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  : ة مقدم
الطفل هو ثروة المستقبل لكل بالد العالم ، فالطفل يعبر اليوم عن األمـل               

 ، لذا فإن إسـتثمار الطفـل يعـد مؤشـرا            والمستقبلاقع  ويعبر في الغد عن الو    
حضاريا لتفوق األمم، وبالتالي يجب أال تـدخر الدولـة أي جهـد فـي تـوفير             

  .          االحتياجات األساسية التي تؤمن للطفل حياته ومستقبله 
وأطفالنا فى حاجة ماسة إلى بداية سليمة في التعامل معهم بـأول حيـاتهم            

 فى أنفسهم أمر جوهري إذا ما أردنا لهم القيـام           الثقةثمن، وبعث   فذلك ال يقدر ب   
شحاته سليمان محمد سليمان ،     (. بمسئولياتهم في المستقبل حين تشتد سواعدهم     

٥٤:  ٢٠٠٥(   
لذا يجب على العاملين بمجال  تربية الطفل التنسيق بين ما يقدم لألطفـال              

تفيدون كـذلك مـن     من معلومات وبين خصائص نموهم في هذه المرحلة، مـس         
النظريات التعليمية المتنوعة وترجمة ذلك إلى نشاطات سلوكية يوميـة يتعامـل            

علـى  (. معها األطفال في برامج شيقة تهدف إلى التنمية الشاملة والمتكاملة لديهم       
  )٤٦ :٢٠١٢مصطفى على العليمات،

وألننا نعيش في عصر المعلوماتية  فإذا أردنا أن نلحق بالركب البـد أن              
ربى النشىء منذ سن مبكرة ألن يكونوا مساهمين فى إنتاج المعرفة، وليس فقط             ن

فى إستهالك المعرفة ونحاول غرس عادة التعلم والتثقيف الذاتى لـديهم ، ولـذا              
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فنحن بحاجة إلى تدريب األطفال على أن يبحثوا بأنفسهم ويصلوا إلى المعرفـة،             
عبـد  (. وا على كـل جديـد    وأن يبحثوا عن حلول للمشكالت ويستكشفوا ويتعرف      

  )١٩٥،١٩٦: ٢٠٠٢التواب يوسف ،
 أثنـاء  مرحلـة ريـاض األطفـال    وهذا يتطلب دعم األطفال وخاصةً في       

تعاملهم مع بيئة التعلم لتحقق المهمة الرئيسية من البرنامج الذي يقوم على بيئـة              
ال التعلم الموجهة ذاتيا وذلك من خالل  توفير مواد تعليمية مناسبة ثم دعم األطف             

   )٢٠٠٧:١٨٢،رمضان مسعد بدوي،محمد متولي قنديل (. في استخدامهم لها
وبالتالي يجب على المعلمة أن تقوم بالتنظيم الفيزيقى الجيد لحجرة النشاط            
لخلق بيئة تشجع األطفال على اإلكتشاف والبحث بأنفسهم، لكى يصبحوا قـادرين    

ـ         ك  للمـشكالت، وإتخـاذ      على مواجهة مشكالتهم  وتقديم الحلول اإلبداعية لتل
  .القرارات

 وقد إتفق التربويون على ضرورة أن يكون منهج الروضة مـنهج مـرن        
يسهم في خلق الدافعية واإليجابية لطفل الروضة أثناء حصوله علـى المعـارف             
والمعلومات، وهذا ما يوفره تجهيزغرفة النشاط على أسـاس أركـان تعليميـة             

  )١٠٤ : ٢٠٠٧عزة خليل عبد الفتاح،. (متنوعة
ومن هنا أصبحت األركان التعليمية المكون األساسى لبيئـة الـتعلم فـى             
رياض األطفال، فهى المكان الذى يتم فيه النشاط واإلكتشاف والتعلم، ويمر فيـه             
بأنواع مختلفة من التعليم تقوده إلى صقل مهارات متعددة تحفـزه علـى تعلـم               

  )١٤٢ :٢٠١١السيد محمد شعالن وأخرون،(. أفضل
يمثل ركن المكتبة أحد األركان األساسية التعليمية في الروضـة، وفيـه            و

يتدرب األطفال على قراءة صور الكتاب، فيتطور لديهم حب القراءة، باإلضـافة            



 

 

 

 

 
 

 

ابتهـال بنـت صـالح بـن        (. إلى زيادة خبرات األطفال عن العالم من حولهم       
  )٦٨،٦٩: ٢٠٠٥حسن،

 ٢٠١٣م سـمير عمـر،    سوالف ابو الفتح ،حـسا    (وتؤكد دراسة كلًا من     
 أن مكتبة الطفل تنادى بمفهوم التربية المستمرة والتعلم الذاتى المعتمد على            )٣٤:

الجهود الفردية للمتعلم للحصول على المعرفة في شـتى مجاالتهـا، بإعتبـاره             
المنطلق األساسى للتعليم المعاصر المتحرر من الطرق التقليدية القائمـة علـى            

يتم تقديمه من خالل األنشطة المكتبية التى تخدم الطفـل  التلقين والحفظ، وهذا ما     
  .داخل وخارج حجرات الدراسة

ومما سبق ترى الباحثة إلى أن الهدف األساسى  من نظام ركـن المكتبـة       
كمكون أساسى لبيئة األركان التعليمية التى تمثل بيئة التعلم الذاتى بالروضة هـو         

مية الضبط الذاتى واالستقالل والشعور     مواجهة األطفال المواقف الجديدة بثقة، تن     
بالمسئولية، فهم نقاط القوة والضعف، مواجهة المشكالت وحلها، تنميـة الـوعى         
واللغة وتشجيع التعاون بين األطفال، ليصبحوا منتجين للعلم وليس فقط متلقـين            

  . له
وتؤكد الباحثة على ضرورة اإلهتمام بركن المكتبة وما يندرج منهـا مـن      

بية، وذلك من خالل استخدام ما يتناسب مـع الطفـل مـن أسـاليب               أنشطة مكت 
وباإلستفادة من  أحدث التطبيقات للنظريات التربوية المعاصـرة         ، وإستراتيجيات

وقد قامت الباحثة بتفعيل أنشطة ركن المكتبة في ضوء نظرية الـذكاء النـاجح              
ـ              تعلم لتحقيق الهدف الرئيسي من البحث الحالي وهو تنمية بعـض مهـارات ال

 & ,.Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L : (486الـذاتي،حيث أكـد  
Zhang, L. -F., 2008( بدلًا مـن  " الذكاء الناجح"ضرورة زيادة التركيز على

فإن الطفل الذي يمتلك الـذكاء النـاجح        . التركيز على المفهوم الكالسيكي للذكاء    



 

 

 

 

 
 

 

صحيح أو تعويض نقاط    يستطيع تحديد جوانب القوة والضعف لديه والعمل على ت        
  .الضعف وهذا ما يدعم ممارسات الطفل للتعلم الذاتى

أن إمتالك األطفال للـذكاء  ) Christenson, S. L. ,2012(كما أوضح 
الناجح يجعلهم أكثر موهبة من خالل إمتالك المعرفة الضمنية، وهـي المعرفـة             

له أفـضل أداء  التي يستخدمها الطفل يوميا في حل المشكالت التي تواجهه، وتجع    
في التفكير وصياغة الفروض وبناء القاعدة المعرفية المسؤولة عن بناء العمليات           

 . العقلية لديه

  :ة البحث وتساؤالته مشكل
  :ية األت النقاط امن مشكلة البحث تتضح
مالحظات الباحثة أثناء إشرافها على روضات التدريب الميدانى من قصور           -

 اثناء انشطة ركن المكتبة  متمثلًـا فـي          ممارسات معلمات رياض األطفال   
االقتصار على النشاط الموجه داخل ركن المكتبة ،والتنوع البـسيط الـذى            
يصل إلى حد المعدوم فى األدوات والمواد الموجودة بركن المكتبة ، وكذلك            

المعلمة ملقن والطفـل    ( على اساليب واستراتيجيات التعلم التقليدى         اإلعتماد
بغض النظر عن الفائدة التى تعود على المنظومة التعليميـة  ، ذلك   ) كمتلقى  

عند استخدامهن استراتيجيات متنوعة وخاصةً االستراتيجيات القائمة علـى         
التعلم النشط ومنها التعلم الذاتى، وهذا يتطلب وضع خطط تساعد  المعلمـة            
  في تعديل ممارساتها النشطة ركن المكتبة  حتى يتحقق الهـدف الرئيـسى             

والذى يتمثل في تنمية اتجاه االطفال االيجابى نحـو االطـالع علـى             منه  
مصادر المعرفة المتنوعة مما يسهم في خلق شخصية متكاملـة ومتوازنـه            

  .للطفل



 

 

 

 

 
 

 

الدراسات السابقة في مجال مكتبة الطفل بصفة عامـة ومكتبـة           نتائج  تأكيد   -
ـ      ة طفل الروضة بصفة خاصة على اهمية ركن المكتبة للطفل، ومنها  دراس

 والتى أكدت على ضرورة اإلهتمـام       )٢٠١١منال السيد أحمد حسين  ،       (
بالتدريب المستمر للقائم بالخدمة المكتبية  الخاصة باألطفال حتـى يتحقـق            
الهدف من مكتبة الطفل وهو تنمية مهارات وقدرات األطفـال المتـرددين            

 والتـى أشـارت إلـى أن         )٢٠١٢عال أحمد نايف نصر،     (عليها، دراسة   
عليم لم يعد حكرا على المدارس والحضانات بل إمتد ليشمل المكتبة كمنبع            الت

سوالف أبو الفتح الحمراوى وحسام سمير عمـر        (من منابع العلم، دراسة     
 التى أوصت بضرورة اإلهتمام الفعلى بالخدمات المكتبية كجـزأ          )٢٠١٣،

ل فـض (أساسي من البرامج المقدمة في الروضة وليس شكلًا فقط ، ودراسة            
 الذى أكد على ضرورة توفيرالظروف المناسبة مـن         )٢٠١٥جميل كليب ،  

كتب ومواد مكتبية متنوعة ليحصل الطفل على الـتعلم الممـزوج بالمتعـة            
التـى   ) ٢٠١٦محمد بن خميس بن حمد البوسعيدى ،      (والترفيه، ودراسة   

أوضحت الدور العظيم الذى تقوم به مكتبة الطفل في إثراء ثقافـة االطفـال    
  .سيع مداركهم من خالل االنشطة المحببة لقلوبهموتو

أهمية ترسيخ مبادىء التعلم الـذاتى  الـذى         تأكيد العديد من الدراسات إلى       -
 فهو يهدف إلى اكتساب الطفل مهارات       الروضة فى مرحلة    يلعب دورا فعاالً  

وتحقيق التربيـة   ، ليصبح له دوراً إيجابياً في تعلمه     وعادات التعلم المستمر    
 يعطى للطفل الحرية فى البحث والتجربـة    فهو، مرة للطفل مدي الحياة   المست

والتفاعل واكتشاف الخطأ بنفسه وتصحيحه تحت إشراف وتوجيه معلمتـه،          
بعكس الطريقة التقليدية التى تجبر األطفـال علـى أداء بعـض األنـشطة              
وتحصيل بعض المعلومات والمعارف دون االهتمام بإشباع رغبات االطفال         

عاة الفروق الفردية الموجودة بينهم وهذا ما أشـارت إليـه بعـض             أو مرا 



 

 

 

 

 
 

 

التـى أكـدت علـى دور    )(Cox, B. F. ,2013دراسـة  : الدراسات مثل
   استراتيجية التعلم الذاتى فى إكساب طفل الروضة سمات االبـداع، دراسـة       

)Mischel, H.N., & W. Mischel ,2013 (  التى أشارت إلى أهميـة
وتهيئته لتحمـل مـسئولية     ، وعادات التعلم المستمر  إكساب الطفل مهارات    

 .Boekaerts, M( تعليم نفسه بنفسه، وبناء مجتمع دائم التعلم، دراسـة   
& Corno, L 2015(  التي تشير إلى أن التعلم الذاتي يساعد الطفل علـى 

تعويض االستراتيجيات الغير مجدية في تحقيق األهـداف المنـشودة مـن            
  .رياض األطفال

الذى تقوم به نظرية الذكاء الناجح كمحاولة موضوعية وشاملة مـن           الدور   -
ركز خاللها على العوامـل أو المكونـات التـي    ) ١٩٩٩(جانب ستيرنبرج  

وهذا ما أكدت علية بعض الدراسات ومنها دراسـة         تؤدي للنجاح في الحياة،   
Grigorenko, E.L., 2010)(   التي أشارت إلى أن اسـتخدام التطبيقـات

لك النظرية في مرحلة رياض األطفال يسهم في مواجهة الفروق          التربوية لت 
األطفـال يتعلمـون    الفردية لدى أطفال تلك المرحلة فهي تعتمدعلى فكرة أن        

ــتعلم   ــي ال ــة ف ــوة مختلف ــب ق ــديهم جوان ــة وأن ل ــرق مختلف و ،بط
التي أوصت باستخدام تلك النظرية ) (Christenson, S. L, 2012دراسة

ممـا  امتالك األطفال للذكاء الناجح     ألنها تسهم في  في مرحلة رياض األطفال     
يجعلهم أفضل أداء في التفكير وصياغة الفروض وبناء القاعـدة المعرفيـة            

وعلى الـرغم مـن أهميـة تلـك     هم المسؤولة عن بناء العمليات العقلية لدي    
النظرية  إال أن الباحثين في الوطن العربي لم يتعرضوا إليهـا إال بطريقـة       

د ذلك ندرة المراجع العربية التي تناولت هذه النظريـة رغـم     موجزة، ويؤك 
أنها تحمل العديد من المضامين التربوية ليس فقـط فـي مجـال اكتـشاف        

  .الموهوبين ورعايتهم وإنما أيضا في مجال التعليم والتعلم  بشكل عام



 

 

 

 

 
 

 

وما يتضمنه مـن    وقد أثار ما سبق دافعية الباحثة إلستخدام ركن المكتبة          
لتنمية بعض مهارات التعلم الذاتي لدى طفل الروضة في ضـوء           نوعة  أنشطة مت 

  .نظرية الذكاء الناجح
  :وتكمن هذه المشكلة في السؤال التالي 

 ما مدى فعالية استخدام ركن المكتبة كمدخل لتنمية بعـض مهـارات الـتعلم               -
  الذاتى في ضوء نظرية الذكاء الناجح؟

  :ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية
 ما مهارات التعلم الذاتي المناسب تنميتها لدى طفل الروضة؟ -

نظرية الـذكاء  ما التصور المقترح لتصميم األنشطة المكتبيـة فـي ضـوء           -
 ؟الناجح

 لتنمية بعـض    نظرية الذكاء الناجح  ما فاعلية استخدام ركن المكتبةفي ضوء      -
  مهارات التعلم الذاتي لطفل الروضة؟ 

  :أهداف البحث 
  :لي إلى ما يلىيهدف البحث الحا

  .تحديد بعض مهارات التعلم الذاتى التى يمكن تنميتها لدى طفل الروضة -
 في ضوء نظريـة الـذكاء    استخدام األنشطة المكتبية  تصميم برنامج يتم فيه      -

  .الناجح
ة في ضوء نظرية الذكاء النـاجح     ي المكتب التعرف على أثر استخدام األنشطة     -

  . أطفال الروضةلتنمية بعض مهارات التعلم الذاتى لدى



 

 

 

 

 
 

 

  :أهمية البحث 
  :ترجع أهمية البحث إلى اآلتى

 أنه يتناول تفعيل فترة من أهم فترات البرنامج اليومى المقدم لطفل الروضة             -١
  .وهى فترة األنشطة بركن اساسى من أركان التعلم وهو ركن المكتبة

ل قد تساعد نتائج البحث في تقويم  ممارسات معلمات رياض األطفال خـال             -٢
  .أدائهن ألنشطة ركن المكتبة في ضوء نظرية الذكاء الناجح

ليواكب احـد    ،طفل الروضة محاولة تنمية بعض مهارات التعلم الذاتى لدى         -٤
  . أهم انماط التعلم المسايرة للتطور العلمى والمعرفى

  :أدوات البحث ومواده
إعداد (روضة  قائمة  تحديد مهارات التعلم الذاتى  التى يمكن تنميتها لطفل ال            -١

  ).الباحثة
  ).اعداد الباحثة(مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور لطفل الروضة  -٢
مكتبية في ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنميـة        النشطة  باستخدام األ برنامج     -٣

  ).اعداد الباحثة(بعض مهارات التعلم الذاتى لطفل الروضة  
عمـاد  (للذكاء تقنين ) جون رافن   (اختبار المصفوفات المتتابعة الملون  لـ        -٤

  ).٢٠١٧أحمد حسن  ، 
  :حدود البحث

  :يقتصر البحث الحالى على
طفـل وطفلـة تتـراوح       ) ٤٠(تكونت عينة الدراسة من      :حدود بشرية 

سنوات تم تقسيمهم إلى مجمـوعتين متـساويتين ومتكـافئتين          ) ٦-٥(أعمارهم  



 

 

 

 

 
 

 

) ٢٠(طفل وطفلة ومجموعة تجريبية وعـددها       ) ٢٠(مجموعة ضابطة وعددها    
   .طفل وطفلة

تم تطبيق  البرنامج في رياض األطفال بروضـة مدرسـة           :حدود مكانية 
  . محافظة القليوبية –التابعة لمدينة بنها ) عمرو بن العاص اإلبتدائية(

 مـن العـام الجـامعى       ثـانى  تم تحديد الفصل الدراسي ال     :حدود زمنية   
اقع  أربعـة أيـام   لمدة ثالثة أشهر إلجراء تطبيق البرنامج بو    ) ٢٠١٦ -٢٠١٥(

 .أسبوعيا

 :روض البحث ف

توجد فروق ذات داللة إحصائية يبن متوسطات درجات أطفال المجموعة           -١
التجريبية والمجموعة الضابطة على مقيـاس مهـارات الـتعلم الـذاتي            

  .المصور فى القياس البعدى وذلك لصالح المجموعة التجريبية
 درجـات أطفـال     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات          -٢

المجموعة الضابطة على مقياس مهارات التعلم الـذاتي المـصور فـى            
  .القياسين القبلى  والبعدى

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة           -٣
التجريبية على مقياس مهارات التعلم الذاتي المصور فى القياسين القبلـى           

 .والبعدى لصالح القياس البعدى

  :ج البحث همن
 الباحثة باختيـار التـصميم      وقامت،يستخدم البحث المنهج شبه التجريبي      

التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة، فالمجموعة التجريبيـة سـوف           
تستخدم معها البرنامج المصمم باستخدام األنشطة المكتبية فـي ضـوء نظريـة             



 

 

 

 

 
 

 

هج أو األسلوب التقليـدي     الذكاء الناجح والمجموعة الضابطة سوف تستخدم المن      
  .بالروضة وقياس التأثير على تنمية بعض مهارات التعلم الذاتي 

  :مصطلحات البحث
   :Library Cornerركن المكتبـة

يشير عاطف عدلى لركن المكتبة بأنه ركن يتم تصميمه فى مكـان بعيـد          
: ٢٠٠٧عاطف عدلى، (. عن الضوضاء مع مراعاة توفير اضاءة كافية للمطالعة       

٥٥ (  
ويعرف السيد عبد القادر شريف ركن المكتبة بأنه ركن مـزود بـأرفف             
ومنضدة صغيرة وعدد من الكراسى الخفيفة باالضافة إلى مجموعة كبيـرة مـن    
الكتب والقصص المختلفة المناسبة ألعمار األطفال وكمـا يـزود هـذا الـركن             

ـ           صيات بمجموعة من أوراق الرسم واأللوان لمن يريد أن يرسم من األطفال شخ
   )١٨٧: ٢٠١٤السيد عبد القادر ،(. من القصص التى يطلع عليها

 مكتبةاأللعاب، لكى تتناسـب     الروضةكما ويطلق أحيانًا على مكتبة طفل       
طبيعتها مع خصائص هذه الفئة العمرية ، وفق أنماط ومواصفات تساعد علـى              

لعـاب  ربط الفن بالقراءة، عن طريق توفير تلك األلعاب، تشمل هـذه المكتبـة أ          
االستكشاف وألعابا بنائية تركيبية، وألعاب الفـن واألشـغال اليدويـة، وأدوات            
                     . وألعاب لتعلم اللغة، والعديد من مفاهيم العلم في الجوانـب الثقافيـة المختلفـة             

  )٣١٩: ٢٠١٠محمد عبد الهادى،(
الساسية فـى    بأنه هو أحد األركان ا     وتعرف الباحثة ركن المكتبة اجرائيا    

الروضة ويضم العديد من المحتويات والمواد واألنشطة المتنوعة والمحببة لـدى         



 

 

 

 

 
 

 

والتى يمكن توظيفها فى ضوء نظرية الذكاء الناجح لتنمية بعض          ، طفل الروضة 
  .مهارات التعلم الذاتى لديهم

  : Self-educationالتعلـم الذاتى
النشاط التعليمي  "أنه  التعلم الذاتي ب  )  ٢٠١٥(عرف تاوت، زاسلو، وبيري     

مدفوعا برغبته الداخلية في تنمية     ، الذي يقوم فيه الطفل معتمدا على نفسه بالتعلم       
 ,.Tout, K".مهاراته وميوله واهتماماته في إطار التفاعـل مـع بيئـة الـتعلم    

Zaslow, M., & Berry, D 2015:77)(  
الذي يختـار  األسلوب " إلى التعلم الذاتي بأنه )٢٠١٦(شان و راو   وأشار  

  ".منه المتعلم األنشطة، والمهام التعليمية التي تساعده على تحقيق أهداف معينة
Chan, C.K.K., & Rao, N ,2016:13)(  

 التعليم في   أساسيا يتمثل في مجموعة من المهارات أصبح اكتسابها مطلبا       و
مـاس   المتعلم إلى اإلشتراك فى األنشطة بكـل ح الحاضر، تدفع وقتنا في  والتعلم

.  متجها نحو تحقيق األهداف المرجو تحقيقها تحت إشراف وتوجيهـات المعلمـة          
   ) ٨: ٢٠١٣ريهام جمال نظمى،(

 تعلم قائم على نـشاط الطفـل          بأنه وتعرف الباحثة التعلم الذاتى اجرائيا    
الذاتى  بتوجيه من المعلمة ليشارك في التخطيط  لتعلمه، والبحـث والحـصول              

  در متنوعة، معرفتـه لنقـاط القـوة لديـه وتـدعيمها            على المعلومات من مصا   
ونقاط الضعف ومحاولته في التغلب عليها ،وهذا ما يساعد الطفل على مواجهـة             
مواقفه الحياتية بثقة وايجابية وذلك في ضـوء قدراتـة وخـصائص مرحلتـه              

  .العمرية



 

 

 

 

 
 

 

  : Successful intelligenceالذكــــاء الناجـــح 
  الـذكاء النـاجح      )٢٠١٥(فيراندو، وبيرميجو   برييتو، فيرانديز،   عرف  

عملية توظيف القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية واسـتثمارها؛ لتحقيـق    "بأنه  
أقصى درجة من النجاح في البيئة والحياة اليومية، واالسـتفادة مـن تطبيقـات              

  ". نموذج ستيرنبرغ في ذلك
Prieto, M.D.; Ferrándiz, C.; Ferrando, M. & Bermejo, 
M.R. ,2015 :132)( 

نموذج ثالثي يعتمد على قدرة الطفل ليس       " بأنه   )٢٠١١(سالومي  وعرفه  
كرة ولكن أيضا قـدراتهم التحليليـة واالبتكاريـة         افقط على استخدام قدرات الذ    

  "والعملية
2)Salome, Yuhan  ,2011 :(  

الموقـف  وتعرفه الباحثة اجرائيا بأنه توجية لقدرات الطفل العقلية لتحليل          
التعليمى أثناء ممارسة نشاط بركن المكتبة ،وكذلك اتاحة الفرصة أمامه لألبـداع           
من خالل هذا النشاط، وأن يطبق ما تعلمه من هذا النشاط في ممارساته العمليـة         

 .  بمواقف الحياة اليومية التى يتعرض لها

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  : Library Cornerركن المكتبة : أولًا 

تلعب بيئة التعلم بالروضة دورا مهما فى تدعيم النمو  الشامل والمتكامـل           
لألطفال فى كافة المجاالت، وهو االمر الذى يتحقق إذا ما وضعته المعلمة فـى              
بؤرة اهتمامها وعنايتها عند إعدادها لبيئة حجرة النـشاط علـى شـكل أركـان            

تعلم تقـوده إلـى صـقل مواهبـه         متنوعة يمر فيها الطفل بأنواع مختلفة من ال       



 

 

 

 

 
 

 

  ٢٠٠٩عزة خليل عبـد الفتـاح،      (.ومهاراته واشباع حاجاته وميوله واهتماماته    
:١٠٨(  

وتعد مكتبة الروضة أحد األركان التعليمية األساسية داخل فصل الروضة          
حيث تقوم بدور حيوى ومهم داخل النظام التعليمى، إذ يمكن عن طريق تالحمها             

عليمى أن تعمق أهداف التعليم وتزيد مـن فعالياتـه، وأن           مع برنامج الروضة الت   
تعمل على تزويد المتعلم بالخبرات والقدرات والمهارات الحياتية واإلبداعية التى          

  )٤٤ : ٢٠١٠دينا شفيق عبد الحميد ،(. تؤدى إلى تعديل سلوكه
فمكتبات األطفال هى نوع من المكتبات التى أوصت بقيامهـا مقتـضيات            

قدم وتطور التعليم وظهور نظريـات تربويـة حديثـة للفالسـفة            الحضارة والت 
والتربويين الذين دافعوا عن الطفولة ومنحوها المكانة التى تـستحقها  باعتبـار             
األطفال ثروة البلد الوطنية والقومية إذا ما أحسن إعـدادها وتربيتهـا وإطـالق              

ه محمـد عثمـان    عبد(. طاقاتها وتنمية قدراتها اإلبداعية في مختلف االتجاهات        
   )١٧٥  :٢٠٠٩المخالفى،مجبل الزم مسلم المالكى،

  لركن المكتبة كأحد األركـان التعليميـة   )٢٠١٥(باتيلو وفوجان ويشير  
بأنه بيئة تربوية يتم تنظيمها  لتضم  أنشطة مختلفة موزعة على أحدى الزوايـا               

يه من مـواد  المحددة في غرف الروضة وتعد بمنزلة بيئة للتعلم الذاتي  بما تحتو        
 Pattillo, J. & Vaughan, E. تعليمية وأدوات ومصادر متنوعـة للـتعلم  

,2015:1)(  
فركن المكتبة  يطمح  في ان يصبح الطفل مفكرا، وفنانًا ،متسائلًا وثـائرا              
حتى يكون لديه جذور أصيلة واضحة قوية تعينهم وتمكنهم في التحليق في فضاء           

   )٢٠١٠ناجى ،نورا عواد ،تغريد ال(. عالم المعرفة المتغير



 

 

 

 

 
 

 

ولهذا تحرص معظم رياض األطفال ودور الحضانة على تـوفير مكتبـة            
لألطفال، تضم عدد متنوع من الموسوعات والمجالت الكتب المصورة وبعـض           
الكتب المبتدئة في مستواها والتى تعتمد بدرجة كبيرة على الصور التوضـيحية            

كمـا تـضم     . ج الكلمات المتصلة بها   والزاهية االلوان لتساعد الطفل على استنتا     
مجموعة من المواد السمعية والبصرية الموجهة لألطفال مـن أفـالم ،صـور             

ربحـى  (. ،ملصقات ، أشرطة وأسطوانات وغيرها مـن المـصادر المعرفيـة          
   )٢٠٠ : ٢٠٠٧عزة خليل عبد الفتاح ،( ، )٢٤٤ :٢٠٠٦مصطفى عليان ،

أنه يجب توظيـف    ) ٢٣ : ٢٠٠٥جوزاء بنت محمد القحطانى ،    (وتؤكد  
تقنيات المعلومات الحديثة التى تساعد الطفل على اكتساب معلوماته بنفـسه فـي          

حتى يتعود على استخدامها منذ الصغر بالـشكل األمثـل فيـصبح    ،مكتبة الطفل  
  .مستخدم جيد لها بالمستقبل فتفتح أمامه افاق المعرفة

في تشكيل  ك حيوي شريتعد  إن مكتبة الروضة    مما سبق تشير الباحثة إلى      و
 وبهذا يجب آال تكون بعيدة عن       ثقافة طفل هذه المرحلة الحاسمة من عمر الطفل،       

المفتاح السحري للطفـل ليـصقل كـل        بمثابة  فهي  جوهر العملية التعليمية للطفل   
  . المتنوعةحجرة النشاطمن خالل األنشطة المكتبيةمايتعلمه داخل 

  أهداف ركن المكتبة
طفال إلستخدام مجموعـة متنوعـة مـن الكتـب          إتاحة الفرصة أمام اال     -

  المصورة والمواد المكتبية االخرى
  .توجيه االطفال عند اختيار الكتب والمواد األخرى  -
  .تشجيع عمليات التعلم المستمر  -
  .تنمية قدرات الطفل ومفاهيمه ومهاراته  -



 

 

 

 

 
 

 

توفير الكتب والمواد المعرفية االخرى المناسبة ألعمار وقدرات وميـول            -
عـال أحمـد نـايف      .  (األطفال والتى تتفق مـع خصائـصهم النمائيـة        

   )٣٠٦  :٢٠١٢نصر،
  . تنمية الجانب المهارى عند الطفل-
  . اكتشاف مواهب الطفل االبتكارية عن طريق االنشطة المختلفة -
 توفير ما يحتاجه الطفل واشباع حاجاته ومتطلباتـه فـى هـذه المرحلـة               -

  )٢٠٠  :٢٠٠٨،ابتهاج محمود طلبة(. العمرية
  .  تلبية ميول اآلطفال المختلفة-
  . تأمين فرصا تعليمية مختلفة-
  . توفير فرصا للتجريب واإلختيار-
  . تسمح للطفل بتحمل المسئولية-
  . تستجيب لحاجات التعلم الذاتى-
  . تساهم فى النمو المتكامل للطفل-

  )١٤٤ : ٢٠١٠السيد محمد شعالن وأخرون،    (
  ات االجتماعية الصالحة مثل احترام حقوق وملكية الغير تكوين العاد-
   تعريف الطفل ببعض االجراءات المكتبية السهلة -
   إكساب الطفل عادة ارتياد المكتبة واالطالع على مصادرها وموادها-

)٨٣ : ٢٠١١،محمد السيد حالوة (   



 

 

 

 

 
 

 

ـ             ه وقد تطورت وظيفة مكتبة الطفل في البلدان المتقدمة نتيجة لما نادت ب
النظريات التربوية الحديثة للتحرر من األستعباد الفكرى واالعتماد على الـنفس           

دع الطفل  : (عن طريق التعلم الذاتى، والبحث عن المعلومات حيث يقول روسو           
، كما يرى تـايلور ان  )يعتمد على نفسه في التعلم، تحت اشراف المربى وارشاده   

. ع الكتاب مع استعداد ذهنـى سـليم         لب العملية التعليمية هو ان نترك المتعلم م       
   )٤٧  : ٢٠٠٧زكية بنت حمد بن سيف الفارسى ،(

ومما ال شك فيه أن تحقيق مثل هذه األهداف بشكل فعال يؤدي إلى تنمية              
مهارات األطفال وتوسيع ثقافاتهم وقدراتهم الفكرية ويجعلهم أقدر على اسـتخدام           

  .تقبليجميع أنواع المكتبات خالل مراحل دراستهم المس
  -:وتشير الباحثة إلى أنه يمكن تحديد أهداف ركن المكتبة فيما يلي

تطوير قدرات الطفل العقلية ومهاراته اللغوية       حيث يسهم في     :هدف تنموي  -
الخ وذلك من خالل مـا يقدمـة     …واإلتصالية والفنية والعلمية واإلجتماعية     

  .من خدمات مكتبية  ومصادر معرفة مختلفة
ذلك من خالل ما يقدمه ركن المكتبة من دعم للتعلم المستمر           و :هدف تعليمي -

لدى األطفال واإلجابة على تساؤالتهم واستفساراتهم من خـالل اسـتخامهم           
 . لمصادر المعلومات المتوفرة به

وذلك بغرس عادة القراءة والمطالعة لدى الطفل ومساعدته        :هدف اجتماعي  -
 سليمة كالتعـاون والـصداقة      على تكوين عادات واتجاهات وقيم  إجتماعية      

  .والهدوء وإحترام اآلخرين



 

 

 

 

 
 

 

حيث يوفر ركن المكتبة العديد من مواد ووسـائل التـرويح           :هدف ترفيهي -
المختلفة كالقصص والمسرحيات واألفـالم الـسينمائية وأفـالم الكرتـون           

  . الموجهه واأللعاب التعليمية وبرمجيات الحاسوب الترفيهيه ، وغيرها
  :ض األطفالأهمية مكتبات ريا

 تتميز مكتبة الطفل عن باقى المكتبات االخرى بأن لها اهمية خاصة تنبـع              -
من كونها المكتبة االولى التى يقابلها الطفل في مقتبل حياته، ومن خاللهـا              
يتعرف على مصادر المعرفة المتنوعة،فهى االساس فـي تثقيـف الطفـل            

ـ            ة عـن األسـئلة،     بإعتبارها  وسيطًا تربويا، يتـيح لـه الفرصـة لإلجاب
واإلستفسارات المتنوعة، وإستخدام خيالـه، لتتـيح الفرصـة لإلكتـشاف،           
واإلبداع واإلبتكار، وإتاحة الفرصة للتعبير، لذا فهى سند العملية التربويـة           

  )١٧ : ٢٠٠٨سامية موسى وامل خلف،(. والتعليمية
مـل   تنمي األطفال من الناحية النفسية وذلك بتعزيز ثقـتهم بأنفـسهم، وتح            -

المسؤولية، واإلستقاللية، والشعور بتقدير الذات، وتنمية مفهوم ذات جيـد،          
وذلك من خالل إعادة سرد القصص، بلغتهم الخاصة، وتساعد األطفال، في           
بناء مفاهيم صحيحة، لألشياء واألفكار، وبالتالي تصحيح بعضا من المفاهيم          

   )٤٣٠  :٢٠١٣لمى فاحر ورضا المواضية ،(. المغلوطة
تشجع الطفل على اكتساب المعلومات وتوسع أفاقه وفكرتـه عـن  العـالم         -

المحيط به  تساعد الطفل على التعلم الذاتى وتمكنـه مـن أدوات المعرفـة              
  األساسية كالقراءة والكتابة

  )١٨٦  : ٢٠٠٦رابحة كاظم حريب،(



 

 

 

 

 
 

 

والدور العظيم لمكتبة الطفل وضـع التربـويين والمـؤلفين والناشـرين            
 في كتب األطفال أمام مسئوليات تفرض عليهم اإلسهام في بنـاء            والمتخصصين

مكتبات األطفال وذلك يتطلب إنتاجا غزيرا في مختلف مجاالت الكتابة الخاصـة            
باألطفال، إن ما ال يخفى على أحد أن الكتابة لألطفال أو تأليف الكتب الخاصـة               

 أمر يتطلب تخطيطًـا  باألطفال أمر ليس سهلًا، ألن مخاطبة األطفال في حد ذاتها   
   )٥٨  :٢٠١٠خالد بن عبدالعزيز الحرفش، ( . سليما وذكيا

 ومما سبق نجد أن مكتبة األطفال هي أول مكتبة يقابلها الفرد في حياته ،              
وإن االستخدام الجيد والفعال  لكل األنواع األخرى من المكتبات  يتوقف علـى              

على أهمية مكتبة طفل الروضـة      الخبرة التي مر بها من خاللها  وهذا ما يؤكد           
في كونها مكان محبب وممتع يمثل الخبرة المكتبيـة األولـى لألطفـال ،وأحـد         
الوسائط التربوية التي عن طريقها يتغذى فكر الطفل وينمو ويتطور عقلـه مـن            
خالل تعلمهم العديد من المهارات والخبرات التي تمكنهم مـن اكتـساب الثقـة              

  . المعلومات المتنوعة التي تتوافر بها واالستخدام الواعي لوسائط 
 :خصائص تصميم ركن المكتبة  الفعال

أن يتم تنظيمه وإدارته بحيث يمكن لألطفال العمل بنجاح واالعتماد علـى             -
  . النفس في التعلم

  . أن يتسم بالدافعية وتحفيز مشاركة األطفال -
  . أن يكون  لها بناء ثابت على مدى العام الدراسي -
تطابق مع أهداف تعلم طفل الروضـة والـسياسة التعليميـة لريـاض       أن ي  -

  . األطفال
  . أن يخضع  للتقويم المستمر -

(Ray, K., & Smith, M. C. ,2012:5-9) 



 

 

 

 

 
 

 

وتؤكد الباجثة بأنه ليصبح ركن المكتبة ركنًا فعالًا علينا أيـضا مراعـاة             
ـ           ن الناحيـة   المواصفات والتجهيزات الخاصة به سواء كانت تلك التجهيـزات م

المادية أو البشرية فمن الناحية المادية يحتاج إلى أن يكون األثاث مالئما لطبيعة             
الطفل، وان تكون الرفوف موضوعه على إرتفاع مناسب ليسهل وصول الطفـل            
إلى الكتب بسهولة، كما يجب أن يتوافر التنوع والثراء فـي مـواده ومحتوياتـه      

ل هذه المرحلة العمرية أمـا مـن        المصممة خصيصا لتتناسب مع خصائص طف     
الناحية البشرية فهو  يحتاج إلى معلمة تتمتع بشخصية محبة لألطفال تميل إلـى               
المرح والنشاط والحركة ومهتمه بأدب الطفل وطرق التعلم النشط فـي إيـصال             

  .المعلومة للطفل لتنمية مواهبه وإثراء معارفه وشخصيته و تنمية ثقافته
  :تبة أبعاد تصميم ركن المك

  :ينطوي تصميم ركن المكتبة على ثالثة أبعاد رئيسية هي
   يعبر عن الموارد والسمات التركيبية  لركن المكتبة التعليمى:بعد البناء -
 يعبرعن جودة الخبرات التي يتعرض لها األطفال في ركـن           :بعد العملية  -

فضلًا عـن   ، المكتبة  وتتضمن األنشطة والتفاعالت واستجابات المعلمات      
 .لمالئمة النمائية لألنشطةا

 يشير بعد النتائج إلى التبعات المادية والتعليمية واالجتماعيـة          :بعد النتائج  -
 Gilbert, La   (  .من المشاركة في أنـشطة الـركن علـى الطفـل     

Britta,2015:167(  
  العوامل المؤثرة فى تنظيم ركن المكتبة

المكتبـة مـع كافـة    العوامل المؤثرة فى تنظيم  ركن هناك مجموعة من   
  : االركان التعليمية  األخرى  يمكن إيجازها  فيما يلى



 

 

 

 

 
 

 

 وضوح األهداف التعليمية لركن المكتبة  سواء بالنسبة للمعلمة أو           ضرورة -
بالنسبة لألطفال والتأكد من وشمولها على األدوات والمواد التى يحتاجونها          

  .لممارسة االنشطة المختلفة
يح لالطفال ممارسـة االنـشطة بحريـة دون     تنظيم ركن المكتبة بشكل يت     -

ازعاج االخرين فى األركان، وهنا يتطلب ان يكون  بعيـد عـن ركـن               
  .  التعايش األسرى

التأكد من وجود التوصيالت الكهربية الالزمة فى االماكن التـى يـستخدم     -
فيها األجهزة الكهربية مثل اجهزة االستماع أو العرض التى يـزود بهـا             

  .ةعادة ركن المكتب
التأكد من وجود ممرات كافية لتحرك االطفـال دون ٍاربـاك أو ٍازعـاج               -

  . االخرين اثناء ممارستهم لألنشطة المختلفة فى األركان
تنظيم ركن المكتبة في اماكن متقاربة مع باقى االركان ذات العالقة كركن             -

المسرح وركن الكمبيوتر  وركن اللغة مع الحرص علـى عـدم تـداخل              
  . األركان

ير مصادر االضاءة وتحديد االنشطة التى تحتاجها بصفة خاصة مثـل           توف -
  انشطة االستنبات 

اهمية التغيير والتجديد فى تنظيم المكتبة  وتجهيزاته الثارة انتباه االطفـال        -
ناهد فهمـى   (. وتشجيعهم على أخذ المبادرة فى اختيار االنشطة التعليمية       

   )١٣٢ : ٢٠٠٨حطيبة ،



 

 

 

 

 
 

 

  :ل الروضة االنشطة المكتبية لطف
هي تلك األنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية التي تقدمها مكتبة الروضة          

اكتشاف قدرات األطفال وتنميتها وتوجيهها الوجهـة الـسليمة         والتي تساعد على  
وتدعيمها نحو القراءة ،كما تسهم في إكـساب         إضافة إلى تعميق خبرات األطفال    

  . الخلق واالبداع عيم عملياتاألطفال مهارات التعلم الذاتي ، وتد
تتعدد أنواع األنشطة المكتبية بالروضة، حيـث أشـارت العديـد مـن             و

 االطفال إلى ضرورة تنوع تلك االنـشطة حتـى ال           مكتباتالدراسات في مجال    
يتسرب الملل إلى نفوس االطفال، ومن أهم أنواع األنشطة التى يجب ان تقـدمها          

  :المكتبة لطفل الروضة هى
 االقـراص   -.     مشاهدة األفالم  -.    الكتب المسموعة   -. صصقص الق  -

  .المدمجة
  .  االنشطة المسرحية-
  - االلعـاب اللغويـة    -االلعاب البنائية والتركيبية  –االلعاب العقلية   ( االلعاب -

  ) .االلعاب الموسيقية والغنائية-االلعاب االجتماعية والنفسية
  .  المسابقات -
  . التعبير الحر التلقائى-
  . الرسم والتلوين-

)٤٦-٣١  :٢٠١٠دينا شفيق عبد الجميد عبد المنعم ، (  
وقامت الباحثة باستخدام تلك األنشطة  المكتبية المتنوعـة فـي برنـامج             
البحث الحالي وقد راعت أن تتسم تلك األنشطة بالتنوع والتكامل لمقابلة الفـروق      



 

 

 

 

 
 

 

هم الداخليـة نحـو الـتعلم       الفردية بين األطفال ، وتصميمها بطريقة تثير دافعيت       
  . واكتساب المهارات التي تجعل لهم دورا إيجابيا خالل الموقف التعليمي

  :Self-education التعلم الذاتي: ثانيا
  : مفهوم التعلم الذاتي-١

يعد التعلم الذاتي عملية تعلم موجهة ذاتيا وسمة ذاتية شخصية يمكـن أن             
وى الموجودة بداخل وخارج الفرد تؤثر على       كما أنها مزيج من الق    ، يمتلكها الفرد 

باستخدام مجموعة من االسـتراتيجيات ذات      " تحكمه ومسئوليته عن التعلم بنفسه    
لتعويض االسـتراتيجيات   ، التركيز ما وراء المعرفي على أهداف أكاديمية معينة       

 (Canipe, J. ,2014 :115) .الغير مجدية في تحقيق هذه األهداف

 ,Gormley(،   ) ١١٩ : ٢٠٠٧كريمـان بـدير ،  ( من وقد إتفق كالً
W.T. ,2013 (،  J., & Crookall, D. ,2015:235) HO,( على أن التعلم 

الذاتي عملية تنتج عن تعليم الطفل نفسه بنفسه، مـستخدما التعلـيم المبـرمج أو       
 . المخطط، بدون تدخل مباشر من المعلمين عن طريق تأكيد ذاتية الطفل

  :فهوم التعلم الذاتى إلى كما يمكن تصنيف م
ويقصد بـه الـسلوك االسـتقاللى للفـرد         :المفهوم السلوكى للتعلم الذاتى      -

والتنظيم الذاتى لنشاطه وهنا يأتى دور المعلم الناجح فى توظيف األسـتثارة            
التى تجعل التعلم الذاتى اسلوب حياة يجعله دوما يسعى ألن يعلم نفسه بنفسه             

  .ويرتقى بها
ويقصد بـه محـاوالت الفـرد ألكتـساب         :فى للتعلم الذاتى    المفهوم المعر  -

المعلومات وتوسيع وإثراء حصيلته المعرفية، وما يبذله من جهـد مقـصود       



 

 

 

 

 
 

 

مجدى (. فى هذا السبيل وفقًا لهذا التصور يكون التعلم الذاتى نشاطًا معرفيا          
  )١١٦،١١٧  :٢٠٠٧عزيز ابراهيم ،

 فى التعليم فرضـته حركـة       أسلوب ونظام متكامل  "ويشار إليه أيضا بأنه     
مطالب المجتمع فى ظل ثورة المعلومات واالنفجار المعرفى، ويبدأ التعلم الذاتى           
داخل نظام تعليمى يمتد طيلة رحلة العمر مع مؤسسات تربوية مثـل المـدارس              

  )٢ :٢٠٠٦فهيم مصطفى، (". والجامعات والمعاهد ومراكز االبحاث
 التكيف المباشر للطفل مع متطلبات      وتتضح شواهد التعلم الذاتى فى عملية     

العالم الخارجى، حيث يبدا الطفل فى عملية التصحيح الذاتى ألفعاله وتصرفاته ،            
  ).٢٢  :٢٠٠٧براهيم، إمجدى عزيز(وحيث يغير من بعض أنماطه السلوكية 

 & ,.Confessore, S. J :203-201(وصـف  ، آخـر مـن جانـب   
Confessore, G. J., 2014(ي لدى األطفال الـصغار فـي سـن     التعلم الذات

  :الروضة على النحو التالي
  . التعلم الذاتي هو السمة التي تسمح للطفل بالتحكم في مستويات تعلمهم  -
التحكم الذاتي يجعل األطفال يـسعون نحـو مهـام الـتعلم التـي تناسـب             -

  . احتياجاتهم
  . التحكم الذاتي تجعل األطفال الصغار يدركون أهمية التعلم  -

ن خالل ما سبق تشير الباحثة إلي ضرورة أن نبدأ مـع الطفـل منـذ                وم
مرحلة الطفولة أسلوب التعليم الذاتي الذي يقوم على كشفه للحقائق بنفسه، بحيث            
يصل إلى المرحلة االبتدائية وقد تدرب على تعليم ذاته مما يساعده على استكمال              

عن المعرفة، حتـى يـتمكن      مراحل التعليم المختلفة مستمراً في التحصيل باحثاً        
  .كلما تقدم في السن من مواكبة التزايد المتسارع في ميادين المعرفة وتطبيقاتها



 

 

 

 

 
 

 

  :أهـداف التعلم الذاتـى
  .تحقيق التربية المستمرة مدى الحياة -
  .تطويع التعلم وتكييفه للمتعلم حسب قدراته واستعدادته -
  .بناء مجتمع دائم التعلمالمساهمة فى عملية التجديد الذاتى للمجتمع، و -
إكتساب المتعلم مهارات وعادات التعلم المستمر لمواصلة تعلمـه الـذاتى             -

  . بنفسه
عرض المعلومات بشكليات مختلفة تتيح للمتعلم حرية إختيار النشاط الـذى            -

يناسبه من حيث خلفيته للمعرفة السابقة بالموضوع وسرعة تعلمه وأسـلوبه           
  )١٠٠ :٢٠٠٦ى،موسى أبو سل ،هادى الفراج (.فى التعلم

أن الهدف األساسي من التعليم الذاتي هو مـساعدة الطفـل           وتؤكد الباحثة   
على تنمية سلوك إيجابي نحو التعلم، فهو يمثل أحد االسترتيجيات التـي تـشجع              
األطفال على  حب االستطالع وطرح األسئلة واالكتشاف، وهذا يعزز قـدراتهم            

معرفة وهو مـا يجعلهـم قـادرين علـى فهمهـا            وتجربة أفكارهم واكتشافهم لل   
واإلحتفاظ  بها لمدة أطول واالستفادة منها في مواقف مشابهة أو جديدة بعكس لو              

  .أعطيت لهم من خالل الطرق التقليدية كالتلقين
  :خصائص المتعلمين ذاتيا

يتطلب تطوير مهارات التعلم الذاتي تكامل العديد من الخصائص الفرديـة           
حـل  ، اإلرادة  / المثابرة، الدافعية/ لى بناء المهارات مثل المبادرة    التي تساعد ع  

معرفة متى وكيـف    ، ضبط النفس ، االستقاللية/ االعتماد على النفس  ، المشكالت
 (Higgins, E. T. 2010: 281).  يمكن طلب المساعدة



 

 

 

 

 
 

 

إلـى   ) ٦١-٥٧ :٢٠٠٥طارق عبد الرؤوف محمد عـامر ،      (كما أشار   
ا فيما يلىخصائص المتعلمين ذاتي: 

  .الشعور بالذات والثقة بالنفس والتقبل االيجابى -
  .التحرر من الخوف والفشل -
  .االستقالل الذاتى واالعتماد المتبادل على االخرين -
القدرة على استخالص قواعد ومبادىء جديدة من الخبرة أى تعلم أن يـتعلم              -

  .المرونة فى استخدام القواعد والمبادىء
  .تاالتجاه نحو حل المشكال -
  .القدرة على التعامل مع االخرين -

 & ,.Hanor, J. Hوقد حددت مجموعـة الدراسـات التـي أجراهـا     
Hayden, K. L. ,2014:53- 62( (  حول سمات التعلم الذاتي ألطفال ما قبـل

  :المدرسة على النحو التالي
 إعتماد الطفل على نفسه في تحقيق أهداف التعلم وتصحيح أداءه من خـالل     -

  . لراجعةالتغذية ا
  . التركيز على عناصر االتقان والكفاءة في التعلم  -
مراعاة الفروق الذاتية داخل الطفل نفسه وفقًا للبيئة التعليمية والعناصر التي             -

  . يتعلمها
 الطفل ذو القدرة على التعلم الذاتي بأنه )Cox, B. F. ,2013:219(كما وصف 

وتقبل المسئولية عن   ، ثابرة في التعلم  والم، واالعتماد على النفس  ، يمتلك المبادرة 
ويمتلك درجة مرتفعة مـن الفـضول وحـب         ، والقدرة على تنظيم الذات   ، تعلمه



 

 

 

 

 
 

 

والقدرة على تنظيم معدالت تعلمه     ، والثقة بالنفس ، والرغبة في التعلم  ، االستطالع
  .والتوجه نحو األهداف 

علمـون  وما سبق نجد أن هناك العديد من الصفات التي يتحلى بها مـن يت     
ذاتيا وهذا ما يؤكد على ضرورة أن نبدأ بتدريب الطفل واكسابه مهارات الـتعلم              
الذاتي منذ مرحلة الطفولة  المبكرة بحيث يصل إلى المرحلة االبتدائية وقد تدرب             
عليه مما يساعده على مواصلة  مراحل التعليم المختلفة مستمرا فـي التحـصيل           

مواكبة التزايد المتسارع في ميادين المعرفـة  باحثًا عن المعرفة، حتى يتمكن من      
  .وتطبيقاتها

   : Self learning skillsمهارات التعلم الذاتى
عملية موجهة ذاتيـا يـستطيع مـن        "يمكن وصف التعلم الذاتي على أنه       

، "خاللها الطفل تحويل قدراته العقلية إلى مهارات أكاديميـة مرتبطـة بالمهـام            
استراتيجيات ، إدارة الوقت ، تحديد األهداف "ية مثل   ويشتمل على العمليات األساس   

السمات الذاتية والمعتقدات الدافعية الهامة مثل كفاءة الذات        ، التقييم الذاتي ، التعلم
  " .واالهتمام بالمهام الجوهرية

(Boekaerts, M. & Corno, L. 2015:199) 

ـ             يم ويرتبط التعلم الذاتي بمجموعة من المهارات من بينهـا مهـارة تنظ
ومهـارات  ، والتركيز واإلنتباه، وتنظـيم الـذات     ، وتحسين مستوى الفهم  ، الذات
 . واالستكشاف والتفاعل اإليجابي  ، التقويم

Holtz,  BA, & E.B Lehman. ,2011:380)(  
البد من تزويد المتعلم بالمهارات الضرورية للتعلم الذاتى أى تعليمه كيف           ولذلك  

  :يتعلم ومن هذه المهارات 



 

 

 

 

 
 

 

  . ارات المشاركة بالرأىمه -
  .مهارات التقويم الذاتى -
  .التقدير للتعاون -
  . االستفادة من التسهيالت المتوفرة فى البيئة المحلية -
  )١٢١ :٢٠٠٧،كريمان بدير ( .االستعداد للتعلم -

وسوف تتناول الباحثة بعض مهارات التعلم الذاتى التى يمكن تنميتها لدى           
تحديد مهارات التعلم الذاتى التـى يمكـن   ( تحكيم قائمة  طفل الروضة وفقًا لنتائج   

  -:وهى كالتالى) تنميتها لدى طفل الروضة 
  التخطيط الذاتى للتعلم: أولًا

يشير التخطيط الذاتى للتعلم إلى القدرة على تحكم المتعلم في تعلمه ،وهذا            
تيجيات ما يتطلب منه القدرة على تحديد أهدافًا لتعلمه واختيار الطرق واالسـترا           

التى تساعده لتحقيق هذه األهداف،وتنفيذ هذه االستراتيجيات ومراقبة تقدمه نحـو          
  )٣٦٥ ، ٣٦٤ :٢٠٠٣ ،مصطفى محمد كامل(. تحقيق أهدافه

ويعد التخطيط  عملية يتم من خاللها اتخاذ اإلجراءات العملية  لإلعـداد             
وتطـوير  والترتيب لتسهيل عملية التعلم والحصول على المعارف والمهـارات          
  .التفكير وبالتالي الوصول إلى األهداف المنشودة من التعلم بشكل علمي

ويمكن تعريف التخطيط الذاتى للتعلم اجرائيا بأنه مهـارة مـن مهـارات        
التعلم الذاتى يستخدم فيها الطفل خبراته السابقة  لتكوين افكار مبسطة  مرتبطـة              

 –تحديد اهـداف تعلمـه       (عن ما يتعلمه تحت توجيه واشراف المعلمة وتتضمن       
 مهارة تحليل المهمة المطلـوب      –تحديد اولويات سلوكياته لتحقيق تلك االهداف       

  ). مهارة المشاركة وابداء الرأى فيما يتعلمه-تنفيذها لتحقيق التعلم



 

 

 

 

 
 

 

  -:ويمكن تقسيم مهارة التخطيط الذاتى للتعلم الى
  : مهارة تحديد األهدف -١

علم المنظم ذاتيا ويعنى ان المتعلم هـو        يعد تحديد األهدف احد مهارات الت     
الذى يقوم بتحديد أهداف تعلمه وفقًا لما يتوقعه من مؤشرات يـستطيع تحقيقهـا              

 )٧٥ :٢٠٠٩، هانم على عبد المقصود(. بانتهاء موقف التعلم الذى يمارسه

  :فوائد تحديد األهداف
ـ          : التحكم في الذات   - د عندما يكون لديك برنـامج مـنظم ومتـوازي لتحدي

  .األهداف، فإنك ستشعر أنك أكثر تحكما في حياتك
عندما يزداد تحملك وسيطرتك على نفسك، فإن ثقتك بنفـسك     : الثقة بالنفس   -

من شأنها أن تزداد هي األخرى، والثقة بالنفس سوف تجعلك أكثر إيجابيـة            
  .في طريق نجاحك

 بنفسك، كما   إذا ما حققت واحدا من أهدافك، فسوف تزداد ثقتك        : قيمة النفس  -
  .أنك ستؤمن أكثر بقدراتك وإمكانياتك

ففي الواقع أن تحديد الهدف وإدارة الوقت متالزمان تمامـا،          : إدارة الوقت  -
فال يمكن أن تحقق واحدا دون األخر ، إذا ما وصفت إطارا زمنيا لتحقيـق            

  .هذا الهدف سوف تكون أكثر دقة وتركيزا في سعيك لتحقيق الهدف 
تضح لنا أن وجود هدف أو أهداف في حياتنا، هو الذي يجعلنا            مما سبق ي  

نعرف على وجه التقريب ما العمل الذي سنعمله غدا، كما أنه يـساعد علـى أن           
نتحسس باستمرار الظروف واألوضاع المحيطة؛ مما يجعلنا في حالة دائمة مـن          

  . اليقظة، وفي حالة من االقتدار على التكيف المطلوب



 

 

 

 

 
 

 

 بأنها مهارة يقوم مـن      ريف مهارة تحديد األهداف اجرائيا    وهنا يمكننا تع  
خاللها الطفل بتحديد المؤشرات  التى يجب عليه السعي نحو انجازها لكل نشاط             

  .تعليمي يقوم به
  :مهارة تحديد االولويات -٢

أن اإلنسان الناجح هو الذى يرتب اولوياته على أسـاس مـصفوفة إدارة             
غير العاجل ،بل ويوزع أعماله وأهدافه في       الوقت، بحيث ال يطغى العاجل على       

  )٤٩ :٢٠٠٦محمد نبيل كاظم ،(.  ضوء ذلك
 بأنها قيام الطفل بترتيـب      ويمكن تعريف مهارة تحديد األولويات اجرائيا     

اولوياته السلوكية تبعا ألهميتها لتحقيق الهدف من التعلم بالموقف التعليمى الـذى          
  .يتعرض له في ضوء الزمن المتاح له

  :ارة المشاركة وابداء الرأىمه -٣
استخدام أساليب المشاركة والتفاعلية التعليمية، نشر الخبـرات التعليميـة          
المختلفة، زيادة الدافعية التعليمية، مبادلة المعلومات بين الطالب، طرح األسـئلة           

  ).واالفكار، تحسين جودة العملية التعليمية
 بأنها قيـام الطفـل      ئياُويمكن تعريف مهارة ابداء الرأي والمشاركةاجرا     

  .بأبداء الرأي فيما يتعلمه وطرق تعلمه وفقًا لقدراته واهتماماته وميوله
  مهارة البحث والجمع الذاتي للمعلومات : ثانيا 

اليكفى تحديد الفرد الهدافه ورغبته في تحقيقها بيسر دون عناء ،فالبد من          
 متنوعـة  حتـى      جمع كافة المعلومات الصحيحة عن تلك االهداف من مصادر        

  )٦٠ :٢٠٠٦محمد نبيل كاظم ،(. يتمكن من الوصول اليها وتحقيقها



 

 

 

 

 
 

 

ويمكن تعريف مهارة جمع البيانات اجرائيا بأنها قيـام الطفـل بمحاولـة             
للوصول إلى معلومات تفيده في تحقيق المزيد من الفهم حول الموضـوع الـذى           

  .يقوم بتعلمه  فيستطيع تحقيق أهدافه بنجاح
  ارة التقييم الذاتىمه: ثالثًا 

مهارة التقييم تأتي في مقدمة المهارات التي يحتاج إليها اإلنسان في حياته            
دائما، لذلك في أي تدريب أشارك فيه أقول للمتدربين بأن مهـارة التقيـيم مـن                
المهارات الرئيسية في التعلّم فهي تساعدة المعلم المتعلم الكتشاف نواحي القـوة            

 وبث روح التعاون والتنافس السليم، التدعيم على األفكـار       والضعف فيما يتعلمه،  
المبتكرة والمتميزة لمعرفة ذاتنا الحقيقية، وكيف يمكننا أن نعمل على تطويرهـا            

  .لألفضل، وهذا ما يجعلها خير ختام لمهارات التعلّم الذاتي
 بأنها قدرة الطفل على تحديد      ويمكن تعريف مهارة التقييم الذاتي اجرائيا     

قام بتحقيقه من أهداف تبعا للخطة الزمنية  التي حددها مع معلمته باألضـافة              ما  
واستثماره لنقاط القوة والتغلب علـى  ،إلى جوانب الضعف والقوة  لديه في تعلمه      

  .نقاط الضعف لديه في ضوء أمكاناته وقدراته
  :العالقة بين ركن المكتبة والتعلم الذاتي لألطفال في مرحلة الروضة: ثالثًا

يمثل اكتساب الطفل مهارات وعادات التعلم المستمر لمواصـلة تعلمـه الـذاتي             
، وبناء مجتمـع دائـم الـتعلم      ، وتهيئته لتحمل مسئولية تعليم نفسه بنفسه     ، بنفسه

وتحقيق التربية المستمرة للطفل مدي الحياة  الهدف االساسى من التعلم الـذاتي             
  .في مرحلة ما قبل المدرسة

(Mischel, H.N., & W. Mischel. ,2013:603) 



 

 

 

 

 
 

 

ونجد أن تنظيم وتقسيم بيئة الفصل إلى أركان تعليمية  يسهم في تحـسين              
يـشعر  ، فمن وجهة النظـر العـصبية البيولوجيـة       . خبرات التعلم الذاتي للطفل   

. األطفال بالهدوء واألمان للتعلم عند تقسيم بيئة الفصل إلـى أركـان تعليميـة              
 مجال المخ أن تنظيم المواقع ضمن أركان تعليمية         فتشير األبحاث التشريحية في   

داخل الفصل يثير انتباه وتحفيز األطفال ويساعد المخ على العمل فـي معالجـة              
 )(Arndt, P. A., 2012:41. األنشطة المختلفة التي يضمها كل ركن تعليمي

 (Layzer, J.I., & Goodson, B.D. ,2016  :556,557) إلى وجود
العديد من المعتقدات المتفق عليها عموما حول خبرات الـتعلم    منوقد أشار كالً

 .الذاتي لألطفال في سن ما قبل المدرسة داخل األركان التعليمية

يجب أن يشارك األطفال في مجموعة متنوعـة مـن األنـشطة داخـل            : أولًا
  . األركان التعليمية

من التوجيه  يجب أن تتضمن الكثير من األنشطة مشاركة نشطة ومستوى          :ثانيا
  . من جانب المعلمات

تقدم مشاركة األطفال في األنشطة الفردية والمجموعات الصغيرة عبـر          :ثالثًا
األركان التعليمية الفرصة لألطفال للحصول على مـستوى متميـز مـن            

  . خبرات التعلم النشط والذاتي
فاألطفال ألنهم نشطين يتعلمون وفقًـا لمعـدالتهم الخاصـة ويقومـون            

لذا يمثل مفهوم الركن    .  واالعتماد على توجيه الذات بدالُ من المعلمات       باالختيار
التعليمي أنسب طرق التعليم لألطفال الصغار ألنها تنمي استقالليتهم التي وصفها           

تساعد األركان التعليمية األطفال على     ، أيضا. بياجيه بالهدف األساسي من التعليم    
  . لم بدون قيودتحمل مسؤولية تعلمهم وممارسة حرية التع

(Skibbe, L.E., Connor, C.M., Morrison, F.J., & Jewkes, A.M. 
,2011:42) 



 

 

 

 

 
 

 

وقد أكدت بعض البحوث والنظريات كالنظرية النمائيـة لفيجوتيـسكي أن         
عمليات التعلم ومن بينها التعلم الذاتي تتطور من خالل التوازن بين جودة تنظيم             

اتي وعادات التعلم بـين أطفـال الروضـة         األركان التعليمية وتحسن التحكم الذ    
 Hudson,   JA, & R .وعناصر الدعم المتاحـة داخـل الـركن التعليمـي    

Fivush. ,2012:415)) (Stetsenko, A.; Vianna, E. ,2014: 38( 

فيطور األطفال قدرات التعلم الذاتي عند المشاركة في التفاعل مع عناصر           
تمكن األطفال من تنمية قـدرات الـتعلم        وقبل أن ي  . ومكونات األركان التعليمية  

الذين " تحكم اآلخرين "يتم بناء أولى مراحل خطواتهم التعليمية من خالل         ، الذاتي
  ;Leong, DJ. ,2013:8) E. يوجهون سـلوكياتهم وأنـشطتهم نحـو الـتعلم    

Bodrova, (  
ويقدم ركن المكتبة كأحد  األركان التعليمية التـي تراعـي االحتياجـات             

فمن المعـروف   . والتعليمية للطفل اإلطار المناسب لحدوث التعلم الذاتي      النمائية  
أن األطفال الصغار يتعلمون  من خاللها عن طريق العمل والمشاركة النـشطة             

إن اختيـار  . مع األدوات والتجهيزات واألشخاص المحيطين بهم في بيئة الـتعلم    
يه وقيـادة المعلمـة   ويؤثر تفعيل ركن المكتبة بتنظيمه وتجهيزه على طريقة توج      

  .  لعملية نمو الطفل ومشاركته التعليمية
(La Paro, K., Hamre, B. K., Locasale-Crouch, J., Pianta, R. 
C., Bryant, D., Early, D., & Burchinal, M. ,2014:657) 

وركن المكتبة كأحد االركان الذى يساعد على نمو خبرات التعلم الـذاتي              
أن تكون محتوياتها والمواد المتنوعة التى تتضمنها  مرتبـة  لألطفال ،ولذا  يجب  

بما يجذب انتباه ومشاركة األطفال وتوفير الفرص للتفاعل واكتـساب الخبـرات            



 

 

 

 

 
 

 

 .DeBruin-Parecki, A.توفير نظام ثابت لألنشطة داخل الـركن ، التعليمية 
2014:27)( 

 فعندما يمارس   . ويسهم ركن المكتبة في زيادة دافعية التعلم الذاتي للطفل        
فإنهم يطورون رغبـة    ، األطفال أنشطة االطالع البحث في مصادر المعلومات        

فهو يقـدم   . جوهرية في بدء واستمرار وتوجيه تعلمهم والشعور بالكفاءة والنجاح        
الفرصة لألطفال لممارسة االعتماد على النفس في االنـشطة وخبـرات الـتعلم             

درة على النجاح فـي إكمـال المهـام     الذاتي المصصمة من جانب المعلمات والق     
هذا ويوفر الفرصة لألطفال الستكشاف المفاهيم واكتساب فهم        . التعليمية بأنفسهم 

 )(Schore, A.N. ,2014:55.أفضل

ويعتمد التعلم الذاتي لألطفال الصغار باستخدام المكتبة  بشكل مباشر على           
، ويتعرف إلى بيئة    نشاط الطفل فيها، ويشبع من خاللها حبه لالستكشاف والبحث        

شبيهة ببيئته، ويتعلم وفق قدراته وإمكاناته، مما يثير الدافعية والنشاط لديه نحـو             
  )(Oddi, L. F. ,2013:97. التعلم واإلنتاج

  (Perry M, McDermott P. ,2016:212-213)ووصف 

مجموعة أهداف التعلم الذاتي التي تتحقق من خالل ركن المكتبـة كأحـد              
  :ليمية بفصول الروضة على النحو التالياألركان التع

مراعاة الفروق الفردية وفقًا لمستويات معرفة كل طفل ومعدالت تقدمه فـي          •
  . عملية التعلم

حيـث  ، يتحقق التعلم الهادف من خالل التعلم الذاتي في األركان التعليميـة            •
ركـان  تتابع المعلمات العقبات التي تواجه التعلم الذاتي للطفل من خالل األ           

  . التعليمية وتعمل على التخلص منها



 

 

 

 

 
 

 

حيث تتضاعف مـستويات اهتمـام ودافعيـة والتفاعـل          ، التعزيز والتحفيز   •
  . الشخصي الذاتي للطفل عن التعلم في األركان التعليمية

  . زيادة استقاللية واعتماد الطفل على نفسه في التعلم وحل المشكالت  •
   : Successful intelligenceالذكاء الناجح: ثالثًا 

  :تعريف وأسس الذكاء الناجح
عملية توظيف القدرات التحليليـة واإلبداعيـة       " الناجح بأنه    ءالذكا رفع

والعملية واستثمارها؛ لتحقيق أقصى درجة من النجاح في البيئة والحياة اليومية،           
  ".واالستفادة من تطبيقات نموذج ستيرنبرغ في ذلك

(Prieto, M.D.; Ferrándiz, C.; Ferrando, M. & Bermejo, M.R. 
,2015:132) 

 نموذج ثالثي يعتمد على قدرة الطفل لـيس فقـط علـى    "رف بأنه   كما ع
  " استخدام قدرات الذكرة ولكن أيضا قدراتهم التحليلية واالبتكارية والعملية

(Salome, Yuhan ,2011:2) 

ـ     "لذكاء الناجح بأنه    ل شاريو ا لتعريـف  القدرة على النجاح في الحيـاة وفقً
وفي البيئة االجتماعية الثقافية للفرد من خال االعتماد على جوانب          ، الفرد للنجاح 

وتـشكيل  ، وذلك للتوافق مع  ؛ وتصحيح أو التعويض عن جوانب الضعف     ، القوة
  ". واختيار البيئة من خالل مجموعة من القدرات التحليلية واالبتكارية والعملية

(Sternberg, R.J ,2011:185) 

قـدرة الفـرد   "صورة من خبرة متطورة بأنه     بأنه  لذكاء الناجح   ا يشار ل  كم
  ". على األداء بشكل جيد في الحياة وتحقيق األهداف في بيئته
550 ):Serpell, R ,2014(  



 

 

 

 

 
 

 

  :نظرية الذكاء الناجح فى ضوء نظريات الذكاء التقليدية 
 توجـد ، وفي ضوء نظرية الذكاء البشري والتطورات التي طرأت عليها         

مجموعة من العمليات التي تشترك فيها جميع جوانب الـذكاء وهـي التخطـيط             
التنفيذي للعمليـات ومتابعـة األشـياء عنـد حـدوثها وتقيـيم األشـياء بعـد                 

  )(Vallerad, R. J., & Bissonnette, R. 2013:599.حدوثها
وتُعد نظرية الذكاء الناجح أوسع من نظريات الذكاء التقليدية، فهي تعرف           

ذكاء من حيث قدرة الفرد على تحقيق أهدافه في الحياة ضمن السياق الثقـافي              ال
واالجتماعي الذي يعيش فيه، في حين تُشير التعريفات التقليدية للذكاء إلى قـدرة             

  . الفرد على التكيف مع البيئة والتعلم من خالل التجربة
 محاولة موضوعية وشـاملة مـن جانـب سـتيرنبرج           النظريةكما تمثل   

. ركز خاللها على العوامل أو المكونات التي تؤدي للنجاح في الحيـاة           ) ١٩٩٩(
يتسم تعريف الذكاء القائم على نظرية ستيرنبرج للـذكاء النـاجح بمزيـد مـن               

  . الوضوح والشمولية بالمقارنة مع النظريات التقليدية للذكاء
 ;.Chooi, Weng-Tink; Long, Holly E)وقـد أشـارت دراسـة   

Thompson, Lee A., 2014)  إلى ان الذكاء الناجح  ينقسم إلى ثالث مهـام 
  : على النحو التالي

 يقيس قدرة األطفال على حل المشكالت       :الذكاء التحليلي أو األكاديمي   مهام    -
  . وتقييم جودة األفكار أو اتخاذ القرارات في المواقف األكاديمية المختلفة

قييم القدرة على تطبيق المعرفـة      يتم استخدام المهمة لت   : الذكاء العملي مهام    -
على عملية حل المشكالت اليومية وجودة االفكار أو اتخاذ القـرارات فـي             

  . العالم الواقعي



 

 

 

 

 
 

 

تقيس المهمة قدرة األطفال على إيجاد حلول أصلية        : الذكاء االبتكاري مهام    -
تقـوم  . غير تقليدية للمواقف والمشكالت التي تحدث في إطار الحياة اليومية         

مة بتقويم اسـتخدام القـدرات الـضرورية فـي االبتكـار والتخيـل              المه
  .  واالستكشاف واالستنباط وصياغة الفروض

  -: ومن هنا يمكن وصف الذكاء الناجح في ضوء النظرية على النحو التالي
القدرة على تحقيق الفرد ألهدافه في الحياة في ضـوء البيئـة االجتماعيـة           -

  . الثقافية
ناجح على جوانب القوة والتـصحيح أو تعـويض جوانـب           يعتمد الذكاء ال   -

  . القصور والضعف
  .وتشكيل واختيار البيئات، يهدف الذكاء الناجح إلى التوافق مع -
  . يجمع الذكاء الناجح أو يوازن بين القدرات التحليلية واإلبداعية والعملية -

ـ            ى ولذلك ينطوي تعليم األطفال الصغار بهدف تحقيق الذكاء النـاجح عل
الذي يركـز   (أسلوب التدريس التقليدي    : خلق التوازن بين أربعة أساليب تدريس     

، وأسلوب التدريس الـذي يـشجهع القـدرات         )على حفظ واسترجاع المعلومات   
التحليلية، وأسلوب التدريس الذي يشجع القدرات االبتكارية، وأسلوب التـدريس          

  . الذي يركز على القدرات العملية
(Qin, Z., Johnson, D. W., & Johnson, R. T., 2014:129) 

  :أهمية الذكاء الناجح لطفل الروضة 
يتم من خالل الذكاء الناجح ضمان أن جميـع األطفـال يـستفيدون مـن       
مواهبهم ويصححون أو يعوضون مجموعات المهارات التي تعجز مواهبهم عن           

  .تطويرها



 

 

 

 

 
 

 

اء جوانب أهميـة الـذك  )Neihart, M., 2011:248( وقد لخص نيهارت
  :الناجح لألطفال الصغار ال سيما أطفال الروضة على النحو التالي

وهـو مـا يـؤدي إلـى        ، تجعل األطفال يمتلكون أهداف مختلفة للنجاح      -
  . اختالف مخرجات التعليم

  .التركيز على طرق تعليم وتفكير بأساليب مختلفة -
 .Kavousian, J., & Kadivar, P(كافوسيان وكاديفـار وقد وصف 
 أن التعليم من أجل الذكاء الناجح لدى األطفال الصغار في           ) 2010:291-293,

سن الروضة يحقق العديد من المزايا بالمقارنة مع التدريس التقليدي متمثلة فيمـا         
 :يلى 

يشجع التعليم من أجل الذكاء الناجح قدرة أكثر عمقًا ووضـوحا للفهـم             : أولًا
ع األطفال الصغار الـتعلم     بالمقارنة مع التعليم التقليدي و ومن ثم يستطي       
  .بطريقة تحسن احتمالية استرجاع المعلومات

يشجع التعليم من أجل الذكاء الناجح األطفال على وجـود المزيـد مـن      : ثانيا
ومن ثـم زيـادة مـسارات       ، الصور المتنوعة لتفسير وفهم المعلومات    

  . استرجاع المعلومات
طفال على تحسين جوانب قـوتهم      يساعد التعليم من أجل الذكاء الناجح األ      :ثالثًا

  . وتصحيح أو التعويض عن جوانب الضعف
يتسم التعليم من أجل الذكاء الناجح بزيادة التحفيز والدافعية لكل مـن            : رابعا  

  .األطفال والمعلمات



 

 

 

 

 
 

 

  : التعليم من منظور الذكاء الناجح
 يسعى التعليم من منظور الذكاء الناجح إلى تنمية وتحسين خبرات األطفال          

  :من خالل
تعزيز القدرات االبتكارية والعملية لألطفـال باإلضـافة إلـى القـدرات            ) أ(

  .التحليلية والتذكر والسماح لهم بدعم سماتهم الفكرية
باستخدام األنـشطة التحليليـة   (تقديم العديد من الطرق لتمثيل المعلومات    ) ب(

  ). واالبتكارية والعملية
ت ليس فقـط تزويـد المعلومـات        يكون دور المعلما  ، ومن هذا المنطلق  

لألطفال لتمثيلها ومن ثم إعادة إنتاج عملية التقويم، ولكن أيضا تحفيـز الطـالب      
  )Sak, U. 2014:53. (على ابتكار وتقييم األفكار

  :خصائص الطفل ذو الذكاء الناجح
  : الذكاء الناجح على أنه يتكون من)Sternberg, R.J., 2004(وصف 

  . دف في الحياة في ضوء سياق ثقافي اجتماعي معينالقدرة على إنجاز ه -
القدرة على تعديل نقاط الضعف إلحداث التوازن من خـالل زيـادة نقـاط      -

  . القوة
التوافق مع البيئة وتشكيل سلوك الفرد داخـل البيئـة واختيـار الـصيغة               -

  . المناسبة
تطبيقيـة  ال(ترتبط قدرة الفرد على النجاح بمكونات الذكاء الناجح الـثالث            -

  ).واالبتكارية والتحليلية



 

 

 

 

 
 

 

 ,Cho, S., Ahn, D., Han(كما أشارت الدراسة التي أجراها كل مـن  
S., & Park, H., 2014(الطفل الذي يمتلك الذكاء الناجح بأنه:  

قادر على استخدام مجموعة متكاملة من القدرات الالزمة لتحقيق النجاح في             -
يير الشخصية والـسياق االجتمـاعي      الحياة ضمن عالقات متبادلة بين المعا     

  . الثقافي
القدرة على إدراك مواطن القوة لديه واالستفادة القصوى منهاو مع التعرف              -

  . على نقاط الضعف وإيجاد الطرق لتصحيحها وتعويضها
القدرة على إحداث التوازن بين المهارات عبر تـشكيل وتعـديل واختيـار               -

  . البيئات
اح من خـالل التـوازن بـين القـدرات التحليليـة            القدرة على تحقيق النج     -

  . واإلبتكارية والعملية
(Cho, S., Ahn, D., Han, S., & Park, H., 2014:84-86) 

، فنجد أن األطفال ذوي الذكاء الناجح يتـسمون بالقـدرة علـى التوافـق          
وتشكيل واختيار البيئات من خالل إيجاد نوع من التوازن في استخدام القـدرات             

  )(Thompson, B. ,2012:33. ية واإلبداعية والعمليةالتحليل
 أن امـتالك األطفـال للـذكاء    )Christenson, S. L., 2012(ويؤكد 

، الناجح يجعلهم أكثر موهبة من خالل إمتالك ما يعرف باسم المعرفة الـضمنية            
، وهي المعرفة التي يستخدمها الطفل يوميا في حل المـشكالت التـي تواجهـه             

أداء في التفكير وصياغة الفـروض وبنـاء القاعـدة المعرفيـة            وتجعله أفضل   
 . المسؤولة عن بناء العمليات العقلية لديه



 

 

 

 

 
 

 

وقامت الباحثة في البحث الحالي باالستفادة من التطبيقات التربوية لنظرية          
الذكاء الناجح عند تقديمها لالنشطة المكتبية المتنوعة  ،حيـث قامـت بتـصميم              

تعزز فيها القدرات االبتكارية والعملية لألطفال باإلضافة       األنشطة  بطرق محتلفة     
 وتوظيف ذلك في تنمية بعض مهارات التعلم الذاتي لـديهم           إلى القدرات التحليلية  

  .بما يتناسب مع قدراتهم ويشبع احتياجاتهم وميولهم
  : منهج البحث وإجراءاته 

كتبية فـي   استخدام األنشطة الم  أثر  يهدف البحث الحالي إلى التعرف على       
تنمية بعض مهارات التعلم الذاتي لدى طفل الروضة        لضوء نظرية الذكاء الناجح     

وذلـك  ، ،استخدمت الباحثة المنهج  شبه التجريبي لمناسبته لطبيعة هذا البحـث            
المجموعـة الـضابطة ، المجموعـة       (باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين     

دي للمجمـوعتين للتحقـق مـن صـحة        ،وباتباع القياسين القبلي والبع   )التجريبية
الفروض وفاعلية البرنامج ،وسوف تقوم الباحثة بتنـاول اإلجـراءات الخاصـة            
بالبحث بالشرح ووصف لألدوات وكيفية تقنينهـا والعينـة وكيفيـة اختيارهـا             

  .والتطبيق العملي للبحث وعرض ألهم األساليب اإلحصائية
  :أدوات الدراسـة 

  : استخدمت الباحثة األدوات التالية 
  )١( ملحق ) إعداد الباحثة(قائمة مهارات التعلم الذاتي  لطفل الروضة : أولًا

وقد اعتمدت الباحثة في بناء تلك القائمة على البحوث والدراسات الـسابقة   
والمراجع العربية واألجنبية في مجال رياض األطفال والتعلم الذاتي وتحكيمهـا           

* ة المحكمين، وتم عرض نسب اإلتفاق على مفاهيم الدراسـة الحاليـة           من الساد 
تحديد مهارات التعلم الذاتي التى سيتناولها البحث الحـالي وفقًـا        تم   ، )٢(ملحق  



 

 

 

 

 
 

 

( لنسب اتفاق السادة المحكمين على قائمة مهارات التعلم الـذاتي وتتمثـل فـي              
 -رة تحديد االولويـات   مها-مهارة تحديد االهداف  (التخطيط الذاتي للتعلم ويشمل     

 البحث والجمع الـذاتي     -)  مهارة  المشاركة وابداء الرأي     -مهارة تحليل المهام  
  ). التقويم الذاتي للتعلم–للمعلومات 

  )٤(ملحق *مقياس مهارات التعلم الذاتي المصور ألطفال الروضة : ثانيا
  :هدف المقياس

 الـذاتي  لـدي      يهدف المقياس إلي قياس مدى تنمية بعض مهارات التعلم        
طفل الروضة من خالل برنامج األنشطة المكتبية المصمم فـي ضـوء نظريـة             
الذكاء الناجح ، حيث يسهم المقياس في الكشف عن فعالية هذا البرنامج في تنمية              

  .تلك المهارات لدى طفل الروضة
  :خطوات تصميم مقياس مهارات التعلم الذاتي
 : نقاط منهاعند تصميم المقياس وضع في االعتبار عدة

االطالع علي  البحوث والدراسات السابقة والمراجع العربية واألجنبيـة ذات            -
  وهو ما سبق عرضه في اإلطار النظري:الصلة بموضوع البحث

اإلطالع على بعض الدراسات المرتبطة لإلستفادة منها  في إعـداد المقيـاس             -
ـ  ،)٢٠١٦(شيماء رأفت عبد الرازق   وعباراته ومنها دراسة     ي عبـد   سحر فتح

  )٢٠١٣(ريهام جمال نظمي ،)٢٠١٦(المحسن

تصميم المقياس في صورته األولية تم تحديد عدد المفردات التى وصلت إلـى       -
سؤال حول مهارات التعلم الذاتي التى تناولتها الدراسة الحالية من          ) ٣٥(عدد  

مجموعة من المواقف المصورة التي تعبر عـن مـدى ممارسـة االطفـال              
  .  لذاتي بما يتناسب مع خصائص المرحلة العمريةلمهارات التعلم ا



 

 

 

 

 
 

 

البداء الرأي فيـه مـن       ) ٣(ملحق  *عرض المقياس على السادة المحكمين         -
  :حيث ما يلي

  .حذف أو اضافة أو تعديل أي صورة أو عبارة *
  .التأكد من تحقيق المقياس المصور الهدف المراد قياسه *
  :امة على المقياس ومنهاوطرح السادة المحكمين بعض المالحظات الع *

  . تغيير بعض الصور المزدحمة بالمقياس-
 اعادة صياغة بعض العبارات لتتناسب مع خصائص االطفال أو الهـدف            -

  . منها
  : تحديد عدد المفردات-ب

  :وقد راعت الباحثة في صياغة مفردات المقياس مايلى  
  .أن تكون العبارات واضحة ومحددة -
  .الطفلأن تناسب العبارات مستوي  -

   زمن تطبيق المقياس-ج
عشرون دقيقة لكل طفل كمتوسط للزمن الـذى        )٢٠(قامت الباحثة بتحديد    

  استغرقه االطفال في العينة االستطالعية
  : تعليمات المقياس-د

تعرض الباحثة على الطفل الموقف المصور بالمقياس وتطلـب منـه أن            
  .تعرض لنفس الموقفيختار أحد اإلستجابات الثالثة التى تحدد سلوكه إذا 

  
  : تصحيح المقياس-هـ 
  . في حالة اختيار الطفل لإلجابة اإليجابية  يحصل على ثالث درجات-



 

 

 

 

 
 

 

  . في حالة اختيار الطفل لإلجابة المتعادلة يحصل على درجتان-
  . في حالة اختيار الطفل لإلجابة السلبية يحصل على درجة واحدة-

يـاس مهـارات الـتعلم الـذاتى        الخصائص السيكومترية لمق  (ضبط المقياس   
  ):سنوات)٦-٥(المصورلطفل الروضة

، متوسـط   طفـل   ) ٢٠(تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها        
وكان متوسط درجات افراد العينـة     ،   ٠,٢١٥ بانحراف معيارى    ٥,٥١أعمارهم  

 :على المقياس كما بالجدول التالى
  )١(جدول

  رجات العينة االستطالعية المتوسطات واالنحرافات المعيارية للد
  على مقياس مهارات التعلم الذاتي المصور

 االنحراف المعيارى المتوسط المهارات الفرعية المهارات االساسية
 ١,٢٣٥  ٨,١٠ تحديد االهداف ١,٥٤٧ ٨,٢٢
 ١,٩٤٦ ٨,٠٢ تحديد األولويات ١,٢١٤ ٧,٨٥
 ١,٤٥٥ ٨,٢٠ تحليل المهام ١,٢٥٤ ٨,٤٥
١,٢١٤ ٨,٥٥ 

مهارة التخطيط 
 والتنظيم الذاتى

المشاركة وابداء 
 ٢,٢١٤ ٨,٢١ الرأى

 ٣,١٢٣ ٣٣,٢٠ اجمالى مهارة التخطيط والتنظيم الذاتى ٢,٤٧٨ ٣٢,٠٢
 ٢,٥٤٥ ١٥,١٠ مهارة البحث والجمع الذاتي للمعلومات ٢,٢٥٤ ١٤,٩٨
 ٢,٢٢٢ ١٠,٢٢ مهرة التقويم الذاتي للتعلم ٢,١٤٥ ١١,٨٥
 ٤,٥٤١ ٥٨,١٢ لى المقياساجما ٤,١٢٥ ٥٩,٨٠



 

 

 

 

 
 

 

 ٢٥,٢١ RAVENكما أن متوسط نسبة ذكائهم بعـد تطبيـق مقيـاس              
 فإن تلك الدرجـة تقـع فـي    Raven ، ووفق مقياس  ٢,١٤٤بانحراف معيارى   

  . أي أن األطفال يتمتعون بدرجة ذكاء متوسط مرتفع٧٥الترتيب المئينى 
  :الثبـــات  -
إستخدمت الباحثـة طريقـة معامـل ألفـا         : باخباستخدام معامل ألفا لكرون    -١

ببرنامج التحليـل اإلحـصائي للبيانـات       ) Cronbach'sAlpha(لكرونباخ
)SPSS 18 ( وقد بلغت درجة ثبات المقياس ، )وهـذه الدرجـة   ) ٠,٨٩٧ ،

  تجعلنا نطمئن إلى استخدام هذا المقياس كأداة للقياس في هذا البحث
 تلك الطريقة علـى حـساب معامـل         حيث تعمل : الثبات بالتجزئة النصفية   -٢

االرتباط بين درجات نصفى المقياس ، حيث يتم تجزئة المقياس إلى نصفين            
متكافئين ، حيث تتضمن الجزء األول درجات االطفال فى المفردات الفردية           
، ويتضمن الجزء الثانى مجموع درجات الطالب فى األسئلة الزوجية ، ثـم             

 :توصلت الباحثة إلى الجدول التالى حساب معامل االرتباط بينهما ، و

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس) ٢( جدول 
  مهارات التعلم الذاتى المصور

معامل  العدد المفردات
 االرتباط

معامل الثبات لسبيرمان 
 براون

معامل الثبات 
 لجتمان

 ١٨ الجزء األول
 ١٨ الجزء الثانى

٠,٨٩٧ ٠,٨٩٧ ٠,٨٧٤ 

يتضح أن معامل ثبات المقياس يشير إلـى أنـه          ) ٢( ويتضح من جدول    
على درجة عالية من الثبات، وهو يعطى درجة من الثقة عند اسـتخدامه كـأداة               
للقياس فى البحث الحالى ، وهو يعد مؤشرا على أن المقياس يمكـن أن يعطـى                

  النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقه على العينة وفى الظروف التطبيق نفسها



 

 

 

 

 
 

 

  :قالصــد
رياض األطفـال   تم عرض المقياس على متخصصين في     :صدق المحكمين    -١

محكم البداء رأيهم في صدق المقياس وأنه وضـع         )١١(وعلم النفس عددهم    
لقياس مهارات التعلم الذاتى لدى االطفال ، والجدول التالى يوضـح نـسب             

 :اتفاق المحكمين على المقياس وعباراته

  )٣(جدول 
 ى مقياس مهارات التعلم الذاتى المصورنسب اتفاق المحكمين عل

نسبة  العبارة
نسبة  العبارة االتفاق

نسبة  العبارة االتفاق
نسبة  العبارة االتفاق

 االتفاق

مهارة التخطيط  مهارة تحليل المهام مهارة تحديد االهداف
 ١٠٠ ٧ والتنظيم الذاتى

٨١,٨٢ ٨ ٨١,٨٢ ١ ٧٣,٧٣ ١ ٨١,٨٢ ١ 
٩١,٩١ ٩ ١٠٠ ٢ ٨١,٨٢ ٢ ٧٣,٧٣ ٢ 

 مهارة التقويم - ٣ ١٠٠ ٣ ١٠٠ ٣ ٩١,٩١ ٣
 الذاتي للتعلم

١٠٠ ١ ١٠٠ ٤ ٩١,٩١ ٤ ٩١,٩١ ٤ 
٨١,٨٢ ٢ ٨١,٨٢ ٥ ١٠٠ ٥ ١٠٠ ٥ 

مهارة المشاركة  مهارة تحديد األولويات
 وابداء الرأى

 مهارة البحث - ٢
والجمع الذاتي 

 للمعلومات
٩١,٩١ ٣ 

١٠٠ ٤  ١ ٩١,٩١ ١ ٧٣,٧٣ ١ 
٩١,٩١ ٥ ٨١,٨٢ ٢ ٩١,٩١ ٢ ٨١,٨٢ ٢ 
٨١,٨٢ ٦ ٨١,٨٢ ٣ ٨١,٨٢ ٣ ١٠٠ ٣ 
١٠٠ ٧ ١٠٠ ٤ ٩١,٩١ ٤ ٨١,٨٢ ٤ 
٩١,٩١ ٥ ٧٣,٧٣ ٥ ٩١,٩١ ٥ 

 



 

 

 

 

 
 

 

تم حساب صدق المقارنة الطرفية وذلك للتحقق من  :الطرفيـة  المقارنة صدق -٢
بـين  ) تمييزا فارقًـا  (القدرة التمييزية لالختبار ، وما اذا كان المقياس يميز          

ى القوى والمستوى الميزانى الـضعيف، ، ومنهـا قامـت           المستوى الميزان 
 :الباحثة بإجراء الخطوات التالية

أفـراد ترتيبـا    ) ٢٠(ترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية وعـددهم         -
  .تنازليا

من العدد الكلى للدرجات من أول الترتيب التنـازلى ومـن           % ٢٧تحديد   -
فراد المستوى الميزانـى    فرد من الترتيب كأ   ) ٥(آخره، أى تم تحديد أول      

فرد مـن الترتيـب كـأفراد المـستوى الميزانـى           ) ٥(المرتفع ، وآخر    
  .المنخفض

حساب الفرق بين متوسطى درجات األفراد فى مستوي الميـزانيين عـن           
 ، وتتـضح النتـائج   Mann-Whitney Testطريق استخدام اختبار مان ويتنى 

  :فى الجدول التالى
  )٤(جدول 

اللة الفروق بين مجموعة الميزان المرتفع والمنخفض قيمة مان ويتنى لد
 لمقياس مهارات التعلم الذاتى المصور

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 الداللة "Z"قيمة 
مستوى 
 الداللة

المستوى الميزانى 
 المنخفض

١٥ ٣ ٥ 

 ٤٠ ٨ ٥ المستوى الميزانى المرتفع

-٢,٦٤٣  ٠,٠٠٨ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 



 

 

 

 

 
 

 

    يتضح من الجدول السابق أن الفرق بين الميزانين المرتفع والمـنخفض دال            
وفى اتجاه المستوى الميزاني المرتفع مما يعنـي        ) ٠,٠١(إحصائيا عند مستوى    

  .تمتع المقياس بصدق تمييزى قوى
  :االتساق الداخلى  -

 . اإلتساق الداخلى بين المفردات وأبعاد المقياس -١

  باط العبارة بالمهارةمعامل ارت) ٥( جدول 

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالمهارة

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالمهارة

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالمهارة

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالمهارة

 مهارة التخطيط - ١ مهارة تحليل المهام مهارة تحديد االهداف
 **٠,٨٠٤ ٧ والتنظيم الذاتى

٠,٨٩٠ ٨ **٠,٧٨٧ ١ **٠,٧٨٧ ١ **٠,٨٦٨ ١** 
٠,٧٨٧ ٩ **٠,٨٠٤ ٢ **٠,٨٠٤ ٢ *٠,٥٤٥ ٢** 

 مهارة التقويم - ٣ **٠,٩٢٩ ٣ **٠,٨٩٠ ٣ **٠,٨٠٤ ٣
 الذاتي للتعلم

٠,٥٧٨ ١ *٠,٥٤٥ ٤ **٠,٩٢٩ ٤ **٠,٧٨٧ ٤** 
٠,٥٤٥ ٢ **٠,٨٠٤ ٥ **٠,٩٢٩ ٥ **٠,٨٩٠ ٥* 

مهارة تحديد 
 األولويات

اركة مهارة المش
 وابداء الرأى

 مهارة البحث - ٢
والجمع  الذاتي 

 للمعلومات
٣  

٠,٨٩٠ ٤ **٠,٥٧٨ ١ **٠,٨٠٤ ١ ٧٨٠ ١** 
٠,٧٨٧ ٥ **٠,٨٩٠ ٢ **٠,٥٧٨ ٢ **٠,٨٩٠ ٢** 
٠,٥٧٨ ٦ **٠,٨٠٤ ٣ *٠,٥٤٥ ٣ **٠,٨٠٤ ٣** 
٠,٧٨٧ ٧ **٠,٥٧٨ ٤ **٠,٨٠٤ ٤ **٠,٥٧٨ ٤** 
٠,٧٨٧ ٥ **٠,٩٢٩ ٥ *٠,٥٤٥ ٥** 

  )٠,٠١(ردات دالة عند مستوى مف** 



 

 

 

 

 
 

 

  )٠,٠٥(مفردات دالة عند مستوى * 
يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط بين المفـردات والمهـارة فـى             

جميعها دالة إحصائيا ، مما يدل على وجود إتساق داخلى مرتفـع بـين               المقياس
 المفردات ومهارات المقياس ، ومنها فإن مفردات المقياس على درجة عالية من            

  .االتساق الداخلى
  االتساق الداخلى بين المحور والدرجة الكلية للمقياس -٣

  اإلتساق الداخلى بين  المهارات والمجموع الكلى للمقياس )٦(جدول 
 معامل االرتباط المحـــــــور

 **٠,٨٤٧ مهارة تحديد االهداف

 **٠,٨٢٢ مهارة تحديد األولويات

 **٠,٨٧٩ مهارة تحليل المهام

 **٠,٨٤٧ مشاركة وابداء الرأىمهارة ال

 **٠,٩٠١ مهارة التخطيط الذاتى للتعلم: المهارة االولى

 **٠,٩٠٤ مهارة البحث والجمع الذاتي للمعلومات: المهارة الثانية

 **٠,٨٤٤ مهارة التقويم الذاتي للتعلم: المهارة الثالث

  )٠,٠١(مفردات دالة عند مستوى ** 
الرتباط بين المحاور والدرجـة الكليـة       يتضح من الجدول أن معامالت ا     

، مما يدل على وجود إتساق مرتفـع        ) ٠,٠١(لالختبار جميعها دالة عند مستوى      
لمحاور المقياس ، ومنها تم التأكد بأن المقياس على درجة عالية مـن االتـساق               

  .الداخلى



 

 

 

 

 
 

 

 برنامج األنشطة المكتبية  لتنمية بعض مهارات التعلم الذاتي في ضـوء           :ثالثًا  
  )  :٦(ملحق*نظرية الذكاء الناجح لطفل لروضة  

تم اعداد برنامج باستخدام  األنشطة المكتبية في ضـوء نظريـة الـذكاء             
  .سنوات)٦-٥(الناجح لتنمية بعض مهارات التعلم الذاتى لطفل الروضة 

  : فلسفة البرنامج 
تنبثق فلسفة البرنامج من فلسفة المجتمع الذى يعيش فيه الطفل ورؤيتـه              

ي إعداد الفرد واكسابه مهارات التعلم المستمر، وتشير الباحثة إلى الفلسفة التى            ف
  :إعتمدت عليها في البرنامج وهى 

  .خصائص وإحتياجات وميول طفل الروضة  -
 .توفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم الذاتى لألطفال -

 .التركيز على مخاطبة حواس الطفل خالل األنشطة المتنوعة -

 . الفردية بين االطفالمراعاة الفروق -

تتبنى الباحثة نظرية الذكاء الناجح  لستيرنبرج والقائمة على خلق التـوازن             -
الذي يركز على حفظ    (أسلوب التدريس التقليدي    : بين أربعة أساليب تدريس   

، ، وأسلوب التدريس الذي يشجهع القدرات التحليليـة       )واسترجاع المعلومات 
 االبتكارية، وأسلوب التدريس الـذي      وأسلوب التدريس الذي يشجع القدرات    

 .يركز على القدرات العملي

 :اسس بناء وتصميم البرنامج

            أن تقوم األنشطة بالبرنامج على اإليجابية والتفاعل الذاتى للطفل اثناء تعلمه
  . تحت توجيه ودعم المعلمة



 

 

 

 

 
 

 

    ، أن تتضمن االنشطة بالبرنامج تنمية مهارات الطفل التحليلية ،واالبتكاريـة 
 .لعملية وا

  مراعاة خصائص النمو لدي الطفل. 

 مراعاة  مبدأ الفروق الفردية بين األطفال في مختلف جوانب النمو  .  
 صياغة األهداف بلغة سهلة وواضحة . 

 مناسبة محتوى البرنامج  لخصائص المرحلة العمرية للطفل .  
         أن تتدرج االنشطة داخل البرنامج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلـى

 .المركب

 االعتماد على حواس الطفل من خالل األنشطة المقدمة فى البرنامج . 

 توافر عوامل االمن والسالمة في البيئة المادية التى يتم بها النشاط 

 ا بصورة تجلب المتعة والتشويق لدى الطفلأن يكون البرنامج معد. 

 مراعاة التنوع في األنشطة المقدمة بالبرنامج 

  بالمواقف الحياتية اليومية التى يتعرض لها الطفلأن ترتبط االنشطة 

 استخدام أساليب تقويمية مناسبة ومتنوعة. 

  : للبرنامجاألهداف االجرائية
يستطيع الطفل تطبيق مهارات التحليل كالتصنيف والترتيب والتمييز من خالل           -

  .األنشطة
 .يقوم الطفل بابتكار أفكار جديدة لمواجهة المواقف المختلفة -

 .طفل عمليا ما يقترحه من أفكار جديدةيطبق ال -



 

 

 

 

 
 

 

 .يحدد  الطفل أهداف تعلمه -

يستطيع الطفل جمع معلومات من مصادر متنوعـه تـساعده فـي مواجهـة               -
 .الموقف التعليمى

 . يضع الطفل لنفسه مجموعة من الخطوات للوصول إلى تلك األهداف -

 .يتعرف الطفل على نقاط ضعفه ويحاول التغلب عليها -

 .هبته وقدراته ويستثمرها في تعلمهيعرف الطفل مو -

  :محتوى البرنامج
يتكون محتوى البرنامج من مجموعة من األنشطة المكتبيـة المتنوعـة و            
المصممة في ضوء نظرية الذكاء الناجح ،وتم تحديد محتوى البرنامج في ضوء            

  -:ما يلى 
  ارتباط المحتوى باألهداف التى سبق تحديدها  -
 النمائية للفئة المستهدفة اطفـال الروضـة        مناسبة المحتوى مع الخصائص    -

 سنوات)٦-٥(من

اإلطالع على الدراسات والمراجع  التربوية المرتبطة بـالتطبيق التربـوى            -
لنظرية الذكاء الناجح في مرحلة رياض االطفال ، والـتعلم الـذاتى لطفـل         

 الروضة

 :قامت الباحثة بإعداد البرنامج بحيث اشتمل على أربع وحدات متمثلة في

  .في روضتي مكتبة:وحدة  -
 .أصدقاء المكتبة:وحدة  -

 .أجازة مفيدة: وحدة -



 

 

 

 

 
 

 

 .وحدة سو أسوا نلعب ونتعلم -

 .بواقع خمسة أنشطة متنوعة لكل وحدة

  :ضبط البرنامج 
ملحـق  * قامت الباحثة بعرض أنشطة البرنامج على االساتذة المحكمين      

ألطفـال  من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فـي التربيـة وريـاض ا           ) ٥(
  :واالستفادة من آرائهم حول

  .مناسبة األنشطة المقترحة لتحقيق األهداف -
 .مناسبة المحتوى لخصائص اطفال الروضة  وقدراتهم -

 .مناسبة األدوات المستخدمة في أنشطة البرنامج -

 .مناسبة أساليب التقويم المحددة لكل نشاط -

 :وقد اتفق السادة المحكمين على

  . ها لتحقيق أهداف البرنامجاألنشطة المقدمة ومالئمت
  .الوسائل واالستراتيجيات المستخدمة البرنامج

 :وسائل تقويم البرنامج

  :تنوعت اساليب التقويم بالبرنامج وتمثلت في  
وذلك من خالل التطبيق القبلى لمقياس مهارات التعلم الـذاتى          :تقويم قبلى     - أ

ك سنوات للوقوف على المـستوى الفعلـى لـسلو        )٦-٥(لطفل الروضة   
  األطفال  الخاص بالتعلم الذاتى



 

 

 

 

 
 

 

وهو تقويم مصاحب لألنشطة المقدمة بالبرنامج  منذ بدايته         :تقويم مرحلى     -  ب
 :وحتى نهايته ويتم ذلك من خالل 

مالحظة الباحثة لسلوك األطفال واسـتجابتهم أثنـاء ممارسـة األنـشطة          -
 والتعرف على جوانب الضعف  ومحاولة التغلب عليها

ال أثناء وبعد ممارسة النـشاط فـي صـور مهـام            تطبيقات عملية لألطف   -
 وتكليفات يقومون بها بصورة فردية أو جماعية 

ويتمثل في إعادة تطبيق لمقياس مهارات الـتعلم الـذاتى          :  تقويم بعدي  -جـ  
سنوات بعد تنفيذ أنشطة البرنـامج مـع االطفـال          )٦-٥(لطفل الروضة     

 ومقارنته بدرجاتهم بالقياس القبلى

عمـاد احمـد حـسن     (رالمصفوفات المتتابعة الملون لرافن تفنـين     اختبا: رابعا
   )٧ (ملحق*)٢٠١٧،

يعتبر اختبار المصفوفات المتتابعة من االختبارات التى تطبـق بـصورة           
فردية مع األطفال وال يحتاج إلى تعبير لفظى كبير مما يجعلة مناسـبا لطبيعـة               

ابعة الملونـة مـن ثالثـة    العينة والعمر الزمنى ويتكون اختبار المصفوفات المتت    
هما فـى   ) ب(،) أ( بند والقسمان    ١٢يشمل كلًا منهما    ) ب(،)أب(،  ) أ(أقسام هى   

يتوسـطان  ) أ،ب(مضافًا إلية قسما جديدا هو      ) spm(نفس القسمين فى االختبار     
سـنة  )١٢-٥(فى الصعوبة، وقد أعدت لكى تقيس العمليات العليا لألطفال مـن            

كرة بسيطة عن المصفوفات ثم يبدأ الفـاحص بفـتح          ويبدأ الفاحص فى إعطاء ف    
األختبار على الشكل األول قائلًا كما ترى هذا الشكل قطع منه جزء، وهذا الجزء              
المقطوع موجود تحت الشكل؛ ويشير إلى األجزاء فى أسفل الصفحة واحدا بعـد           
األخر، والحظ أن هناك واحد فقط من هذة األشكال هو الـذى يـصلح إلكمـال            

 الناقص وعند اختيار الطفل الشكل المناسب يعطى درجة وهكـذا حتـى             الجزء



 

 

 

 

 
 

 

درجة إذ لم يخفق الطفل فى أي       ) ٣٦(ينتهى من كل االختبار ومجموع الدرجات       
  .فقرة من فقرات االختبار
  :مجتمع البحث وعينته

-٢٠١٧(يتمثل مجتمع البحث في ادارة بنها التعليميـة للعـام الدراسـي          
ة روضة عمرو بـن العـاص،ويرجع اختيـار تلـك           ، واختارت الباحث  )٢٠١٨

الروضة لتقارب المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي لألطفـال بها،وتعـاون إدارة          
الروضة مع الباحثة لتنفيذ البحث وكذلك مالئمة أعداد األطفال بالروضة والتـى            

  :توافر فيهم الشروط التالية
  . ي روضتهمموافقة إدارة الروضة والترحيب بتطبيق إجراءات البحث ف -
  .األلتزام بالحضور للروضة  لتطبيق البرنامج المقدم من خالل البحث -
  .تقارب نسبة الذكاء والعمر الزمني بين جميع األطفال -
خلو أطفال العينة من أي مشكالت أو إعاقات حتى ال يؤثر ذلـك علـى                -

 .أدائهم بالبرنامج

ـ            - تفادت وجود ركن مكتبة مالئم لتطبيق برنامج البحث الحالي حيـث اس
الباحثة من تطبيق طالبات التربية العملية ألنتاجهم العملـي بمـادة أدب            
األطفال ومسرح ودراما الطفل التي تقوم الباحثة بتدريسها لهم  إلثـراء            

 .هذا الركن بالوسائط األدبية المتنوعة

طفل وطفلة ،وتم تقسيمهم إلى مجمـوعتين       ) ٤٠(وبلغ عدد أطفال العينة     
طفـل  ) ٢٠(ضابطة واألخرى تجريبية،واستخدمت الباحثـة      متساويتين احداهما   

وطفلة من خارج عينة البحث ومن نفس مجتمعه إلجراء التجربة االسـتطالعية،        
 .والمعامالت االحصائية لألدوات المستخدمة 



 

 

 

 

 
 

 

التجريبيـة  (وقد قامت الباحثـة بحـساب التكـافؤ بـين عينـة البحـث        
مهارات (كاء، ومتغيرات البحث    على كل من العمر الزمني، ونسبة الذ      )والضابطة

  )التعلم الذاتي
  ) : الضابطة والتجريبية(تكافؤ المجموعتين 

التصميم التجريبى للدراسة الحالية عبارة عن مجموعتين األولى مجموعة         
 ،  ٠,٢٣١ بانحراف معيارى    ٥,٤٥ وكان متوسط أعمارهم     ٢٠ضابطة وعددهم   

ـ     ٢٠والمجموعة التجريبية وعددهم      بـانحراف   ٥,٥٥ارهم   وكان متوسـط أعم
 ، وفيما يلى تحديد تكافؤ المجموعتين في مفاهيم التعلم الـذاتى            ٠,٣٢٥معيارى  

 .وفى الذكاء

  :  التكافؤ في مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور  – ١
اختبارالمـصفوفات المتتابعـة الملـون لـرافن        قامت الباحثة بتطبيـق     

رصد النتـائج وتحليلهـا     و على عينة البحث   ) ٢٠١٧عماد احمد حسن ،   (تفنين
توصـلت  و) SPSS 18(للعينات المستقلة عن طريق برنامج T-test) (باستخدام 

  :الباحثة إلى
  )٧( جدول 

  داللة الفرق بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة والتجريبية
  فى مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور قبليا

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعيارى

 ح.د
قيمة 

 "ت"
 الداللة
Sig. 

 مستوى الداللة

 ٤،٠٨٢ ٦٠،٦٥ ٢٠ الضابطة

 ٤،٨٨٩ ٦٠،٣٠ ٢٠ التجريبية
 غير دالة ٠،٨٠٧ ٠،٢٤٦ ٣٨



 

 

 

 

 
 

 

،  ) ٠،٨٠٧(ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة جاء مـساويا           
على عدم وجود فرق دال إحـصائيا بـين متوسـطى درجـات             " ت"وتدل قيمة   

 ية والضابطة فى المقياسالمجموعة التجريب

  
  الفرق بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في المقياس قبليا) ١( شكل 

  :  التكافؤ في درجة الذكاء -٢
قامت الباحثة بتطبيق اختبار الذكاء على عينة البحث قبليا ، وبعد رصـد             

  :لباحثة إلىللعينات المستقلة توصلت اT-test) (النتائج وتحليلها باستخدام 
  )٨( جدول 

  داللة الفرق بين متوسطى درجات المجموعات الضابطة 
 والتجريبية في اختبار الذكاء قبليا

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
قيمة  ح.د المعيارى

 "ت"
 الداللة
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 ٢،٤٧٩ ٢٥،٤٠ ٢٠ الضابطة

 ٢،٥٥٣ ٢٥،١٠ ٢٠ التجريبية
 غير دالة ٠،٧٠٨ ٠،٣٣٧ ٣٨



 

 

 

 

 
 

 

، ) ٠،٧٠٨(ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة جاء مـساويا             
على وجود عدم وجود فرق دال إحصائيا بـين متوسـطى درجـات             " ت"قيمة  

  .المجموعة الضابطة والتجريبية

  
  الفرق بين متوسطى درجات المجموعة الضابطة) ٢(شكل

  والتجريبية في اختبار الذكاء قبليا

  : سـة نتائــج الدرا
  الفرض األول – ١

يوجد فرق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطى     "الذى ينص على أنه    
درجات أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس مهـارات   

  ".التعلم الذاتى المصور فى القياس البعدى لصالح المجموعة التجريبية
لمقياس علـى عينـة   للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق ا   

للعينـات المـستقلة    t-test)(البحث بعديا ، وبعد رصد النتائج وتحليلها باستخدام         
  :توصلت الباحثة إلى



 

 

 

 

 
 

 

داللة الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية ) ٩( جدول 
 والمجموعة الضابطة على مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور بعديا

المهارات 
 االساسية

هارات الم
 الفرعية

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعيارى

 "ت"قيمة  ح.د
 الداللة
Sig. 

مستوى 
 الداللة

تحديد  ١,٥٥٢ ٨,٧٥ ٢٠ الضابطة
 ١,٠٢١ ١٤,١٠ ٢٠ التجريبية االهداف

٠،٠٠٠ ١٢،٨٨١ ٣٨ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

تحديد  ١,٢٣٤ ٨,٠٥ ٢٠ الضابطة
 ٩٤٦. ١٤,٥٠ ٢٠ التجريبية األولويات

٠،٠٠٠ ١٨،٥٤٨ ٣٨ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

 ١,٦٠٥ ٨,٠٥ ٢٠ الضابطة
 تحليل المهام

 ١,٢٨١ ١٤,٢٠ ٢٠ التجريبية
٠،٠٠٠ ١٣،٣٩١ ٣٨ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

 ١,٦٠٥ ٨,٠٥ ٢٠ الضابطة

مهارة 
التخطيط 
والتنظيم 

 الذاتى

المشاركة 
 ١,١٤٢ ١٤,٤٠ ٢٠ التجريبية وابداء الرأى

٠،٠٠٠ ١٤،٤١٤ ٣٨ 
 دالة عند
مستوى 
٠,٠١ 

اجمالى مهارة التخطيط  ٣,٤٧٨ ٣٢,٩٠ ٢٠ الضابطة
 ٣,٦٧٩ ٥٧,٢٠ ٢٠ التجريبية والتنظيم الذاتى

٠،٠٠٠ ٢١،٤٦٥ ٣٨ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

مهارة البحث الذاتي  ٢,٤١٧ ١٥,٠٥ ٢٠ الضابطة
 ٢,٢٧٣ ٢٥,٣٠ ٢٠ التجريبية للمعلومات

٠،٠٠٠ ١٣,٨١٦ ٣٨ 
دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

 ٢,٤٧٧ ١٠,٨٥ ٢٠ الضابطة
 مهرة التقويم الذاتي للتعلم

 ١,٣٤٨ ١٩,٣٥ ٢٠ التجريبية
٠،٠٠٠ ١٣,٤٨٠ ٣٨ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

 ٥,٢٦٨ ٥٨,٨٠ ٢٠ الضابطة
 اجمالى المقياس

 ٥,٨٠٦ ١٠١,٨٥ ٢٠ التجريبية
٠،٠٠٠ ٢٤،٥٥٨ ٣٨ 

دالة عند 
مستوى 
٠,٠١ 

فـي  ) ٠،٠٠٠(ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة جاء مساويا    
جميع المهارات األساسية والفرعية مما يدل على أنه يوجد فـرق دال إحـصائيا             
بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الـضابطة علـى           

يبية فـي اجمـالى     مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور لصالح المجموعة التجر       
  . المقياس والمهارات الفرعية

  



 

 

 

 

 
 

 

  
الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ) ٣( شكل 

  على مهارات مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور

  
الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ) ٤( شكل 

  رات التعلم الذاتى المصورعلى مقياس مها

  : تفسير نتائج الفرض األول 
التقـدم الـذى حققـه       )٤، ٣(،والشكل رقم    ) ٩(يتضح من الجدول رقم     

أطفال المجموعة التجريبية عن أطفال المجموعة الضابطة على مقياس مهـارت           
التعلم الذاتي المصور بالقياس البعدى، وترجع الباحثة هذا التقدم إلى أن أطفـال             

مجوعة التجريبية نالت قدرا من التدريب على مهارات التعلم الذاتي من خـالل            ال



 

 

 

 

 
 

 

االنشطة المكتبية الذى تم تصميمها وتطبيقها في ضوء نظريـة الـذكاء النـاجح        
حيث أكدت الباحثة في برنامج البحث الحالي ان يتضمن كل نشاط من أنـشطته              

جالًا متنوعـا مـن مجـاالت       تدريبا لألطفال على مهارات التعلم الذاتي  خالل م        
 – مسرحي   - فني   -  لغوي    -  قصصي  - كمبيوتري – عقلي   –معرفي  (األنشطة
تعزيـز  نظرية الذكاء الناجح وذلـك  ب      وأن يتم ذلك في ضوء    ،)الخ---موسيقي  

القدرات االبتكارية والعملية لألطفال باإلضافة إلى القـدرات التحليليـة وتقـديم            
باستخدام األنشطة المكتبية القائمـة علـى       (ات  العديد من الطرق لتمثيل المعلوم    

لتحفيز األطفال وتزويـد دافعيـتهم      )  التحليل واالبتكار والجانب التطبيقي العملي    
  .  نحو ممارسة مهارات التعلم الذاتي بشكل يتناسب مع قدراتهم

ومن هنا فإن طبيعة البرنامج المقدم بالبحث الحالي وممارسة أنشطته فـي      
لتشجيع  مع التوجيه الهادف من الباحثة كان له  دور كبير في             جو من الحرية وا   

إكساب األطفال بعض مهارات التعلم الذاتي بما يتناسب مع خصائصهم النمائيـة            
حيث زادت قدرة أطفال المجموعة التجريبية بعد ممارسة أنشطة البحث الحـالي            

ي عمـل   في تحديد أهداف خاصة بهم عند القيام بالعمل أو النـشاط وتحليـل أ             
يقومون به إلى مجموعة من الخطوات لتحقيق الهدف منه وكذلك أصبح لـديهم             
القدرة على تحديد أولويات لتلك الخطوات التي يتبعونها في أعمالهم ،وأصـبحوا            
قادرين على التعبير عن ارائهم في كل خطوة من الخطوات بدعم مـن الباحثـة               

من حرية في التعبير عن أرائهـم  وما توفره لهم األنشطة المكتبية بالبحث الحالي    
وأفكارهم ،كما ساهمت أنشطة البرنامج في أشباع حاجـات األطفـال وشـغفهم             
للمعرفة بطريقة تتناسب مع قدراتهم باستخدام مصادر متنوعة من خـالل ركـن     
المكتبة للحصول على تلك المعرفة ،واستطاع االطفال أيضا تحديد ما لديهم مـن           

على انجاز النشاط والوصول إلى النتائج المرجوة منـه         نقاط قوه والتي ساعدتهم     
وكذلك نقاط الضعف التي حالت في بعض األحيان بينهم وبين تحقيـق أهـدافهم              

  .وقاموا بالعديد من المحاوالت للتغلب عليها وانجاز النشاط بشكل مرضي لهم



 

 

 

 

 
 

 

وقد اتفقت نتائج البحث الحالى مع الدراسات التى اكـدت علـى اهميـة              
) ٢٠١٦(محمد بن خميس بن حمد البوسـعيدي        لمكتبية للطفل كدراسة  األنشطة ا 

فضل جميـل كليـب     ( ودراسة   التي أكدت دور المكتبات فى تنمية ثقافة الطفل ،        
الذى اوضحت أن مكتبة الطفل تقدم أفضل تعليم للطفل اذا ما تم مـن               ) ٢٠١٥،

بح فيهـا   خاللها ممارسة أنشطة ثرية  من خالل المواد المكتبية المتنوعة فيـص           
التعلم الممزوج بالمتعة والترفيه والذي يترك أثرا ايجابيا فـي نفـوس األطفـال               

التي أوصت بـضرورة األهتمـام بمكتبـات    ) ٢٠١٠(ودراسة محمد عبد الهادي   
  رياض األطفال لما لها من أثر بالغ في تنمية ثقافة أطفال تلك المرحلة الهامة 

 نظرية الذكاء الناجح إلى تدعيم      كما ساهم تفعيل أنشطة البرنامج في ضوء      
دور تلك األنشطة في تحقيق الهدف من البحث الحالي وهو تنمية بعض مهارات             
التعلم الذاتي وهو ما يؤكد ما نادت به بعض الدراسات باألهتمام بتنميـة الـذكاء        

)  (Kavousian, J., & Kadivar, P. 2010الناجح لدى النـشىء كدراسـة    
ء الناجح في تنمية بعض مهارات التعلم الـذاتي متمثلـة   التي أوضحت دور الذكا 

في  مساعدة األطفال وتزويد دافعيتهم نحو تحسين جوانب قـوتهم وتـصحيح أو       
  .التعويض عن جوانب الضعف بالمقارنة مع التدريس التقليدي 

  Neihart, M. 2011)(    التي أكدت على ان الـذكاء النـاجح يـضمن 
واهبهم وتصحيح مجموعات المهارات التي تعجـز  لجميع األطفال األستفادة من م   

  مواهبهم عن تطويرها
 .Cho, S., Ahn, D., Han, S., & Park, H(وكـذلك دراسـة    

 التي أوصت على ضرورة تدريب الطفل  ليمتلك الذكاء الناجح إلحـداث     )2014
التوازن بين المهارات التي يتعلمها ليمارسها بدرجة من اإلتقـان تتناسـب مـع              

النمائية وهو ما يساعده على النجاح في الحياة من خالل التـوازن بـين              مرحلته  
  القدرات التحليلية واإلبتكارية والعملية ومنها يستطيع 



 

 

 

 

 
 

 

 :  الفرض الثانى– ٢

ال يوجد فرق ذا داللة إحـصائية بـين متوسـطات           "الذى ينص على أنه     
لمـصور  درجات أطفال المجموعة الضابطة على مقياس مهارات التعلم الذاتى ا         

  ".فى القياسين القبلى والبعدى
للعينـات  t-test)(للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باسـتخدام          

  :المرتبطة حيث توصلت إلى
داللة الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة الضابطة ) ١٠( جدول 

  على مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور قبليا وبعديا
المهارات 
 االساسية

هارات الم
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة الفرعية

 الداللة "ت"قيمة  ح.د المعيارى
Sig. 

مستوى 
 الداللة

تحديد  ٢,٤٨١ ٩,٤٥ ٢٠ القبلى
 ١,٥٥٢ ٨,٧٥ ٢٠ البعدى االهداف

 غير دالة ٠،٢٢٥ ١،٢٥٥ ١٩

تحديد  ٩٥١. ٨,٢٠ ٢٠ القبلى
 ١,٢٣٤ ٨,٠٥ ٢٠ البعدى األولويات

 غير دالة ٠،٥٧٧ ٠،٥٦٧ ١٩

تحليل  ١,٢١٨ ٨,٣٠ ٢٠ القبلى
 ١,٦٠٥ ٨,٠٥ ٢٠ البعدى المهام

 غير دالة ٠،٦٠٥ ٠،٥٢٦ ١٩

 ١,١٨٢ ٨,٦٥ ٢٠ القبلى

مهارة 
التخطيط 
والتنظيم 

 الذاتى

المشاركة 
وابداء 
 ١,٦٠٥ ٨,٠٥ ٢٠ البعدى الرأى

 غير دالة ٠،٢٣٥ ١،٢٢٧ ١٩

اجمالى مهارة التخطيط  ٣,١٥٢ ٣٤,٦٠ ٢٠ القبلى
 ٣,٤٧٨ ٣٢,٩٠ ٢٠ البعدى لتنظيم الذاتىوا

 غير دالة ٠،١٢٢ ١،٦١٧ ١٩

مهارة البحث والجمع  ١,٩٠٣ ١٤,٦٠ ٢٠ القبلى
 ٢,٤١٧ ١٥,٠٥ ٢٠ البعدى الذاتي للمعلومات

 غير دالة ٠،٤٤٢ ٠,٧٨٥ ١٩

مهرة التقويم الذاتي  ١,٠٥٠ ١١,٤٥ ٢٠ القبلى
 ٢,٤٧٧ ١٠,٨٥ ٢٠ البعدى للتعلم

 غير دالة ٠،٣٠٤ ١,٠٥٥ ١٩

 ٥,٢٦٨ ٥٨,٨٠ ٢٠ البعدى اجمالى المقياس ٤,٠٨٢ ٦٠,٦٥ ٢٠ القبلى
 غير دالة ٠،١٤٩ ١،٥٠٥ ١٩

 



 

 

 

 

 
 

 

 فـي  ٠,٠٥ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة جاء أكبر مـن        
توسـطى  جميع المهارات مما يدل على أنه ال يوجد فرق دال إحـصائيا بـين م              

درجات أطفال المجموعة الضابطة على المهارات الفرعيـة لمقيـاس مهـارات            
  . التعلم الذاتى المصور قبليا وبعديا وكذلك في اجمالى المقياس

  
  الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة الضابطة قبليا وبعديا) ٥( شكل 

  على محاور مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور

  
  فرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة الضابطة ال) ٦(شكل 

  قبليا وبعديا على مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور



 

 

 

 

 
 

 

  :تفسير الفرض الثانى
  ،والـشكل ) ٩(تشير النتائج االحصائية للفرض الثـانى كمـا بالجـدول             

  أنه لم يحدث ألطفـال المجموعـة الـضابطة الـذين لـم يتعرضـوا               ) ٦،  ٥(
  البحث الحالى تحسن ملحـوظ فـى نمـو مهـارات الـتعلم             ألنشطة البرنامج ب  

الذاتي وترجع الباحثة ذلك إلى اقتصار االطفال داخل المجموعة الضابطة  على            
أنشطة البرنامج التقليدى بالروضة الذي يعتمد بشكل كبير علـى المعلمـة فـي              

ن توصيل كافة المعلومات المراد اكسابها لألطفال دون االعتماد على الطفل في أ           
يسعى إلى تعليم نفسه بنفسه بالقدر الذي تتيحه له قدراته وامكانياتـه فـي تلـك                
المرحلة العمريةمستعينه في ذلك على حب استطالعهم وشغفهم نحـو اكتـساب            

 . المعرفة

، ) ٢٠٠٦(وهذا ما اتفق مع ما أكدت عليه دراسة كال من رابحة كـاظم              
هتمـام بمكتبـة الطفـل      بضرورة  اال  ) ٢٠١٣(سوالف أبو الفتح وحسام سمير      

والنهوض بدورها في تنشئته من خالل ما تقدمه من أنشطة لها أثر عظـيم فـي              
  .تثقيف الطفل

وهنا تؤكد الباحثة فى البحث الحالى بضرورة  تنمية مهارات التعلم الذاتي            
لدى الطفل من خالل األنشطة المكتبية  المحببة لديه،وهذا ما يساعده  في حياتـه      

 يكون منتج للمعرفة وليس مستهلك لها فقط ،وان يتم ذلـك بـالكم            المستقبلية ألن 
  .والكيف الذى يتناسب مع مرحلته العمرية التى يمر بها 

وقد اتفقت نتائج البحث هنا مع نتائج الدراسات إلى أكدت على ضـرورة               
 التـي  تنمية مهارت التعلم الذاتي بدايةً من مرحلة الطفولة المبكـرة  كالدراسـة            

التي أكـدت  علـى    ) (Hanor, J. H., & Hayden, K. L. ,2014)أجراها 



 

 

 

 

 
 

 

ضرورة تنمية مهارات التعلم الذاتي  ألطفال ما قبل المدرسة ليمتلكـون سـمات         
جيدة تسهم في تشكيل ثقافتهم فيما بعد معتمدين على انفسهم في تحقيـق أهـداف       

  .التعلم وتصحيح أداءهم من خالل التغذية الراجعة

التي أوضـحت أهميـة  إكـساب    )Cox, B. F. ,2013,219(ودراسة  
  واالعتمـاد علـى    ، مهارات التعلم الذاتي  للطفل فهي تجعله يمتلـك المبـادرة          

والقـدرة علـى تنظـيم      ، وتقبل المسئولية عن تعلمه   ، والمثابرة في التعلم  ، النفس
، والرغبة في التعلم  ، ويمتلك درجة مرتفعة من الفضول وحب اإلستطالع      ، الذات

والقدرة على تنظيم معدالت تعلمه والتوجه نحو األهداف وهو مـا   ، النفسوالثقة ب 
يعد من متطلبات التعليم والتعلم في عصر األنفجار المعرفي الذي نعـيش فيـه              

  .ونواكبه

  :  الفرض الثالث– ٣

يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسطات درجات        "الذى ينص على أنه     
اس مهارات التعلم الـذاتى المـصور فـى    أطفال المجموعة التجريبية على مقي  

  ".القياسين القبلى والبعدى لصالح القياس البعدى 

للعينـات  t-test)(للتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باسـتخدام          
  :المرتبطة حيث توصلت إلى



 

 

 

 

 
 

 

  داللة الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة ) ١١(جدول 
   الذاتى المصور قبليا وبعدياالتجريبية على مقياس مهارات التعلم

المهارات 
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارات الفرعية االساسية

قيمة  ح.د المعيارى
 "ت"

 الداللة
Sig. 

مستوى 
 الداللة

حجم 
  األثر
µ2 

 ١,٠٢١ ١٤,١٠ ٢٠ البعدى تحديد االهداف ١,٦٥٨ ٨,٧٠ ٢٠ القبلى
دالة  ١٢،٦٩١٠،٠٠٠ ١٩

٠,٨٩ ٠,٠١ 

 ٩٤٦. ١٤,٥٠ ٢٠ البعدى تحديد األولويات ١,٢٢٦ ٨,٨٥ ٢٠ القبلى
دالة  ١٨،٢١٨٠،٠٠٠ ١٩

٠,٩٥ ٠,٠١ 

 ١,٢٨١ ١٤,٢٠ ٢٠ البعدى تحليل المهام ١,٩٠٨ ٨,٨٠ ٢٠ القبلى
دالة  ١٠،٠٩٢٠،٠٠٠ ١٩

٠,٨٤ ٠,٠١ 

 ١,١٨٨ ٨,٤٠ ٢٠ القبلى

مهارة 
التخطيط 
والتنظيم 

 الذاتى

المشاركة وابداء 
 ١,١٤٢ ١٤,٤٠ ٢٠ البعدى الرأى

دالة  ١٨،٠٤٨٠،٠٠٠ ١٩
٠,٩٤ ٠,٠١ 

اجمالى مهارة التخطيط والتنظيم  ٣,١٧٧ ٣٤,٧٥ ٢٠ القبلى
 ٣,٦٧٩ ٥٧,٢٠ ٢٠ البعدى الذاتى

دالة  ٢٤،٤٢٨٠،٠٠٠ ١٩
٠,٩٧ ٠,٠١ 

مهارة البحث والجمع الذاتي  ٢,٨٠٧ ١٤,٧٥ ٢٠ القبلى
 ٢,٢٧٣ ٢٥,٣٠ ٢٠ البعدى للمعلومات

دالة  ١٣,٦٥١٠،٠٠٠ ١٩
٠,٩١ ٠,٠١ 

 ١,٣٤٨ ١٩,٣٥ ٢٠ البعدى مهرة التقويم الذاتي للتعلم ٣,١٠٥ ١٠,٨٠ ٢٠ القبلى
دالة  ١٢,٣٩٠٠،٠٠٠ ١٩

٠,٨٩ ٠,٠١ 

 ٥,٨٠٦ ١٠١,٨٥ ٢٠ البعدى اجمالى المقياس ٤,٨٨٩ ٦٠,٣٠ ٢٠ القبلى
دالة  ٣٢،٤٠٠٠،٠٠٠ ١٩

٠,٩٨ ٠,٠١ 

 
الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية قبليا وبعديا على ) ٧(شكل 

  المهارات الفرعية لمقياس مهارات التعلم الذاتى المصور



 

 

 

 

 
 

 

  
  الفرق بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية قبليا ) ٨(شكل 

  وبعديا على مقياس مهارات التعلم الذاتى المصور

)  ٨  ،    ٧(،والـشكل   )١١ ( التحليل االحصائي  بالجدول رقم       ويتضح من 
 في جميع المهارات مما يدل على أنه يوجد    ٠,٠٥أن مستوى الداللة جاء أقل من       

فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات أطفال المجموعة التجريبية على مقياس           
س عنـد   مهارات التعلم الذاتى المصور قبليا وبعديا وكذلك في اجمـالى المقيـا           

 لكـل   µ2 لصالح التطبيق البعدى ، كما أن حجم األثر مربع ايتـا             ٠,٠١مستوى  
 ٠,٩٨المحاور في مستوى حجم األثر الكبير ، وكان في اجمالى المقياس يساوى             

مما يدل على األثر كبير للبرنامج وترجع الباحثة ذلك إلى نجاح برنامج البحـث              
 كمبيوتر  – مسرحية   –قصصية  (ة  الحالي الذي يحتوي على أنشطة مكتبية متنوع      

والتـي تـم تـصميميها      ) وهكـذا   ...... عقلية – معرفية   – غنائية   – حركية   –
وتطبيقها في ضوء نظرية الذكاء الناجح في تنمية  مهارات التعلم الذاتي المـراد              
تنميتها لدى طفل الروضة بالبحث الحالى  الطفال المجموعة التجريبية ،وهذا ما            

القياس البعدي لهم على مقياس التعلم الـذاتي المـصورحيث          ظهر واضحا أثناء    
الحظت الباحثة قيام األطفال  بالمشاركة وابداء الراي في تحديد أهداف خاصـة             
بهم بشكل يتناسب مع النشاط الذي يقومون به وكذلك مع قدراتهم النمائية ،كمـا              

ات و  استطاع األطفال تحليل المهام المراد انجازها في مجموعـة مـن الخطـو            



 

 

 

 

 
 

 

تحديد اولوياتهم في تلك الخطوات التي يتبعونها للوصول للهـدف الـذي قـاموا       
بتحديده سابقًا ،وكذلك الحظت الباحثة نمو دافعية وقدرة هؤالء األطفـال علـى             
البحث والحصول على المعلومات من مصادر متنوعة كما أصبحوا قادرين على           

باألنشطة وزيادة رغبتهم فـى    التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم في ادائهم         
تدعيم نقاط القوه والوصول لحلول لنقاط الضعف ،وترجع الباحثة ذلك إلى اثـر             
البرنامج المقدم بالبحث الحالي والذي قدمت فيه األنشطة المكتبيـة فـي ضـوء              
نظرية الذكاء الناجح والتي ساعدت في تنمية المهارات التحليليـة واالبتكاريـة             

ل  والتي كان لها دور كبير في تنمية بعض مهارات الـتعلم             والعملية لدى األطفا  
  .الذاتي لديهم 

ومما سبق تؤكد الباحثة على ضرورة تطبيق النظريات الحديثـة بـصفة            
عامة ونظرية الذكاء الناجح بصفة خاصة  واالستفادة منها وتفعيلها مـن خـالل          

اضح في تحقيـق  األنشطة التي تسهم في تربية وتعليم الطفل  لما لذلك من دور و 
وقـد  الهدف األساسي بالبحث الحالي وهو تنمية بعض مهارات التعلم الـذاتي،            

، ) (Kavousian, J., & Kadivar, P. 2010اتفقـت دراسـة كلًـا مـن     
Neihart, M. 2011)( ،)Cho, S., Ahn, D., Han, S., & Park, H. 

يـوي لنظريـة     مع نتائج البحث الحالي في التأكيدعلى الدور الهام والح         )2014
الذكاء الناجح في مجال تعليم األطفال واكسابهم العديد مـن المهـارات الحاتيـة          

  الهامة
  :توصيات البحث 

ضرورة  تدريب األطفال على مهارات التعلم الذاتي بدايـة مـن مراحـل               -١
الطفولة المبكرة  التي تشكل اللبنة األساسية لشخصياتهم المستقبلية فيما بعـد   

  ع عليهم في مواجهة المواقف الحياتية التي يتعرضون لهاوهو ما يعود بالنف



 

 

 

 

 
 

 

 –العمليـة   _التحليليـة (تشجيع المعلمات على تنمية مهارات الذكاء النـاجح        -٢
 ألطفالهم بالروضات من خالل ما يقدمن من أنشطة متنوعة ) االبتكارية 

توعية المعلمات بضرورة األهتمام ببيئة األركان التعليمية بالروضات حتـى       -٣
 بيئة ثرية تيسر لهم اكساب األطفال العديد من المهارات والمعلوماتتصبح 

 ضرورة األهتمام بركن المكتبة وما يقدم من خالله مـن أنـشطة مكتبيـة               -٤
 .كمدخل أساسي لتعليم األطفال واكسابهم العديد من المهارات والقيم 

ضرورة إعداد االطفال في مرحلة رياض االطفال وإمدادهم بكل ما يلزمهم            -٥
 .ن مهارات لمواجهة حياتهم المستقبليةم

اإلستفادة من تفعيل انشطة االركان التعليمية  األخرى بالروضة من خـالل             -٦
 التطبيقات التربوية لنظرية الذكاء الناجح

 :البحوث المقترحة 

إعداد برنامج تدريبى لمعلمات الروضة لتقديم أنشطة المنهج الجديـد فـي             -
  .ضوء نظرية الذكاء الناجح

 مهارات التعلم الذاتي لطفل الروضة باستخدام اسـتراتيجية الـرحالت    تنمية -
 .الميدانية

 .ركن المكتبة كمدخل للكشف عن الموهوبين في رياض األطفال  -



 

 

 

 

 
 

 

  المراجـع
برامج أطفال ما قبل المدرسـة،دار الزهـراء    ):٢٠٠٨(ابتهاج محمود طلبة     .١

  .للنشر والتوزيع
ثر استخدام وسائط تعليميـة     أ): ٢٠٠٥(ابتهال بنت صالح بن حسن غندوره      .٢

مقترحة في تنمية بعض المفاهيم الرياضية لدى أطفـال ريـاض األطفـال             
  .بالعاصمة المقدسة،رسالة   ماجستير  ،كلية التربية ، جامعة أم القرى 

تصور مقترح النشاء مركز تعلم الفن فـى        ):٢٠٠٧(أمانى عبد البديع السيد    .٣
ات الفنية اليدوية،رسالةماجستير   رياض األطفال ومدى اثره فى تنمية المهار      

  .،كلية التربية ،جامعة طنطا
تعليم التفكير االبداعى لطفـل الروضـة   ):٢٠٠٥(انشراح ابراهيم المشرفى     .٤

    .٢٠٠٥،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،
دور مؤسسة رواد التنمية فـي تفعيـل        ): ٢٠١٠(تغريد الناجى ،نورا عواد    .٥

مكتبة شمس الجبل كانت البداية،رسـالة      :ردنواثراء مكتبات األطفال في األ    
  .١٤٢-١٢٩ ،ص ص ٤٥،مج٢المكتبة ،األردن ، ع

تقنية المعلومات في مكتبات األطفـال  ): ٢٠٠٥(جوزاء بنت محمد القحطانى  .٦
 ،وكالـة التطـوير والتخطـيط     –وزارة التربية والتعليم    ،،مجلة المعلوماتية 

  .٢٣،ص٥ع ،،السعودية
مكتبات االطفال إلى أين ؟ ،األمـن       ): ٢٠١٠(خالد بن عبدالعزيز الحرفش      .٧

، مـج   ٣٤ الـسعودية ،ع   –) أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية      ( والحياة  
٢٩ .  



 

 

 

 

 
 

 

االنشطة المكتبية ودورهـا فـي   ):٢٠١٠(دينا شفيق عبد الجميد عبد المنعم        .٨
  .االبداع ،مؤسسة حورس الدولية،القاهرة

نشطة المكتبية في رياض    واقع الخدمات واأل  ): ٢٠٠٦(رابحة كاظم حريب     .٩
دراسة ميدانية،مجلة أداب البصرة ،كليـة األداب  :األطفال في مدينة البصرة  
  ٢٠٩.-١٨٤  ، ص ص ٤،جامعة البصرة ،العراق،ع

دراسـة حالـة    :خدمات مكتبات األطفـال     ) :٢٠٠٦(ربحى مصطفى عليان   .١٠
  ، ١٢،مج  ١لرواية القصة لألطفال ،مجلة الملك فهد الوطنية ، السعودية ،ع         

  .٢٦٠-٢٤١ص ص
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم الذاتي فـي       ):  ٢٠١٣(ريهام جمال نظمي   .١١

تنمية بعض المهارات الحركية األساسية لدى طفل ما قبل المدرسة،رسـالة           
  .ماجستير ،كلية التربية النوعية،جامعة بنها

المكتبات و المكتبات المنزليـة     ): ٢٠٠٧(زكية بنت حمد بن سيف الفارسى        .١٢
  .٣٦لة التطوير التربوى ،سلطنة عمان ،ع،مج

التربية المكتبية والمتحفية   ): ٢٠٠٨(سامية موسى ابراهيم وامل السيد خلف        .١٣
  عالم الكتب ،القاهرة، لطفل الروضة

توظيف األمثال الشعبية في تنمة بعـض       ):٢٠١٦(سحر فتحي عبد المحسن    .١٤
بـة للطفولـة    القيم األقتصادية لدى طفل الروضة ، مجلة الطفولة ،كلية التر         

  . ،مج٢٣المبكرة ،جامعة القاهرة ،ع 
الدور االعالمى والتثقيفـى    ): ٢٠١٣(سوالف ابو الفتح ،حسام سمير عمر        .١٥

لمتحف ومكتبة الطفل،المؤتمر الدولى الرابع بعنوان طفل اليوم أمـل الغـد            
  .٣٨- ٢٩ ، ص ص١،كلية رياض االطفال ،جامعة االسكندرية ،مج



 

 

 

 

 
 

 

المدخل إلى رياض االطفال،دار الجوهرة     ): ٢٠١٤(السيد عبد القادر شريف    .١٦
  .،القاهرة

إدارة المـنهج فـى الروضـة ،دار        ):٢٠١١(السيد محمد شعالن وأخرون      .١٧
  .الكتاب الحديث ، القاهرة 

اتجاهـات األطفـال نحـو الـذات        ) :٢٠٠٥(شحاته سليمان محمد سليمان      .١٨
  .والرفاق والروضة ،مركز األسكندرية للكتاب 

فاعلية استخدام بيئة األركان فى تنمية      ):٢٠٠٦(جنيدى  شيخة أحمد عبداهللا ال    .١٩
االستعداد للكتابة والتوافق االجتماعى لطفل الروضة،رسالة دكتوراة ،كليـة         

  .رياض االطفال ،جامعة القاهرة 
-اسـسه -مفاهيمه"التعلم الذاتى   ): ٢٠٠٥(طارق عبد الرؤوف محمد عامر       .٢٠

  .،الدار العالمية للنشر والتوزيع" اساليبه
-اسـسه -مفاهيمه"التعلم الذاتى   : )٢٠٠٥( عبد الرؤوف محمد عامر      طارق .٢١

  .،الدار العالمية للنشر والتوزيع" اساليبه
ــي .٢٢ ــدلي فهم ــاطف ع ــسيرة ): ٢٠٠٤( ع ــة،  دار الم ــة الروض معلم

  .للنشروالتوزيع،عمان
أطفالنا وعصر العلم والمعرفـة ، دار الفكـر     ) : ٢٠٠٢(عبدالتواب يوسف    .٢٣

  .المعاصر، بيروت
مكتبـات  ): ٢٠٠٩(مد عثمان المخالفى،مجبل الزم مسلم المالكى       عبده مح  .٢٤

دراسة ميدانيـة ،مجلـة كليـة األداب ،جامعـة     :األطفال في مدينة صنعاء   
 .٢٠٠- ١٦٩ ،ص ص ٣٢،مج ١صنعاء ،اليمن ،ع

٢٥.   



 

 

 

 

 
 

 

األنشطة في رياض األطفـال ،دار الفكـر        ) :٢٠٠٧(عزة خليل عبد الفتاح    .٢٦
  .العربى،القاهرة

بيئة التعلم  وأساليب العمـل  :روضة االطفال  ):٢٠٠٩(عزة خليل عبد الفتاح    .٢٧
  .بها،دار الفكر العربى ، القاهرة

خدمات المعلومات في مكتبـات األطفـال       ): ٢٠١٢( عال أحمد نايف نصر    .٢٨
مكتبات المراكز التقافية في دمشق نموذجا،مجلة مكتبة الملـك فهـد       :العامة  

  .٣٥٠- ٣٠٣،ص ص١٨،مج١الوطنية ،السعودية،ع
خدمات المعلومات في مكتبـات األطفـال       ): ٢٠١٢(نايف نصر عال أحمد    .٢٩

مكتبات المراكز التقافية في دمشق نموذجا،مجلة مكتبة الملـك فهـد       :العامة  
  .٣٥٠- ٣٠٣،ص ص ١٨،مج١الوطنية ،السعودية،ع

فاعلية استخدام الدراما كمدخل للتعلم     ):٢٠١٢( على مصطفى على العليمات    .٣٠
ية لدى معلمات رياض االطفال ،رسـالة       النشط لتنمية بعض المهارات المهن    

  .  دكتوراة ،كلية رياض االطفال ،جامعة القاهرة
دور مكتبات االطفال العامة فى محافظـة عمـان فـى    : فضل جميل كليب   .٣١

تشجيع ارتياد األطفال لها وتنمية عادة القراءة لديهم من وجهة نظر العاملين            
 -للمكتبـات والمعلومـات     المجلة األردنيـة    ، فيها واألطفال المرتادين لها   

ص ص   ، ٥٠ ، مـج     ١ األردن،ع –جمعية المكتبات والمعلومات األردنية     
٤٩.-١١  

مكتبات االطفال المدرسية والعامة وريـاض   ): ٢٠٠٦(فهيم مصطفى محمد     .٣٢
 .االطفال اساليب االستخدام  والتطوير ،دار الفكر العربي ،القاهرة 

٣٣.   



 

 

 

 

 
 

 

ر الميسرة للنـشر والطباعـة      التعلم النشط،دا ) :٢٠٠٧(كريمان محمد بدير   .٣٤
  .والتوزيع،عمان

اتجاهات معلمات ريـاض األطفـال      ):٢٠١٣(لمى فاخر  ،رضا المواضية       .٣٥
 ، ٣٧مصر، ع   - عين شمس    -باألردن نحو مكتبة الطفلمجلة كلية التربية       

   .٤٥٠-٤٢٠ ،ص ص١ج 
اتجاهات معلمـات  ):٢٠١٣(لمى فاخر  عبد الرازق،رضا سالمة المواضية         .٣٦

جامعة عـين   ،باألردن نحو مكتبة الطفل مجلة كلية التربية        رياض األطفال   
   .٤٥٠.-٤٢٠، ص ص ١مج  ، ٣٧شمس  ، ع 

التفكير من خالل اساليب التعلم الذاتى ،عالم       ):٢٠٠٧(مجدى عزيز ابراهيم     .٣٧
  .الكتب،القاهرة

االنشطة في مكتبات ومتاحف االطفال، سلسلة       ):٢٠١١(محمد السيد حالوة   .٣٨
ــة   ــضايا الطفول ــات وق ــال  دراس ــاض االطف ــرة وري دار ،  المبك

  .المعرفةالجامعية،االسكندرية
دور المكتبات العامـة فـى      ) :٢٠١٦(محمد بن خميس بن حمد البوسعيدي        .٣٩

دراسة ميدانية على مكتبات األطفـال بـسلطنة عمـان          : تنمية ثقافة الطفل    
،المجلة األردنية للمكتبات والمعلومـات، جمعيـة المكتبـات والمعلومـات           

  .          ١٥٣-٩٦ ،ص ص٥١،  مج ٢ األردن ، ع،األردنية 
مكتبات رياض األطفال ودورهـا فـي       ): ٢٠٠٩(محمد فتحي عبد الهادي      .٤٠

مجلة مكتبـة  ، "الجزائر أنموذجا " تنمية ثقافة النشء دراسة ميدانية استبانية       
  .١٦،مج ١الملك فهد الوطنية ،ع

  



 

 

 

 

 
 

 

دورها في تنمية   مكتبات رياض األطفال و   ): ٢٠١٠(محمد فتحي عبد الهادي    .٤١
مجلة مكتبة الملك   ، "الجزائر أنموذجا   " ثقافة النشء دراسة ميدانية استبانية      

   .           ٣٤٠-٣١١ ،ص ص١ع  ، ١٦، مج ١فهد الوطنية،ع
بيئات تعلم الطفـل ،     ): ٢٠٠٧(محمد متولي قنديل ، رمضان مسعد بدوى         .٤٢

  .دار الفكر ، عمان  
اهدافك على طريق نجاحـك ؟،دار      كيف تحدد   ) :٢٠٠٦(محمد نبيل كاظم     .٤٣

  .السالم للطباعة والنشروالتوزيع والترجمة
نمـاذج نظريـة    : التنظيم الـذاتي للـتعلم      ): ٢٠٠٣(مصطفى محمد كامل     .٤٤

الـتعلم الـذاتي وتحـديات      ( ،المؤتمر العلمي الثامن لكلية التربية بطنطـا        
   .    ٤٣٠-٣٦٣، ص ص ) المستقبل

ر مكتبات األطفال فـي خدمـة فئـة         دو) :٢٠١١(منال السيد أحمد حسين      .٤٥
الموهوبين المصدر ، المؤتمر العلمي العربي الثـامن لرعايـة الموهـوبين         

 الموهبة واإلبداع منعطفات هامة في حياة الشعوب ، المجلس          -والمتفوقين  
  .١٥٩-١٢٥العربي للموهوبين والمتفوقين ،األردن ،ص ص 

طفال،دار المـسيرة   منهج االنشطة في رياض اال    ):٢٠٠٨(ناهد فهمي حطيبة   .٤٦
  .للنشر والتوزيع والطباعة،عمان

األنـشطة  ): ٢٠٠٦(هادى أحمد الفراجى، موسى عبـد الكـريم أبوسـل            .٤٧
  .والمهارات التعليمية، دار كنوز، عمان 

األنـشطة  ): ٢٠٠٦(هادى أحمد الفراجى، موسى عبـد الكـريم أبوسـل            .٤٨
  .والمهارات التعليمية، دار كنوز، عمان 



 

 

 

 

 
 

 

أثر تفاعل المعتقدات المعرفية ومهارات     ) :٢٠٠٩(ود  هانم على عبد المقص    .٤٩
التعلم المنظم ذاتيا على التحصيل الدراسي لطلبـة كليـة التربيـة جامعـة              

  .١١١-٦٤الزقازيق ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة ،ص ص 
رياض األطفـال، دارالفكـر العربـي ،    ) : م٢٠٠٥( هدى محمود الناشف    .٥٠
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