســتذكار فمــثال ســرعة التــذكر بعــد 

د یـوم مـن الـتعلم والـى ثانیـة بعـ ٢.٤التعلم مباشرة تكون ثانیة ونصف ولكن هذه الفترة تطـول الـى 

ثالث ثوان بعد اسبوع من التعلم .

والتــذكر مــن العملیــات العقلیــة التــي یقــوم بهــا الطفــل فــي ســن مبكــرة فهــو عنــدما یبلــغ مــن 

العمر سنة تقریبا یقـوم بـبعض االسـتجابات التـي تـدل علـى انـه یتـذكر مـا مـر بـه مـن خبـرات ربمـا 

لعمر یزداد التذكر المباشر عند اطفال هذه المرحلـة تكون قد انقضت علیها اسابیع عدة ، وبتقدم ا

فلــدى اطفــال هــذه المرحلــة قــدرة هائلــة علــى تخــزین االشــكال العامــة ، ففــي دراســة علمیــة عرضــت 

) صـورة علـى مـدى یـوم واحـد بمعـدل زمنـي مدتـه ٦٠على مجموعة من االطفال في سـن الرابعـة (

) صـــورة مــن بـــین ٦٠لــب الــیهم اســـتخراج الـــ((ثــانیتین) فقــط للصـــورة الواحــدة وفـــي الیــوم التـــالي ط

%) مــــن ٨٠) صـــورة وكانــــت النتیجــــة ان الطفـــل المتوســــط اجــــاب اجابـــات صــــحیحة فــــي (١٢٠(

الحاالت.

) ســـنوات الـــى قـــدرة اطفـــال هـــذه ٦-٥وتشـــیر دراســـة اخـــرى اجریـــت علـــى االطفـــال مـــن (

لطفــل للعبــارات المرحلــة علــى تــذكر كــل مــن االلفــاظ والحركــات والصــور والمعــاني كمــا ان تــذكر ا

والكلمــات المفهومــة یكــون ایســر مــن الكلمــات والعبــارات الغامضــة ، كــذلك یســتطیع الطفــل تــذكر 
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االجــزاء الناقصــة مــن الصــورة اال ان التــذكر كعملیــة عقلیــة یتــاثر بنمــو اللغــة لــدى طفــل المرحلــة 

المبكرة فكلما زادت مفردات الطفل ونمت لغته وزادت معلوماته كلما نمى تذكره. 

  ) ٧٨، ١٩٩٩(هالل ، 

وتشــیر بعــض الدراســات الــى ان اطفــال مرحلــة ماقبــل المدرســة یمتلكــون قــدرة كبیــرة علــى 

تخـــزین الشـــكل التصـــوري العـــام وانـــه قـــادر علـــى اســـتخدام نـــوعین مـــن اســـتراتیجیات الـــذاكرة وهمـــا 

درا ) وان هــذه القـدرة تتطــور عنـد الطفــل فیصـبح قــاrecognition) والتعـرف (recallاالسـتدعاء (

على ادراك التفاصیل بشكل اكبر على شـكل صـور ذهنیـة اشـبه مـاتكون بصـورة كاملـة عـن الشـي 

  )٩٨، ٢٠٠٦، (اسعد

كیف نساعد الطفل على تقویة الذاكرة والتذكر ٤-٢
تعتبر مهمة النمـو العقلـي للطفـل مهمـة القـائمین علـى تربیتـه فمعرفـة خصائصـه ومظـاهره 

اختیار اكثر الظروف مالئمة للوصـول بقدراتـه واسـتعداداته إلـى تفید إلى حد بعید في تعلم الطفل و 

ویعتبر اكتساب الطفـل للمفـاهیم بمـا فیهـا المفـاهیم المجـردة ونمـو التفكیـر والقـدرة اقصى حد ممكن

علــى ادراك العالقــات والفهــم والتنظــیم واالدراك الواضــح للموضــوع والعامــل االنفعــالي والــزمن بــین 

كـــان هـــذا المـــدى قصـــیرا كـــان التـــذكر اقـــوى واوضـــح والـــذاكرة كغیرهـــا مـــن التخـــزین والتـــذكر فكلمـــا 

الفعالیــات العقلیــة تنمــو وتتطــور ، وتتصــف ذاكــرة الطفــل فــي السادســة مــن عمــره بانهــا الیــة معنــى 

ذلــك ان تــذكر الطفــل الیعتمــد علــى فهــم المعنــى وانمــا علــى التقیــد بحرفیــة الكلمــات وتتطــور ذاكــرة 

یــة وان التــذكر المعنــوي الیتقیــد بالكلمــات وانمــا بــالمعنى والفكــرة وبفضــله الطفــل نحــو الــذاكرة المعنو 

) اصـــناف كمـــا ان الرســـوخ یـــزداد وكـــذلك الدقـــة فـــي  ٨-٥یـــزداد حجـــم مـــادة التـــذكر لیصـــل إلـــى (

االســترجاع ، ویســاعد علــى نمــو الــذاكرة المعنویــة نضــج الطفــل العلقــي وقدرتــه علــى ادراك العالقــة 

هــا وفهمهــا ، ویتطــور التــذكر مــن الشــكل العضــوي إلــى االرادي. وان بــین عناصــر الخبــرة وتنظیم

الطفــل فــي بدایــة المرحلــة یعجــز عــن اســتدعاء الــذكریات بصــورة ارادیــة وتوجیههــا والســیطرة علیهــا 

ویبدو هذا واضحا فـي اجابتـه علـى االسـئلة المطروحـة علیـه أو نجـده یسـترجع فیضـا مـن الخبـرات 

یصــبح قــادرا فــي اواخــر المرحلــة علــى التــذكر االرادي القــائم علــى التــي التــرتبط بالســؤال وتــدریجیا

اســتدعاء الــذكریات المناســبة للظــروف الراهنــة واصــطفاء مــا یناســب الموقــف ، وذاكــرة الطفــل ذات 

طبیعة حسیة مشخصة في البدایة فهو یتذكر الخبرات التي تعطى له بصورة مشخصة ومحسوسـة 

ام الطفـل اشـیاء وصـور مشخصـة وكلمـات مجـردة وطلبنـا وعلى شكل اشیاء واقعیة فلو عرضـنا امـ

ـــه بعـــد عرضـــها مباشـــرة ان یـــذكر مـــا حفظـــه منهـــا لوجـــدناه یـــذكر االشـــیاء والصـــور واالســـماء  من

المشخصــــة اكثــــر مــــن تــــذكره لالعــــداد والكلمــــات المجــــردة ولهــــذا الســــبب یســــتطیع طفــــل المدرســــة 

خبرات التــي اكتســبها عــن طریــق الحــواس.االبتدائیــة الســیما الســنوات االربعــة االولــى االحتفــاظ بــال
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وان تثقیف الطفل واعداده للنمو االنفعالي واالجتماعي وتنمیة مشاعر الذات واالستقاللیة وتطـویر 

وعلى ذلـك فانـه مـن االبداع لدیه هي من االهداف التي ینبغي ان تلتزم بها برامج ریاض االطفال

ات النمــو العقلـــي وتتمثــل فــي تهیئــة الفـــرص الضــروري ان تتــوافر فــي هــذه المرحلـــة العمریــة حاجــ

الصــفیة والخبــرات الالزمــة الشــباع میــل الطفــل وحبــه للالســتطالع عــن طریــق الــرحالت الخارجیــة 

واالنشـــطة المختلفـــة كمـــا یجـــب ان تكـــون فتـــرة النشـــاط غیـــر طویلـــة. (الموســـوعة الشـــاملة لتربیـــة 

االطفال)

)www.coolbabygraphics.com(

إجراءات البحث-٣
منھج البحث ١-٣

استخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
یتكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن جمیـــع ریـــاض االطفـــال الموجـــودة فـــي مركـــز محافظـــة نینـــوى 

ریاض الموجودة في الساحل االیسـر فقـط والتـي ) روضة وقد اختار الباحثان ال٢٤والبالغ عددها (

) روضـة وذلــك للظــروف االمنیـة ولقــرب تواجـد البــاحثین فــي السـاحل االیســر مــن ١٢بلـغ عــددها (

ــدینا (هــذه الریــاض وقــد تــم تقســیم الســاحل االیســر إلــى عــدة منــاطق جغرافیــة وبــذلك ت ) ٦كونــت ل

منـــاطق وعلـــى اساســـها تـــم اختیـــار روضـــة مـــن كـــل منطقـــة وروعـــي فـــي هـــذا االختیـــار ان یمثـــل 

الریـــاض المختـــارة انتشـــارا جغرافیـــا واقتصـــادیا واجتماعیـــا مناســـبا وقـــد تـــم اختیـــار العینـــة بالطریقـــة 

) طفـــل مـــن كـــل روضـــة لیشـــمل ٢٠) طفـــال وطفلـــة وبواقـــع (١٢٠العشـــوائیة والتـــي تتكـــون مـــن (

) یمثل عینة البحث.١تساوي في عدد االطفال ، والجدول (ال

  )١جدول (ال

یمثل عینة البحث

العدداسم الروضةالمنطقةت

٢٠روضة الریاحیینحي الشرطة١

٢٠روضة االزاهیرحي البرید٢

٢٠روضة الصنوبرحي العربي٣

٢٠روضة ذو النورینحي النور٤

٢٠روضة الثورةحي الضباط٥

٢٠روضة الشموعحي الفیصلیة٦

١٢٠المجموع
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التجربة االستطالعیة ٣-٣
روضـة الفـردوس االهلیـة قام الباحثان باجراء التجربة االستطالعیة على عینـة مـن اطفـال 

) اطفال وتم شرح امكانیة التذكر لدیهم من خالل عرض نماذج حیة كانـت ١٠والتي بلغ عددهم (

) صور وكانت الفترة الزمنیة بین عرض صورة واخرى ٦لغ عددها (ب)صور ریاضیة عبارة عن (

) ثـوان طلـب مـنهم تـذكر ٥وبعـد (مـن عـرض جمیـع الصـور  ء) ثانیة وهكذا إلى ان یتم االنتهـا٢(

بالموافقــة علــى عالیــة ممــا دفــع البــاحثین وكانــت نســبة التــذكر لــدیهم عرضــت علــیهم التــي الصــور 

اجراء البجث.

أدوات البحث ٤-٣
جد بحوث سابقة أو دراسة سابقة أو مشابهة اعتمدها الباحثـان فـي بنـاء هـذا االختبـار التو 

ریاضـــیة مســـتوحاة مـــن بیئـــة الطفـــل ) صـــورة ٣٦قـــام الباحثـــان بتصـــمیم اختبـــار یتكـــون مـــن (بـــل 

مجمــوع الصــور لیصــبح للتمویــه ریاضــیة اخــرى ) صــور ٦) فضــال عــن (١(ملحــق المعروفــة لدیــه 

مستوحاة من بیئة الطفل .یة ریاض)صورة وهذه الصور ٤٢(

والمختصــین فــي مجــال علــم *ثــم قــام الباحثــان بعــرض الصــور علــى مجموعــة مــن الخبــراء

الــنفس ، والقیــاس والتقــویم ، وفــي مجــال علــم الــنفس الریاضــي وعلــى ضــوء االجابــات تــم تحدیــد 

ان %) ویشـیر بلـوم بهـذا الخصـوص الـى "٨٠االختبار والذي حصل على نسبة اتفـاق اكثـر مـن (

%) فاكثر من اراء المحكمین".٧٥على الباحث الحصول على الموافقة بنسبة (

  ).١٢٦،  ١٩٨٣ن ، و (بلوم واخر 

الخبراء*

جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة -. أ.د. ودیع یاسین محمد ١

جامعة الموصل-كلیة التربیة -.أ.م.د. عبد الرزاق یاسین ٢

جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة -.أ.م.د.ناظم شاكر ٣

جامعة الموصل-كلیة التربیة االساسیة -.أ.م.د.عكلة سلیمان علي ٤

جامعة الموصل-كلیة التربیة االساسیة -.أ.م.د.ثابت محمد خضیر ٥

جامعة الموصل-كلیة التربیة -.أ.م.د.ایناس یونس مصطفى٦

جامعة الموصل-كلیة التربیة االساسیة -.أم.د.خشمان علي ٧

جامعة الموصل-كلیة التربیة االساسیة-.أ.م.د.سعد فاضل ٨

جامعة الموصل-لتربیة كلیة ا-.م.د.مارب احمد محمد٩
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وصف االختبار  ٥-٣
) وعنــد االختبــار یــتم عرضــها عــن طریــق CD) صــورة فقــط علــى (٣٦طبــع الباحثــان الـــ(

بیناضیة و ری) صور ٦تتكون من (وهذه الصور مقسمة إلى مجامیع كل مجموعة الكمبیوتر 

وعنـد اجـراء االختبـار ) ثانیـة ٢(من كـل مجموعـة فتـرة زمنیـة تتـراوح عرض صورة واخرى 

) ٣٦) عــن طریـــق الكمبیــوتر فـــي كــل روضــة یـــتم اختبارهــا وهـــذه الصــور الــــ(CDیــتم عــرض الــــ(

) مجامیع وعند ٦) صور لیكون عدد المجامیع (٦مقسمة إلى مجامیع كل مجموعة تحتوي على (

) ثـا بـین عـرض صـورة واخـرى مـن كـل مجموعـة وهنـاك ٢تكون هنالك فتـرة (عرض كل مجموعة

بــین عــرض المجموعــة االولــى والمجموعــة الثانیــة وهكــذا إلــى ان یــتم )ثــوان ٥(فتــرة زمنیــة مــدتها 

)صــور للتمهویــه) موضــوعة امــام الطفــل ٦) مــع (الـــ(٣٦) مجــامیع وتكــون الصــور الـــ(٦اختبــار الـــ(

) ثــوان یقــوم الطفــل ٥جموعــة االولــى واالنتهــاء منهــا وخــالل (علــى شــكل كارتــات وعنــد عــرض الم

) وهنــاك ٦بجمــع مــا الحظــه مــن صــور خــالل هــذه الفتــرة وهكــذا إلــى ان یــتم عــرض المجــامیع الـــ(

) ٦مشــغل للكمبیــوتر ومراقــب لكــل طفــل عنــد االختبــار لكــي ال یقــوم بجمــع صــورة اخــرى غیــر الـــ(

.التي تعرض في المجموعة الواحدة

احصـــاء عـــدد ) صـــورة قـــام الباحثـــان ب٣٦بمـــا ان عـــدد الصـــور هـــي (صـــحیح:طریقـــة الت

وتســجیلها امــام خــالل االختبــار وخــالل الفتــرة المحــددة بجمعهــا التــي قــام كــل طفــل لالصــور الكلــي 

واعطائــه درجــة لكــل صــورة صــحیحة وان اعلــى درجــة اســمه فــي قائمــة اســماء االطفــال المختبــرین

(صـفر) أي ان معیـار التصـحیح هـو عـدد الصـور التـي قـام ) درجة واقـل درجـة ٣٦للمختبر هي (

بجمعها كل طفل على حدا .

الوسائل االحصائیة ٦-٣
المتوسط الفرضي. .١

.المتوسط الحسابي.٢

.االنحراف المعیاري.٣

t.اختبار ٥ -test. ،١٠٠، ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي(  

  )٢٥٤، ١٩٧٧(البیاتي واثناسیوس، لعینة واحدة.                     t-testاختبار .٦
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عرض النتائج ومناقشتھا-٤
عرض النتائج١-٤

بعـد جمـع البیانـات مـن افــراد عینـة البحـث سـیقوم الباحثــان بعـرض النتـائج ومناقشـتها وفقــا 

لسؤالي البحث لتحقیق هدفیه وعلى النحو اآلتي:

و داللـة احصـائیة بـین المتوسـط النتائج المتعلقة بالسؤال االول: " هل هناك فرق معنوي ذ- ١

  ) " ؟١٨الحسابي للتذكر الفراد عینة البحث والمتوسط الفرضي (

لالجابة عن هذا السوال استخرج الباحثان المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري للتـذكر 

، ١٩٧٧لدى افراد عینة البحث ومن ثم طبـق االختبـار التـائي لعینـة واحـدة ( البیـاتي واثناسـیوس، 

  ) ٢). ودرجت النتائج في جدول (٢٥٤

  )٢جدول (ال

نتائج االختبار التائي ألفراد عینة البحث للقدرة على التذكر والمتوسط الفرضي

عینة 

البحث

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

١٢٠٢٦,٨٦٦٧٣,٩٩٩٨٦١٨٢٤,٢٩١,٩٨

) اكبــر مــن القیمــة التائیـــة ٢٤,٢٩ان القیمــة التائیـــة المحســوبة ( )٢( الجــدولیتضــح مــن

) وهـــذا یعنـــي انـــه یوجـــد فـــرق ذو ١١٩) ودرجـــة حریـــة (٠,٠٥) بمســـتوى داللـــة (١,٩٨الجدولیـــة (

داللة احصـائیة بـین متوسـط تـذكر افـراد عینـة البحـث والمتوسـط الفرضـي ممـا یـدل علـى ان لعینـة 

فــي مرحلــة ریــاض ان ى عــال علــى التــذكر ویعــزو الباحثــان الســبب بــعالیــة أو مســتو قــدرة البحــث 

االطفال یستمر النمو العقلي بالتزاید ولهذا تكون قدرة الطفل متطورة في اسـتخدام الرمـوز والصـور 

الذهنیــة وتــزداد بشــكل ملحــوظ ویعتقــد العــالم (بیاجیــه) ان تفكیــر الطفــل یختلــف فــي مظــاهره عــن 

فــل یعــد ادنــى فــي تفكیــره ویــدور حــول نفســه ویكــون التفكیــر فــي هــذه تفكیـر االنســان الراشــد أي الط

المرحلـة خیالیـا یعتمـد علـى الصـور اكثـر مـن اعتمـاده علـى المعـاني وان قـدرة االطفـال فـي مرحلـة 

الروضــة تتجســد بصــور االشــیاء حیــث یتــذكر االســماء ولكــن ذاكــرة االشــكال تفــوق ذاكــرة االســماء 

توى نمــــوهم العقلــــي والمعرفــــي ایضــــا وعلــــى نــــوع المــــادة ویعتمــــد التــــذكر عــــن االطفــــال علــــى مســــ

  ).١٠٠، ١٩٨٧المستذكرة . (حنتوش ،

وقــد تناولــت دراســات عدیــدة اهمیــة التعلــیم وقیمتــه فــي مرحلــة ریــاض االطفــال وقــد تركــزت 

هذه الدراسات على معدالت النمو خالل السنوات التي تسبق التعلیم االبتـدائي واثـر الخبـرات التـي 

الطفــــل علــــى مســــتوى الــــذكاء وتوصــــل تحلیــــل البــــاحثین ان ذكــــاء التالمیــــذ یتــــاثر یحصــــل علیهــــا 

) وجـود زیـادة فـي معـدل ذكـاء ١٩٦٩بالتحاقهم بریاض االطفال وبینت دراسة (كارمیس واخـرون ،
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االطفــال جــاءت كنتیجــة لقضــائهم ســنة واحــدة فــي ریــاض االطفــال قبــل التحــاقهم بالمدرســة (هرمــز 

  ).١٨٥، ١٩٨٨،ابراهیم ،

ما یتعلق بداللة الفـروق المعنویـة فـي مسـتوى التـذكر الفـراد العینـة تبعـا لمتغیـر الجـنس وفی

) یوضح ذلك:٣اشارت النتائج الى تفوق البنات والجدول (

  )٣جدول (ال

ي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة الفراد عینة البحثحسابوسط المتیوضح ال

  العددالجنس
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

لمعیاريا

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٦٠٢٤.٨٥٠٤.٠١٦اوالد
٠.٠٥  ١.٩٨٠  ٦.٠٣٧٨  

٦٠٢٨.٨٨٣٢.٨٠٤بنات

  )١٥٨) وامام درجة حریة (٠.٠٥معنوي عند نسبة خطأ (*

) درجــة ٢٨.٨٨٣الوسـط الحســابي للتـذكر لـدى البنـات بلـغ () بـان ٣مـن الجـدول (یتضـح 

) درجـــة ٢٤.٨٥٠) بینمـــا بلـــغ المتوســـط الحســـابي لـــدى االوالد (٢.٨٠٤راف معیـــاري قـــدره (وبـــانح

) وهـي اكبـر مـن قیمـة ٦.٠٣٧٨) وظهرت قیمة (ت) المحتسبة (٤.٠١٦وبانحراف معیاري قدره (

معنویــة للتــذكر بــین داللــة  يفــرق ذ) ممــا یــدل علــى وجــود ١.٩٨٠(ت) الجدولیــة والتــي بلغــت (

حة البنات .االوالد والبنات ولمصل

علــى الــرغم مـــن تضــارب نتــائج البحـــوث والدراســات بشــان اثـــر ودور الجــنس فــي فاعلیـــة 

التخــزین وتــذكر الحقــائق ، فــان اكثرهــا یؤكــد ان الفــروق الفردیــة بــین البنــین التختلــف عــن الفــروق 

ف الفردیة بین البنات وهناك فروق فردیة ایضا بین البنـین والبنـات كمجموعـة واحـدة ، مـن المعـرو 

ان البنــــات یتفــــوقن فــــي عملیــــة خــــزن المعلومــــات اللغویــــة واســــتعادتها ویتفــــوق البنــــون فــــي خــــزن 

  ).١٠٧، ١٩٩١المعلومات الریاضیة والمیكانیكیة الدقیقة على البنات (االزیرجاوي ،

) لمعرفة اثـر خبـرة الروضـة والجـنس علـى مسـتوى ١٩٨٣وأشارت دراسة قام بها (خلیل ، 

)طفال نصفهم مـن االطفـال الـذین سـبق ١٦٠ي عند األطفال ، اذ اختبر (الحرك –االداء االدراكي 

وان التحقوا بالروضة والنصف االخر لم یلتحقوا بها ومن كال الجنسین وأظهرت النتائج ان لمتغیر 

) بـــین مســـتوى أداء االطفـــال الـــذین ٠.٠٥خبـــرة الروضـــة تـــاثیرا ذا داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى (

لـم یلتحقـوا بهـا وكـان هـذا التـاثیر لمصـلحة أطفـال الروضـة وهـذا مـا یؤكـد التحقوا بالروضـة والـذین 

خبرة الروضة واثرها الفعال ، اما عن اثـر متغیـر الجـنس فقـد أشـارت النتـائج ان لـه تـاثیرا ذا داللـة 

) وكــان هــذا التــأثیر لصــالح البنــات (هرمز،ابــراهیم ١.٠١احصــائیة ایضــا فــي مســتوى الیقــل عــن (

١٨٦-١٨٥، ١٩٨٨.(  
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االستنتاجات والتوصیات-٥
االستنتاجات١-٥
) مستوى عال من التذكر .) سنوات لدیهم ٦-٥استنتج الباحثان بان األطفال بعمر

) ســنوات لــدیهن قــدرة تــذكر أعلــى مــن األوالد بعمــر ٦-٥اســتنتج الباحثــان بــان البنــات بعمــر (

) سنوات.٦-٥(

التوصیات ٢-٥
فـي العملیـات التعلیمیـة فـي والصور المحسوسة  وانیوصي الباحثان بضرورة اإلكثار من األل

ریاض األطفال.

. استخدام وسائل البیئة المحلیة المحیطة بالطفل في تنمیة ذاكرته وتنشیطها

المقترحات٣-٥
 بین الفئات العمریة في المدارس االبتدائیة إجراء بحوث مشابهة.

م یدخلوا ریاض األطفال.إجراء بحوث مشابهة بین أطفال دخلوا الریاض وأطفال ل

المصادر
، الطفولـة والمراهقـة،): علم النفس التكویني١٩٨٨هرمز (ابراهیم ، یوسف حنا و صباح حنا .١

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل.

منظـــور نفســـي –): "النمـــو مـــن الحمـــل إلـــى المراهقـــة ٢٠٠٣ابـــو الخیـــر ، عبـــد الكـــریم قاســـم (.٢

، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، األردن.١مریضي"، طاجتماعي طبي ت

): "مصادر ضغط العمل لدى معلمات ریاض األطفال فـي منطقـة ٢٠٠٠ابو طالب ، تغرید (.٣

) ،العـــدد ٢٧عمـــان الكبـــرى" ، مجلـــة دراســـات العلـــوم التربویـــة ، الجامعـــة األردنیـــة ، المجلـــد (

)، األردن.١(

مج طفــل مــا قبــل المدرســة ، األردن ، عمــان ، عمــارة ): بــرا٢٠٠٣ابــو الــرب ، یوســف احمــد (.٤

الطبعة االولى.،الحجیري ، دار قندیل للنشر والتوزیع

).٥):القدرات العقلیة ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصریة الطبعة (١٩٩٦ابو حطب ، فؤاد (.٥

عربیـة ): كیف نزین أطفالنا ، دار النهضـة ال١٩٦٧إسماعیل ، محمد عماد الدین وآخرون ، (.٦

، القاهرة .

ــــوي ، الموصــــل ، جامعــــة ١٩٩١فاضــــل محســــن (االیزرجــــاوي ،.٧ ــــنفس الترب ــــم ال ): اســــس عل

الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر .
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): اإلحصاء الوصفي واالسـتداللي فـي ١٩٧٧البیاتي ، عبد الجبار وزكریا زكي اثناسیوس ، (.٨

التربیة وعلم النفس ، الجامعة المستنصریة ، بغداد.

، دار الفرقـان ، ١): المیسر في علم النفس التربـوي ، ط١٩٨٤توفیق (،قیس ،احمد ومرعيبل.٩

عمان ، االردن.

): تقییم تعلم الطلبة التجمیعي والتكویني ، ترجمة محمد امین ١٩٨٣بلوم ، بنیامین وآخرون (.١٠

المفتي وآخرون ، دار ماكروهیل ، القاهرة.

): التطبیقـات اإلحصـائیة واسـتخدام الحاسـوب ١٩٩٩التكریتي ، ودیع یاسـین ومحمـد العبیـدي(.١١

في بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل.

): علم النفس الریاضي ، جامعة الموصل.١٩٨٧حنتوش ، معیوف ذنون (.١٢

): ریــــاض األطفــــال ، الكتــــاب الشــــامل ، دار المنــــاهج للنشــــر ٢٠٠٣خلیفــــة ، اینــــاس خلیفــــة (.١٣

.الطبعة األولى، ردنوالتوزیع ، األ

المالكات التعلیمیة في ): واقع الوسائل واأللعاب و٢٠٠٤داؤد ، ناجحة سلمان وخالدة قادر (.١٤

.٤٢ریاض األطفال ، مجلة كلیة التربیة األساسیة ، الجامعة المستنصریة ، العدد 

لنشر ): برامج طفل ماقبل المدرسة ، دار قندیل ل٢٠٠٣الكسواني ، مصطفى خلیل وآخرون (.١٥

والتوزیع ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى.

): اثــر بــرامج التلفزیــون علــى النمــو المعرفــي لــدى طفــل مــا قبــل ١٩٩٩هــالل ، احمــد توفیــق (.١٦

المدرسة ، رسالة ماجستیر .

كیف تساعد الطفل على تقویة الذاكرة والتذكر  ،الموسوعة الشاملة لتربیة األطفال .١٧

maphics.cowww.coolbabygr
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  )١الملحق (

جامعة الموصل 

كلیة التربیة األساسیة 

قسم التربیة الریاضیة

استبیان أراء الخبراء

األستاذ الخبیر :.........................................المحترم

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

-٥لـدى األطفـال بعمـر ( رقیاس القدرة على التـذكیروم الباحثان إجراء البحث الموسوم " 

) سنوات ، ویحـوي ٦-٥لعمر (قیاس القدرة على التذكر) سنوات " یهدف المقیاس المقترح إلى ٦

) ٤٢) صـــور للتمویـــه لیكـــون مجموعـــة الصـــور (٦) صـــورة فضـــال عـــن (٣٦هـــذا المقیـــاس علـــى (

صورة وهذه الصور مستوحاة من بیئة الطفل ویتم عرضها بالشكل اآلتي:

) صور بـین صـورة واخـرى ٦شكل مجامیع كل مجموعة تتكون من (عرض الصور على

) ثـــوان فـــي أثنـــاء الخمـــس ثـــواني یقـــوم الطفـــل بجمـــع مـــا ٥(ثـــانیتین) وبـــین كـــل مجموعـــة وأخـــرى (

)  موضــوعة ٤٢) ثــوان و تكــون الصــور الـــ(٥الحظــه مــن خــالل العــرض وخــالل المــدة المحــددة (

ي سـیتم عرضـها راجـین مـنكم إبـداء مالحظـاتكم أمام الطفل على شكل كارتات ، وأدناه الصور التـ

حول:

) صور.٦عدد الصور في المجموعة الواحدة (.١

) ثانیة.١٢) ثانیة وكل مجموعة (٢الفترة الزمنیة لعرض كل صورة (.٢

) ثانیة.٥الفترة الزمنیة بین مجموعة وأخرى (.٣

صالحیة الصور ، أهي مستوحاة من بیئة الطفل ام ال؟.٤

دیرمع جزیل الشكر والتق



معیوف ذنون و نجاة سعید

٣٣٠

  )٢الملحق (

  النعمالصورة  النعمالصورة



) سنوات٦- ٥قیاس القدرة على التذكر لدى األطفال بعمر (

٣٣١

  النعمالصورة  النعمالصورة

!خطأ



معیوف ذنون و نجاة سعید

٣٣٢

  النعمالصورة  النعمالصورة


