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ملخص الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن تصورات أطفال الروضة لمعمماء من خالل
فحص رسوماتيم لمعمماء واجراء مقابالت فردية معيم .ففي نياية الفصل الدراسي األول
عالما ( )mDASTمن إعداد فارالند-
9191/9152م تم تطبيق االختبار المعدل ارسم
ً
سميث عمى ( )972طفالً بالمستوى الثانى من رياض األطفال الممحقة بخمس مدارس داخل
مدينة بني سويف ( 9تجريبية ،و 3غير تجريبية) .وقد أوضح تحميل كل من رسومات
األطفال باستخدام روبريك من إعداد فارالند-سميث ( ،)mDAST Rubricوتفسير األطفال
لرسوماتيم خالل المقابالت أن األطفال مجموعة البحث ليس لدييم صورة متقدمة عن
العمماء ،بل إنيم ال يمتمكون حتى الصورة النمطية لمعالم .كما أسفرت الدراسة عن عدم وجود
تأثير لكل من جنس األطفال ومستوى تعميم الوالدين عمى تصوراتيم لمعمماء .ىذا وقد بينت
الدراسة أن األسال يب المتبعة في تدريس مينة العالم لم تساعد األطفال عمى تكوين صورة
متقدمة عن العمماء .وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة المرتبطة
بتصورات التالميذ لمعمماء.
الكممات المفتاحية :تصورات أطفال الروضة لمعمماء ،رسومات أطفال الروضة
لمعمماء ،عالقة تصورات األطفال لمعمماء بالجنس ،ومستوى تعميم الوالدين ،وطرق التدريس.
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Investigating kindergarteners’ drawings to explore their perceptions of
scientists in the light of the gender, parents’ educational level and
teaching methods implemented

Abstract
This study aimed at investigating kindergarten children’s perceptions of
scientists as they are expressed through their drawings and explained via
interviews. A quantitative research approach was adopted using a set of data
collected from (278 drawings) collected at the end of the first academic year
2019/2020 at (5) kindergartens in Beni-Suef city. The children were asked to draw
a scientist in his/her workplace (mDAST). The analysis of both children’s
drawings based on (mDAST Rubric) and their interviews indicated that the
research group neither has a developed perception of scientists nor a stereotypic
image. The study showed no impact of both the children's gender and parents'
educational level on their perceptions of scientists. It also indicated that methods
implemented in teaching the scientist's job did not help the children develop a
better perception of scientists. Findings and educational implications at
kindergartens are thoroughly discussed.
Keywords: kindergarteners' perceptions of scientists, children's drawings of
scientists, gender, parents' educational level, teaching methods.
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مقدمة
يستمتع معظم األطفال بالرسم ،خاصة خالل سنواتيم المبكرة ،وعادة ما يقومون بذلك
ألغراض مختمفة خالل األنشطة اليومية سواء في المنزل أم المدرسة .ويعتبر نشاط الرسم أحد
المغات العديدة التي يستخدميا األطفال لمتعبير عن أنفسيم والتواصل مع اآلخرين حول الطريقة
التي يدركون بيا العالم من حوليم .وغاالباً ما يجد األطفال الصغار صعوبة فى لمتواصل بكفاءة

من خالل المغة المفظية؛ لذا يكون الرسم ىو الطريقة التى تساعدىم فى التغمب عمى ىذه القيود

في التواصل (.)Papandreou, 2014
وىناك من يرى أن بناء األطفال لصور واقعية تفيد في تقييم نموىم عمى أساس مراحل نمو
مـحددة ( .)Matthews, 2003ومن ناحية أخرى،

فقد أوضح البحث أن العالقة بين

ميما لمنشاط العقمي لدى الطفل ،ويمكن
إعطاء رمز ما وتكوين معنى ليذا الرمزتمثل عامالً ً
ويعتبر الرسم
أن تتكون ىذه العالقة في السنوات األولى من عمره )ُ .(Knight, 2008

طا مفتوح النياية ،يربط الطفل من خاللو بين الرمز والمعنى ).(Delserieys, 2016
نشا ً

وقد أشار رنج ( )Ring, 2006أن رسومات األطفال من حيث التتابع التنموي ،تمثل تعبيرات
عن المعنى والفيم لدييم؛ وبالتالي فيى وسيمة فاعمة الستكشاف أفكارىم والتواصل معيم.

وىناك عالقة وثيقة بين الرسم والتفكير؛ ألن بناء المعاني ،من خالل الرموز الرسومية ىو
نشاط عقمي ،باإلضافة إلى أن الرسم يدعم عممية التفكير وينمييا

& (Bartoszeck

) .Tunnicliffe, 2017كما أكد كوكس ) (Cox, 2005: 123أن رسومات األطفال تعتبر
عممية بناءة لمتفكير في الحدث  ،Thinking in Actionوليست مجرد قدرة متنامية عمى
اإلشارة البصرية إلى األشياء في العالم المحيط .أى أن رسومات األطفال تعكس تفكيرىم فيما
يحيط بيم من أحداث وظواىر ،وليست مجرد تعبير بصرى عنيا.
ويــرى بابانــدريو ( )Papandreou, 2014:93أنــو يمكــن اســتخدام نشــاط الرســم مــع
األطفال كوسيمة لمتذكر والتعبير عن الخبرات والمعارف السابقة ،وبنـاء معمومـات جديـدة ،بـل يمكـن
ممتعـا لفطفـال فحسـب ،بـل إنـو
استخدامو فى تنظيم كل تمك العمميـات .لـذلك ال يعـد الرسـم نشـاطًا
ً
أيضا تنمية الميارات الفردية مثل المالحظة والفيم باإلضافة إلـى تعزيـز عمميـة الـتعمم،
يعزز لدييم ً
كمــا أن المعممــين يمكــنيم اســتخدام رســومات األطفــال لمتابعــة أفكــارىم؛ وبالتــالي يمكــنيم إعــادة
تشكيل خطط المناىج الدراسية واستراتيجيات التدريس وتعديميا ).(Delserieys, 2016: 57
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وحيث إن الكثير من األطفال الصغار يستخدمون الكالم الشفيي عندما يرسـمون ،ويقـدمون
توضــيحات أو يــروون قصــة؛ لــذلك فمــن الضــروري أن يشــرح األطفــال رســوماتيم؛ ألن الرســم قــد
ـيما مختمفًــا عنــد الطفــل مقارنــة بشــخص بــال ( .)Chang, 2012وفــي مجــال التربيــة
يعنــي شـ ً
العممية ألطفال الروضة ،يستخدم كل من نشاط الرسـم والمقـابالت الفرديـة كوسـيمة السـتنباط أفكـار
ونظـر ألىميـة رسـومات األطفـال
ًا
األطفـال عمـا قـد رسـموه ).(Kampeza & Ravanis, 2012
في الكشف عن إدراكيم لما يحيط بيم من عناصر مختمفة؛ فقد اىتم البحث التربوى بالكشـف عمـا
تعكســــو رســــومات األطفــــال خاصــــة فــــى المراحــــل األولــــى عــــن :الظــــواىر العمميــــة :مثــــل الظــــل
) ،(Delserieys, 2016تعاقــب الميــل والنيــار ( .)Kampeza, 2006كمــا اىــتم البــاحثون
أيضا بدراسة رسومات األطفال عن العمماء (Ruiz-Mallén & Escalas 2012).
ً
وتعتبر أفكار الطفولة عن العمل والمين مقدمة لمتطور الوظيفي واستكشاف عالم العمـل
الحقًا لدى الشـباب ( .)Howard & Walsh, 2011لـذا فـ ن المعرفـة بمينـة العممـاء واألنشـطة

يما لمتالميذ فى سن مبكرة؛ لـيس فقـط لتكـوين اتجـاه موجـب نحـوىم،
التى يقومون بيا تمثل ًا
أمر م ً
أيضا الختيارىم دراسة العمـوم فـى المسـتقبل ،وزيـادة دافعيـتيم ليصـبحوا عممـاء ( Özgelen,
بل و ً
 ،)2017وىو أمر تسعى إليو الـدول المتقدمـة التـى اتخـذت مـن العمـم سـبيالً لتحقيـق ىـذا التقـدم.
ـور سـمبية لمعممــاء يكونــون أقــل مــيالً إلــى االىتمــام
وعمـى النقــيض فـ ن التالميــذ الــذين يحممــون صـ ًا
بـالعموم كدراسـة أو كخيـار وظيفـي يرغبـون فـي متابعتـو فـي المسـتقبل (.)Özel, 2012: 3188

وتشــير الدراســات إلــى أن األطفــال يبــدؤون فــي بنــاء صــور لمعممــاء فــي ســن مبكــرة أثنــاء مرحمــة
ريــاض األطفــال والمرحمــة االبتداميــة ( .(Losh, 2008لــذا فقــد اىــتم البــاحثون بدراســة صــورة
العممــاء لــدى المتعممــين فــى مختمــف المراحــل الدراســية مــن ريــاض األطفــال ( ;Özel, 2012

) ، Pekdoğan & Bozgün, 2019والمرحمة االبتداميـة ( ،)Tan et al., 2017واإلعداديـة

أيضـا ( Karaçam, 2015; Ruão et
( ،)El Takach &Yacoubian, 2020والثانويـة ً
أيضــا بدراســة صــورة العممــاء لــدى معممــى العمــوم قبــل
 .)al., 2012كمــا اىــتم بعــض البــاحثين ً

الخدمــة (Rampal, 1992; Dikmenli, 2010; McCarthy, 2014; Camci-
نظـر لمـا ليـا مـن
 ،Erdogan, 2019).وأثناميـا ()El Takach & Yacoubian, 2020؛ ًا
أثر عمى ممارساتيم التدريسية؛ وبالتـالي عمـى تصـورات تالميـذىم لمعمـم والعممـاء ( Christidou
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أيضــا صــورة العممــاء لــدى طــالب الجامعــة فــى مختمــف
 .)et al., 2019كمــا درس البــاحثون ً

الكميات ( ،)Meyer et al., 2019وكذلك لدى العامة من الناس (.)Nelson, 2016

ويعـــد الوســـط المحـــيط بالطفـــل بمثابـــة البوتقـــة التـــى ُيصـــب بيـــا جميـــع العوامـــل الثقافيـــة
ُ
معا وتؤثر عمـى تصـور الطفـل وادراكـو لمعـالم المحسـوس والمممـوس
واالجتماعية لتنصير وتتفاعل ً
مــن حولــو ،مثــل الظــواىر العمميــة ،والميــن ،والقــيم والعــادات اجتماعيــة ،وغيرىــا .ىــذا ويســتقبل
األطفال خاصة فـى مراحـل عمـرىم األولـى رسـامل مباشـرة وغيـر مباشـرة عـن العممـاء مـن الوالـدين،
ووسامل اإلعالم المختمفة مثل التميفزيـون وشـبكة اإلنترنـت ،وكـذلك مـن الكتـب المتاحـة ليـم ،ومـن

المدرسة ( ،)Farland-Smith, 2019تمك الرسامل من شـأنيا أن تـؤثر بدرجـة أو بـأخرى عمـى
تصــورات األطفــال لمعممــاء .لــذا فقــد حــرص التربويــون عمــى دراســة أثــر مــا يمكــن أن تــوفره البيمــة
المحيطــة عمــى تصــورات األطفــال ،مثــل :التمفزيــون ،والكتــب ،واإلنترنــت ،وألعــاب الفيــديو ،واألفــالم

( .)Tan et al., 2017وقـد أوضـحت دراسـة فراالنـد-سـميث ( )9112التـى أجريـت عمـى عـدد
( )5311طف ـالً بالمــدارس االبتداميــة فــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصــين أن األطفــال لــدييم
مفــاىيم خاطمــة عــن العممــاء والمكــان الــذى يعممــون فيــو ،ومــا يقومــون بــو مــن نشــاط ،وأن ىــذه

كبير فيما بينيـا ،ولكنيـا مرتبطـة بطبيعتيـا بثقافـات األطفـال الفرديـة والتـى
المفاىيم تختمف اختالفًا ًا
تختمف من مجتمع إلى آخر بل ومن أسرة إلى أخرى.
تربويــا عمــى األبنــاء؛ ممــا يــنعكس عمــى درجــة تعمــيميم ،بــل وعمــى
إن ثقافــة الوالــدين تــؤثر
ً
ابتكـار مـن األطفـال
أيضا .كما أن أطفـال اآلبـاء المتعممـين أكثـر ثقـة وخبـرة و ًا
تخصصاتيم الجامعية ً

أيضــا
الــذين يفتقــر آبــاؤىم إلــى التعمــيم؛ ممــا يكــون لــو األثــر الموجــب عمــى التحصــيل األكــاديمى ً

( .)Iqbal et al., 2015وتشير منـال البـارودى ( )92 :9151إلـى أن ىنـاك ارتباطًـا قوًيـا بـين
طمــوح األطفــال العممــى والمينــى ،ومســتوى تعمــيم رب األســرة؛ يرجــع إلــى مســتوى التوجيــو العممــى
لفبويين ،وأنماط المغة المستخدمة ،ومستوى التشجيع الـذى يقـوم بـو اآلبـاء نحـو أطفـاليم .وعميـو
ف ن الوالدين يمكن أن يساعدوا األبنـاء فـى تكـوين تصـور صـحيح عـن العممـاء ،مـن خـالل التـدخل
المباشر فى تعزيز أو إعـادة تكـوين تصـوراتيم بمـا يالمـم المرحمـة العمريـة ليـم .فـ ذا كانـت األسـرة
مناخــا يســوده ثقافــة عمميــة تــرتبط بالعممــاء واالختراعــات ،مــن خــالل قصــص مصــورة
تــوفر لمطفــل ً
كانت أم مكتوبة ،برامج تمفزيونية وألعاب كمبيوترية ،يتم اختيارىا لمطفل بطريقـة مقصـودة وىادفـة؛

مناسبا عن العمم والعمماء وقيمتيما لممجتمع.
تصور
ًا
ف نو ُيكون
ً
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وتـــرى فارالنـــد-ســـميث ( )9152:571أنـــو عنـــدما ينضـــج األطفـــال ،يبـــدأون فـــي تكـــوين
تصورات شخصية لمعممـاء ،والتـي مـن غيـر المـرجح أن تتغيـر ،إال إذا اتيحـت ليـم فرصـة االتصـال
الشخصــي بأحــد العممــاء ،أو عنــدما يواجيــون موقفًــا معي ًنــا يــؤدي إلــى تغييــر ىــذه التصــورات .ىــذا
وتســـعى الـــدول المتقدمـــة بشـــتى الطـــرق إلـــى تحقيـــق ىـــذا االتصـــال بطـــرق متنوعـــة مثـــل بـــرامج

التميفزيـون ( ،)Tan and Jocz, 2017ومواقـع التواصـل االجتمـاعى ( Jarreau et al.,
.)2019

واذا كــان المــنيج الجديــد لريــاض األطفــال يســعى إلــى توســيع مــدارك الطفــل عــن العممــاء،
ونشــاطيم واألدوات التــى يســتخدمونيا أثنــاء عمميــم؛ ف ـ ن الكشــف عــن تصــورات أطفــال الروضــة
لمعمماء ُيعتبر ىدفًا ينبغى عمى الباحثين بل ومعممـات ىـؤالء األطفـال تقويمـو ضـمن عناصـر تقـويم
المنيج ككل .ورغم اىتمام بعض الباحثين بتنمية معارف أطفـال الروضـة باختراعـات عممـاء العـرب
والغرب (سـحر نسـيم9112 ،؛ سـحر نسـيم وآخـرون ،)9157 ،إال أن التقيـيم الشـامل لتصـوراتيم
لمعمماء ،خاصة من خالل رسوماتيم ما زال يحتاج إلى مزيد من البحث واالستقصاء.

مشكلة البحث
ميما لتنمية
وفقًا لحركات اإلصالح الحديثةُ ،يعد تكوين آراء إيجابية عن العمماء ًا
أمر ً
عممياً ( .)Özgelen, 2017كما أن تعريف األطفال بالمين العممية في سن
األفراد المثقفين
ً
مبكرة يتيح ليم إمكانية رؤية أنفسيم في العديد من الوظامف ذات الصمة بالعمم ( Ponners

 .)& Piller, 2019وفى ىذا الصدد يرى مانزولى وآخرون ()Manzoli et al., 2006

جدا وتكون
أن بعض التصورات واالتجاىات المرتبطة بالعمم والعمماء تتشكل في سن مبكرة ً
أيضا دراسة
مستقرة
نسبيا خالل حياة الفرد؛ لذا ف ن دراسة تصورات األطفال لمعمماء يعني ً
ً
بعض الجوانب الثقافية المرتبطة بالعمم والتكنولوجيا فى المجتمع.
ىذا ولقد أصبح البحث في تصورات األطفال لمعمماء قضية ميمة لممنشغمين بالتربية
العممية .ويرجع السبب فى ىذا االىتمام إلى االعتراف المتزايد في مجتمع تعميم العموم بأن
تصورات األطفال لمعمماء ي ؤثر عمى اتجاىيم نحو العموم واىتماميم بالمين العممية (She,
ونظر ألن التطورات العممية والتكنولوجية ميمة
ًا
.1998; Larson-Miller, 2011).
لجميع البمدان ،ف ن دراسة تصورات األطفال لمعمماء ومساعدتيم عمى تطوير صور أكثر

أمر بال األىمية في جذب اىتمام األطفال بالعموم (Leblebicioglu et
واقعية ليمُ ،يعد ًا
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) . al., 2011: 159كما أن جذب اىتمام األطفال بتعمم العموم ينبغي أن يبدأ فى مرحمة
مبكرة من عمرىم؛ حتى يشبوا عمى حب العموم والميل نحو دراستو.

وتؤكــد فارالنــد-ســميث ( )Farland-Smith, 2019أنــو ال يمكــن مســاعدة التالميــذ
عمى تكوين تصورات إيجابية عن العمماء إال بعـد تقيـيم مسـبق وشـامل لتصـوراتيم الفعميـة عـن
العممــاء .وحيــث إن رســومات األطفــال تعكــس الســياق االجتمــاعى والثقــافي لبيمــة الطفــل ،ومــا
يتوافر فى ىذا السياق مـن مـوارد ،ومـواد ،وممارسـات )(Einarsdottir et al., 2009؛ فـال
بــد أن يؤخــذ المســتوى االجتمــاعي والثقــافي ألســر األطفــال فــى الحســبان إذا مــا أردنــا تقيــيم
وتفسير رسوماتيم.
وفــى دراســة اســتطالعية ىــدفت إلــى الكشــف عــن تصــورات أطفــال الروضــة لمعممــاء ،قامــت
الباحثــة بعمــل مقــابالت فرديــة فــى نيايــة الفصــل الدراســي الثــانى لعــام  9152/9152مــع ()23
طفـالً بالمســتوى الثــانى بروضــة أطفــال مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز ( )9بمحافظــة بنــي ســويف.
وخالل المقابالت تم سؤال كل طفل عمى حدة :ماذا تعرف عن العمماء؟ ،ماذا يعممون؟ وأيـن؟ ،ومـا

األدوات التى يسـتخدمونيا فـى عمميـم؟ وقـد أوضـحت إجابـات األطفـال التـى تـم تـدوينيا عـدم إلمـام
ى ـؤالء األطفــال بعمــل العممــاء ،وال بمكــان عمميــم ،وال بــاألدوات التــى يســتخدمونيا .وعــدم إدراكيــم
لمدور الذى يقدمونو لمجتمعيم .فعمى سبيل المثال ذكر طفل منيم أن العالم يعمل ب حدى المقـاىى
وأنو -ىذا الطفل -شخصيأً يراه يقدم المشروبات لمزبامن!
وعمى الرغم من أن المنيج الجديد لرياض األطفال والمعروف باسـم "اكتشـف"Discover :

درســا عنوانــو "اعــرف الميــن" ،5ييــدف إلــى
والمقــدم ألطفــال المســتوى الثــاني يتضــمن فــى محتـواه ً
تنمية وعييم بـبعض الميـن ،ومنيـا مينـة العـالم ومكـان عممـو وأدواتـو ،إال أن نتـامج ىـذه الدراسـة

أيضــا مــن أىــداف التربيــة العمميــة
االســتطالعية تشــير إلــى عــدم تحقيــق ىــذا اليــدف ،والــذى ُيعــد ً
بمرحمــة ريــاض األطفــال .فكيــف لي ـؤالء األطفــال أن ُيقــدروا العممــاء ولــيس لــدييم أدنــى فكــرة عــن

عمميم؟

ومن ىنا نبعت مشكمة البحث الحالي والتى تيدف إلى الكشف عن تصورات أطفال الروضـة
لمعممــاء مــن خــالل رســوماتيم ،وتفســيرىذه التصــورات فــى ضــوء كــل مــن الجــنس ،ونــوع المدرســة
(تجريبية أم غير تجريبية) ،ومستوى تعميم الوالدين ،والطرق المتبعة فى تدريس مينة العالم.
 1اكخشف :سٚاع األؽفال ،انًسخٕٖ انثاَٗ ،انفظم انذساس ٙاألٔل ،9191/9112 ،ص.91-11
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أسئلة البحث
يحاول البحث اإلجابة عن التساؤل الرميس التالي:
ما تصورات أطفال الروضة لمعمماء كما يتضح من رسوماتيم ،وتفسره المقابالت معيم؟
ويتفرع من السؤال الرميس التساؤالت التالية:
 -5من خالل رسومات أطفال الروضة ،وتفسيرىم ليذه الرسومات ما تصوراتيم عن
أ -شكل العالم :جنسو (يمكن تمييزه إلى شخص أم ال) ،وممبسو؟
ب -مكان عمل العالم ،واألدوات التي يستخدميا أثناء عممو؟
جـ -النشاط الذى يقوم بو العالم؟
 -9ما أثر الجنس عمى تصورات أطفال الروضة لمعمماء؟
 -3مــا أثــر نــوع المدرســة الممحــق بيــا ريــاض األطفــال (تجريبيــة أم غيــر تجريبيــة) فــى
تصورات أطفال الروضة لمعمماء؟
 -2ما العالقة بين تصورات أطفال الروضة عن العمماء ومستوى تعميم الوالدين؟
 -1ما الطرق المتبعة فى تدريس مينة العالم ألطفال مجموعة البحث؟
 -1كيف تدعم الطرق المتبعة فـى تـدريس مينـة العـالم تصـورات أطفـال مجموعـة البحـث
لمعمماء؟

أهمية البحث:
-

تكمن أىمية البحث الحالي فى:

عالما ،والروبريك الخاص بو من خالل
إفادة المعممين من استخدام اختبار ارسم ً
إمدادىم بأداة عممية تساعد في تقييم تصورات األطفال لشخصيات ومين أخرى
عديدة.

-

االستجابة لالتجاىات العالمية التى تنادى بضرورة تقييم تصورات األطفال لمعمماء؛
لما ليا من أثر فى تنمية ميوليم واتجاىاتيم نحو العمم والعمماء.

-

إثارة انتباه الباحثين إلى أىمية إعطاء الفرصة لفطفال لمتعبير عن إدراكيم لمعمماء
من خالل الرسم بدالً من االستبيانات المعتادة؛ حيث إن رسومات األطفال تعكس
تصوراتيم لمختمف األحداث والشخصيات التى خبروىا.

-

توجيو نظر المعممين ،خاصة فى رياض األطفال إلى االىتمام بتنمية تصورات
األطفال لمعمماء ،وذلك من خالل تبنى استراتيجيات تدريس متنوعة.
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-

توجو نتامج البحث الحالى أنظار مخططى وواضعى مناىج رياض األطفال إلى أىمية
توافر وتنوع مصادر التعمم المدرسية المرتبطة بالتربية العممية ،خاصة مينة العمماء.

-

قد يستفيد أولياء األمور من البحث الحالي فى توجيو أبناميم نحو االىتمام بالعمم
والعمماء ،من خالل توفير مصادر تعميمية ترتبط بيذا اليدف.

أهداف البحث
ييدف البحث الحالى إلى الكشف عن:
 .5تصورات أطفال الروضة لمعمماء من خالل رسوماتيم.
 -9أثر عامل الجنس في تصورات أطفال الروضة لمعمماء.
 -3أثر نوع المدرسة (تجريبية أم غير تجريبية) فى تصورات أطفال الروضة لمعمماء.
 -2العالقة بين تصورات أطفال الروضة لمعمماء ومستوى تعميم الوالدين.
 -1الطرق المتبعة تدريس مينة العالم ألطفال الروضة.
 -1أثر الطرق المتبعة فى تدريس مينة العالم فى تصورات أطفال الروضة لمعمماء.

حدود البحث
عالمـــــا ( ،)mDASTوالروبريـــــك الخـــــاص بـــــو(Rubric
 -5اســـــتخدام االختبـــــار المعـــــدل ارســـــم ً
(mDAST؛ لمكشــف عــن تصــورات األطفــال لمعممــاء ،حيــث إنــو اختبــار يعتمــد عمــى الرســم فقــط
دون الكتابة؛ وىو ما يناسب مجموعة البحث.
 -9تحميل رسومات أطفال الروضة لصور العمماء ،من حيث تصوراتيم المتعمقة بـ:
-

شكل العالم :يمكن تمييزه إلى شخص أم ال ،وممبسو.

-

مكان عمل العالم ،واألدوات التى يستخدميا أثناء عممو.

-

النشاط الذى يقوم بو العالم.

 -3تطبيــق اختبــار ) (mDASTعمــى أطفــال المســتوى الثــانى مــن ريــاض األطفــال؛ حيــث يدرســون
مينــة العــالم ضــمن محتــوى مقــرر "اكتشــف" .وقــد بمـ قـوام مجموعــة البحــث ( )972طفـالً مــن

أطفـال الريــاض الممحقــة بخمـس مــدارس فــى مدينـة بنــي ســويف ،حيـث تعمــل الباحثــة :روضــتان
ممحقتان بمدرستين تجريبيتين ،وثالث روضات ممحقة بمداس غيـر تجريبيـة ،وذلـك لمكشـف عمـا
إذا كانــت ىنــاك فــروق بــين األطفــال الممتحقــين بالمــدارس التجريبيــة وغيــر التجريبيــة مــن حيــث
تصوراتيم لمعمماء.

فروض البحث
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إحصاميا عند مستوى داللة ( )1.11بين متوسـط درجـات أطفـال مجموعـة
 -5يوجد فرق دال
ً
عالما ) (mDASTوالدرجة العظمى ليذا االختبار.
البحث فى االختبار المعدل ارسم ً
ـاميا عنــد مســتوى داللــة ( )1.11بــين متوســطي درجــات البنــين
 -9ال توجــد فــروق دالــة إحصـ ً

عالما (.)mDAST
والبنات من أطفال رياض مجموعة البحث فى االختبار المعدل ارسم ً
ـاميا عنــد مســتوى داللــة ( )1.11بــين متوســطي درجــات أطفــال
 -3توجــد فــروق دالــة إحصـ ً
المســتوى الثــانى مــن ريــاض المــدارس التجريبيــة والمــدارس غيــر التجريبيــة فــى االختبــار

عالما ( )mDASTلصالح أطفال المدارس التجريبية.
المعدل ارسم ً
ـاميا عنــد مســتوى ( )1.11بــين متوســط درجــات أطفــال
 -2توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصـ ً

عالمـــا ()mDAST
المســـتوى الثـــانى مـــن ريـــاض األطفـــال فـــى االختبـــار المعـــدل ارســـم ً
ومستوى تعميم الوالدين.

 -1ال تدعم الطرق المتبعة فى تدريس مينة العالم تكوين صورة متقدمـة لمعممـاء لـدى أطفـال
مجموعة البحث.

منهج البحث
اعتمــد البحــث الحــالي عمــى المــنيج الوصــفي التحميمــي فــي تحديــد صــورة العــالم كمــا يراىــا
األطفال ووصفتيا األدبيات .ولتحميل رسومات أطفال مجموعة البحث؛ تم اسـتخدم كـل مـن روبريـك
عالمـا ( ،)mDAST Rubricوكـذلك نتـامج المقـابالت شـبو المنظمـة التـى
االختبـار المعـدل ارسـم ً
أجريت مع كل طفل عمى حدة؛ لتفسير ما قام برسمو.
 كمــا تــم تحميــل المقــابالت شــبو المنظمــة التــى أجريــت مــع معممــى أطفــال مجموعــة البحــث تحمــيالً

كميا؛ لتحدديد طرق التدريس التى اتبعوىا فى تدريس مينة العالم لفطفال.
ً
أدوات البحث :وشممت ما يمي:

 اختبـــار ارســـم صـــورة عـــالم المعـــدل ( )mDASTمـــن إعـــداد فارال نـــد-ســـميث (Farland-
شـفييا عمـى أطفـال الروضـة مجموعـة
 ،)Smith 2017وىو اختبار يتكون من سـؤالُ طـرح
ً
البحثُ ،وطُمب منيم "رسم صورة لعالم في مكان عممو" ،بحيث تكـون اإلجابـة عنـو مـن خـالل
الرســم بطريقــة فرديــة وليســت جماعيــة؛ حتــى ال تــؤثر إســتجابة طفــل ليــذا السـؤال عمــى طفــل

آخر.
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 روبريـك اختبـار ارسـم صـورة عـالم المعـدل ( )mDAST Rubricمـن إعـداد فارالنـد-سـميث
( ،)Farland-Smith, 2017وىــو روبريــك يصــف بالتفصــيل طريقــة تصــحيح رســومات
األطفال لمعمماء ،كما سيتم وصفو الحقًا.

 المقــابالت شــبو المنظمــة ،حيــث أجريــت مــع كــل طفــل بطريقــة فرديــة ،وىــدفت إلــى استيضــاح
رسوماتيم ،وذلك من خالل بعض األسممة التـى تـم إعـدادىا .كمـا تمـت مقـابالت شـبو منظمـة
مـع معممـات أطفــال مجموعـة البحــث؛ لمتقصـى عــن طـرق التــدريس التـى اتبعنيــا فـى تــدريس
مينة العالم لفطفال

إجراءات البحث
 -1بــاالطالع عمــى األدبيــات المتعمقــة برســومات األطفــال بصــفة عامــة ،ورســوماتيم لمعممــاء بصــفة
اختباررســم صــورة عــالم المعــدل ( ،)mDASTوكــذلك الروبريــك الــذى يمكــن
ا
خاصــة ،تــم اختيــار
اسـتخدامو فــى تقيـيم ىــذه الرسـومات ( ،)mDAST Rubricوكالىمـا مــن إعـداد فارالنــد-ســميث
( ،)Farland-Smith, 2017ممحق (.)9( ،)5
 .9تمــت ترجمــة كــل مــن االختبــار والروبريــك إلــى المغــة العربيــة ،وتعــديميما ليناســبا أطفــال المســتوى
الثانى من رياض األطفال فى مصر.
 .3إعداد أسممة المقابمة شبو المنظمة ألطفال مجموعة البحث.
 .2إعــداد أســممة المقابمــة شــبو المنظمــة لمعممــات مجموعــة البحــث الالتــى قمــن بتــدريس مينــة العــالم
لفطفال.
 .1تم عرض كل من االختبار والروبريك وأسممة المقابمة عمى مجموعة مـن السـادة المحكمـين (ممحـق
 ،)3وذلك لضبطيم ومراجعتيم والتأكد من مناسبتيم ألىداف البحث.

 -4طبقًا لتعميقات السادة المحكمين تـم وضـع االختبـار ،والروبريـك ،وأسـممة المقابمـة لكـل مـن األطفـال
والمعممات فى صورتيم النيامية (مالحق .)7 &1 &1 &2

 -5فى منتصف الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 9191/9152م ،وبعد التأكد من أنو تـم تـدريس

معممات الروضة لدرس "اعرف المين" ،تم تطبيق االختبـار عمـى ( )37طفـالً مـن أطفـال المسـتوى

الثاني لروضـة األطفـال الممحقـة بمدرسـة محمـد متـولى الشـعراوى االبتداميـة المشـتركة بمدينـة بنـي

ســويف ،وىــى مجموعــة خــارج مجموعــة البحــث؛ لمتأكــد مــن صــدق كــل مــن االختبــار والروبريــك،
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وتحديد زمن االختبار .كما تمت مقابالت معيم بعد تطبيق االختبـار مباشـرة لمتعـرف عمـى تفسـيرىم
لرسوماتيم.

وسجمت النتامج.
 -6تم تطبيق الروبريك عمى رسومات ىؤالء األطفال ُ
ونظر ألن االختبار يتكون من سؤال واحـد يتضـمن ثالثـة جوانـب ىـى مظيـر العـالم ،واألدوات التـى
ً -7ا
يستخدميا ،ونشاطو؛ فقد تم حساب ثبات االختبارعن طريق إعادة تطبيقـو بعـد أسـبوع عمـى نفـس
ونظر لتغيـب سـتة أطفـال فـى نفـس اليـوم الـذى أُعيـد فيـو تطبيـق االختبـار؛ فقـد
ًا
مجموعة األطفال.
أصبح عدد األطفال الذين طبق عمييم االختبار لممرة الثانيـة ( )35طفـالً .كمـا تمـت المقـابالت مـع
ىؤالء األطفال لالستيضاح عن رسوماتيم التى رسموىا لممرة الثانية.

 -8تـم تقيـيم رسـومات األطفـال باسـتخدام الروبريـك ( ،)mDAST Rubricوبمسـاعدة تفسـيرىم ليـذه
الرسومات .وباستخدام برنامج المعالجة اإلحصامية ( ،)SPSSتم حسـاب معامـل الثبـات باسـتخدام
معامل االرتباط لبيرسون؛ حيث ُحسـب معامـل االرتبـاط لكـل جانـب مـن الجوانـب الثالثـة التـى يركـز
عمييا االختبار .ويوضح جدول ( )5التالي زمن االختبـار ومعـامالت الثبـات لكـل جانـب مـن جوانـب
االختبار (:)mDAST
جذول ((DAST) :)1
صيٍ ويعايم حثاخ االختثاس
صيٍ االختثاس
يعايم
جىاَة االختثاس
تانذليمح
انخثاخ
11
1.782
انًظهش (انشكم وانًهثظ)
انًكاٌ (داخم يختثش ،أو
خاسجه...إنخ)
انُشاط
انخثاخ انكهً نالختثاس

1.826
1.754
1.782

وتشير نتامج التطبيـق األولـى الموضـحة فـى جـدول ( )5إلـى قـيم ثبـات عاليـة يمكـن
الوثوق بيا .كما يوضح الجدول أن متوسط زمن االختبار بم عشر دقامق.

 -9فى نيايـة الفصـل الدراسـي األول لمعـام الدراسـي 9191/9152م ،تـم تطبيـق االختبـار عمـى عينـة
البحث التى شممت ( )972طفالً بالمستوى الثانى من رياض األطفال ،موزعين كالتالي:
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جذول (:)2
يجًىعح انثحج
عذد األطفال تزاخ انشوضح انعذد انكهي
انًذسعح انًهحك تها سوضح األطفال
نًجًىعح انثحج
287
إَاث
ركىس
31
31
عًش تٍ عثذ انعضيض 2
شجشة انذس االبخذائٛت انًشخشكت
21
31
24
31
سوضح طيىس انجُح
انًخًٛضة
11
يذسست انشٓٛذ أحًذ يحًذ عبذِ انخجشٚبٛت 23
نهغاث
يذسست انًسخمبم انشسًٛت نهغاث
35
34
انعذد
131
147

وقــد تــم االســتعانة بمعممتــى كــل روضــة؛ لكــي ي ـتم فصــل األطفــال عــن بعضــيم
البعض؛ حتى ال يتأثر كل طفل بما يرسمو زمالمو .لذا تم اصطحاب األطفال إلـى مكـان أوسـع
مــن القاعــة التــى يدرس ـوا بيــا ،مثــل حديقــة المدرســة أحيا ًنــا ،أوالــى معمــل العمــوم أو معمــل

الوســـامط المتعـــددة أحيا ًنـــا أخـــرى .بعـــد تنســـيق أمـــاكن جمـــوس األطفـــال ،وزعـــت أوراق رســـم

(سكتش) ،وبعض األقالم الرصاص عمى أطفال مجموعة البحث ،تم تطبيق 9االختبار عمـييم،

وطمب من كل طفل كتابة اسمو عمى الورقة ،3ثم طُرح سؤال االختبار عمييم ،وتم تكـراره عـدة
مرات؛ حتى يتضح لفطفال المطموب منيم .وخالل الزمن المحدد لالختبـار قـام كـل طفـل عمـى

حدة برسم 2تصوره ألحد العمماء وىو يعمل فى مكان عممو .وجدير بالذكر أنو قد طُـرح سـؤال

االختبــار عمــى األطفــال بالفصــحى والعاميــة؛ حتــى يتســنى لفطفــال فيمــو، ،كمــا تــم اســتخدام
صيغة الجمع فى السؤال بدالً من صورة المفرد (أحد العممـاء ،بـدالً مـن عـالم)؛ حتـى ال يرسـم

صور لعممـاء ذكـور دون اإلنـاث؛ فيـؤدى ذلـك إلـى عـدم دقـة تحميـل ىـذه الرسـومات.
ًا
األطفال
كمـــا طُـــرح ســـؤال االختبـــار فـــى المـــدارس التجريبيـــة بالعربيـــة واإلنجميزيـــة ( One of

)Scientists؛ حيث إنيم يدرسون مقرر "اكتشف" بالمغة اإلنجميزية "."Discover

 9حى حطبٛك االخخباس عهٗ أؽفال انًذسست انٕاحذة فَ ٙفس انٕٛو؛ حخٗ ال حخذخم عٕايم أخشٖ فٗ انخأثٛش عهٗ حظٕساث
األؽفال نهعهًاء لبم عًهٛت انخطبٛك ،يثم أٌ ٚخبش األؽفال بعؼٓى انبعغ عٍ االخخباس ،فٛخبادنٕا األفكاس ،أٔ ٚسخفسش بعغ
األؽفال عٍ إجابت سؤال االخخباس يٍ انًعهًت أٔ أحذ انٕانذ.ٍٚ
 3كاٌ ال بذ يٍ كخابت اسى كم ؽفم ٔرنك نهخعشف عهٗ يسخٕٖ حعهٛى انٕانذ ٍٚعٍ ؽشٚك فحض بٛاَاث انطفم انًشفمت فٗ يهفّ
(انبٕسحفٕنٔ )ٕٛانًٕجٕدة يعٓا فٗ انماعتُٚٔ .بغٗ اإلشاسة ُْا إنٗ أٌ بعغ انخاليٛز حعثشٔا فٗ كخابت أسًائٓى فمايج انباحثت
بكخابخٓا .أعطٗ كم ؽفم كٕد يحذد (يثم :ؽ ،1ؽ ،9ؽ... 3إنخ) ٔ .حى كخابت األكٕاد عهٗ ٔسق انشسى انخاطت باألؽفال؛ حخٗ
ٚخى االسخشٓاد فٗ ححهٛم َخائج انبحث بًا ركشِٔ أثُاء انًمابالث انفشدٚت انخٗ أجشٚج يعٓى.
 4عهٗ انشغى يٍ أٌ األؽفال نى ُٚطهب يُٓى حهٕ ٍٚانظٕس انخٗ سسًْٕا نهعانى ،إال أٌ انكثٛش يُٓى لايٕا بخهُٕٓٚا يًا أثشٖ
انبحث بًضٚذ يٍ انًعهٕياث عٍ حظٕساحٓى عٍ انعهًاء.
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 -11عقدت مقابالت فردية مع كل طفل لالستعالم عما قام برسمو ،من خالل طرح مجموعـة
أسممة .وقد أُعطى كـل طفـل الفرصـة ،فمـم يـتم مقـاطعتيم أثنـاء الكـالم؛ حتـى يفسـروا مـا
رسموه ويعبروا عن أفكارىم عن العمماء بحرية دون أن يستنبطوا اإلجابة من الباحثة.

 -11تــم فحــص البورتفوليــو الخــاص بكــل طفــل مــن أطفــال مجموعــة البحــث ،لمتعــرف عمــى
مستوى تعميم الوالدين.

 -11أجريـــت مقـــابالت مـــع معممـــات أطفـــال الروضـــة مجموعـــة البحـــث لمتعـــرف عمـــى طـــرق
التدريس التى اتبعنيا فى تدريس مينة العالم.

 -11تـــم تحميـــل رســـومات األطفـــال باســـتخدام الروبريـــك ( )mDAST Rubricوبمســـاعدة
تفسيراتيم لما رسموه.

 -14أجريـت المعالجــة اإلحصــامية لنتــامج كــل مــن تحميــل رســومات األطفــال ،ومســتوى تعمــيم
الوالدين.

 -15أجرى التحميل الكمى لنتامج مقابالت معممات أطفال مجموعة البحث.

 -16في ضوء مجموعة البحث فسرت النتامج ،وقدمت بعض التوصيات والبحوث المقترحة.

مصطلحات البحث

تصورات األطفال للعلماء Children's Perceptions of Scientists

ُيعرف ميمر وآخرون ( )Miller et al., 2018: 1946تصورات األطفال لمعمماء بأنيا
الصورة التى يمتمكيا األطفال عن بعض الخصامص العامة لمعمماء ،مثل ممبسيم ،ومكان
عمميم ،واألدوات التى يتناولونيا أثناء عمميم ،واألنشطة العممية التى يقدمونيا.

ويعرف تان وآخرون ( )Tan et al., 2017: 521تصورات األطفال لمعمماء ،بأنيا إلمام

األطفال بمعمومات عن بعض الخصامص العامة لمعمماء ،مثل تمك التى تصف شكل العمماء،
والمكان الذى يعممون فيو ،ونشاطيم المينى الذى يتعمق بمجاالت العمم المختمفة.
ويقصد بتصورات األطفال لمعمماء فى البحث الحالى معرفة أطفال المستوى الثانى من
رياض األطفال مجموعة خصامص عامة تتعمق بالعمماء فى مكان عمميم مثل شكل العالم
وممبسو ،واألدوات التى يستخدميا ،ونشاطو العممى ،وتظير ىذه المعرفة من خالل ما تعكسو
عالما (")mDAST
رسومات أطفال مجموعة البحث ،بعد تطبيق "االختبار المعدل ارسم
ً
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خصيصا ليذا الغرض ( mDAST
عمييم ،وتحميل ىذه الرسومات باستخدام روبريك ُمعد
ً
.)Rubric

مستوى تعليم الوالدين
يقصد بمسـتوى تعمـيم الوالـدين فـى البحـث الحـالى :الدرجـة العمميـة التـى حصـل عمييـا آبـاء
وأميات األطفـال مجموعـة البحـث ،طبقًـا لمـا ىـو مـدون فـى ممفـات األطفـال بالمدرسـة ،وقـد تـم
تصــنيف ىــذا المســتوى إلــى أربــع فمــات تبــدأ بعــدم الحصــول عمــى أى شــيادة عمميــة ،فالــدبموم،

والمعيد أوالميسانس أو البكالوريوس ،فالدراسات العميا.
اإلطار النظرى

أوالً تصورات األطفال للعلماء وطرق الكشف عنها
أكـــدت فارالنـــد ســـميث ( )Farland-Smith, 2019أن األطفـــال يقومـــون بمعالجـــة
معمومات تتعمق بمستقبميم الميني حتى قبـل فتـرة طويمـة مـن قـدرتيم عمـى التعبيـر عـن الميـن
التــي قــد تكــون مثيــرة لالىتمــام بالنســبة ليــم .ىــذا ويقــوم األطفــال الصــغار بجمــع الكثيــر مــن
المعمومــات حــول العممــاء مــن مصــادر متعــدة ،مثــل أوليــاء األمــور ،ووســامل اإلعــالم ،والكتــب
والمــدارس .وقــد يــرفض األطفــال ىــذه المعمومــات أو يقوم ـوا بتخزينيــا لــدييم ومعالجتيــا لحــين
استخداميا فى مواقف الحياة المختمفة .ىذا وتظير الصـورة النمطيـة لمعممـاء لـدى األطفـال أوالً
خالل السنوات األولـى مـن التعمـيم ،ثـم تتطـور مـع انتقـال التالميـذ إلـى مسـتويات دراسـية أعمـى

( .)Samaras et al., 2012: 1541ليذا فقد أصـبح مطالبـة األطفـال برسـم صـورة لمعـالم
طريقــة مقبولــة؛ ألنيــا تعكــس تصــوراتيم وتمثــيميم لي ـؤالء الــذين يعممــون فــي مجــاالت العمــوم

مؤشـر لمميتمـين بالتربيـة العمميـة
ًا
( .)Caspi et al., 2019تمـك التصـورات يمكـن أن تكـون
ومعممـــي العمـــوم لمزيـــد مـــن االىتمـــام بـــالمحتوى والطـــرق التـــى ينبغـــى أن تتضـــمنيا المنـــاىج
الدراسية.
والصورة النمطية ىي اعتقاد وتشبيو الفرد لشئ ما فـي ضـوء معموماتـو المحـدودة عنـو،
وتظل ىذه الصورة محدودة ما لم ُيعطى الفرد المزيد من المعمومات التى تغير اعتقـاده وتصـوره
عــن ىــذا الشــئ ( .)Farland-Smith, 2019:2فالصــورة النمطيــة الشــامعة لمعممــاء لــدى
األطفال الصغار ىى أن العمماء ىم أشخاص عباقرة معزولين عن سامر أفـرد المجتمـع ،ولـدييم
مبكـرا؛ ف نيـا يمكـن أن تـؤثر
مواىب خاصة لمقيام بعمميـم ،تمـك النظـرة التـى إذا لـم يـتم تعـديميا
ً
بدرجـــة كبيـــرة عمـــى تثبـــيط ىـــؤالء األطفـــال فـــى مرحمـــة الشـــباب مـــن الشـــروع فـــي االلتحـــاق
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بالتخصصـــات العمميـــة (2017:62

 .)Palomba,وفـــي بعـــض األحيـــان يتصـــرف األطفـــال

بطريقة معينة ،لتعزيز الصورة النمطية عن العمماء لدييم ،أو لمحصول عمى رد فعل معـين مـن
ميمـا فـي تطـوير
أحد الوالدين أو المعممين،وىنا يمكـن لمعممـات ريـاض األطفـال أن يمعبـوا ًا
دور ً
الصورة النمطية لمعمماء لدى األطفال ،بل والمساىمة فى بنـاء المبنـة األولـى واألساسـية لمميـن
العممية ،وذلـك مـن خـالل مـا يقـدموه ليـم مـن خبـرات إيجابيـة تتعمـق بـالعمم والعممـاء .ورغـم أن
بعــض البــاحثين اســتخدموا االســتبيانات فــى الكشــف عــن تصــورات تالميــذ المرحمــة اإلعداديــة

( )Bozdoğan et al., 2018والثانويـة ( )Ambusaidi et al., 2015لمعممـاء ،إال أن
تصــورات أطفــال الروضــة لمعممــاء يمكــن الكشــف عنــو بطــرق معينــة تناســب خصــامص وســمات
شيوعا ما يمي:
ىؤالء األطفال ،ومن أكثر ىذه الطرق
ً

 -1رسومات األطفال للعلماء

عالمـا Draw
كان شامبر  Chamberأول من قام بتصميم اختبار أسماه" :اختبار ارسم ً
 " A Scientist Test: DASTىدف إلى استنباط صورة العـالم لـدى األطفـال بغـض النظـر عـن
قــدرتيم عمــى الكتابــة ،وقــد حــدد شــامبر ( )Chamber, 1983: 258ســبعة مؤشـرات لمصــورة
القياسية لمعالم ،ىى:
 معطف المختبر (عادة ولكن ليس بالضرورة األبيض).
 النظارات.
 نمو شعر الوجو (بما في ذلك المحى والشوارب أو السوالف الطويمة بشكل غير طبيعي).
 رموز البحث العممي :أي نوع من األدوات العممية واألجيزة المخبرية.
 رموز المعرفة :وتأتى الكتب وخزامن الممفات فى المقام األول.
 التكنولوجيا" :منتجات" العمم.
 التعميقات ذات الصمة :الصي الكيميامية ،التصنيفات العممية ،العبـارات المالزمـة لمعممـاء مثـل
وجدتيا "!( "Eurekaوذلك لفطفال القادرين عمى الكتابة).
ومنذ ذلك الحين توالت الدراسات فى استخدام ىذا االختبار؛ لمكشف عن تصورات

األطفال فى كثير من الدول لمعمماء .فعمى سبيل المثال أجريت دراسة (Mamaghani et

عالما"؛ لتقييم صورة العمماء
) al., 2015فى إيران استخدم فيو الباحثون اختبار "ارسم
ً
لدى كل من أطفال الروضة وتالميذ المرحمة االبتدامية ،والكشف عما تعكسو ىذه الصورة من
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عالما؛ لمكشف عن تصورات ( )955تممي ًذا
خبرة بالبيمة المحيطة .كما استُخدم اختبار ارسم
ً
بالصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدامي باليونان (Emvalotis and Koutsianou,
) .2018وقد أوضحت ىذه الدراسة عدم وجود فرق بين تالميذ الصفوف الثالثة فى
تصورات يم لمعمماء،بينما بينت وجود فرق بين البنين والبنات فى تصوراتيم لمعمماء ،حيث
صور لعمماء ذكور.
ًا
رسمت البنات صور عالمات بينما رسم البنين

 -0استخدام كل من رسومات األطفال للعلماء وإجراء مقابالت معهم
تعكــس رســومات األطفــال رؤيــتيم لمعــالم المحــيط بيــم ،وتحــوى العديــد مــن المعمومــات التــي
يمكن الكشف عنيا مـن خـالل توضـيحيم ىـم أنفسـيم لمـا رسـموه .وتـرى سـوزان ىيممـان وآخـرون

عالمـا" بمفـرده غيـر كـاف لمكشـف عـن
( )Hillman et al., 2014أن اسـتخدام اختبـار "ارسـم ً
تصورات األطفال عن العمماء؛ لذا ال بد مـن اسـتخدام المقـابالت أو اسـتبيان بجانـب ىـذا االختبـار.
ىذا وتعتبر مقابالت األطفال والسؤال عما رسموه وسيمة ىامة لتفسير ىذه الرسـومات؛ ألنيـم أكثـر
من يستطيع إخبارنا بمـا رسـموه .ىـذا باإلضـافة إلـى أن الباحـث قـد يـرى رسـومات األطفـال بطريقـة
تختمف عما يعنيو ىؤالء األطفال؛ مما ينتج عنو نتامج ال تتصف بالمصداقية.
وقــد قامــت دونــا فارالنــد ســميث ( (Farland-Smith, 2017بتطــوير اختبــار ()DAST
Scientist

A

Draw

عالمـــا Test
وأســـمتو ( )mDASTأى االختبـــار المعـــدل ارســـم ً
 ،modifiedوىو اختبار ورقى من صفحتين ُيعطَى لمطفل ليجيب بالرسم فى الصفحة األولـى عـن

السؤال الرميس الذى يوجو إليو ،وىو:

غدا لزيارة عالم في المكان الذي يعمل فيو .ارسم صورة ليذا العالم وىو
"تخيل أنك ستذىب ً
مشغول بالعمل الذي يقوم بو ،ال ترسم نفسك أو معممك".
أما الصفحة الثانية من االختبار فتحوى أربعـة أسـممة تطالـب الطفـل بمعمومـات محـددة
حول الرسم ،والتى يمكن الحصول عمييا من خالل عمل مقابمـة مـع الطفـل بعـد أن يقـوم برسـم
صورة العالم .وىذه األسممة ىى:
 )5أنا ولد /فتاة.
 )9ىل كان العالم الذي رسمتو رجالً أو امرأة؟

 )3ىل كان العالم الذي رسمتو يعمل خارج أم داخل المنزل؟
 )2ماذا كان العالم يفعل في الصورة التى رسمتيا لو؟
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ىذا وتبدو األسممة الثالثة األخيرة بمثابة مفاتيح لمعمومات مفصمة يستنبطيا الباحث من
األطفال خالل توضيحيم لرسوماتيم .وىذه المعمومات تشكل ثالثة معايير لمخصامص العامة
المرتبطة بالعمماء ،وىى:
 -5المظير العام لمعالم
 -9المكان الذى يعمل فيو
 -3النشاط الذي يقوم بو العالم
عالم ـا ( ")mDASTىــو اختبــار غيــر لفظــي يتكــون مــن
وحيــث إن "االختبــار المعــدل ارســم ً
خصيصا لفطفال غير القادرين عمى تقـديم إجابـات مكتوبـة؛ ف نـو
صمم
ً
سؤال واحد مفتوح النيايةُ ،
مـــن الممكـــن تطبيقـــو عمـــى األطفـــال فـــى أى دولـــة دون أى قيـــود تتعمـــق بالمغـــة التـــى يتحـــدثونيا

) .(Medina-Jerez et al., 2011وقـد اسـتخدم البحـث الحـالى ىـذا االختبـار ،بعـد ترجمتـو

ونظر لصغر سـن مجموعـة البحـث
ًا
وضبطو؛ لكى يناسب مجموعة البحث واليدف منو (ممحق .)2
وضــعف قــدرتيم عمــى القـراءة والكتابــة؛ فقــد قامــت الباحثــة بقـراءة سـؤال االختبــار عــدة مـرات عمــى
األطفال قبل أن ييمـوا بالرسـم مباشـرة ،ولـم يطمـب مـنيم إضـافة أى تعميـق عمـى رسـوماتيم .وكـان

قدُ طُمب سابقًا من معممات فصول الروضة الالتي تواجدن أثناء تطبيق االختبـار ،عـدم التـدخل فـى
اســتجابات األطفــال سـواء بطريــق مباشــر أم غيــر مباشــر؛ حتــى ال يــؤثرن فــي رســوماتيم لمعممــاء؛

وبالتــالي فــى نتــامج البحــث ،وقــد تفيمــن األمــر .كمــا تــم عقــد مقــابالت فرديــة م ـع األطفــال بعــد أن
ُجمعت رسوماتيم؛ ُوجيت خالليا بعض األسممة؛ لمحصول عمى مزيـد مـن التوضـيح لرسـومات كـل
طفل والتى تعكس تصوره لمعالم.
وحتى تكون عممية تحميل رسومات األطفال لمعمماء ذات مصداقية؛ قامت فارالند
( )Farland-Smith, 2017: 175ببناء روبريك ) (mDAS Rubricيحوى أربع تقديرات
ىى :صفر ،5 ،و  ،3 ،9حيث يمكن أن تندرج رسومات األطفال تحت أربع فمات مختمفة ىى
بالترتيب:
 رســومات ال يمكــن تصــنيفيا :أى رســوم ال يتضــح فييــا أي مــن المعــايير الثالثــة الســابقة،وتُعطى ىـذه الرسـوم تقـدير ( صـفر) فـى كـل مـن المظيـر ،والمكـان ،والنشـاط .فمـن حيـث
المظير قد تحتـوي ىـذه الرسـومات عمـى شـكل عصـا ،أو شخصـية تاريخيـة ،أو معمـم ،أو
طالـــب ،أو أى شـــخص آخـــر باســـتثناء العـــالم .ومـــن حيـــث المكـــان الـــذى تعكســـو ىـــذه
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تمامــا عــن
الرســومات ،فقــد يكــون مــن الصــعب تحديــده ،أوقــد يرســم الطفــل مكــان مختمــف ً
المكــان المعتــاد لمعــالم ،مثــل أن يرســم فصـالً دراسـ ًـيا .أمــا مــن حيــث النشــاط الــذى تعكســو
الرسومات التى ال يمكن تصنيفيا ،فيى من الصعب تحديد أى نشاط فييا.

 رسومات مثيرة ،وتُعطى تقدير ( )5في معيار من المعايير الثالثة ،ويشـير المظيـر فـى ىـذهالرسومات إلى رجـل أو امـرأة قـد تشـبو الشـبح ،أوشـخص لديـو كتـاب غريـب ،أو كوميـدى
بش ـكل واضــح .أمــا المكــان فــى تمــك الرســومات فيشــمل موقــع يشــبو الطــابق الســفمي ،أو
الكيف ،أو مخبأ سري ،أو مكان مرعب .كما تكشف ىذه الرسومات المثيرة عـن نشـاط قـد
وغالبـــا باســـتخدام معـــدات معقـــدة ال توجـــد عـــادةً فـــي مختبـــر
يشـــمل النـــدرة أو الرعـــب،
ً
نموذجي ،وتشتمل الرسومات عمى النار أو المتفجرات أو األعمال الخطرة.
 رسومات تقميدية ،وتُعطـى تقـدير ( )9فـى كـل معيـار :والمظيـر فـى ىـذه الرسـومات يتضـمنتقميـديا عبـارة
مختبـر
ًا
رجالً عادي المظير وليس إمرأة .والموقع فـى ىـذه الرسـومات يكـون
ً
عن غرفة ذات مظير عادى بيا طاولـة وأجيـزة ،وربمـا كمبيـوتر .أمـا النشـاط فـى الرسـوم

التقميدية ،فيوصف بأنو "ساذج أو تقميـدي" ،حيـث تكشـف الرسـومات التقميديـة عـن نشـاط
يعتقد التمميذ أنو قد يحدث ،لكنو في الحقيقة من غيـر المحتمـل أن يحـدث .وتشـتمل ىـذه
أيضــا عمــى رســومات يكتــب عمييــا التمميــذ" :ىــذا العــالم يــدرس "...أو " ىــذا العــالم
الفمــة ً
يحاول أن ،"...لكن ال ُيظير في ىذه الرسومات كيف يقوم العالم بيذا.

تطـور مـن الرسـومات التقميديـة :وىـى الرسـومات التـى تُعطـى تقـدير ( )3فـى
ًا
 رسومات أكثـركــل معيــار مــن المعــايير الثالثــة المظيــر ،والمكــان ،والنشــاط .وقــد تحــوى ىــذه الرســومات

سـفميا،
صورة شخص ما يمكن أن يكون إمرأة تعمل عالمة ،وتشير إلى مكان لـيس طابقًـا
ً

كما أنو مختمفًا عن بيمة المعمل التقميدية .وتصور ىـذه الرسـومات أنشـطة واقعيـة تعكـس

فعميــا بــاألدوات المناســبة الالزمــة آلداء ىــذه األنشــطة .وقــد
العمــل الــذي قــد يفعمــو العــالم ً
يكتب التمميذ "ىـذا العـالم يـدرس ،"...أو " ىـذا العـالم يحـاول أن "...ويقـوم بتوضـيح كيـف
يقوم العالم بيذا.
ونظر
ًا
صفرا ،أو  ،3أو  ،1أو .2
تبعا ليذا الروبريك تكون إما
وعميو ف ن درجة الطفل ً
ً
الحتواء ىذا الروبريك عمى مجموعة محددة من المعايير والقواعد التفصيمية التى ترتبط بما يمكن
أن تعكسو رسومات األطفال عن العمماء؛ فقد تم استخدامو فى البحث الحالى لتقييم رسومات
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مجموعة البحث ،بعد أن تمت ترجمتو إلى المغة العربية وعرضو عمى مجموعة من السادة
المحكمين لضبطو (ممحق  .)1كما أجريت مقابالت (ممحق  )1فردية مع األطفال مجموعة
البحث؛ لمكشف عن تفسيراتيم لرسوماتيم.
وقــد اســتخدم بعــض البــاحثين كــل مــن رســومات األطفــال والمقــابالت معيــم فــى الكشــف عــن
تصــوراتيم لمعممــاء .ففــى تركيــا أجريــت دراســة ( )Buldu, 2006عمــى مجموعــة مــن األطفــال
تراوحت أعمارىم بين ( )2-1سنوات ،واستخدم فييا كـل مـن رسـومات األطفـال والمقـابالت الفرديـة
معيــم؛ لمكشــف عــن تصــوراتيم لمعممــاء ،والتــى أوضــحت الدراســة أنيــا صــورة نمطيــة لــدى األطفــال

األصغر س ًنا .وفى اليونـان أجريـت دراسـة ( )Samaras et al., 2012ىـدفت إلـى الكشـف عـن

عامــا) ،حيــث طُمــب مــنيم رســم
صــورة العممــاء لــدى ( )551طف ـالً تراوحــت أعمــارىم بــين (ً 55-2
صورة عالم فى مكان عممو ،كما تمت إجراء مقـابالت مـع ( )11تمميـ ًذا مـنيم؛ وذلـك لموصـول إلـى
فيم أعمق لتصوراتيم ىؤالء األطفال عن العممـاء .وقـد أوضـح تحميـل رسـومات األطفـال أن صـورة
العمماء لدييم نمطية ،كما أن ىناك اختالف كبير بين الجنسين فى تصوراتيم لمعمماء.

ثانيًا سبل تنمية تصورات األطفال للعلماء
ترى مارجريتا طومسون أن خبرات األطفال المبكرة في العموم ميمة لـيس فقـط لتطـوير

أيضـا (Thomson et
مياراتيم في العمـوم ،بـل وفـي تعـديل تصـوراتيم عـن العممـاء وعمميـم ً
رميسـا فـي تعزيـز صـورة العممـاء لـدى
 .2019) al.,ىذا ويمكن أن يمعـب معممـو العمـوم ًا
دور ً

المتعممين ،وحثيم عمى تكوين انطباع إيجـابي عـنيم ( .)Benli et al., 2011كمـا يجـب أن

يركــز تعمــيم العمــوم فــى ريــاض األطفــال عمــى المــدخل االجتمــاعي القــامم عمــى المعــب ،والتمركــز
ذاتيا ،وتنمية الذات ،بحيث يشارك األطفـال بفاعميـة فـي األنشـطة
حول الطفل ،والنشاط الموجو ً
العمميـة واإلبداعيـة التـى تشـبع فضـوليم ( .)Broström, 2015ىـذا الفضـول مـن شـأنو أن
يحثيم عمى مزيد مـن االستفسـار عـن العممـاء ونشـاطيم .وىنـاك العديـد مـن الطـرق التدريسـية
التالى يمكن أن يستخدميا المعممون من أجل تنمية صورة العمماء لدى األطفال ،منيا:

أ -التجارب العملية واألنشطة االستقصائية
يتمتع األطفال بدرجة عالية من الفضول الفطري ،والذى عادة ما يظير فى األسـممة العديـدة
التـى يطرحونيــا ،والمتعمقـة بالعــالم مـن حــوليم ،وبكيفيــة عمـل األشــياء .ويمكـن لمعممــي العمــوم
االســتفادة مــن ىــذا الفضــول لــيس فقــط فــي توجيــو حمــاس األطفــال لالكتشــاف العممــي بطــرق
أيضا توجيو أنظارىم لمن يعممون فى حقل البحث العممي.
مبسطة ومشوقة ،بل و ً
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إن إجراء التجارب العمميـة واألنشـطة االستقصـامية المرتبطـة بموضـوعات عمميـة يـوفر
لمطفــل فرصــة الخبـــرة المبكــرة فـــى العمــوم .كمـــا أن تبنــى المعممـــين طــرق تـــدريس تركــز عمـــى
االكتشاف ولعب األدوار تمنح األطفال الفرصة لمتفكيـر والعمـل مثـل العممـاء؛ حيـث تنمـى لـدييم
ميارات عمميات العمم ،مثل المالحظة والقياس ،والتنبؤ ،واالستنتاتج.
ىذا ويمكن لمعممة الروضة أن تشجع األطفـال عمـى أن يقومـوا بـدور العممـاء مـن خـالل
أنشطة بسيطة ،كأن تصطحبيم إلى حديقة المدرسة وىم يرتـدون المعطـف األبـيض ،ويتنـاولون
بعــض األدوات مثــل العدســات المكبــرة ،ويقوم ـوا بفحــص الزىــور والنباتــات الموجــودة بالحديقــة؛
ليتعرف ـوا عمــى ألوانيــا وأشــكاليا ،ونــوع التربــة التــى تنمــو فييــا .كمــا يمكــن أن تــوفر المعممــة
لفطفــال فرصــة القيــام بأنشــطة عمميــة مثــل اســتخدام الترمــومتر فــى قيــاس درجــة ح ـرارة المــاء،
وقياس حجـم كميـة مـن السـوامل اآلمنـة ،وغيرىـا مـن التجـارب التـى تقـوم المعممـة أثناميـا لـيس
أيضــا بمفــت انتبــاه األطفــال إلــى عمــل العممــاء ،وأمــاكن عمميــم،
فقــط باالرشــاد والتوجيــو ،ولكــن ً
واألدوات التى يستخدمونيا.

وقــد أجريــت دراســة فــى أســتراليا أوضــحت فعاليــة تــدريس وحــدة فــى العمــوم لمــدة ثمانيــة
أســـابيع باســـتخدام األنشـــطة اليدويـــة فـــى تنميـــة تصـــورات تالميـــذ المرحمـــة االبتداميـــة لمعممـــاء

) ،(Jane et al., 2007حيث أن ىذه األنشـطة اليدويـة شـجعت األطفـال عمـى تغييـر آراميـم
فــي العممــاء .كمــا أوضــحت دراســة توركمــان ( )Türkmen, 2008أن صــورة العممــاء لــدى

( )927تممي ًذا بالمرحمـة االبتداميـة تتـأثر بدرجـة كبيـرة بطـرق التـدريس التـى يتبعيـا المعممـون،
وكذلك بما يرد فى الكتب المدرسية من صور وصفات لمعمماء.

ب-

استخدام المعلمين القصة والكتب المصورة
يمتــف األطفــال الصــغار حــول الكبــار مــن اآلبــاء ،واألجــداد ،والمعممــين؛ لالســتماع إلــى

القصص ورؤية الكتب المصورة .وكمما كانت ىذه القصص والكتـب مشـوقة ومثيـرة ،كممـا القـت
إقبــاالً مــنيم ،بــل وأحيانــا مــا يطمــب بعضــيم إعــادة ســردىا أو رؤيتيــا مــرة أخــرى .وفــى الفصــل

شـفييا مـع االسـتعانة بـبعض الصـور التـي تصـف
الدراسي تقوم المعممة بسـرد القصـة لفطفـال
ً
أبطــال القصــة ،أو أحــداثيا ،أو تروييــا دون عــرض أى صــور عمــييم .ويمكــن لمعممــة الروضــة
صـور وأوصـافًا لمجموعـة متنوعـة مـن الميـن
ًا
قصصا مشوقة تعـرض خالليـا
أن تروى لفطفال
ً
العممية؛ من أجل تحفيزىم عمى مواصمة دراسة العموم ،وربما لمتفكير في مينة تتعمق بالعموم.
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ونتيجــة لمتغيــر الســريع والتطــور اليامــل فــي التكنولوجيــا وخاصــة فــي مجــال تكنولوجيــا
المعمومــات واالتصــاالت ( ،)ICTوتــأثير ذلــك عمــى نظــم التعمــيم فــي كافــة مراحمــو؛ فقــد أصــبح

شـامعا (.)Azizah et al., 2011
أمـر
استخدام القصص الرقميـة التفاعميـة ألطفـال الروضـة ًا
ً
وتعتبر القصص الرقمية أداة تقنية جيدة في الفصول الدراسية؛ حيث تجمع بين البحـث وانشـاء
الصور البصرية ،فضالً عن النص المكتوب؛ مما يعزز ويسرع من فيم األطفال لما يـتم عرضـو
خــالل ىــذه القصــص

 (Cherry, 2017).كمــا يمكــن لممعممــة أن تعــرض تســجيالً لبرنــامج

تميفزيوني يتناول قصة عن نشاط العمماء فى مختمف المجاالت.

ولتحقيق بعض أىداف التربية العممية ألطفال الروضة ،فـيمكن لمعممـة الروضـة توظيـف
قصص غير خيالية عن العمماء وسيرىم الذاتية ،وطريقة التفكير العممي التي اتبعوىـا لموصـول
إلــى اختراعــاتيم ،وفــي الكشــف عــن الظ ـواىر العمميــة المختمفــة .وتشــير دونــا فارالنــد-ســميث
) (Farland-Smith, 2019إلى أنو من الميم تسميط الضوء عمـى البعـد اإلنسـاني لمعممـاء
أثناء تعمم أطفال الروضة العموم ،وذلك من خالل توظيـف قصـص غيـر خياليـة تسـاعد األطفـال
فرصــا صــريحة وضــمنية ليــم
فــي توســيع مــداركيم عــن العممــاء كأشــخاص حقيقيــين ،وتضــيف ً
ليفكروا فى المين العممية.
وعــادة مــا تُســتخدم القصــة لتحقيــق أىــداف محــددة مثــل إدراك بعــض المفــاىيم خاصــة
المجردة ،وتنمية المغة وميارات التواصل ،والتعاون لـدى أطفـال الروضـة ( O'Byrne et al.,

 .)2018ومن مميزات استخدام القصة في الـتعمم بصـفة عامـة ،وفصـول العمـوم بصـفة خاصـة
أنيــا تعــزز خيــال التالميــذ وتزيــد مــن قــدرتيم عمــى تصــور التجريــدات ،وتعــزز التفكيــر النقــدي
واإلبداعي ،ورؤية القصص كمرآة لمتجربة اإلنسانية ،والسماح ليـم بالتفاعـل مـع البـالغين ،كمـا
تعمـل عمـى نمـو الحـدس لـدييم ) .(Rose, 2017: 30وقـد أوضـحت دراسـة بينجـام وآخـرين

( )Bingham et al., 2018أىميـة اسـتخدام الكتـب القصصـية المصـورة فـى تنميـة وعـى

أطفــال الروضــة بالبيمــة المحيطــة بيــم .كمــا أشــارت مونيــارت ومونيــارت ( & Monhardt

 )Monhardt, 2006إلى أن كتب األطفال المصورة يمكن أن تسيم بطريقة فعالـة فـي تنميـة
بعــض عمميــات العمــم لــدى أطفــال الروضــة ،مثــل :المالحظــة ،والقيــاس ،والتواصــل ،والتصــنيف،
واالســتنتاج ،وكميــا عمميــات يتمحــور حوليــا نشــاط العممــاء .وقــد أوضــحت دراســة ســحر نســيم
وآخرين ( )9157أن استخدام القصة ضـمن أسـاليب تدريسـية أخـرى سـاىم فـي تحسـين اتجـاه
- 5577 -

استخدام رسومات أطفال الروضة للكشف عن تصوراتهم للعلماء ....................................................

أطفــال الروضــة بمحافظــة الطــامف نحــو العممــاء المختــرعين وتنميــة بعــض المفــاىيم المتعمقــة
باختراعاتيم لدييم.
بناء عمى مجموعـة
وفى كل الحاالت ينبغى عمى المعممة اختيار القصة وطريقة عرضيا ً
من المعايير واألىداف اإلجرامية المخطط ليـا والمتضـمنة فـى المـنيج .لـذلك نجـد مـنيج ريـاض
األطفال ثرى بالعديـد مـن القصـص التـي تخـدم أىـداف المـنيج .ومـن الضـرورى لمعممـة ريـاض
األطفال أن تناقش مـع األطفـال بعـض االفتراضـات الصـريحة حـول العـالم ،مثـل ممبسـو ،ومكـان
أيضــا أن تــربط
عممــو ،واألدوات التــى يســتخدميا ،ومــا يقــوم بــو مــن أجــل المجتمــع .وعمييــا ً
األنشطة العممية التى يقوم بيا األطفال داخل الروضة بالعموم.

جـ زيارة باحثين علميين لألطفال
إن زيــارة أســاتذة متخصصــين فــى فــروع العمــم المختمفــة مــن الجامعــة ومراكــز البحــوث
لممدارس ،تتيح لفطفال فرص التفاعل معيم ،حيث يطرح األطفال األسممة المختمفـة التـى تـدور
فى أذىانيم بصورة مباشرة عمـى ىـؤالء األسـاتذة؛ ممـا قـد يسـاعدىم فـى فيـم دور العممـاء فـى

المجتمع .وفـى ىـذا السـياق تؤكـد بـاميال مميـول وآخـرون ( )Mulhall et al., 2017أىميـة

المقابالت التـى تـتم بـين العممـاء والعامـة مـن أبنـاء المجتمـع ومـن ضـمنيم األطفـال ،بشـرط أن
يتسم العمماء باالنفتاح ويتوافر التفاعل بينيم وبين الجميور.
فرصـــا لرؤيـــة العممـــاء كـــأفراد فـــي مواقـــف وأدوار
ويمكـــن لممعممـــين أن يتيحـــوا لمتالميـــذ ً
متنوعة؛ بيدف توسيع أفكارىم و تصوراتيم عـن العممـاء .وتشـير فارالنـد سـميث (Farland-
 Smith, 2019: 5).إلـى أن إحضـار أحـد العممـاء إلـى الفصـل الدراسـي يبـدو ميمـة سـيمة
نسبيا ،إال أنو ينبغى عميو توفير مقابمة التالميذ لمعديـد مـن العممـاء؛ ألن مقابمـة التالميـذ لعـالم
ً
واحـــد قـــد يعـــزز لـــدييم الصـــورة النمطيـــة لمعممـــاء خاصـــة إذا كـــان ىـــذا العـــالم نفســـو يتصـــف
بالنمطية.
وقد أجريت دراسة عبـارة عـن برنـامج حضـر فيـو عممـاء الجامعـة إلـى الفصـول الدراسـية
لمتفاعـل مـع التالميــذ ( .)Flick, 1990وقـد أوضــحت ىـذه الدراســة فعاليـة ىــذا البرنـامج فــي
نموذجـا لمصـورة المتقدمـة عـن العممـاء .كمـا
تطوير صورة العممـاء لـدى التالميـذ ،حيـث قـدموا
ً
طالبـا
أوضحت دراسة ( )Painter et al., 2006أن التفاعـل المباشـر بـين العممـاء و (ً )12

بالمرحمة المتوسطة والثانوية لمدة أسبوع؛ قد سـاعد فـى تغييـر تصـوراتيم لمعممـاء مـن الصـورة

تقـدما .كمـا أظيـرت دراسـة تجريبيـة ()Bruce & King, 2003
النمطيـة إلـى صـورة أكثـر
ً
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قامــت فييــا عالمــة بــالتطوع لزيــارة إحــدى المــدارس األمريكيــة المتوســطة ،حيــث تناولــت مــع
الطالبات طبيعة عمميا وخبرتيا العممية بطريقة مشوقة ومبسطة؛ ممـا كـان لـو أثـر إيجـابي فـى
تصوراتين لمعمماء وكذلك اتجاىين نحو مينة العمماء.

وفـى تركيـا أجريـت دراسـة شـبو تجريبيـة ) (Cakmakci et al., 2011عـن فعاليـة

التعميم المستند إلى األدلة في تعزيز الصورة الشاممة لمعممـاء لـدى األطفـال ،وأوضـحت الدراسـة
أن الطالب الذين اتبعوا التعمم المسـتند إلـى األدلـة قـد تحسـنت لـدييم صـورة العممـاء ،حيـث أروا
أناسـا غيـر عـاديين أو مخموقـات أسـطورية ،بينمـا لـم تتحسـن
العمماء
أشخاصا واقعيين وليسوا ً
ً
صــورة العممــاء لــدى الطــالب الــذين تعمم ـوا بالطريقــة التقميديــة .وفــى أســبانيا أجريــت دراســة

( )Valderrama et al., 2016قام فييا بعض الباحثين العمميـين بالجامعـة بزيـارات تالميـذ

بالمرحمة االبتدامية لمدة أسبوعين ،تمت خالليا مناقشات بـين التالميـذ والبـاحثين حـول عمميـم

المينى ،كما انخرط الباحثون فى بعض األنشطة الدراسية لمتالميذ .وقد أسـفر التطبيـق البعـدى
عالما" عن تطور تصورات التالميذ لمعمماء ونشاطيم.
لـ "اختبار ارسم ً
وعمى الجانب اآلخر ،فقد أشار سيمنو) (Simonneaux et al., 2005فـي دراسـتو
إلــى أن إجــراء العممــاء لسمســمة مــن المحاضــرات حــول القضــايا االجتماعيــة-العمميــة لطــالب
المدارس الثانوية ،باإلضافة إلى مناقشة تناولـت تصـورات الطـالب حـول العمـم والعممـاء مباشـرة
بعد كل محاضرة ،لم يكن لو تأثير ُيذكر عمـى تصـورات الطـالب لمعمـم والعممـاء .وقـد ترجـع ىـذه
النتيجة إلى الشكل الرسمي الذى تم فيو تفاعل العمماء مع الطالب ،الذين كاموا في حاجـة إلـى
مزيــد مــن التفاعــل غيــر الرســمي بيــنيم وبــين العممــاء؛ حتــى يتعرف ـوا عمــى العممــاء عــن كثــب،
صور أكثر واقعية ليم ولنشاطيم العممى.
ًا
ويكونوا
ُ
وعمى الرغم من األثر الموجب الذى قد ينتج من زيارات العممـاء لفطفـال داخـل الفصـول
الدراســية ،إال أن ذلــك ال ينبغــى أن يقــوم بــو المعمــم أو المعممــة كعمــل فــردي ،بــل ينبغــي أن يــتم
بطريقــة منظمــة ضــمن أنشــطة المــنيج الدراســي ،حيــث يــتم التخطــيط لــو مســبقًا ،فيــتم اختيــار

العمماء واالتفاق معيم عمى أىداف الزيارات ،والتوقيت المناسب ليم ولفطفـال ،كمـا يـتم اقتـراح
بعــض الموضــوعات التــى يمكــن أن يتناوليــا العممــاء مــع األطفــال .ولكــي تــؤتي ىــذه الزيــارات
ثمارىا؛ يقوم المعممون ب عداد مجموعة من األسممة قبـل وبعـد زيـارة العممـاء لفطفـال .وتختمـف
ىذه األسممة باختالف السنة الدراسية لفطفال .فعمى سبيل المثال يمكن لمعممة رياض األطفـال
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أن تجيز أطفاليا لزيارة أحد العمماء ليم داخل الروضة ،وذلـك مـن خـالل طرحيـا مجموعـة مـن
األســممة التــى تتنــاول الصــورة النمطيــة لمعممــاء مثــل ممبســيم ،مكــان عمميــم ،واألدوات التــي
يســتخدمونيا أثنــاء عمميــم ،ونشــاطيم المينــي ،ومــا إلــى ذلــك ،دون أى إجابــة منيــا عمــى أى
سؤال .وبعد الزيارة تقوم بمناقشة األطفال فيما أروا وكيف كانت توقعـاتيم عـن العـالم فـى مقابـل
حقيقة مـا أروا بالفعـل .وىـذه المناقشـة يمكـن أن تجعـل الطفـل يعقـد مقارنـة بـين تصـوره األولـي
عن العمماء والصورة الحقيقية لمعـالم كمـا رآه ،بـل قـد يتطـور األمـر إلـى أن يسـأل الطفـل نفسـو
عالمـا فـى
عن سبب تصوره المبدأى لمعالم بيذا الشـكل ،وقـد يفكـر مـا إذا كـان يريـد أن يصـبح ً
المستقبل ،وكيف يحدث ذلك.

جـ -زيارة األطفال للباحثين العلميين داخل معامل العلوم
تُعـــد زيـــارات األطفـــال لبـــاحثين عمميـــين داخـــل معـــامميم فـــى الجامعـــات أو مراكـــز البحـــوث

ميما لتكوين صورة حقيقية لـدييم عـن العممـاء وطبيعـة عمميـم .ويؤكـد أوزجيمـين
المختمفة عامالً ً
(  Özgelen, 2017).أن رؤية األطفال لمعممـاء فـى مكـان عمميـم تـؤثر عمـى آراء التالميـذ عـن
العمم والعمماء ،وتُكون لدييم صورة شاممة عن نشاطيم.
عالمـا
وقـد أجريــت دراســة ( )Reddy et al., 2019تــم فييــا تطبيـق اختبــار ارســم ً
قبميا ،ثـم قـام التالميـذ
( )DASTعمى ( )71تممي ًذا من تالميذ الصف الخامس االبتدامى تطبيقًا ً
بزيارة عالمة فى مجال الطب أثناء ممارستيا عمميا داخل المعمل ،وقد أوضح التطبيـق البعـدى
لالختبــارعمى ى ـؤالء التالميــذ بعــد عــدة أشــير فعاليــة زيــارة التالميــذ لمعالمــة فــى تكــوين صــورة
متقدمة لمعمماء لدييم .وقد أوضـحت دراسـة سـكيرز وأورن ) )Scherz & Oren, 2006أن
أثـر فـى تغييـر صـورة
زيارات الطالب األسبوعية لمراكز البحوث والمواقـع التكنولوجيـة ،كـان ليـا ًا
العمم ـاء لــدييم ،وكــذلك إتجــاىيم نحــو العمــم والتكنولوجيــا .كمــا كشــفت دراســة فارالنــد-ســميث
جنبــا إلـى جنــب مــع العممــاء لعــدة أيــام فــي
( )Farland-Smith, 2006أن عمــل الطالبــات ً
المختبرات واألنشطة الميدانية أدى إلى تقدير فيم معظم ىؤالء الطالبات لمعممـاء ،ونمـو وعـييم
بــالعمم كمســعى إنســاني .وفــى تركيــا أجريــت دراســة ( )Leblebicioglu, 2011عمــدت إلــى
توفير تفاعل رسمي وغير رسمي بـين ( )92تمميـذ وتمميـذة بالصـف السـادس والسـابع ،وبعـض
البــاحثين العمميــين ب حــدى الجامعــات ،وذلــك مــن خــالل إقامــة معســكر عممــي بــالقرب مــن غابــة
وبحيرة كبيرة استمر لمدة عشرة أيام .وقد أسفرت الدراسة عن تطور صورة العممـاء لـدى ىـؤالء
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التالميذ ،حيث ساعد المعسكر العممي األطفال عمـى إدراك الطبيعـة اإلنسـانية لمعممـاء باإلضـافة
إلى نشاطيم العممى.
وتشــير ىــذه الدراســات إلــى فعاليــة التواصــل المباشــر بــين التالميــذ والعممــاء فــى مكــان
عمميــم فــى تصــو ارت التالميــذ لمعممــاء ،حيــث يــروا بأنفســيم العممــاء داخــل معــامميم يتنــاولون
أثر فى تنمية ميوليم العممية.
بعض األدوات ويقومون ببعض التجارب؛ مما قد يكون لو ًا
ثالثًا العالقة بين تصورات األطفال لمعمماء ومستوى تعميم الوالدين

ــددا مـــن المتغيـــرات مثـــل التعمـــيم والـــدخل ،والمعتقـــدات،
تشـــمل الخصـــامص العامميـــة عـ ً
والمينـة ،وحجـم األسـرة ،وجميعيـا لـو تـأثير عمـى آداء األطفـال فـى التعمـيم ( Iqbal et al.,

كبير عمى تربية األبناء؛ لـذا يعتبـر مسـتوى تعمـيم الوالـدين
 .)2015وتؤثر ثقافة الوالدين تأثي ارً ًا
ـؤثر فــى ىويــة األبنــاء وتفــاعميم مــع أف ـراد المجتمــع وعمــى انفتــاحيم عمــى الثقافــات
عــامالً مـ ًا
األخرى؛ فـالخبرات الثقافيـة واالجتماعيـة التـى يمـر بيـا الفـرد فـى محـيط األسـرة ليـا كبيـر األثـر

أيضـا .فاألسـرة ىـى التـى
عمى تشكيل شخصيتو ،وتكوين اتجاىاتـو ،بـل ونمـو قدراتـو االبتكاريـة ً
تحــدد أطــر عالقــة الطفــل بـالعموم واآلداب والفنــون مــن خــالل موقفيــا منيــا واتجاىاتيــا نحوىــا،
واشراك الطفل فى بعض مناشطيا.
يمثــل تعمــيم الوالــدين قــوة محفــزة لطفــل يــتم تمييــد الطريــق لمســتقبمو؛ ممــا يجعــل أطفــال
اآلباء المتعممين أكثر ثقة وخبرة من األطفـال الـذين يفتقـر والـداىم إلـى التعمـيم .ويشـير ممـدوح
الكنــاني ( )912 :9111إلــى أن مســتوى تعمــيم الوالــدين يــنعكس عمــى المناقشــات التــي تــتم
فرصـا تنمـى قـدراتيم العقميـة،
بينيم وبين األبناء؛ ممـا يثـرى حيـاة األبنـاء الثقافيـة ،ويـوفر ليـم ً
كمــا تـــزودىم بـــالكثير مــن الخبـــرات والمعمومـــات والميـــارات والحقــامق ،وتســـمح ليـــم بممارســـة
اليوايات داخل المنزل أو خارجو مما ينمـى لـدى األبنـاء القـدرة عمـى التصـور والتخيـل .كمـا أن
مستوى تعميم الوالدين يمكن أن يسيم فى مدى تدخل الوالدين فى تعميم أوالدىم وتـوجيييم إلـى
مزيدا من النجاح الدراسي.
مزيد من األنشطة اإلثرامية التى تحقق ليم ً
إن اآلباء المتعممين يقدمون رعاية تعميمية ألبناميم ،فيساعدون أطفاليم في األنشطة
والواجبات المدرسية ،ويتابعون ما يقدم ليم من دروس بصفة مستمرة ،ويتواصمون مع
المعممين لمعرفة مستوى أبناميم وما قد يحتاجونو لتحقيق مزيد من التقدم الدراسى .وقد
أوضحت بعض الدراسات ااأل ثر اإليجابى لمستوى تعميم الوالدين فى التحصيل األكاديمى
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ألبناميم بصفة عامة (;،Basak, 2010

Powell et al., 2010; Kodippili,

 ; Ngure, 2017،2011ندى إبراىيم9155 ،؛ ىبة اهلل سالم ;9151 ،لوصيف نوال ،

أيضا ( .)Guo et al., 2015ىذا ويتيح المستوى
 ،)9157وفى تزويدىم بالمعرفة العممية ً
فرصا أكثر لفبناء لممعرفة واالطالع عمى العالم المحيط ،وما يحويو
المرتفع لتعميم الوالدين ً
من مين مختمفة ،وذلك من خالل ما يمكن أن يقدمو الوالدان ألبناميم من وسامل متعددة

تسيم فى تنمية وعييم بيذه المين وما يقدمو أصحابيا لممجتمع .ومن ىذه الوسامل :البرامج
التمفزيونية ،والقصص والكتب المصورة ،والرحالت العممية ،واأللعاب واأللغاز العممية ،وغيرىا.
مؤثر عمى تصورات
ًا
ىذا ويمكن لممناقشات التى تدور بين الوالدين واألبناء أن تكون عامالً
األبناء لمعمم والعمماء.
وقــد أوضــحت دراســـة جمــال أحمـــد ( )Ahmad, 2018أن الرســـومات التــى رســـميا
( )731طف ـالً ممتحقــين بريــاض األطفــال فــى األردن تتــأثر بدرجــة كبيــرة بالعوامــل االجتماعيــة

المحيطـة بيـم ،ومنيـا مسـتوى تعمـيم الوالـدين .كمـا بينـت دراسـة آرتشـر وآخـرين ( Arher at

ميمـا فـي
 )al., 2012أن اتجاىات الوالدين نحـو العمـم تتـأثر بمسـتوى تعمـيميم ،وتمعـب ًا
دور ً
أيضــا .مثــل ىــذا اإلدراك يمكــن أن
مــدى إدراك أطفــاليم لمعممــاء ،وفــى تشــكيل تطمعــاتيم العمميــة ً
يظيـر فـى رسـومات األطفـال حينمـا يطمـب مـنيم رسـم صـورة ألحـد العممـاء .لـذلك سـعى البحــث

الحالى ضمن أىدافو إلـى دراسـة العالقـة بـين تصـورات أطفـال الروضـة لمعممـاء ومسـتوى تعمـيم
الوالدين.

نتائج البحث

أوالً :تصورات أطفال مجموعة البحث للعلماء
 -1نتائج تطبيق اختبار ( )mDASTعلى أطفال مجموعة البحث:
لإلجابة عن السؤال":ما تصورات أطفال الروضة لمعمماء كما يتضح من رسوماتيم،
عالما ( )mDASTعمى أطفال
وتفسره المقابالت معيم؟" ،تم تطبيق االختبار المعدل ارسم
ً
مجموعة البحث ،ثم أجريت مقابالت مع كل طفل عمى حدة؛ لالستفسار عما قد رسمو.
ولتصحيح رسومات األطفال واعطاميم درجة ،تم تطبيق روبريك االختبار المعدل ارسم
عالما ) (mDAST Rubricعمى رسومات أطفال مجموعة البحث .كما ثم حساب قيمة كل
ً
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من المتوسط الحسابى لمدرجات الناتجة ،وكذلك االنحراف المعيارى1؛ لمتعرف عمى مدى تشتت
ىذه الدرجات عن قيمة المتوسط .ويوضح جدول ( )3التالى ىذه القيم:
جذول (:)3
يتىعطاخ دسجاخ أطفال يجًىعح انثحج فً اختثاس()mDAST
Descriptive Statistics
Std.
Deviation
1.362

Mean
0.23

Maximum
9

Minimum
0

N
278
278

mDAST
Valid N
)(listwise

ويتضــح مــن جــدول ( )3أن قيمــة متوســط درجــات أطفــال مجموعــة البحــث فــى االختبــار
عالما ) (mDASTبمغـت ( ،)1.93وىـى قيمـة صـغيرة تقتـرب مـن الصـفر ،وتبعـد
المعدل ارسم ً
ـر عــن القيمــة العظمــى ليــذا االختبــار التــى تبم ـ ( .)2كمــا تــدل قيمــة االنح ـراف المعيــارى
كثيـ ًا

( )5.319عمــى صــغر تشــتت الــدرجات عــن المتوســط ،،أى وجــود تجــانس كبيــر بــين درجــات
أيضـا مـن الـدرجات الفرديـة
أطفال مجموعـة البحـث فـى االختبـار ( ،)mDASTوىـو مـا يتضـح ً
لفطفـال فـى االختبـار؛ حيـث حصـل طفـل واحـد فقـط عمـى الدرجـة النياميـة ،وحصـل ( )7أطفــال
عمى ثمانية درجات ،بينما حصـل سـامر األطفـال ( 971مـن  )972عمـى صـفر .وتشـير القيمـة
الضــعيفة لمتوســط درجــات أطفــال مجموعــة البحــث فــى االختبــار إلــى عــدم قــدرتيم عمــى إجابــة
سؤال االختبار ،أى عدم امتالكيم صورة متقدمة لمعالم
كما يوضح جدول ( )2التالي داللة فرق متوسط درجـات مجموعـة البحـث ( )1.93عـن
الدرجة العظمى ( )2لالختبار ) ،(mDASTوذلك باستخدام اختبار (ت) لمعينة الواحدة:

 5االَحشاف انًعٛاس٘ = (انجزس انخشبٛع ٙنًجًٕع يشبعاث اَحشاف انمٛى عٍ انًخٕسؾ) ÷ (عذد انمٛى-
)1
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جذول (:)4
دالنح فشق يتىعط دسجاخ يجًىعح انثحج عٍ انذسجح انعظًً نالختثاس
Test Value = 9
OneSample TSig. (2Mean
Test
T
Df
)tailed
Difference
mDAST 107.319
277
0.000
8.766

ويتبين من الجدول السابق وجـود فـرق بمغـت قيمتـو ( (2.711كمـا بمغـت قيمـة (ت) ليـذا
أيضـا دالـة
الفرق ( )517.352وىي دالة
إحصاميا عند مستوى داللة ()1.15؛ وبالتالي فيى َ
ً
إحصاميا عند مستوى داللة ( ،)1.11وىو مـا يؤكـد صـحة وقبـول الفـرض األول لمبحـث والـذى
ً
إحصـاميا عنـد مسـتوى داللـة ( )1.11بـين متوسـط درجـات أطفـال
ينص عمى" :يوجد فـرق دال
ً
عالما ) (mDASTوالدرجة العظمى ليذا االختبار.
مجموعة البحث فى االختبار المعدل ارسم ً

درسـة بيكـدوجان وبـوزجن & (Pekdoğan
وتتعارض ىذه النتيجة لمبحث الحـالى مـع ا

 Bozgün, 2019).التى أوضحت أن أطفال الروضة لدييم صورة قياسية عن العمماء.
ولإلجابة عن السؤال الفرعي األول التالي
ما تصورات أطفال مجموعة البحث عن:
أ -شكل العالم :جنسو (يمكن تمييزه إلى شخص أم ال) ،وممبسو؟
ب -مكان عمل العالم ،واألدوات التي يستخدميا أثناء عممو؟
جـ -النشاط الذى يقوم بو العالم؟
تم تحميـل رسـومات كـل طفـل مـن أطفـال مجموعـة البحـث عمـى حـدة ،باسـتخدام روبريـك
عالمـا ) ،)mDAST Rubricوكـذلك بمسـاعدة التفسـيرالذى قدمـو كـل
االختبـار المعـدل ارسـم ً
طفــل لمــا رســمو خــالل المقــابالت التــى أجريــت معيــم .وقــد ُوجــد أن الطفــل الوحيــد (ط ( )5مــن
مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز  )9الــذى حصــل عمــى الدرجــة العظمــى ( 2درجــات مــن  )2فــى

االختبار ،قد رسم صورة متقدمة لعالم الفضاء فى مكان عممو ،مبي ًنا بعض األدوات التـى يمكـن
أن يستخدميا ىذا العالم .ويوضح شكل ( )5التالي ىذه الصورة:
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شكم (" )1ط :1انعانى يزهة إنً انًجشج ويأتً تأشياء إنً األسض".

وقد فسر (ط )5رسمو بأنو رسم سفينة فضاء (والموجودة فـى أعمـى الرسـم) يركـب فييـا
العـالم إلــى المجــرة ،والتـى عبــر عــن مكانيـا بصـورة الشــمس .ثــم يــأتى العـالم ومعــو حقيبــة بيــا
أشياء يفحصيا ىو وزميمو فى مكان عمميما ،الذى يحـوى منضـدة عمييـا زجـاجتين بيمـا مـواد
ساممة ،وزجاجة أخرى يتصاعد منيا أبخرة .كما يوجد جياز ما؛ يسـتخدمو العالمـان فـى فحـص
ما تم إحضاره من المجرة .ويوضح االقتباس التالى من تفسير ىذا الطفل كيفية تصوره لمعالم:
"العالم يعمل فـى المجـرة ،فـى مكـان بعيـد "فـى شـرق النيـل" ،ويركـب سـفينة فضـاء؛ لكـى
يذىب إلى ىناك؛ ليرى شكل المجرة عنـد الشـمس ،ويحضـر حاجـات [عينـات معـو ،وينـزل مـرة
ثانية بسفينة الفضاء....يعنى ممكن يحضر معـو حجـارة مـن عنـد المجـرة .وىـو [العـالم يمـبس
قميص أبيض طويل بو زراير ،ومعو زجاجات عمى منضـدة بيـا حاجـات ممونـة [مـواد كيمياميـة
وتخرج من زجاجة دخان إلى فوق [غازات متصاعدة  .والعالم يكتشف ىو وزميمـو [عـالم آخـر
الحاجــات التــى أحضــرىا مــن عنــد المجــرة ،ويضــعيا فــى الجيــاز [المجي ـر ويــرى شــكميا فيــو
جيدا "...ط5
[يفحصيا
َ
ورغم عدم قدرة (ط )5عمى التعبير عـن اسـتخدام بعـض المفـاىيم والمصـطمحات العمميـة
مثل :الفضاء ،المجير ،والمختبر؛ إال أنو استطاع بكممات بسيطة أن يعبـر عـن رؤيتـو لنمـوذج
ـادر عمــى اســتخدام بعــض
مــن العممــاء فــى مكــان عممــو ،وىــو عــالم الفضــاء .كمــا أنــو كــان قـ ًا

المفــاىيم العمميــة مثــل :ســفينة الفضــاء ،والمجــرة .ويتضــح مــن تفســير (ط )5أن لديــو صــورة
متقدمــة عــن العممــاء؛ فمــم يقتصــر تصــوره عمــى الصــورة النمطيــة لعمــل الع ـالم داخــل المختبــر
واستخدامو مجموعة من األدوات واألجيزة فى فحص العينـات ،بـل تخطاىـا إلـى مرحمـة متطـورة
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ومختبر عبر عنو بالمنضدة والدوارق الزجاجيـة التـى
ًا
حيث تحوى الصورة التى رسميا عالمين،
تحتــوى عمــى م ـواد كيمياميــة ويتصــاعد مــن إحــداىا غــازات .كمــا عبــر ىــذا الطفــل عــن الفضــاء
بالشمس ،والذى وصل إليو العالم عن طريق سفينة الفضاء .وقد استطاع (ط )5أن يفسر نـوع
فعميـا؛ باكتشـافو لمـا تحويـو المجـرة مـن مكونـات كالصـخور
العمل الذى يقـوم بـو عـالم الفضـاء ً
يقوم بفحصيا فى المختبر.
كما حصل سبعة أطفال ( 2من مدرسة الشييد أحمد عبـده التجريبيـة المتميـزة لمغـات &
 3من مدرسة المستقبل التجريبية المتميزة لمغات) عمى ثمان درجـات فـى اختبـار (.)mDAST
وقد أوضحت رسوماتيم صورة تقميدية لمعمماء؛ حيث يعممـون فـى المختبـر ويمبسـون المعطـف،
ويستخدمون أدوات مثل المجير ،وزجاجات تحوى مـواد كيمياميـة .ويوضـح كـل مـن شـكل ( ،9
و ،3و )2التالية ىذه الرسومات:

شككككم (" :)2ط :161انعكككانى يعًكككم فكككً يعًهكككه"
انذواء".

شككككم (" :)3ط :171انعانًكككح هكككً يختشعكككح
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شكككم (" :)4ط : 111انعككانى هككى انًختككش يعًككم فككً انًخثككش"
اختشا حهى".

شكككم ( " :)5ط :225انعككانى يهككثظ َظاسج...ويعًككم نُككا

وقد فسر ىؤالء األطفال رسوماتيم كما يمى:
"العــالم ىــو رجــل حولــو مشــروعاتو ،وعنــده منضــدة يضــع عمييــا الزجاجــات .ويضــيف
الزجاجات عمى بعضيا لكى ينيى المشروع ؛ لكى يرى ىل ينفع أن يخترعو أم ال ".ط512
"العالمة ىى المخترعـة تمـبس أبـيض وتختـرع الـدواء ؛لكـى تعالجنـا .وىـى عنـدىا زجاجـة
فييــا مخترعــات لونيــا أخضر.وتضــع حاجــات عمــى بعضــيا فــى الزجاجــة ،وتــرى مــا إذا كانــت
صحيحة أم ال ".ط525
المخبـر [المختبـر  .وىـو يمـبس بـالطو [ معطـف المختبـر
"العالم ىو المخترع يعمـل فـى َ
وعنــده شــعر إلــى الخمــف .وعنــده منضــدة عمييــا زجاجــة بيــا كيماويــة [مـواد كيمياميــة  ،ويخــرج
منيا بخار لكى يعمل حاجات مفيدة لمناس ".ط525
"العالم يمبس بالطو أحمر ويعمل فى مكتبو وعنـده فـى حجرتـو [المختبـر منضـدة عمييـا
زجاجـات ومـاء وحاجـات كثيـرة ممونـة [مـواد كيمياميـة ؛ لكـى يختـرع منيـا حاجـات مفيـدة ،مثــل
العالج ".ط522
"العــالم يمــبس نظــارة وبــالطو [معطــف المختبــر طويــل ويعمــل فــى حجــرة [ المختبــر بيــا
زجاجات كثيرة مممؤة حاجات [مواد كيمياميـة يسـتخدميا ويضـعيا عمـى بعضـيا؛ لكـي يعمـل لنـا
االختراع الحمو [ المفيد  ".ط991
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" العالم ىو رجل عنده كمبيوتر وكريسكوب [ المجير ويضع العينـة فيـو ،وىـو يسـتخدم
الحقنة ويحمل الدم فى المعمل ،ويعمل كيماويات؛ لكى يعمل العالج لمناس ".ط925
"العالم ىو رجل يعمل فى االختراعات فى غرفتو [المختبر  .وىـو يسـتخدم زجاجـات فييـا
ألوان ويضعيا عمى بعضيا ويخترع حاجات لنا ،مثل العالج ،والزيت ".ط972
ويتضح من رسومات ىؤالء األطفال وتفسيرىم ليا ،أن تصوراتيم لمعمماء قد اقتربت مـن
الصــورة المتقدمــة لمعـالم؛ حيــث اســتطاعوا تمييــز العممــاء كأشــخاص يتضــح جنسـيم (ذكــور أم
فعميـــا ،واســـتخدامو أدوات مثـــل المجيـــر،
إنـــاث) ،وأوضـــحوا النشـــاط الـــذي قـــد يقـــوم بـــو العـــالم ً
والمنضــدة ،والم ـواد الكيماميــة .كمــا فسـروا ســبب قيــام العــالم بيــذا النشــاط ،مثــل محاولــة إيجــاد
عالج لـمرض ما ،أو اختـراع مفيـد .وعمـى الـرغم مـن ذلـك فـ ن تصـورات ىـؤالء األطفـال لممكـان
الــذى يعمــل بــو العممــاء قــد اقتصــرت عمــى المختبــر التقميــدى ،فمــم يــدركوا أن العممــاء يمكــن أن
يعمم ـوا خــارج المختبــر ،مثــل الفضــاء ،أو الغابــات ،أو حتــى فــى البحــار والمحيطــات ،وىــذا ىــو
الفرق بينيم وبين الطفل (ط .)5لذا فقد حصموا عمى ثمان درجات من تسع فى االختبار.
ىـذا وقـد حصـل سـامر أطفـال مجموعـة البحـث ( 971طفـالً) عمـى صـفر فـى االختبـار؛

حيــث قــاموا برســم صــور ال يمكــن تصــنيفيا إلــى صــور عممــاء فــى مكــان عمميــم .وقــد أســفرت
عمميــة فحــص وتصــنيف رســومات ى ـؤالء األطفــال ع ـن رســومات ( )951طف ـالً توضــح أنشــطة
متباينة ال تنتمى لعمل العمماء .ورغـم أنيـم اسـتطاعوا أن يوضـحوا مـن خـالل رسـوماتيم جـنس
صاحب كل نشاط (شخص يمكن تمييزه إلـى ذكـر أو أنثـى) ،واألدوات التـى يسـتخدميا ،والمكـان
الذى يمارس فيو ىذا النشاط ،إال أن ىذه األنشطة ال تمت لعمل العمماء بشئ .ويوضـح ممحـق
( )2تصنيف المين تب ًعاً لرسومات أطفال مجموعة البحث.
فعمى سبيل المثال ،رسم ( )97طفـالً صـورة ضـابط يمسـك بعمـم مصـر .وقـد فسـر بعـض

ى ـؤالء األطفــال رســوماتيم بــأن العــالم ىــو الضــابط الــذى يرفــع العمــم ،ويحمــى مصــر ،ويحمــى
النــاس مــن المصــوص .بينمــا فســر الــبعض اآلخــر رســوماتيم لصــورة الضــابط بأنــو يقــف فــى
الشارع ومعو عمم مصر وينظم المرور ،والصور التالية توضح بعض رسومات ىؤالء األطفال:
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شكم ( " :)6ؽ  :975انعانى ْٕ انؼابؾ ٚشفع عهى يظش
عهى يظش"

شكم ( " :)7ؽ: 915انعانى ْٕ ػاابؾ انًاشٔس ٔيعاّ

كمــا قـــام ( )51طفـــالً برســـم صـــور معممـــين ومعممـــات داخـــل الفصـــل ،يقومـــون بعـــرض

الدروس مستخدمين أدوات مثل السبورة ،واألقالم ،واأللوان .وتوضح الصور التاليـة بعـض ىـذه
الرسومات:

شكم (" :)1ؽ :913انعانى ْٕ انًعهى "

شكم (":)2ؽ :912انعانًت ْٗ انًعهًت فٗ انفظم"
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شكم (" :)11ؽ :999انعانى ْٕ انًعهى يعّ عظا ٔٚكخب عهٗ انسبٕسة".
ٔأيايّ كشاس"ٙ

شكم (" )11ؽ :955انعانى ْٕ انًعهى عُذِ سبٕسة

كًا سسى ( )46ؽفالً يٍ يجًٕعت انبحث أشخاطًا ٚشفعٌٕ عهى يظش:

شكم ( ")31ؽ :66انعانى ْٕ انشجم انزٖ ٚشفع عهى يظش فٗ
شكم (" )19ؽ :963انعانًت ْٗ انبُج انخٗ حشفع عهى يظش"
انُادٖ"

وقد فسروا ذلك بأن العالم ىو الشخص الذى لديو عمم مصر ويرفعو سواء فـى المدرسـة
أم النادى ،أم الشارع:
" العــالم ىــو الرجــل الــذى فــى النــادى ويرفــع عمــم مصــر ألعمــى كــل يــوم...وأدواتــو ىــى
العمم ".ط22
" العالمــة ىــى البنــت التــى ترفــع عمــم مصــر فــى المدرســة ،وتحــى العمــم فــى الصــباح".
ط913
ىذا وقد قام ( )2أطفال من مجموعة البحث برسم صورة توضح عمـل "الجـزار" ،وىـو مـا
يشـير إلــى قيـاميم بعمــل إقتـران بــين حـروف كممــة عـالم وكممــات تحـوى نفــس الحـروف وتطمــق
"معمــم".
عمــى ميــن أخــرى مــن بيمــتيم المحيطــة؛ حيــث ٌيطمــق عمــى الجـزار بالمغــة العاميــة كممــة َ
ويوضح الشكل التالى مثاالً لرسومات أحد ىؤالء األطفال:
- 5521 -

استخدام رسومات أطفال الروضة للكشف عن تصوراتهم للعلماء ....................................................

شكم (" )14ؽ :11انعانى ْٕ انجضاس"

وقد فسر األطفال الثمانية رسوماتيم لصورة "الجزار" عمى الوجو التالى:
"العالم ىو الجزار الذى يبيع لنا المحم...عنده سكاكين كثيرة وخشبة يقطـع عمييـا المحـم،
ونشترى منو المحم وماما تطبخيا ".ط55
" العالم ىو المعمم الجزار الذى يبيع المحم...أدواتو ىى السـكينة الكبيـرة ،ومنضـدة يقطـع
عمييا المحم ،والميزان لكى يزن فييا كيمو لحم ".ط529
ويتضــح مــن رســومات األطفــال الــذين رســموا صــور ضــباط أو أشــخاص يرفعــون عمــم
مصر ،أو معممين ،أو صورة الجزار ،أنيم لـيس لـدييم أدنـى صـورة لمعممـاء ،وال عـن نشـاطيم.
أيضـا أنيـم قـد حـاولوا اإلجابـة عـن سـؤال االختبـار أى الوصـول إلـى رسـم عـالم فـى
كما يتضـح ً
مكــان عممــو ،مــن خــالل الــربط بــين كممــة "عـ ِ
ـالم" ،وكممــات أخــرى تطمــق عمــى أشــياء ممموســة
الم ًعمِم" ،حيـث تشـترك
الم
يرونيا بأعينيم فى بيمتيم المحيطة بيم ،مثلَ :
عمم/المعممة و ً
ُ
"العمَم ،و ُ
جميع ىذه الكممات مع كممة "عالم" فى حروف الـ "ع" ،و"ل"  ،و"م" .مثل ىذا النوع من التفكيـر

يسمى بالتفكير المادى  Concrete Thinkingأو التفكيـر العيـانى ،وىـو ذلـك التفكيـر الـذاتى
المحسوس الذى يقف عند حد الجزميات ومظاىرىا العرضية ،ويدور حـول أشـياء يمكـن رؤيتيـا
أو سماعيا أو اإلحساس بيا (طارق عامر .)23 :9151 ،والتفكير العيانى ينتقل بالطفل إلـى
الواقع المحيط بو ،حيث يمتـزم خاللـو الطفـل بحرفيـة الشـيء المـدرك ،وينمـو االسـتيعاب/التمثيل
المعرفى لديو عندما يرتبط باألشياء المادية ،وىذا النوع من التفكير ال ي ِ
مكن الطفل مـن التفكيـر
ُ
فـــى التعميمـــات الالزمـــة لممواقـــف المعقـــدة )زيـــاد بركـــات .)9117 ،لـــذا فيـــؤالء األطفـــال مـــن
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مجموعــة البحــث لــم يصــموا إلــى مســتوى التفكيــر المجــرد فــى مينــة العــالم ،ولــم يســتطيعوا رســم
صورة لو توضح طبيعة عممو.
ىـــذا وقـــد رســـم ( )32طفـــالً صـــورة طبيبـــة أوطبيـــب لديـــو بعـــض األدوات الطبيـــة مثـــل

السماعة ،والترمومتر ،وخافض المسان .ورسم ( )2أطفال صورة رجـل يسـتخدم الكمبيـوتر .كمـا
رسم ( )1أطفال صورة ميندس أو ميندسة تبنى البيوت .ورسـم ( )7أطفـال صـورة فـالح يـزرع
النباتــات ،ورســم ( )1أطفــال صــورة ســامق تاكســى .وقــد تنوعــت الصــور األخــرى التــى رســميا
األطفــال لتشــمل ميــن مختمفــة مثــل النجــار ،وبــامع الحمــوى ،والســباك ،والميكــانيكى ،والطبــاخ،
ومدرب كرة القدم ،وبامع اليواتف المحمولة .وتوضح األشكال التالية بعض ىذه الرسومات:

شكم (" :)15ؽ :991انعانًت ْٗ انذكخٕسة حكشف عهٗ انطفم انًشٚغ ".شكم ( " )16ؽ :936انعانًت ْٗ دكخٕسة عُذْا
حمُت".

شكم (" )11ؽ 959انعانى ْٕ سجم ٚعًم فٗ انًكخبت ٔٚكخب
شكم (" )17ؽ :951انعانًت ْٗ انًُٓذست حبُٗ انبٕٛث"
عهٗ انكًبٕٛحش"
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وقد فسر ىؤالء األطفال رسوماتيم ،كما يمى:
"العالم ىو طبيب يكشف عمى الولد المريض ومعو سماعة "...ط12
"العالم ىو الرجل الذى عنده شاكوش ومسامير...وىو يعمل فى البيوت ويصمح
الحاجات والباب المكسور لمناس ".ط21
" العالمة ىى الميندسة تبنى البيوت...ومعيا الخشب والمسامير "...ط915
" العالم ىو الرجل الذى يكتب عمى الكمبيوتر فى المكتبة التى بيا ماكينة تصوير
والناس يصوروا بيا الورق ".ط919
وتعكس ىذه التفسيرات عدم إدراك األطفال لمينة العالم ،ومكان عممو ونشاطو.
صور متباينة ألشخاص دون أن يوضحوا نشاطيم المينى،
ًا
كما رسم ( )29طفالً
وصور ألنفسيم ،أو لذوييم؛ وعمموا ذلك بأنيم ليس لدييم فكرة عن العالم وعممو:
" ال أعرف العالم...رسمت رجل يمشى فى الشارع ويمبس جمباب ...ليس معو أدوات".
ط25
"" ال أعرف العالم ...أنا رسمت بابا وماما ".ط71
وقام ( )59طفالً برسم منازليم ،أو شجرة ،أو زىور:
" ال أعرف من ىو العالم ،أنا رسمت بيتنا "...ط29

" ال أعرف العالم ...أنا رسمت وردة ...ال أعرف أدواتو ".ط 512
"...ال أعرف من ىو العالم...رسمت شجرة ووردة " ...ط597
ويشير تفسير ىؤالء األطفال إلى عدم معرفتيم بمينة العالم وال مكان عممو ،وال
األدوات التى يستخدميا.
كما رسم طفل صورة "البطل الخارق" الذى يساعد الناس ويرد إلييم حقوقيم:
" العالم ىو البطل الخارق الذى يطير ويمسك بالمصوص ويرجع النقود ألصحابيا"...
ط532
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وقد يشير ىذا التفكير إلى إحدى أنماط التفكير الذى يسمى بالتفكير الخرافى
 .Superstition Thinkingوالتفكير الخرافى ىو تفكير سطحى مناقض لمتفكير العممى،
يستند فيو الفرد عمى الفردية الذاتية فى منأى عن الموضوعية ،دون أن يستند عمى تعميل

ٍ
معان
عممى ،وال يربط السبب بالمسبب؛ فال يتحقق من صدق تفسيره بل يضفى عمى األشياء

خيالية (رعد رزوقى وجميمة سييل .)352 :9152 ،وترى أمل األحمد ( )9157أن الفرد
تفسير يستند إلى المنطق
ًا
يمجأ إلى التفكير الخرافى عندما يعحز عن تفسير األحداث الحياتية
والعمم؛ نتيجة لعدة أسباب ،يأتي في مقدمتيا النقص الشديد في المعمومات الموثقة والدقيقة.
لذا فقد لجأ ىذا الطفل (ط )532إلى مثل ىذا التفكير الخرافى "العالم ىو البطل الخارق"
بسبب عجزه عن تصوره لشكل العالم وال األدوات التى يمكن أن يستخدميا أثناء عممو .وىنا
ت ظير أىمية الدور الذي يمكن أن تقوم بو التربية العممية فى تنمية التفكير العممى لدى طفل
الروضة.

ثانيًا أثر الجنس فى تصورات أطفال الروضة للعلماء
لإلجابة عمى السـؤال" :مـا أثـر الجـنس فـى تصـورات أطفـال الروضـة لمعممـاء؟"؛ تـم حسـاب
متوسطى درجات كل من البنين والبنات مـن أطفـال مجموعـة البحـث فـى االختبـار المعـدل ارسـم
عالمـــا ( .)mDASTكمـــا تـــم حســـاب اال نحـــراف المعيـــارى لكـــل متوســـط ،وكـــذلك قيمـــة (ت)
ً
باستخدام اختبار ( ،)T-Testويوضح جدول ( )1التالى ىذه القيم:
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جذول (:)5
ليًح (خ) انفشق تيٍ يتىعطً دسجاخ انثُيٍ وانثُاخ فً اختثاس ()mDAST
Group Statistics
Std.
 Nانُى
Mean
Deviation
T
اَخي mDAS
130
.06
0.702
*1.987
T
ركش
148
.39
1.736

ويتضح من جدول ( )1أن قيمة متوسط درجات األطفـال اإلنـاث فـى اختبـار()mDAST
قــد بمغــت ( ،)1.11وبمغــت قيمــة اال نحـراف المعيــارى لــدرجاتين عــن ىــذا المتوســط (،)1.719
بينمــا بمغــت قيمــة متوســط درجــات األطفــال الــذكور فــى ذات االختبــار ( ،)1.32وبمغــت قيمــة
اال نحراف المعيارى لدرجاتيم عن ىذا المتوسط ( .)5.731وبالتـالى فـ ن قيمـة متوسـط درجـات
األطفــال الــذكور فــى اختبــار ( )mDASTأعمــى مــن متوســط درجــات األطفــال اإلنــاث فــى ىــذا
االختبــار بمقــدار ( .)1.33كمــا أن قيمــة (ت) فــى اختبــار ( )T-Testبمغــت ( )5.227وىــى
ـاميا
ـاميا عنــد مســتوى داللــة مقــدارىا ( .)1.11أى أنــو توجــد فــروق دالــة إحصـ ً
قيمــة دالــة إحصـ ً
عنــد مســتوى داللــة ( )1.11بــين متوســطى درجــات البنــين والبنــات فــى االختبــار المعــدل ارســم
عالم ـا ( )mDASTلصــالح البنــين ،وبيــذه النتيجــة يــتم دحــض ورفــض الفــرض الثــانى لمبحــث
ً
إحصـاميا عنـد مسـتوى ( )1.11بـين متوسـطي درجـات
الذى ينص عمـى ":ال توجـد فـروق دالـة
ً

عالما (.)mDAST
البنين والبنات من أطفال مجموعة البحث فى االختبار المعدل ارسم ً
أيضــا عنــد فحــص عــدد األطفــال الــذين حصــموا عمــى درجــات فــى
وتتضــح ىــذه النتيجــة ً

ـور وطفمــة واحــدة) .وتتفــق ىــذه النتيجــة لمبحــث مــع
االختبــار والــذى بم ـ ثمانيــة أطفــال ( 7ذكـ ًا
دراســة بالجــدانيك وآخــرين ( ،)Blagdanic et al., 2019بينمــا تتعــارض مــع بعــض

الدراسـات  (Jones et al., 2000 & Reddy et al., 2019).التـى أوضـحت أن أطفـال

الروضة اإلناث أكثر إد ار ًكا لشكل ونشاط العمماء من نظرامين البنين.

ً
ثالثا الفرق بين تصورات األطفال للعلماء بالمدارس التجريبية وغير التجريبية:
لإلجابة عن السؤال ":ما أثر نوع المدرسة الممحق بيا رياض األطفـال (تجريبيـة أم غيـر

تجريبية) فى تصورات أطفال الروضـة لمعممـاء؟"؛ تـم حسـاب متوسـطي درجـات أطفـال مجموعـة
عالمـا ( .)mDASTكمـا
البحث بالمدارس التجريبية وغير التجريبية فى االختبار المعـدل ارسـم ً
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تم حسـاب اال نحـراف المعيـارى لكـل متوسـط ،وكـذلك قيمـة (ت) باسـتخدام اختبـار (.)T-Test
ويوضح جدول ( )1التالى ىذه القيم:
جذول ( :)6ليًح (خ) نهفشق تيٍ يتىعطً دسجاخ أطفال انًذاسط انتجشيثيح وغيش
 (mDAST )Group Statisticsانتجشيثيح فً اختثاس
Std.
انًذسعح
N
Mean
Deviation
T
mDAST
غيش
167
.05
.696
**2.733
تجشيثيح
تجشيثيح
111
.50
1.953

ويتضح من جدول ( )1أن قيمة متوسط درجات أطفال المدارس التجريبية فى اختبـــار
( )mDASTبمغت ( ،)1.1وىى أكبر من متوسط درجات أطفال المدارس غير التجريبية فى
نفس االختبار ( ،)1.11بمقدار ( .)1.21كما بمغت قيمة االنحراف المعيارى لدرجات األطفال
فى المدارس التجريبية وغير التجريبية عمى التوالى ( ،)5.213و ( .)1.121ىذا وقد بمغت
إحصاميا عند مستوى
قيمة (ت) ( ،)9.733وىى قيمة أكبر من ( ،)9.12أى قيمة دالة
ً
()1.15؛ وبالتالى فيى دالة عند مستوى ( .)1.11وبيذه النتيجة يكون قد تم التحقق من
إحصاميا عند
صحة الفرض الثالث لمبحث وقبولو ،والذى ينص عمى" :توجد فروق دالة
ً
مستوى ( )1.11بين متوسطي درجات أطفال المدارس التجريبية ودرجات أطفال المدارس
عالما ()mDAST
غير التجريبية من أطفال مجموعة البحث فى االختبار المعدل ارسم
ً
لصالح أطفال المدارس التجريبية".
ىـذا وقـد أوضـحت دراسـة طومسـون وآخـرين ( )Thomson et al., 2019أنـو ال

ـاميا بــين متوســطى درجــات أطفــال مــدارس الحضــر ومــدارس الريــف فــى
توجــد فــروق دالــة إحصـ ً
عالما ( )DASTوالذى طبق عمى ( )951طفالً برومانيا.
اختبار ارسم ً

رابعً ا العالقة بين تصورات أطفال الروضة للعلماء ومستوى تعليم الوالدين

لإلجابة عـن السـؤال" :مـا العالقـة بـين تصـورات أطفـال الروضـة لمعممـاء ومسـتوى تعمـيم
الوالدين؟"؛ تم فحص البورتوفيميو الخاص بكل طفـل مـن أطفـال مجموعـة البحـث والموجـود مـع
معممتــى كــل روضــة ،والــذى يحــوى بيانــات تفصــيمية ،مثــل مســتوى تعمــيم الوالــدين ،وعمميمــا،
وعــدد أف ـراد األســرة .وقــد تــم تصــنيف مســتوى تعمــيم الوالــدين (األب واألم) إلــى رتــب ،كمــا فــى
جدول ( )7التالى:
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نيظ نذيه
شهادج
عهًيح
1

جذول (:)8
تصُيف يغتىي تعهيى انىانذيٍ إنً ستة
يغتىي تعهيى انىانذيٍ
تعهيى عال
تعهيى يتىعط
(يعهذ/نيغاَظ/تكانىسيىط)
(دتهىو)
1

دساعاخ عهيا
(ياجغتيش/دكتىساج)

2

3

ولمكشــف عــن العالقــة بــين تصــورات أطفــال مجموعــة البحــث لمعممــاء ومســتوى تعمــيم
الوالدين؛ تم حساب قيمة معامل االرتباط لسبيرمان كما فى جدول ( )2التالى:
جذول ()7
يعايالخ االستثاط تيٍ يتىعط دسجاخ األطفال فً ( ،)mDASTويغتىي تعهيى انىانذيٍ
يعكككككايالخ يغكككككككككتىي
انًتغيشاخ
انذالنح
االستثاط
1.554
1.136
يغتىي تعهيى األب

يغتىي تعهيى األو

1.186

1.217

ويتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن معامـــل االرتبـــاط لســـبيرمان بـــين مســـتوى تعمـــيم األب
ودرجات أطفال مجموعة البحث فى االختبار بم قيمة ضـعيفة مقـدارىا ( )1.131عنـد مسـتوى
اميا؛ حيـث إنــو قيمــة أكبـر مــن مسـتوى الداللــة ( .)1.11أى أنــو ال
( )1.112الغيـر دال إحصـ ً
يوجــد ارتبــاط بــين متوســط درجــات أطفــال مجموعــة البحــث فــى اختبــار ( )mDASTومســتوى
تعمــيم األب .كمــا بمغــت قيمــة معامــل االرتبــاط بــين مســتوى تعمــيم األم ودرجــات أطفــال مجموعــة
إحصاميا؛ ألنو قيمة أكبـر
البحث فى ىذا االختبار ( )1.171عند مستوى ( )1.912الغير دال
ً
مـن مسـتوى الداللــة ( .)1.11وبالتـالي فــال يوجـد ارتبـاط بــين متوسـط درجــات أطفـال مجموعــة
البحــث فــى اختبــار ( )mDASTومســتوى تعمــيم األم .وبيــذه النتيجــة يــتم رفــض الفــرض الرابــع
ـاميا عنــد مســتوى ( )1.11بــين
لمبحــث والــذى يــنص عمــى":توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصـ ً
متوســط درجــات أطفــال الروضــة فــى اختبــار ( )mDASTومســتوى تعمــيم الوالــدين" .وتتعــارض
ىذه النتيجـة مـع دراسـة  (Türkmen, 2008).التـى أوضـحت األثـر الموجـب لتعمـيم الوالـدين
فى تنمية تصورات األطفال لمعمماء.
وحيــث إن أحــد دروس مــنيج "اكتشــف" المقــرر عمــى المســتوى الثــانى لريــاض األطفــال
يتضــمن مينــة العــالم ،وشــكمو ،واألدوات التــى يســتخدميا ،وعممــو ،أى أنــو جــزء مــن محتــوى
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المــنيج؛ فـ ن إدراك األطفــال لمينــة العــالم ،وقــدرتيم عمــى تكــوين صــورة متقدمــة لمعممــاء يعتبــر

جانبا من إنجازىم األكاديمي .وعمى الرغم من أن بعـض الدراسـات ( ; Khan et al., 2015
ً
 )Erola et al., 2016أوضــحت أن مسـتوى تعمــيم الوالـدين لــو أثـر موجــب عمـى اإلنجــاز

اسـيا لـيس لـو عالقـة
األكاديمى لفطفال ،إال أن ىناك دراسات أخـرى بينـت أن نجـاح األطفـال در ً
بمسـتوى تعمـيم الوالـدين ) (Guryan et al., 2008; Guo et al., 2018وىـو مـا يتفـق
مع نتيجة البحث الحالى.

خامسً ا تفسيير تصيورات أطفيال الروضية للعلمياء فيى ضيوء الطيرق المتبعية فيى تيدريس
مهنة العالم:
ولإلجابة عن السؤالين الخامس والسادس التاليين:
 ما االطرق المتبعة فى تدريس مينة العالم ألطفال الروضة مجموعة البحث؟ كيـــف تـــدعم الطـــرق المتبعـــة فـــى تـــدريس مينـــة العـــالم تصـــورات أطفـــال مجموعـــة البحـــثلمعمماء؟
أجريــت مقــابالت شــبو منظمــة مــع المعممــات الالتــى قمــن بتــدريس مينــة العــالم ألطفــال
مجموعـــة البحـــث .وقـــد بمـــ عـــددىن ( )51معممـــات ( 1فـــى المـــدارس غيـــر التجريبيـــة ،و2
بالمدرســتين التجــريبيتين) .وتــم س ـؤالين عــن كيفيــة تدريســين مينــة العــالم ألطفــال مجموعــة
البحـث ،وأســباب ذلـك ،وســجمت إجابــاتين كتابـ ًة أثنــاء ىـذه المقــابالت ،كمــا أعطيـت كــل معممــة
كود معين يتكون من حرف الـ (م) ،يميو رقم محدد يشير إلـى معممـة مـا؛ وذلـك السـتخدامو فـى

تحميــل وتفســير النتــامج .فعمــى ســبيل مثــال ،أعطيــت المعممــات بالمــدارس غيــر التجريبيــة أكــواد
(م 5إلــى م ،)1بينمــا أٌعطيــت المعممــات بالمــدارس التجريبيــة أك ـواد (م 7إلــى م .)51وقــد تــم
إجراء التحميل الكمى إلجابات المعممات؛ لتحديد طرق التدريس المتبعة فى تدريس مينة العـالم
من حيث دعميا التعمم النشط أم التقميدى ،وكذلك عدد المعممات الالتى يدعمن كل طريقة.
ويشــير التحميــل الكمــى إلجابــات ىـؤالء المعممــات إلــى أن ثمــان معممــات ( 9بالمدرســتين
التجريبيتين ،و 1بالمدارس غير التجريبية) اكتفين بالحديث الشفيي عن مينـة العـالم وأدواتـو،
وعرضن صـورة العـالم الموجـودة بالكتـاب المقـرر (اكتشـف ،)Discover/بينمـا قامـت معممتـان
بمدرسة المسقبل التجريبية لمغات بعرض صور إضافية لعمماء يمارسون عمميم داخل المختبـر
مســتخدمين أدوات مثــل المجيــر ،وزجاجــات تحــوى مـواد كيمياميــة .وتوضــح االقتباســات التاليــة
الطريقة التى عرضت بيا ىؤالء المعممات مينة العالم لفطفال داخل الروضة:
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"فتحنا الكتاب [اكتشف  ،ورأى األطفال صـورة العـالم ،وممبسـو ،واألدوات
التى يسـتخدميا....نعم أعتقـد أن ىـذه تعتبـر طريقـة تقميديـة فـى عـرض
مينة العـالم لفطفـال ،لكـن ىـذا عكـس مـا نقـوم [ىـذه المعممـة وزميمتيـا
بـــنفس القاعـــة بـــو مـــع األطفـــال فـــى شـــرح بـــاقى الميـــن مثـــل الطبيـــب
والضـــابط والفـــالح ...لـــدينا بالفعـــل أدواتيـــم فـــى القاعـــة؛ لـــذلك لعبنـــا
أدوارىم ...كانوا [األطفال سعداء بالقيام بيذه األدوار ".م5
"طبعا عرضت ليم [األطفال مينة العالم ...جعمـتيم يتعرفـوا عمـى العـالم
ً
مــن خــالل صــورتو بالكتــاب [ Discoverو أروا العــالم يمــبس المعطــف
األبيض ويمسك بالدورق الزجـاجى وبـو سـامل...ليس لـدينا أدوات العـالم
عمميا".م7
لكى نستخدميا
ً

"قمــت بطباعــة بعــض الصــور [الورقيــة لــبعض العممــاء ..يظيــر فييــا
[الصور العممـاء داخـل المعمـل وىـم يرتـدون البـالطو [معطـف المختبـر

الخــاص بيــم ،وأمــاميم الميكروســكوب ،وزجاجــات بيــا س ـوامل ممونــة...
قمت بذلك ألن األطفال ليس لدييم أدوات العالم".م2
وعمى الرغم من أن دليل المعمم لميارات التـدريس الصـفي لمـنيج "اكتشـف"Discover/
يوجو معممات الرياض إلى استخدام العديد من طرق التدريس مثل سـرد القصـص ،ولعـب أدوار

المين المختمفة المقررة عمييم ،1إال أن إجابات ىؤالء المعممات تشير إلـى أنيـن اعتمـدن عمـى
الطريقــة التقميديــة فــى عــرض مينــة العــالم دون غيرىــا مــن الميــن؛ بســبب عــدم ت ـوافر األدوات
ـمبا عمــى تصــورات
التــى يمكــن أن يســتخدميا األطفــال أثنــاء قيــاميم بــدور العممــاء؛ ممــا أثــر سـ ً
أطفــال مجموعــة البحــث لمعممــاء .وبعبــارة أخــرى ف ـ ن الطــرق التــى اســتخدمتيا معممــات أطفــال
مجموعة البحث فى تدريس مينة العالم لـم تسـاعدىم فـى تكـوين صـورة متقدمـة لمعممـاء ،وىـو
ما يؤكد صحة وقبول الفرض الخامس لمبحث ،والذى ينص عمى ":ال تدعم الطـرق المتبعـة فـى
تدريس مينة العالم تكوين صورة متقدمة لمعمماء لدى أطفال مجموعة البحث".
وقد أوضح أردوغان ىاالت ( )Halat, 2007أنو كمما أعطى المعممون الفرصة
لفطفال لمزيد من المالحظة ،واالستفسار ،واجراء التجارب بأنفسيم؛ وتشجيعيم بالسؤال "كيف
 6اكخشف :دنٛم انًعهى نًٓاساث انخذسٚس انظفٗ نهعاو انذساسٔ ،9191/9112 ٙصاسة انخشبٛت ٔانخعهٛى ٔانخعهٛى
انفُ ،ٙص ص .72-71
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يكتشف العمماء ىذا؟" كمما كانوا أقدر عمى تكوين صورة متقدمة لمعمماء ،وىو ما لم ُيتح
ألطفال مجموعة البحث.

وباإلضافة إلى ما ذكرتو معممـات أطفـال مجموعـة البحـث بشـأن طـرق التـدريس المتبعـة
فى تدريس مينة العالم ،فقد أوضحت المقابالت التى أجريت مع أطفال مجموعـة البحـث بعـض
أسباب تصوراتيم لمعمماء والتى عبروا عنيا فـى رسـوماتيم .فعمـى سـبيل المثـال ،أوضـح الطفـل
(ط )5والــذى قــدم مــن خــالل رســمو صــورة متقدمــة عــن عــالم الفضــاء ،أنــو قــد رأى ذلــك فــى
التمفاز:
" ...أنــا شـــاىدت فـــى التميفزيــون العـــالم [عـــالم الفضــاء يمشـــى عمـــى أرض
أشـياء معـو ويعمـل عمييـا ىـو وزميمـو فـى عمميمـا [المعمـل
المجرة ويحضر
ً
عندما ينزلوا إلى ىنا [األرض  ".ط5
كمــا أوضــحت تفســيرات األطفــال الســبعة التــى اقتربــت تصــوراتيم لمعممــاء مــن الصــورة
المتقدمة لمعالم ،تأثرىم ببرامج األطفال التميفزيونية:
"...

أنـــا شـــاىدت مـــع أختـــى العـــالم فـــى معممـــو فـــى برنـــامج الكرتـــون فـــى

التميفزيون ".ط512
"...أنا رسمت صورة العالمة التى رأيتيا فى جامبـل [أحـد بـرامج الكرتـون فـى
التميفزيون".ط529
وتوضح تفسيرات األطفال الثمانية الذين حصموا عمـى درجـات فـى االختبـار المعـدل ارسـم
عالمـا ( ،)mDASTدور بـرامج األطفــال التميفزيونيــة فــى تنميــة تصــورات األطفــال لمعممــاء مــن
ً
حيث ممبسيم ،ومكان عمميـم ،واألدوات التـى يسـتخدمونيا ،ونشـاطيم .وفـى ىـذا الصـدد أكـدت
دراسة فارالند-سميث ( )9152أن عرض معممات رياض األطفال برنامج تميفزيونى يركز عمـى
نشاط العمماء فى مختمف الفروع العممية؛ قد ساعد األطفال فى تكوين صورة متقدمة لمعمماء.
ىذا وتـدل تفسـيرات بعـض أطفـال مجموعـة البحـث أنيـم لـيس لـدييم أدنـى صـورة لمينـة
العالم ،وتأثرىم بمينة آباميم:
" ...العالم ىو ميندس يبنى العمارات مثـل بابـا .عنـده مسـطرة طويمـة ومكتـب".
ط"7
" العالم ىو بابا يصمح السيارات ومعو المفكات والشاكوش " ط19
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"العالم ىو بابا عنده مكتب وممفات كثيرة وقمم يكتب بو " .ط921
وعمى الرغم من أن أطفال مجموعة البحث قد درسوا مينـة العـالم خـالل الفصـل الدراسـى
الــذى طبــق فيــو االختبــار ،كمــا أن كتــاب "اكتشــف "Discover /يحــوى صــورة تقميديــة لعالمــة
زجاجيـا ،وبجوارىـا تعميـق" :العممـاء يجـرون تجـارب...
ترتدى معطفًا وتحمـل فـى يـدىا مخروطًـا
ً
العممــاء يســتخدمون الــدوارق" ،إال أن صــورة العممــاء لــدى األغمبيــة مــنيم ( )%27.5لــم تصــل
حتـى إلــى الصـورة التقميديــة ،فمـم يكــن لـدييم أدنــى صـورة لمعممــاء مـن حيــث ممبسـيم ،والمكــان
الذى يعممون بو ،واألدوات التى يستخدمونيا ،ونشـاطيم العممـى؛ لـذا قـاموا برسـم أنفسـيم ،أو
أسرىم ،أو زىور .ويتضح ذلك مما ذكره األطفال أثناء المقابالت التى أجريت معيم:
" ال أعرف ....أنا رسمت ناس تمشى فى الشارع ".ط72
"ال أعرف من ىو العالم....ال أعرف أين يعمل ،وال أعرف أدواتو ".ط922
"ال أعــرف مــن ىــو العــالم...،ال أعــرف أيــن يعمــل ،وال أدواتــو .أنــا رســمت بنــت
تمعب ".ط977
كمــا كانــت ىنــاك طفمــة بالروضــة الممحقــة بمدرســة المســتقبل التجريبيــة ،لــم ترســم أى
صورة ،وبسؤاليا عن سبب ذلك ،أجابت قاممة:
" أنــا أعــرف أن فيــو نــاس ىــم العممــاء .والمعممــة قالــت أن فيــو مينــة العــالم،
والعــالم ىــو ال ــ  ،Scientistلكــن أنــا ال أعــرف أدواتــو وال مكــان عممــو....ال
أتذكر شكمو وال مالبسو ".ط931
وتعكس ىذه النتيجة عدم توافر األنشطة التى من شـأنيا أن تسـاعد الطفـل عمـى تكـوين
صــورة واضــحة عــن العممــاء .وتشــير ىــذه النتيجــة إلــى بعــض أوجــو القصــور فــى أحــد جوانــب
البرنامج الحالي المقـدم ألطفـال الروضـة والمتعمـق بتنميـة تصـورات األطفـال لمعممـاء .وفـى ىـذا
الصـدد يؤكـد سـكيرز وأورن ) (Scherz & Oren, 2006أن اتبـاع المعممـين طـرق تقميديـة
فــى تــدريس منــاىج العمــوم ودور العممــاء ال يتــيح لمتالميــذ الفرصــة لمتعــرف عمــى واقــع البيمــات
العممية والعمماء.
وتتفق نتيجة البحـث الحـالى مـع دراسـة ) (Newton & Newton, 1992بريطانيـة
عامــا.
عالم ـا" عمــى ( )5523طف ـالً تت ـراوح أعمــارىم بــين ( 2وً )55
طُبــق فييــا اختبــار "ارســم ً
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وأوضحت ىـذه الدراسـة أنـو عمـى الـرغم مـن أن المـنيج القـومى لمعمـوم ينمـى تصـورات األطفـال
لطبيعة العمم ،إال أن تأثيره ضعيف عمى تصوراتيم لمعمماء.
تعقيب عمى نتامج البحث
لقد ىـدف البحـث الحـالي إلـى الكشـف عـن تصـورات أطفـال الروضـة لمعممـاء ،وذلـك مـن
عالمـــا ( .)mDASTوحيـــث إن األطفـــال يرســـمون مـــا
خـــالل تطبيـــق االختبـــار المعـــدل ارســـم ً
يعرفــون ومــا قــد خبــروه بالفعــل ()Ahmad, 2018؛ فـ ن نتــامج البحــث الحــالى تعكــس عــدم
معرفة ،وعـدم خبـرة األطفـال مجموعـة البحـث بالعممـاء مـن حيـث أمـاكن عمميـم ،واألدوات التـى
يسـتخدمونيا ،ونشــاطيم؛ فقــد اســتطاع طفــل واحــد فقــط مــن ( )972طفـالً رســم صــورة متقدمــة

صور تقميدية لعمماء داخل المختبر.
ًا
لعالم الفضاء ،بينما رسم سبعة أطفال
إحصـاميا عنـد مسـتوى ( )1.11بـين
ورغم أن نتامج البحـث أوضـحت وجـود فـروق دالـة
ً

عالمـــا
متوســـطي درجـــات الـــذكور واإلنـــاث مـــن مجموعـــة البحـــث فـــى االختبـــار المعـــدل ارســـم ً

جـدا ( )1.33يقتـرب
ًا
مقـدار
ًا
( ،)mDASTإال أنو ينبغى اإلشارة إلـى أن ىـذا الفـرق بمـ
صـغير ً
من متوسط درجات مجموعة البحث كميا ( ،)1.93وكالىما أقل من الواحد الصحيح ،ويقتربـان
ـر عــن الدرجــة العظمــى لالختبــار ( .)2ويرجــع صــغر قيمــة الفــرق بــين
مــن الصــفر ويبعــدان كثيـ ًا
متوســطى الــذكور واإلنــاث فــى االختبــار إلــى أن عــدد األطفــال الــذين حصــموا عمــى درجــات فــى

جـدا يمثـل ( )% 9.2مـن العـدد الكمـي ألطفـال
االختبار بم فقط ثمانية أطفـال ،وىـو عـدد قميـل ً
مجموعة البحث ( 972طفالً).

ىــذا وقــد بينــت المعالجــة اإلحصــامية لنتــامج البحــث وجــود فــرق بــين متوســطى درجــات

عالمـا ( ،)mDASTوأن
أطفال المدارس التجريبية وغيـر التجريبيـة فـى االختبـار المعـدل ارسـم ً
ـاميا عنــد مســتوى داللــة ( ،)1.11إال أن قيمــة ىــذا الفــرق ضــعيفة تبعــد
قيمــة (ت) دالــة إحصـ ً

أيضـا تـدنى تصـورات أطفـال
ًا
كثير عن الدرجـة العظمـى ( )2ليـذا االختبـار .وىـذه النتيجـة تؤكـد ً
وبعـدىا عــن كـل مــن الصـورة المتقدمــة
الريـاض بالمــدارس التجريبيـة وغيــر التجريبيـة لمعممــاءُ ،

والنمطية لمعالم.

أيضـــا عـــدم وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة بـــين تصـــورات أطفـــال
وقـــد أوضـــحت نتـــامج البحـــث ً
مجموعــة البحــث لمعممــاء ومســتوى تعمــيم الوالــدين .كمــا أزاحــت المقــابالت مــع معممــات ى ـؤالء
األطفال الستار عـن بعـض األسـباب الكامنـة وراء تـدنى تصـورات األطفـال لمعممـاء عـن الصـورة
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المتقدمـــة المحـــددة بالبحـــث ،فقـــد اقتصـــرت تســـع معممـــات عمـــى مجـــرد عـــرض صـــورة العـــالم
الموجــودة بالكتــاب المقــرر ،بينمــا قامــت معممــة واحــدة بطباعــة بعــص الصــور لعممــاء داخــل
المختبـر .وتشــير ىـذه النتيجــة إلــى أن تـدريس مينــة العــالم مـن خــالل عــرض صـورة لــو سـواء
بالكتــاب المقــرر أم صــور إضــافية ،لــم يســيم حتــى فــى تكــوين الصــورة النمطيــة لمعممــاء لــدى
أطفال مجموعة البحث.
وعمــى الجانــب اآلخــر ،فقــد ذكــرت المعممــات العشــرة أنيــن اســتخدمن إســتراتيجية لعــب
األدوار أثنـاء عـرض مينـة الطبيـب عمــى األطفـال؛ ممـا كـان لــو األثـر فـى أن يقـوم ( )32طفـالً

برســـم صـــورة ألطبـــاء وطبيبـــات لـــدييم بعـــض المعـــدات الطبيـــة .وأثنـــاء المقـــابالت مـــع ىـــؤالء
األطفــال ،قــاموا بتفســير عمــل الطبيــب بالتفصــيل؛ ألنيــم قــاموا بمعــب دوره مــع المعممــة ومــع
وجيــا لوجــو فــى حيــاتيم اليوميــة أثنــاء
بعضـيم الــبعض ،باإلضــافة إلــى أنيــم دون شــك قـد رأوه ً
زياراتيم ألحد األطباء؛ مما يـدل عمـى أىميـة الخبـرة المباشـرة فـى تكـوين صـورة حقيقيـة لمميـن
والشخصيات التى يدرسيا األطفال .
إن كيفية فيـم األطفـال لمعمـوم وعمـل العممـاء تتـأثر بكيفيـة تقـديم ىـذه المعمومـات ليـم

داخـل وخـارج الفصـول الدراسـية ( .)Thomson et al., 2019: 1وتشـير نتـامج البحـث

الحالى إلى أن تكوين األطفال تصورات أكثر دقـة عـن العممـاء يتطمـب تـدخالت ىادفـة ،وتضـافر
جيود من جوانـب عـدة ،مثـل األسـرة ،والمـنيج ومـن يقـوم بتنفيـذه ،ووسـامل اإلعـالم المختمفـة.
وفـى ىـذا الصــدد اقتـرح ريـس وجالفــاو ( )Reis & Galvao, 2004أن يتضـمن المــنيج
الدراســي ق ـراءة نقديــة لقصــص عــن حيــاة العممــاء ،أو مشــاىدة أفــالم عــن العمم ـاء فــي ســياق
الفصــل الدراســـي ،وكــذلك دعـــوة األطفـــال لمتفكيــر والمقارنـــة بـــين تصــوراتيم لمعممـــاء والصـــورة
فرصا لفطفال لعقد مناقشـات مـع
المعروضة ليم في وسامل اإلعالم المختمفة .وقد قدم آخرون َ
بعض العمماء أثناء زيارتيم ليم في بيمات عمميـم (Scherz & Oren 2006; David et
).al. 2020
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توصيات البحث
-

وصى بما يمي:
فى ضوء النتامج التى توصل إلييا البحث الحالىُ ،ي َ
توفير بعض األدوات والمصادر التعميمية المتنوعة والمتعمقة بمينة العمماء فـى ريـاض
األطفال.

-

تــدريب معممــات الروضــة عمــى اســتخدام مــداخل تدريســية متنوعــة مثــل لعــب األدوار
والقصة فى تدريس مينة العالم.

-

توطيد العالقة بين مراكز البحوث ورياض األطفال من خالل بروتوكول زيـارات متبادلـة
بـــين البـــاحثين فـــى مجـــال العمـــوم واألطفـــال؛ وذلـــك لتنميـــة تصـــوراتيم عـــن العممـــاء
ونشاطيم.

-

فتح قنوات تواصـل بـين البـاحثين فـى مجـال العمـوم بالجامعـات ومراكـز البحـث العممـي،
والمــدارس بمـــا فييـــا ريــاض األطفـــال ،مثـــل الفيـــديو كــونفرانس؛ ليـــتم عقـــد مناقشـــات
متبادلة.

بحوث مقترحة
-

دراســـة أثـــر زيـــارة أطفـــال الروضـــة لمبـــاحثين العمميـــين فـــى بيمـــات عمميـــم فـــى تنميـــة
تصوراتيم لمعمماء.

-

دراسة أثر زيارة بعض الباحثين فى مجال العموم ألطفال الريـاض فـى تنميـة تصـوراتيم
لمعمماء.

-

الكشــف عــن أثــر اســتخدام ب ـرامج األطفــال التميفزيونيــة المتعمقــة بالعممــاء فــى تنميــة
تصورات أطفال الروضة لمعمماء.

-

دراسة تصورات التالميذ بمرحمة التعميم األساسي والثانوى لمعمماء.

-

دراسة العالقة بين تصورات األطفال لمعمماء ومينة الوالدين.

-

الكشف عن صورة العمماء فى اإلعالم ولدى المجتمع المصرى.
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أوالً  :المراجع العربية:

المراجع

إبراىيم ،ندى صالح محمد .)1111( .التحصيل الدراسى وعالقتو بمستوى تعميم الوالدين بمدارس مرحمة
التعميم االساسي بمحمية كررى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة السودان
لمعموم والتكنولوجيا.

األحمد ،أمل.)1117( .العالقة بين دافعية اإلنجاز والتفكير الخرافي لدى عينة من طمبة كمية التربية
بجامعة دمشق ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس.81-14 ،)1(15 ،

البارودى ،منال .)1115( .فن التعامل مع شخصية القامد الصغير ،القاىرة :المجموعة العربية لمتدريب
والنشر.

الكناني ،ممدوح عبد المنعم .)1115( .سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميتو ،عمان :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.

بركات ،زياد .)1117( .توزيع عينة من طمبة جامعة القدس المفتوحة عمى نمط التفكيـر المجـرد
العياني وعالقة ذلك بالتفكير اإلبداعي لدييم ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمعموم اإلنسانية،

.1149-1115،)15(1

رزوقى ،رعد ميدى و سييل ،جميمة عيدان .)1118( .التفكير وأنماطو ،بيروت :دار الكتب العممية.

سالم ،ىبو اهلل محمد الحسن .)1116(.التحصيل الدراسي وعالقتو بالصالبة النفسية في ضوء المستوى
التعميمي لموالدين والمستوي الدراسي لطالبات كمية التربية -جامعة حائل بالمممكة العربية
السعودية ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،)169(15 ،يوليو.329-352 ،

عامر ،طارق عبد الرؤوف .)1115( .برنامج الكورت والقبعات الست :بناء الشخصية المبدعة،
القاىرة :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

نسيم ،سحر توفيق .)1111( .فعالية بعض األنشطة في تنمية معارف أطفال الرياض بالعمماء العرب
وانطباعاتيم عنيم واىتماماتيم بيم ،المؤتمر الثاني لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة :نحو
أمة قارئة 11-11 ،يوليو.71-45 ،
نسيم ،سحر توفيق ،ابو العيون ،سمير أحمد ،سبحي ،منال محمد درويش ،أبو زيد ،لبني شعبان أحمد.
( .)1117فعالية برنامج مقترح لتحسين اتجاه طفل الروضة نحو العمماء المخترعين وتنمية
بعض المفاىيم المتعمقة باختراعاتيم ،مجمة كمية التربية ،جامعة أسيوط ،أبريل،)1(11 ،

.571-514

نوال ،لوصيف .)1117( .الظروف األسرية وعالقتيا بالنجاح الدراسي لألبناء ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم االنسـ ـ ـ ــانية واالجتمـ ـ ـ ـ ـ ــاعية ،الجزائر.
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