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امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة الى البحث عن �أثر اجلن�س والعمر والذكاء يف القدرة على االحتفاظ ،لدى عينة
مكونة من ( )91طالب ًا و( )91طالبة ،تراوحت �أَعمارهم بني � 11-5سنة من طلبة مدر�سة تابعة ملديرية
�إربد الأولى للف�صل الدرا�سي الثاين ل�سنة  ،2016/2015مت اختيارهم بالطريقة املتي�سرة .ا�ستخدم يف هذه
الدرا�سة اختبار لقيا�س قدرة الطفل على االحتفاظ بالعدد والطول والكتلة وامل�ساحة والوزن واحلجم ،واختبار
م�صفوفات رافن امللونة لقيا�س الذكاء� .أظهرت نتائج كا 2عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αيف ن�سب القدرة على االحتفاظ وفقا ملتغري اجلن�س ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )0.05 = αيف جميع �أنواع القدرة على االحتفاظ وفق ًا ملتغري العمر .كما �أ�شارت نتائج
حتليل االنحدار اللوج�ستي �إلى وجود قدرة تنب�ؤية ملتغري العمر يف ت�صنيف الطلبة وفق ًا لقدرتهم على جميع
�أنواع االحتفاظ با�ستثناء االحتفاظ العددي الذي ارتبط فقط مبتغري الذكاء ،يف حني مل تك�شف النتائج عن
وجود قدرة تنب�ؤية للجن�س يف �أي نوع من �أنواع القدرة على االحتفاظ.

الكلمات املفتاحية :النمو املعريف ،الذكاء ،القدرة على االحتفاظ ،م�صفوفات رافن ،حتليل االنحدار
اللوج�ستي.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
The study aimed at identifying the effect of gender, age and intelligence in the
conservation ability among a sample of (91 female) and (91male) students aging from
5-11 years old. The sample of the study was chosen from Irbid Directorate of Education
schools for the second semester (2016), using the convenience sampling method. To
achieve the purpose of the study standard conservation tasks were used to measure
the child conservation ability for number, length, mass, size, weight and volume, and
Raven’s Progressive Matrices were used to measure Intelligence. The result of chi2
showed that there were no significant differences (α = 0.05) in the conservation ability
according to children’ gender. Results of the logistic regression analysis indicated that
age could be used as a predictor of all kinds of conservation ability except number
conservation ability which was related with intelligence, while there was no predictive
power of child’s gender in any type of conservation ability.

Keywords: Cognitive Development, Intelligence, Conservation Ability, Raven’s Progressive Matrices,
Logistic regression.
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املقدمة:
ت�شكل الطفولة القاعدة الأ�سا�سية ل�شخ�صية
الطفل؛ ملا لها من ت�أثري يف حياته امل�ستقبلية من
جميع اجلوانب؛ حيث ُي�ش ّرب الأطفال يف بداية
حياتهم املبادئ الأخالقية والدينية واالجتماعية،
كما يكت�سبون الرموز اللغوية ويوظفونها يف جوانب
حياتهم املتعددة؛ مما جعل هذه املرحلة حمط
اهتمام درا�سة العلماء والباحثني منذ الع�صور
القدمية� ،إذ كر�س عديد من العلماء طاقاتهم
ودرا�ساتهم و�أبحاثهم حماولة ملعرفة منو الطفل
ون�شاطه وتنظيمه مبختلف �أ�شكاله.
وتعرف رابطة علماء النف�س الأمريكية

(American Psychological Association [APA],

 )2015النمو ب�شكل عام ب�أنه �سل�سلة من التغريات
الرتاكمية يف الأمناط البنائية والوظيفية وال�سلوكية
التي ترافق الكائن احلي عرب مراحل احلياة
املختلفة .ويعد النمو املعريف من �أبرز جوانب النمو
التي حظيت باهتمام الباحثني ،حيث عرف ب�أنه
تطور ون�ضج عمليات التفكري املختلفة التي ت�شتمل
على الإدراك ،والتذكر ،وت�شكيل املفهوم ،وحل
امل�شكالت ،والتخيل ،واال�ستدالل.
ويعد النموذج الذي طرحه جان بياجيه (Jean
 )Piagetمن �أكرث النماذج �شمو ًال يف تف�سري النمو
املعريف؛ حيث �أ�شار �إلى �أن هذا النمو يحدث
ب�سبب تفاعل الفرد مع البيئة املحيطة من خالل
املرور مبراحل مت�سل�سلة تبد�أ منذ امليالد باملرحلة
احل�سحركية ( ،)Sensorimotor stageالتي تبد�أ
http://journals.uob.edu.bh

من الوالدة وتنهي بحدود العامني ،والتي ي�شكل
االت�صال احل�سي املبا�شر بالأ�شياء والفعل
واحلركة ،ا�سرتاتيجية التفكري الرئي�سة التي
حتكم هذه املرحلة (Santrock, 2011; Siegler,
 .)Deloache, & Eisenberg, 2011ثم مرحلة ما قبل
العمليات ( ،)Preoperational stageالتي متتد من
ال�سنة الثانية حتى ال�سابعة ،حيث ي�صبح الأطفال
قادرين على متثيل خرباتهم من خالل اللغة
وال�صور الذهنية ،وهذا يتيح لهم تذكر التجارب
لفرتات �أطول من الوقت وت�شكيل مفاهيم �أكرث
تعقيدا ،ويكون التفكري الرمزي �أكرث من املرحلة
ال�سابقة (Bootzin, Bower, Crocker & Hall,
 ،)1991كما يظهر لدى الطفل التفكري الإحيائي،
وكذلك التفكري الرمزي؛ حيث يتجاوز االرتباطات
الب�سيطة بني احل�س واحلركة التي �شكلها يف
املرحلة الأولى (الرمياوي .)2014 ،ومع ذلك يظل
الطفل غري قادر على �إِجراء العمليات العقلية� ،أو
القيام باال�ستدالل املنطقي� ،أو الت�صنيف الهرمي
( .)Siegler et al., 2011وينتقل بعدها الطفل �إلى
مرحلة العمليات املادية (Concrete operational
 ،)stageالتي متتد من �سن ال�سابعة حتى الثانية
ع�شرة من العمر ،حيث ي�صبح الطفل قادر ًا على
التفكري املنطقي حول الأ�شياء املادية والأحداث،
وكذلك عك�س توجهاته للو�صول �إلى نقطة البداية
من خالل املعكو�سية « ،”Reversibilityكما تتطور
لديه يف هذه املرحلة ظاهرة االحتفاظ بالكتلة،
الوزن ،والعدد ،والطول ،وامل�ساحة ،واحلجم
( .)Ribaupierre, 2015وي�صل بعدها الطفل �إلى
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مرحلة العمليات املجردة �أو ال�شكلية
 ،)operational stageالتي تبد�أ بعد �سن الثانية
ع�شرة ،حيث ي�صبح قادر ًا على التفكري املجرد،
والتفاعل مع االفرتا�ضات اللفظية با�ستخدام
الفر�ضية اال�ستداللية يف البحث وحل امل�شكالت،
و�إجراء جتارب علمية منهجية وا�ستخال�ص
اال�ستنتاجات املنا�سبة منها (& Linzarini, Houdé,
.)Borst, 2015
ومن �أبرز �أ�سباب ا�ستمرار النظرية التي قدمها
بياجيه يف النمو املعريف منذ بدايات القرن املا�ضي
حتى يومنا هذا� ،أن مالحظات بياجيه و�أو�صافه
للأطفال تنطبق عليهم يف خمتلف الأعمار ،وكذلك
ات�ساعها ب�شكل ا�ستثنائي من الناحية النظرية؛
فهي متتد من الأيام الأولى من الر�ضاعة وحتى
�سن املراهقة ،وتناولها مو�ضوعات متنوعة ،مثل:
ت�صور الزمان واملكان ،وامل�سافة والعدد ،وا�ستخدام
اللغة ،والذاكرة ،وفهم وجهات نظر الآخرين ،وحل
امل�شكالت ،واملنطق العلمي (.)Siegler et al., 2011
وكر�س بياجيه جهوده لدرا�سة النمو العقلي
واملعريف لدى الأطفال من خالل املالحظة املبا�شرة
قرابة ن�صف قرن من الزمان؛ حيث قاد ُه ذلك
�إلى �إدراك �أن الأطفال ن�شطون يف تفكريهم ،و�أن
لديهم حماوالت جيدة لفهم الأ�سئلة والإجابة
عليها ،على الرغم من �أن تفكريهم كان بعيد ًا عما
يراه الكبار ب�شكل منطقي .كما الحظ بياجيه �أن
تفكري الأطفال يظهر نوع ًا من االنتظام واالت�ساق
على الرغم من �أنه كان يف كثري من الأحيان غري
�صحيح ،و�أن الأطفال من الفئة العمرية نف�سها
مييلون �إلى �إعطاء نف�س الإجابات غري ال�صحيحة،
يف حني �أن الأطفال من �سن خمتلفة مييلون �إلى
�إعطاء �إجابات غري �صحيحة خمتلفة (Anderson,
.)2005
وي�ؤكد بريوليت ( )Barrouillet, 2015على
عدد من العوامل امل�ؤثرة يف النمو املعريف ،التي
من �أبرزها :الن�ضج ،واخلربة ،والتفاعالت
االجتماعية ،واالتزان.
(Formal
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وي�شري عد�س (� )2005إلى �أن اهتمام بياجيه
بالذكاء يرتكز على ثالثة جوانب؛ اجلانب الأول
وهو املحتوى الذي يركز على �أمناط �سلوكية نوعية
عند الطفل تظهر من خالل اال�ستجابات للم�شكالت
واملواقف املختلفة من خالل الرتكيز على حمتوى
�أفكار الأطفال مثل ال�سلوك الأخالقي واحلكمة،
و�إدراك الطفل للعامل والظواهر الطبيعية� .أما
اجلانب الثاين فهو الوظيفة التي تكون من خالل
الطريقة التي يحرز الطفل من خاللها تقدما
ذكائيا من خالل �آليات التنظيم والتكيف .واجلانب
الثالث وهو البناء يف النمو الذكائي ،وعند تطور
الطفل ف�إن البناء واملحتوى يتغريان بعك�س الوظيفة
تبقى كما هي .ومن هنا يع ّد الذكاء بالن�سبة
لبياجيه جمموع البنى املتوافرة لدى الفرد يف نقطة
ما على طريق النمو.
ويعتقد بياجيه �أن الذكاء يك ّون �آلية امل�ستوى
البيولوجي واملعريف من خالل تكيف الكائن احلي
مع بيئته؛ مثل �إن�شاء خمطط ال�سلوك الذي ي�سمح
له بالتوازن مع بيئته ،وهذه الآلية الدينامكية
تتحقق من خالل التمثل واملواءمة Naidenova,(.
 )2001كما �أن عمليات الذكاء تتطور من خالل
الأن�شطة احل�سحركية ،والذكاء من وجهة نظر
بياجيه لي�س �شيئا ماديا �أو حم�سو�سا ،ولكنه طاقة
تظهر يف �سلوك االن�سان ون�شاطاته املقررة (�أبو
جادو.)2007 ،
وركز بياجيه يف نظريته حول النمو املعريف على
دور الذكاء يف حتقيق التكيف للطفل مع البيئة من
خالل عمليتي التمثل ( ،)Assimilationواملواءمة
( ،)Accommodationحيث يعمل هذا الطفل من
خالل عملية التمثل على تطبيق مع يعرفه عن
البيئة على ما يحيط به من مثريات ،ولكن يدرك
الطفل فيما بعد �أن هناك خ�صائ�ص مميزة
للأ�شياء املادية من حوله يجب �أن ت�ؤخذ باالعتبار.
لذلك ،ف�إنه يف�شل يف حتقيق عملية التوازن من
خالل عملية التمثل ،فيلج�أ �إلى تعديل بناه املعرفية
ليحقق التكيف من خال عملية املواءمة .من هنا
جند �أن بياجيه �أعطى �أهمية كبرية حلالة ال�صراع
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املعريف ( )Cognitive conflictالتي �أ�سماها باختالل
التوازن ( )Disequilibriumيف بناء مفاهيم جديدة،
وبالتايل حدوث الن�ضج من الناحية املعرفية
(.)Miller, 2011
وربط بياجيه بني قدرة الطفل على حتقيق
التكيف والذكاء من خالل ما ي�سمى بالت�آزر �أو
التن�سيق ()Coordination؛ حيث �أكد �أن هذه العملية
تبد�أ لدى الطفل منذ الوالدة ،ولكنها تنمو وتتعقد
مع تقدم الطفل بالعمر .ومن خالل مالحظاته التي
قام بها بياجيه وجد �أن الأطفال دون �سن ال�سابعة
يفتقرون �إلى �إدراك العالقات بني الأ�شياء ب�سبب
غياب املعكو�سية ( )Reversibilityلديهم ،التي عرب
عنها بالقدرة على التحول من حالة ذهنية معينة
�إلى �أخرى �أو العك�س ،واعترب �أن تطور مثل هذه
القدرة ميثل املتطلب الرئي�س للتفكري املنطقي
والعلمي (.)Richardson, 2003
ويعد االحتفاظ من �أبرز املفاهيم التي
ا�ستخدمها بياجيه للك�شف عن عيوب التفكري
لأطفال مرحلة ما قبل العمليات املادية ،ويق�صد به
بقاء الأ�شياء على خ�صائ�صها الرئي�سة على الرغم
من تغري مظهر هذه الأ�شياء �أو ترتيبها ،ما مل ُي�ؤ َْخذ
�أو ُي�ضاف �إليها �شيء ( .)Richardson, 2003وتعزى
عدم القدرة على االحتفاظ لدى الطفل �إلى الرتكيز
على جانب واحد فقط يف حالة ما بدال من اتخاذ
عدة جوانب يف االعتبار (التمركز حول الذات)،
وكذلك االفتقار �إلى القدرة على املعكو�سية (Berk,
.)2006
وي�شري كر�ستيت�ش وباكول (& Krstić
� )Baucal, 2003إلى �أن االحتفاظ يعد من املفاهيم
الأ�سا�سية يف نظرية بياجيه يف النمو املعريف؛
فينظران �إليه ب�أنه القدرة على فهم �أن خ�صائ�ص
معينة ،مثل :الكمية ،والعدد ،والطول تبقى ثابتة
بغ�ض النظر عن التحوالت الوا�ضحة ،مثل حركة
ال�شيء� ،أو تغري �شكله .ويظهر االحتفاظ يف بداية
مرحلة العمليات املادية ويتو�سع تدريجيا على
حمتويات خمتلفة ،وظهور �إ�شارات املعكو�سية تدل
http://journals.uob.edu.bh

على قدرة االطفال يف مرحلة العمليات املادية على
االحتفاظ ،وهذا ُيدلل على وجود نظام نف�سي واقعي
للعمليات الفكرية .وجميع مهام االحتفاظ لديها
بنية مماثلة تتكون من ثالث مراحل؛ �أوال :الطفل
يجب �أن يتفق على �أن الكائنني متطابقان من حيث
ال�سمة املفحو�صة ،على �سبيل املثال الكمية من
املياه ،والطول �أو الوزن ،ويجب �أن ي�ستجيب الطفل
�أي�ضا على �س�ؤال املجرب حول هوية هذه اخلا�صية.
ثانيا :الطفل �أو املجرب ي�ؤدي حتو ًال وا�ضح ًا
للكائن �أو اجل�سم ،مثل �صب املاء يف كوب من �شكل
خمتلف� ،أو تغيري من �شكل كرة اللعب باملعجون،
على الرغم من �أن الكائن يتغري �إدراكيا ،ومقدار
البعد املفحو�ص ال يزال هو نف�سه .ثالثا :يجب على
الطفل الإجابة مرة �أخرى ما �إذا كان الكائنان هما
نف�سهما فيما يتعلق باخلا�صية املفحو�صة .ووفقا
ملهام بياجيه؛ فهذا ي�ؤدي �إلى اال�ستنتاج ب�أن الطفل
قد و�صل �إلى العمليات املادية� ،إذا كان قادر ًا على
حل مهام االحتفاظ بنجاح.
وعلى الرغم من النجاح واال�ستمرارية لنظرية
بياجيه يف النمو املعريف� ،إال �أن هناك انتقادات عدة
وجهت لهذه النظرية؛ حيث ي�شري كل من �أواكلي
( )Oakley, 2007وماكليود (� )McLeod, 2015إلى
�أن ما يطرحه بياجيه يف نظريته يقلل من قدرات
الأطفال ،فالأطفال قد يكونون يف م�ستوى متطور
ومرتفع ومهارة ،وقد تكون امل�شكالت التي عر�ضت
عليهم يف االحتفاظ �أكرث �صعوبة �أو اقل ،لأن لديهم
خمزون ًا من الأدوات املعرفية �أكرب مما اقرتحه
بياجيه ،و�أنه �أغفل الت�أثريات املهمة للثقافة
واملجتمع ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستناده يف �أبحاثه على
املالحظات ال�سريرية لبع�ض درا�سات احلالة مع
عينات �صغرية ،وعدم وجود التحليل الإح�صائي.
ومنذ �أن طرح بياجيه منوذجه النظري حول
النمو املعريف للطفل حاول عدد من الباحثني
اختبار �صحة افرتا�ضات النموذج ،ومدى قابليته
للتعميم على ثقافات متنوعة .فقد �أجرى باكول
و�ستيبانوفيت�ش ()Baucal & Stepanović, 2006
درا�سة هدفت �إلى حتليل نتائج الدرا�سات ال�سابقة
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حول ت�أثري تكرار ال�س�ؤال على املفحو�ص يف مهمة
االحتفاظ ،وبناء اختبار �أكرث مبا�شرة من فر�ضية
ال�س�ؤال املتكرر « .”Repeated Questionولتحقيق
�أهداف الدرا�سة قام الباحثان بتطبيق مهمة
االحتفاظ بال�سوائل على عينة مكونة من  58طف ًال
تراوحت اعمارهم ما بني � 7إلى � 8.5سنوات؛ حيث
مت تطبيق مهمة االحتفاظ بال�سوائل من خالل
الطريقة التقليدية ب�س�ؤال الطفل عن وجود اختالف
يف �سعة الوعاءين ،ثم �سكب ال�سائل يف وعاء �آخر له
ارتفاع وعر�ض خمتلف عن الوعاء الأ�صلي ،وطرح
ال�س�ؤال على الطفل �إن كانت كمية ال�سائل نف�سها
�أم ال ،وكذلك من خالل الطريقة املعدلة بحيث
يتم �سكب ال�سائل يف وعاء جديد ثم �إعادته �إلى
الوعاء الأ�صلي .ومل متكن نتائج الدرا�سة الباحثني
من ح�سم ق�ضية دور تكرار ال�س�ؤال على الطفل يف
قدرته على االحتفاظ حيث �أثر ذلك على بع�ض
�أفراد العينة ،فيما مل ي�ؤثر على بع�ضهم الآخر،
وهذا ما دعا الباحثان �إلى الت�أكيد �أن هذا الت�أثري
بحاجة �إلى املزيد من البحث واال�ستق�صاء.
وجاءت درا�سة �أر�شيديكانوا وكلريمون
( )Arcidiacono & Clermont, 2009لإعادة
النظر يف اختبار االحتفاظ بكميات ال�سائل
بالن�سبة للأطفال البالغني من خالل معرفة �أنهم
و�صلوا ملرحلة امل�ستوى املعريف واملنطق ،على
عينة مكونة من  28طفال ترتاوح �أعمارهم بني
� 7 - 5سنوات يف الهند ،من خالل تطبيق مهمة
االحتفاظ بال�سائل والتفاعل واحلوار مع الأطفال
�أثناء تطبيق املهمة� .أظهرت النتائج �أن قدرة
الطفل على االحتفاظ ال تت�أثر فقط مب�ستوى الن�ضج
املعريف واملنطقي للطفل ،و�إمنا تت�أثر �أي�ض ًا بطبيعة
التفاعل بني الباحث والطفل ،وما قد يحمله هذا
التفاعل من �إيحاء من الباحث.
كما �أجرى هاودي و�آخرون (Houdé et al.,
 )2011درا�سة با�ستخدام تقنية الرنني املغناطي�سي
الوظيفي ( )FMRIحول مهام االحتفاظ العددي
عند الأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة
واملدر�سة .تكونت عينة الدرا�سة من �أطفال ما
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قبل املدر�سة ترتاوح �أعمارهم (� )6-5سنوات
و�أطفال املدر�سة (� )10-9سنوات يف فرن�سا ،من
خالل مهمات االحتفاظ ومراقبتها من الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي الوظيفي� .أكدت النتائج �أن
جميع الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني (-5
� )6سنوات غري قادرين على مهمات االحتفاظ
العددي التي مت مراقبتها من خالل ت�صوير الرنني
املغناطي�سي الوظيفي ،كما �أظهرت النتائج وجود
احتفاظ عددي للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم
بني ( )10-9عاما .وك�شفت النتائج �أي�ضا وجود
اختالفات يف املناطق الن�شطة من الدماغ بني
املجموعتني �أثناء تنفيذ املهام.
وهدفت درا�سة املطريي ( )2012التعرف �إلى
تطور م�ستويات القدرة على االحتفاظ بخ�صائ�ص
الأ�شياء لدى ( )233طالب ًا وطالبة من طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة قدمت الباحثة مهمات االحتفاظ املختلفة
على �شكل �صور و�أ�سئلة اختيار من متعدد� .أظهرت
النتائج وجود فروق دالة �إح�صائيا يف القدرة على
االحتفاظ تبعا ملتغري ال�صف ،ل�صالح ال�صفوف
الأعلى ،يف حني مل يكن هناك فروق دالة �إح�صائي ًا
يف القدرة على االحتفاظ تبعا ملتغري اجلن�س.
كما هدفت درا�سة �أ�سوكان و�سيورندران
و�أ�سوكان ونيوفال (Asokan, Surendran, Asokan,
� )& Nuvvula, 2014إلى تقييم مدى انت�شار
املبادئ املعرفية لبياجيه بني الأطفال ملا قبل
مرحلة العمليات املادية وقدرتهم على االحتفاظ،
با�ستخدام درا�سة و�صفية م�ستعر�ضة لدى عينة
مكونة من ( )200طفل ترتاوح �أعمارهم ()7-4
�سنوات يف الهند ،ومت تقييم اخل�صائ�ص املختلفة
املحددة لهذه الفئة العمرية ،مثل التمركز حول
الذات ،ومفهوم الأرقام الأ�سا�سية تقوم على
الرتكيز ،وعدم القدرة على االحتفاظ ،وذلك
با�ستخدام ثالث جتارب ملمو�سة و�س�ؤايل مقابلة،
ومت كذلك ا�ستخدام مهمة احلجم لالحتفاظ
با�ستخدام ك�أ�س لل�سائل� .أظهرت نتائج الدرا�سة
لتجربة الك�أ�س من �ضمن مهام االحتفاظ وم�س�ألة
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املقابلة عدم وجود احتفاظ يف  ٪89و  ٪59من
الأطفال ،على التوايل.
و�أجرى جيهان وبوت ()Jehan & Butt, 2014
درا�سة هدفت �إلى حتديد مفهوم بياجيه للنمو
املعريف ب�شكل خا�ص للتحقق من مفهوم االحتفاظ.
و�شمل جمتمع الدرا�سة جميع املدار�س االبتدائية يف
الباك�ستان .مت اختيار عينة تت�ألف من �أربع مدار�س،
اثنني من كل من املناطق احل�ضرية والريفية،
بلغ جمموعها  160طالبا بينهم  80من (كال
اجلن�سني) للمناطق الريفية واحل�ضرية من خالل
العينات الع�شوائية الب�سيطة .وتكونت العينة �أي�ضا
من ال�صفوف الرابع واخلام�س مع ن�سبة مت�ساوية
من كال اجلن�سني .وقد و�ضعت �سبع مهام لتحقيق
�أهداف الدرا�سة .مت جمع البيانات من خالل �أداء
الأطفال واجلداول الإح�صائية ،وكذلك حتليلها
وتف�سريها وحتليلها �إح�صائي ًا .ك�شفت النتائج
�أن �أطفال املدار�س يف املناطق الريفية �أظهروا
�أداء �أف�ضل قليال باملقارنة مع الطالب يف املناطق
احل�ضرية ،و�أداء الإناث �أف�ضل قليال باملقارنة مع
الطالب الذكور.
وهدفت درا�سة النزاريني و�آخرين (Linzarini
� )et al., 2015إلى الك�شف عن �أثر التن�شيط الأويل
من خالل مهمات �سرتوب « “ Stroopومهمة
االحتفاظ العددي لدى عينة مكونة من  40طفال
يبلغون من العمر � 9سنوات يف فرن�سا� .أظهرت
النتائج �أن الأطفال الذين كانوا �أكرث قدرة على
كف املعلومات غري املت�سقة –من خالل مهمات
�سرتوب -كانوا �أكرث قدرة �أي�ض ًا يف كف املعلومات
غري املت�سقة املتعلقة باالحتفاظ العددي .وخل�ص
الباحثون �إلى �أن نتائج درا�ستهم هذه تدعم منوذج
البياجيني اجلدد �أكرث من النموذج التقليدي الذي
طرحه بياجيه يف النمو املعريف.
�أما درا�سة �آ�سان و�سارفو (Assan & Sarfo,
 )2015فقد هدفت �إلى بحث ت�أثري املوقع اجلغرايف
واجلن�س والعمر على �أداء مهام االحتفاظ لبياجيه.
ومت ا�ستخدام �أربع مهمات لالحتفاظ؛ االحتفاظ
بال�سائل ،والطول ،والكمية والعدد على الرتتيب،
http://journals.uob.edu.bh

وكانت العينة ع�شوائية مكونة من ( )120طفال
بعدد مت�سا ٍو من الذكور والإناث الذين ترتاوح
�أعمارهم من (� )6-4سنوات ،يف املناطق الريفية
واحل�ضرية الغانية ،و�سجلت �أدا َءها على كل مهمة.
�أ�شارت النتائج �إلى عدم وجود عالقة ذات داللة
بني �أداء مهام االحتفاظ لبياجيه واملوقع اجلغرايف.
وعدم وجود فروق ذات داللة يف �أداء الفروق بني
اجلن�سني والعمر على مهام االحتفاظ لبياجيه.
ومع ذلك ،كان �أداء الأطفال الأكرب عمر ًا �أف�ضل يف
االحتفاظ بال�سائل يف الكوب من الأطفال الأ�صغر
عمر ًا.
يالحظ من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن
حظي باهتمام وا�سع النظر،
مو�ضوع نظرية بياجيه َ
ومت بحثه مع عدد من املتغريات .وظهرت درا�سات
عدة حتاول انتقاد هذه النظرية ،وخا�صة من ناحية
املراحل وخ�صائ�صها ،حيث اخت�صتها مبهام
االحتفاظ ،واختالف هذه املهام على خمتلف
�أعمارهم .فقد �أ�شار �أر�شيديكانوا وكلريمون
( )Arcidiacono & Clermont, 2009يف درا�ستهما
حول مهمات بياجيه يف القدرة على االحتفاظ
بال�سائل واحلجم يف �أعمار �أقل مما �أقرتحه
بياجيه ،وجاءت درا�سة جيهان وبوت (& Jehan
 ،)Butt, 2014و�آ�سان و�سارفو (Assan & Sarfo,
 ،)2015واملطريي ( )2012للك�شف عن القدرة على
االحتفاظ يف �ضوء عدد من املتغريات ،مثل املنطقة
اجلغرافية واجلن�س ،و�أنه ال فروق تعزى ملتغري
اجلن�س على القدرة على االحتفاظ .وجاءت درا�سة
هاودي و�آخرين ( )Houdé et al., 2011للك�شف عن
دور جهاز الرنني املغناطي�سي الوظيفي يف الك�شف
عن االحتفاظ .وتتميز الدرا�سة احلالية عن باقي
الدرا�سات ال�سابقة يف ا�شتمالها على عينة تغطي
مراحل عمرية وا�سعة ،وعدم االقت�صار على نوع
حمدد من االحتفاظ ،وكذلك حماولة ربطها بني
قدرة الطفل على االحتفاظ مبتغري الذكاء الذي مل
يحظ كثري ًا باهتمام الباحثني.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
ركز بياجيه يف درا�ساته التي �أجراها حول

)Int. J. Res. Edu. Psy. 7, No. 1 (April 2019

الأطفال على النمو املعريف من جميع جوانبه
(الذكاء ،والتفكري ،والقدرات العقلية ،اللغة،
ومراحل النمو املختلفة) .ومن �أبرز ما جاء به
بياجيه مراحل النمو املعريف التي و�ضع لكل منها
جمموعة خ�صائ�ص متمايزة من الناحية النوعية.
واهتم بياجيه كثري ًا مبفهوم االحتفاظ ،من حيث
قدرة الطفل على �إدراك �أن الأ�شياء حتافظ على
عددها ،وحجمها ،ووزنها ،وطولها ،وكميتها،
وم�ساحتها ما مل ن�أخذ منها �شيئ ًا �أو ن�ضفه �إليها.
وعلى الرغم من النجاح الذي حققته النظرية� ،إال
�أن انتقادات وجهت �إليها من حيث �إغفال العوامل
الثقافية ال �سيما من �أتباع نظرية فايجوت�سكي التي
ركزت على دور الثقافة يف النمو املعريف (Burman,
 ، )2017وكذلك عدم دقة تقدير وقت ظهور املهارات
التي ميكن للطفل القيام بها �ضمن مراحل النمو
التي �أقرتحها بياجيه؛ حيث قلل بياجيه من �ش�أن
الأطفال يف هذا املجال (Bjorklund & Hernandez
 .)Blasi, 2012وت�أتي الدرا�سة احلالية حماولة
للتحقق من �صحة الأعمار االفرتا�ضية التي و�ضعها
بياجيه لتطور القدرة على االحتفاظ لدى الأطفال،
وكذلك الفروق اجلن�سية يف القدرة على االحتفاظ،
خ�صو�ص ًا و�أنه قد مر وقت طويل على نظرية
بياجيه تخلله كثري من التغريات خ�صو�ص ًا من
الناحية التكنولوجية التي �أ�صبحت متاحة لكل طفل
ويف كل منزل تقريب ًا .كما هدفت هذه الدرا�سة �إلى
الك�شف عن القدرة التنب�ؤية للذكاء بقدرة الطفل
على االحتفاظ؛ حيث �إنه يف حال وجود عالقة بني
الذكاء والقدرة على االحتفاظ ميكن ا�ستخدام
مهمات االحتفاظ بدي ًال عن اختبارات الذكاء
لأغرا�ض ت�صنيفية وت�شخي�صية قد تخدم املعلم
داخل الغرفة ال�صفية .وب�شكل �أكرث حتديد ًا فقد
حاولت هذه الدرا�سة الإجابة على الأ�سئلة الآتية:
 -1هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية (=α
 )0.05يف ت�صنيف الأطفال ح�سب قدرتهم
على االحتفاظ وفق ًا ملتغري اجلن�س؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة اح�صائية (=α
 )0.05يف ت�صنيف الأطفال ح�سب قدرتهم
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على االحتفاظ وفق ًا ملتغري العمر؟
 -3ما القدرة التنب�ؤية للجن�س والعمر والذكاء يف
القدرة على االحتفاظ؟
�أهمية الدرا�سة:
تعد نظرية بياجيه يف النمو املعريف من
النظريات املهمة يف تطور ومنو الطفل معرفيا
من خالل مراحل بياجيه التي وزعها على �أعمار
متفاوتة ،وتظهر مهمات عدة للأطفال من خالل
كل مرحلة وخ�صائ�صها ،وتعد مهام االحتفاظ
من املهمات الرئي�سية يف نظرية بياجيه وتنظيمها
ومتثلها ومواءمتها يف خمططات الطفل املعرفية.
وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة من الناحية النظرية
يف حماولتها الك�شف عن مدى اختالف قدرة
الأطفال على االحتفاظ باختالف متغريات
اجلن�س ،والعمر ،والذكاء ،ال �سيما �أن بياجيه �أهمل
دور الفروق الفردية يف النمو املعريف .كما ت�ستمد
هذه الدرا�سة �أهميتها من الناحية العملية من مدى
�إ�سهامها يف الك�شف عن نتائج ميكن �أن ت�ساعد يف
تعديل وتطوير املناهج الدرا�سية مبا يتوافق مع
خ�صائ�ص الطلبة خ�صو�ص ًا يف املراحل الأ�سا�سية
من املدر�سة ،وكذلك �إمكانية االعتماد على مهمات
االحتفاظ بد ًال من اختبارات الذكاء املختلفة يف
عمليات الت�شخي�ص والك�شف عن الطلبة �ضعيفي
التح�صيل.
التعريفات اال�صطالحية والإجرائية:
القدرة على االحتفاظ� :أن يدرك الطفل
اخل�صائ�ص املادية للأ�شياء تبقى حتافظ على
جوهرها �أو �صفاتها «تبقى نف�سها» على الرغم من
التغريات التي تطر�أ على مظاهرها �أو �أ�شكالها
اخلارجية .وتقا�س يف الدرا�سة احلالية من خالل
مهمات االحتفاظ القيا�سية التي ا�ستخدمها بياجيه
يف جتاربه.
االحتفاظ بالعدد :هي �إحدى مهمات بياجيه
التي و�ضعها يف االحتفاظ �ضمن مرحلة ما قبل
العمليات املادية ،وهي الدرجة التي يح�صل عليها
الطفل يف اختبار االحتفاظ بالعدد ،وتت�ضمن و�ضع
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�صفني من القطع املعدنية ب�شكل مت�ساو ٍ ،ومن ثم
�س�ؤال الطفل �أيهما �أكرث؟ ،ثم نبعد القطع عن
بع�ضها يف �أحد ال�صفني ون�س�أل الطفل �أيهما �أكرث؟.
االحتفاظ بالكتلة :هي �إحدى مهمات بياجيه
التي و�ضعها يف االحتفاظ �ضمن مرحلة العمليات
املادية ،وهي الدرجة التي يح�صل عليها الطفل يف
اختبار االحتفاظ بالكتلة ،وتت�ضمن مقارنة كتلة ما
ب�أخرى مماثلة لها ،و�س�ؤال الطفل �أيهما �أكرب؟ ومن
ثم تعديل ماهية كتلة املادة نف�سها ،ومقارنتها ،مع
الأخرى ،و�س�ؤال الطفل ال�س�ؤال نف�سه مرة �أخرى.
االحتفاظ بالطول :هي �إحدى مهمات بياجيه
التي و�ضعها يف االحتفاظ �ضمن مرحلة العمليات
املادية ،وهي الدرجة التي يح�صل عليها الطفل يف
اختبار االحتفاظ بالطول ،وتت�ضمن و�ضع خيط
ما �أ�سفل الثاين ،و�س�ؤال الطفل �أيهما �أطول؟ ومن
ثم تعديل ت�شكيل �أحدهما لي�صبح متعرجا� ،أو يف
زاوية� ،أو ما �شابهه ثم نعيد ال�س�ؤال حول طولهما.
االحتفاظ بامل�ساحة :هي �إحدى مهمات بياجيه
التي و�ضعها يف االحتفاظ �ضمن مرحلة العمليات
املادية ،وهي الدرجة التي يح�صل عليها الطفل
يف اختبار االحتفاظ بامل�ساحة ،وتت�ضمن �إح�ضار
�شكلني (دائرة �أو مربع)� ،أحدهما مقطع �إلى �أربع
قطع ،ثم ن�س�أل الطفل �أيهما يغطي م�ساحة �أكرب من
الطاولة؟ وبعدها نعيد ترتيب قطع ال�شكل املقطع
ونكرر ال�س�ؤال نف�سه.
االحتفاظ بالوزن :هي �إحدى مهمات بياجيه
التي و�ضعها يف االحتفاظ �ضمن مرحلة العمليات
املادية ،وهي الدرجة التي يح�صل عليها الطفل يف
اختبار االحتفاظ بالوزن ،وتت�ضمن مقارنة كتلة ما
ب�أخرى مماثلة لها بالوزن ،و�س�ؤال الطفل �أيهما
�أثقل؟ ومن ثم تعديل ماهية كتلة املادة نف�سها
ومقارنتها مع الأخرى ،و�س�ؤال الطفل ال�س�ؤال نف�سه
مرة �أخرى.
االحتفاظ باحلجم :هي �إحدى مهمات بياجيه
التي و�ضعها يف االحتفاظ �ضمن مرحلة العمليات
املادية وبداية املجردة ،وهي الدرجة التي يح�صل
http://journals.uob.edu.bh

عليها الطفل يف اختبار االحتفاظ باحلجم،
وتت�ضمن �إح�ضار كا�سني بنف�س احلجم ،ون�ضع
فيهما �سائ ًال ،ثم ن�س�أل الطفل �أيهما فيها �أكرث؟
ومن ثم نفرغ �أحد الكا�سني �أمام الطفل يف ك�أ�س
ثالثة ق�صرية �أو طويلة وبعر�ض �أكرب �أو �أقل ،ونبعد
الك�أ�س الفارغة ،ونقارن هذه الك�أ�س الطويلة �أو
الق�صرية مع الك�أ�س الأخرى ،ون�س�أل الطفل �أيهما
فيهما �أكرث؟.
الذكاء :هي الدرجة التي يح�صل عليها الطالب
على مقيا�س رافن للم�صفوفات املتتابعة التي ترتاوح
يف مداها النظري بني (�صفر –  )60درجة.
حمددات الدرا�سة:
اقت�صرت هذه الدرا�سة على عينة من طالب
مرحلة ما قبل املدر�سة واملرحلة الأ�سا�سية يف
مدار�س مدينة �إربد يف الف�صل الدرا�سي الثاين
 2016-2015م.
مت قيا�س ن�سب ذكاء الأطفال من خالل م�صفوفة
رافن امللونة للذكاء .كما مت االكتفاء مبعامالت
ال�صدق والثبات لهذا املقيا�س الواردة يف
الدرا�سات ال�سابقة.
طبيعة العينة وكيفية �إختيارها ،حيث مت اختريت
بالطريقة املتي�سرة.
الطريقة والإجراءات:
هدفت الدرا�سة احلالية �إلى الك�شف عن �أثر
الذكاء واجلن�س والعمر يف القدرة على االحتفاظ.
حيث يتناول هذا الف�صل و�ص ًفا ملجتمع الدرا�سة،
وعينتها ،و�أدواتها امل�ستخدمة ،ودالالت �صدقها
وثباتها ،بالإ�ضافة �إلى الإجراءات التي مت اتباعها
يف تنفيذ البحث للح�صول على البيانات� .إ�ضافة
�إلى املعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة للإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة ،والتو�صل �إلى النتائج.
جمتمع الدرا�سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ما قبل املدر�سة
واملرحلة الأ�سا�سية من ال�صف الأول ،وحتى ال�صف
ال�ساد�س واملرحلة املتو�سطة ال�صف ال�سابع يف
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مديرية الرتبية والتعليم لق�صبة �إربد ،امل�سجلني
للف�صل الدرا�سي الثاين .2016-2015
عينة الدرا�سة:
مت اختيار عينة متي�سرة مكونة من ()182
طلبة ،منهم ( )91ذكور و (� )91إناث من طلبة ما
قبل املدر�سة واملرحلة الأ�سا�سية واملرحلة املتو�سطة
امل�سجلني للف�صل الثاين  2016-2015من املدر�سة
الوطنية الإ�سالمية يف ق�صبة �إربد ،الذين يبلغ
عددهم ( )271طلبة .ومت اختيار ( )26طالب ًا
وطالبة لكل عمر من الأعمار (� )5إلى  11عام ًا،
بواقع ( )13طالب ًا و( )13طالبة لكل عمر.
�أداتا الدرا�سة:
ا�ستخدمت يف الدرا�سة �أداتان رئي�ستان،وهما:
مقيا�س لتحديد م�ستويات القدرة على االحتفاظ
لبياجيه ،واختبار امل�صفوفات امللونة لرافن لقيا�س
الذكاء العام .وفيما يلي تو�ضيح لهاتني الأداتني:
�أوال :مقيا�س حتديد م�ستويات القدرة على
االحتفاظ:
بعد الرجوع �إلى الأدب النظري والأبحاث
والدرا�سات ال�سابقة ،مت بناء مقيا�س لتحديد
م�ستويات القدرة على االحتفاظ ال�ستة :العدد،
والطول ،والكتلة ،وامل�ساحة ،واحلجم ،والوزن،
وذلك اعتمادا على االختبارات امل�ستخدمة يف عدد
من الدرا�سات (;Arcidiacono & Clermont, 2009
Funny, 2013, Krstić & Baucal, 2003; Oakley,

.)2007; Siegler et al., 2011
وتكون االختبار من  6مهمات يف االحتفاظ
(العدد ،والطول ،والكتلة ،وامل�ساحة ،والوزن،
احلجم) التي مت عر�ضها على املحكمني ،ومت
تقدمي كل مهمة للطالب على حدة ،وعندما ينهي
مهمة يقدم له املهمة الأخرى ،حيث يتم ت�سجيل
( )1للمهمة التي يكون فيها الطالب قادر ًا على
االحتفاظ و ( )0للمهمة التي يكون غري قادر
على االحتفاظ فيها ،على منوذج خا�ص �أعد لهذا
الغر�ض ،حيث كان االختبار للمهمات كالتايل:
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االحتفاظ العددي :و�ضع �صفني من القطع
املعدنية ( 5قطع لكل �صف) ب�شكل مت�ساو ٍ ،ومن
ثم �س�ؤال الطفل �أيهما �أكرث؟ ثم يتم �إبعاد القطع
عن بع�ضها يف �أحد ال�صفني ،و�س�ؤال الطفل �أيهما
�أكرث؟
االحتفاظ بالطول :و�ضع خيطيني ب�شكل متوازٍ
(طول كل منهما �10سم) ،و�س�ؤال الطفل� :أيهما
�أطول؟ ومن ثم تعديل ت�شكيل �أحدهما لي�صبح
متعرجا ،ثم �إعادة ال�س�ؤال حول طولهما من جديد.
االحتفاظ بالكتلة :و�ضع كرتني من املعجون
مت�ساويتني ،و�س�ؤال الطفل� :أيهما �أكرب؟ ومن ثم
تعديل �شكل �إحدى الكرتني (�أ�سطواين على �سبيل
املثال) ،و�س�ؤال الطفل نف�س ال�س�ؤال مرة �أخرى.
االحتفاظ بامل�ساحة :يكون لدى كل من املجرب
واملفحو�ص قطعة من الورق الكارتون (مت�ساويتان)،
عليها قطع مت�ساوية من املكعبات ،و�س�ؤال الطفل
هل كمية املكعبات يف القطعتني مت�ساويات للبقرتني
�أم ال؟ ثم يبعرث املجرب املكعبات املوجودة على
�إحدى القطعتني من الورق ،وي�س�أل املفحو�ص
ال�س�ؤال نف�سه.
االحتفاظ بالوزن :والتي تت�ضمن مقارنة كتلة
ما ب�أخرى وو�ضعها يف ميزان ،و�س�ؤال الطفل �أيهما
�أثقل؟ ومن ثم تعديل ماهية �إحدى الكتلتني وذلك
ب�ضغطها ،ومقارنتها مع الأخرى دون و�ضعها يف
امليزان ،و�س�ؤال الطفل �أيهما �أثقل؟
االحتفاظ باحلجم� :إح�ضار كا�سني بنف�س
احلجم ون�ضع فيهما �سائل ثم ن�س�أل الطفل �أيهما
فيها �أكرث؟ ومن ثم نفرغ �أحد الكا�سني �أمام الطفل
يف كا�س ثالث طويل وبعر�ض �أكرب ونبعد الك�أ�س
الفارغة ونقارن هذه الك�أ�س الطويلة مع الك�أ�س
الأخرى ،ون�س�أل الطفل �أيهما فيه �أكرث؟
�صدق الأداة:مت عر�ض االختبار يف �صورته
الأولية على جمموعة من املحكمني يف كلية الرتبية
يف جامعة الريموك لإبداء مالحظاتهم حول �أدوات
الدرا�سة ،حيث مت �إرفاق �أدوات االختبار التي
ت�شمل �أدوات االحتفاظ بالعدد ،والطول ،والكتلة،
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وامل�ساحة ،والوزن ،واحلجم ،حيث مت �إبداء الر�أي
والأخذ مبالحظات املحكمني واملوافقة عليها منهم.
ثبات الأداة:
ال�ستخراج قيم معامالت الثبات للمقيا�س مت
تطبيقه مرتني على عينة ا�ستطالعية من خارج
عينة الدرا�سة مكونة من ( )30طالبا وطالبة من
طلبة املدر�سة بفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان بني
التطبيقني الأول والثاين ،وبلغت قيمة معامل كابا
( )Kappaحل�سن التطابق (.)0.454
ثانياً :مقيا�س امل�صفوفات امللونة لرافن:
مت ا�ستخدام مقيا�س م�صفوفات رافن امللون
(حماد ،)2012 ،و ُيعد اختبار ًا غري لفظي لقيا�س
الذكاء ،ويتكون من بطاقات ملونة ت�ستخدم
للأطفال ،ويت�ألف املقيا�س من  36م�صفوفة ملونة
مق�سمة على  3جمموعات (�أ� ،أب ،ب) وحتتوي كل
وحدة منها على  12م�صفوفة ملونة ،وامل�صفوفة
عبارة عن �شكل هند�سي تنق�صه قطعة ،وو�ضعت
هذه القطعة �ضمن  6قطع يف هذه الوحدات.
ت�صحيح االختبار:
على املفحو�ص �أن يختار القطعة املتممة لل�شكل،
وي�سجل رقمها يف منوذج ت�سجيل الإجابات ،وعالمة
املفحو�ص يف هذا االختبار هي املجموع الكلي
للإجابات ال�صحيحة ،ويتم ا�ستخراج م�ستوى
الذكاء عن طريق مفتاح الت�صحيح.
�صدق االختبار:
ح�سبت معامالت ال�صدق التالزمي املتعلقة بعمل
هذه االختبارات ،حيث �أظهرت الدرا�سات �أن معامل
ال�صدق مع اختبار رافن امللون وبني الأ�شكال املت�ضمنة
ترتاوح بني ( ،)0.58-0.04حيث مت الت�أـكد من �صدق
االختبار من خالل �صدق املحك (حماد.)2012 ،
ثبات االختبار:
قام حماد ( )2012با�ستخراج ثبات االختبار
عن طريق ثبات «�إعادة االختبار» حيث كانت
الن�سبة مرتاوحة بني ( ،)0.99-0.62وبو�سط
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مقداره (� ،)0.76أما بطريقة «التجزئة الن�صفية»
فرتاوحت بني ( ،)0.99-0.44ومبتو�سط مقداره
( .)0.88و�أما «معامالت االرتباط بني الأق�سام
الفرعية لالختبار» فقد تراوحت بني (-0.55
 .)0.82واعتربت دالالت ال�صدق والثبات ال�سابقة
منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
�إجراءات الدرا�سة:
بعد حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها ،مت
تطبيق �أداتي الدرا�سة ،على �أفراد عينة الدرا�سة
ب�شكل فردي ،يف غرفة �صفية فارغة ،حيث مت
�شرح اختبار بياجيه يف االحتفاظ للطالب قبل بدء
االختبار ب�شكل مف�صل ودقيق حول كيفية �أدائه.
مت تطبيق مهمات االحتفاظ �أو ًال وبعدها اختبار
م�صفوفة رافن امللونة لقيا�س الذكاء على ن�صف
�أفراد عينة الدرا�سة ،فيما طبق اختبار م�صفوفات
رافن امللونة لقيا�س الذكاء �أو ًال ،ومن ثم مهمات
االحتفاظ على الن�صف الآخر من �أفراد عينة
الدرا�سة.
متغريات الدرا�سة:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
 املتغريات امل�ستقلة اجلن�س :لو فئتان :ذكر و�أنثى. العمر :ومت قيا�سه بال�سنة ،حيث تراوحت �أعمارالطلبة من (� )5سنوات �إلى (� )11سنة.
 الذكاء :مت قيا�سه من خالل م�صفوفة رافنامللونة حيث تراوحت الدرجات بني �صفر �إلى
60
املتغريات التابعة:
االحتفاظ :ب�أنواعه ال�ستة والذي ي�أخذ قيمة
�صفر �إذا كان الطفل غري قادر على االحتفاظ
و(� )1إذا كان قادر ًا على ذلك.
نتائج الدرا�سة:
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :هل هناك
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فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 =αيف ت�صنيف
الأطفال ح�سب قدرتهم على االحتفاظ وفقاً
ملتغري اجلن�س؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت التكرارات
والن�سب املئوية للأطفال القادرين على االحتفاظ
اجلن�س
ذكر
�أنثى

االح�صائي
التكرار
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
2
كا
الداللة

العدد

ال
نعم
44
47
48.4 51.6
54
37
39.3 40.7
2.11
0.137

الكتلة

ال
نعم
64
27
70.3 29.7
65
26
71.4 28.6
0.027
0.870

ب�أنواعه املختلفة مقارنة بالأطفال غري القادرين وفق ًا
ملتغري اجلن�س ،كما مت الت�أكد من داللة هذه الن�سب
با�ستخدام اختبار كا ،2كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)1
اجلدول ( )1نتائج اختبار كا 2لت�صنيف الأطفال ح�سب
قدرتهم على االحتفاظ وفقاً ملتغري اجلن�س
الطول
ال
نعم
63
28
69.2 30.8
72
19
79.1 20.9
2.323
0.127

الوزن

امل�ساحة
ال
نعم
ال
نعم
55
36
45
46
60.4 39.6 49.5 50.5
59
32
53
38
64.8 35.2 58.2 41.8
0.376
1.415
0.540
0.234

احلجم

ال
نعم
66
25
72.5 27.5
66
25
72.5 27.5
0.00
1.00

يالحظ من اجلدول (� )1أنه على الرغم من وجود اختالفات ظاهرية يف توزيع �أفراد العينة ح�سب قدرتهم
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت التكرارات
على االحتفاظ بجميع �أنواعه وفق ًا ملتغري اجلن�س� ،إال
والن�سب املئوية للأطفال القادرين على االحتفاظ
�أن هذه الفروق مل تكن دالة �إح�صائي ًا.
ب�أنواعه املختلفة مقارنة بالأطفال غري القادرين وفق ًا
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل هناك
ملتغري العمر ،كما مت الت�أكد من داللة هذه الن�سب
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05 =αيف ت�صنيف
با�ستخدام اختبار كا ،2كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)2
الأطفال ح�سب قدرتهم على االحتفاظ وفقاً
اجلدول ( )2نتائج اختبار كا 2لت�صنيف الأطفال ح�سب
ملتغري العمر؟»
قدرتهم على االحتفاظ وفقاً ملتغري العمر

العمر
5
6
7
8
9
10
11

االح�صائي
التكرار
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
التكرار
الن�سبة
2
كا
الداللة

العدد
ال
نعم
20
6
76.9 23.1
16
10
61.5 38.5
13
13
50
50
10
16
38.5 61.5
9
17
34.6 65.4
17
9
65.4 34.6
13
13
50
50
14.238
0.027
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الكتلة
ال
نعم
25
1
96.2
3.8
26
0
100
0
25
1
96.2
3.8
19
7
73.1 26.9
13
13
50
50
10
16
38.5 61.5
11
15
42.3 57.7
55.848
0.000

الطول
ال
نعم
26
0
100
0
24
2
92.3 7.7
23
3
88.5 11.5
16
10
61.5 38.5
15
11
57.7 42.3
17
9
65.4 34.6
14
12
53.8 46.2
28.799
0.000

امل�ساحة
ال
نعم
25
1
96.2 3.8
20
6
76.9 23.1
18
8
69.2 30.8
18
8
69.2 30.8
14
12
53.8 46.2
3
23
11.5 88.5
0
26
0
100
78.310
0.000

الوزن
ال
نعم
25
1
96.2 3.8
24
2
92.3 7.7
25
1
96.2 3.8
10
16
38.5 61.5
10
16
38.5 61.5
11
15
42.3 57.7
9
17
34.6 65.4
61.042
0.000

احلجم
ال
نعم
26
0
100
0
26
0
100
0
26
0
100
0
19
7
73.1 26.9
20
6
76.9 23.1
10
16
38.5 61.5
5
21
19.2 80.8
82.010
0.000
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يالحظ من اجلدول ( )2وجود اختالفات
ذات داللة �إح�صائية يف توزيع �أفراد العينة ح�سب
قدرتهم على االحتفاظ بجميع �أنواعه وفق ًا ملتغري
العمر ،حيث كانت جميع قيم كا 2دالة �إح�صائي ًا.
وب�شكل �أكرث تف�صي ًال ميكن مالحظة ما يلي:
وجود م�ؤ�شرات على االحتفاظ بالعدد منذ �سن
اخلام�سة ،و�أن �أعلى ن�سبة احتفاظ بالعدد
كانت عند �سن التا�سعة.
غياب م�ؤ�شرات االحتفاظ بالكتلة قبل �سن الثامنة،
و�أن �أعلى ن�سبة احتفاظ بالكتلة كانت عند �سن
العا�شرة.
غياب م�ؤ�شرات االحتفاظ بالطول �أي�ض ًا قبل �سن
الثامنة ،و�أن �أعلى ن�سبة احتفاظ بالطول كانت
عند �سن احلادية ع�شر.
وجود م�ؤ�شرات على االحتفاظ بامل�ساحة عند �سن
ال�ساد�سة ،و�أن �أعلى ن�سبة احتفاظ بامل�ساحة
كانت عند �سن احلادية ع�شر ،حيث �أظهر جميع
الأطفال قدرتهم على االحتفاظ بامل�ساحة عند
هذه ال�سن.
ظهور القدرة على االحتفاظ بالوزن عند �سن

الثامنة ،و�أن هذه القدرة ال تتغري حتى �سن
احلادية ع�شر ب�شكل ملحوظ ،حيث مل تظهر
فروق وا�ضحة يف القدرة على االحتفاظ بالوزن
بني الأعمار الواقعة بني �سن الثامنة واحلادية
ع�شرة.
ظهور القدرة على االحتفاظ باحلجم عند �سن
الثامنة �أي�ض ًا كما هو احلال يف الوزن� ،أال �أن
هذه القدرة تتح�سن ب�شكل ملحوظ عند و�صول
الطفل �إلى �سن احلادية ع�شر ب�شكل ملحوظ.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث« :ما القدرة
التنب�ؤية للجن�س والعمر والذكاء يف القدرة على
االحتفاظ؟»
للإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق ا�ستخدم حتليل
االنحدار اللوج�ستي ()Logistic Regression؛
وذلك لكون املتغري التابع ت�صنيفي ،وكذلك لكون
العالقة غري خطية بينه وبني املتغريات املتنبئة
(اجلن�س ،والعمر ،والذكاء) ،حيث �أدخلت هذه
املتغريات كعوامل م�ستقلة ،حيث ا�ستخدمت طريقة
االنحدار التدريجي التقدمي (Forward Stepwise
 )Regressionيف �إدخال املتغريات ،كما هو مو�ضح
يف اجلدول (.)3

اجلدول ( )3حتليل االنحدار اللوج�ستي للقدرة التنب�ؤية للجن�س والعمر والذكاء يف القدرة على االحتفاظ ب�أنواعه
املختلفة
القدرة على
االحتفاظ
العدد

املتغريات
الثابت
ن�سبة الذكاء

قيمة B

اخلط�أ املعياري

فرتة الثقة  %95لن�سبة االحتمالية
ن�سبة االحتمالية احلد الأعلى
احلد الأدنى

0.615
-1.389
1.003
0.029
**0.061
ر( 2هو�سمر ومل�شو)= X2 ،0.024للنموذج= ،246.799

الكتلة

الثابت
العمر

*دال عند م�ستوى ** ،0.05=aدال عند م�ستوى .0.01=a
1.129
-7.323
1.665
0.123
**0.751
2
ر( 2هو�سمر ومل�شو)= X ،0.264للنموذج= ،163.759

الطول

الثابت
العمر

*دال عند م�ستوى ** ،0.05=aدال عند م�ستوى .0.01=a
0.924
-5.039
1.312
0.103
**0.472
ر( 2هو�سمر ومل�شو)= X2 ،0.131للنموذج= ،182.273
*دال عند م�ستوى ** ،0.05=aدال عند م�ستوى .0.01=a
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1.063

2.120

1.604

1.126

2.699

1.961
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امل�ساحة

الوزن

احلجم

الثابت
العمر

1.015
-7.132
1.862
0.121
**0.860
ر( 2هو�سمر ومل�شو)= X2 ،0.36للنموذج= ،169.646

*دال عند م�ستوى ** ،0.05=aدال عند م�ستوى .0.01=a
1.077
-7.004
الثابت
1.048
0.050
ن�سبة الذكاء
**0.145
1.166
0.131
العمر
**0.410
2
2
ر (هو�سمر ومل�شو)= X ،0.281للنموذج= ،180.429
الثابت
العمر

*دال عند م�ستوى ** ،0.05=aدال عند م�ستوى .0.01=a
1.685
-11.140
2.230
0.179
**1.152
ر( 2هو�سمر ومل�شو)= X2 ،0.381للنموذج= ،126.569

2.362

1.157
1.508

3.165

2.997

1.277
1.949

4.490

*دال عند م�ستوى ** ،0.05=aدال عند م�ستوى .0.01=a

يالحظ من اجلدول رقم ( )3ما يلي:
وجود �أثر ملتغري الذكاء يف القدرة على
االحتفاظ بالعدد؛ حيث كان املتنبئ الوحيد
بت�صنيف �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب قدرتهم على
االحتفاظ بالعدد .وبالتايل ميكن القول �إنه بزيادة
الذكاء مبعدل وحدة واحدة ،ف�إن احتمالية قدرته
على االحتفاظ بالعدد تزداد مبقدار ال�ضعف
تقريب ًا (.)1.063
وجود �أثر ملتغري العمر يف القدرة على االحتفاظ
بالكتلة؛ حيث كان املتنبئ الوحيد بت�صنيف �أفراد
عينة الدرا�سة ح�سب قدرتهم على االحتفاظ
بالكتلة .وبالتايل ميكن القول �إنه بزيادة عمر
الطفل مبعدل �سنة واحدة ،ف�إن احتمالية قدرته
على االحتفاظ بالكتلة تزداد مبقدار ال�ضعفني
تقريب ًا (.)2.120
�إن متغري العمر كان �أي�ض ًا املتنبئ الوحيد بقدرة
الطفل على االحتفاظ بالطول .وبالتايل ميكن
القول �أنه بزيادة عمر الطفل مبعدل �سنة واحدة،
ف�إن احتمالية قدرته على االحتفاظ بالطول تزداد
مبقدار مرة ون�صف املرة تقريب ًا (.)1.604
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وجود �أثر ملتغري العمر يف التنب�ؤ بقدرة الطفل على
االحتفاظ بامل�ساحة ،حيث �إنه بزيادة عمر الطفل
مبعدل �سنة واحدة ،ف�إن احتمالية قدرته على االحتفاظ
بامل�ساحة تكون مبقدار مرتني وثلث تقريب ًا (.)2.362
وجود �أثر ملتغريي الذكاء والعمر يف التنب�ؤ
بقدرة الطفل على االحتفاظ بالوزن ،حيث �إنه
بزيادة متغري الذكاء مبقدار وحدة واحد،ة ف�إن
احتمالية قدرة الطفل على االحتفاظ تزداد بالوزن
بحوايل ال�ضعف تقريب ًا ( )1.157مع تثبيت �أثر
متغريي اجلن�س والعمر ،و�أن هذه االحتمالية تزداد
مبقدار مرة ون�صف املرة تقريب ًا ( )1.508بزيادة
متغري العمر مبقدار �سنة واحدة ،مع تثبيت �أثر
متغري اجلن�س والذكاء.
وجود �أثر ملتغري العمر يف التنب�ؤ بقدرة الطفل
على االحتفاظ باحلجم ،حيث �إنه بزيادة عمر
الطفل مبقدار �سنة واحدة ف�إن احتمالية قدرته
على االحتفاظ باحلجم تزداد مبقدار الثالثة
�أ�ضعاف تقريب ًا (.)3.165
يالحظ �أن متغري جن�س الطالب مل يكن له �أي
�أثر للك�شف عن قدرة الطالب على نوع من �أنواع
االحتفاظ.
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مناق�شة النتائج:
يت�ضمن هذا اجلزء مناق�شة نتائج هذه الدرا�سة
التي تبحث يف اختالف القدرة على االحتفاظ وفق ًا
ملتغريات اجلن�س ،والعمر ،والذكاء لدى عينة من
طلبة ما قبل املدر�سة وطلبة املرحلة الأ�سا�سية.
حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن متغري العمر
كان متنبئ ًا بقدرة الأطفال على جميع �أنواع
االحتفاظ با�ستثناء االحتفاظ بالعدد ،كما �أظهرت
النتائج �أن متغري الذكاء كان متنبئ ًا بقدرة الأطفال
على االحتفاظ بالعدد والوزن ،يف حني �أن متغري
اجلن�س مل يكن له �أي دور للك�شف عن قدرة الأطفال
ب�أي نوع من �أنواع االحتفاظ .وكذلك عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
=  )0.05يف ن�سب القدرة على االحتفاظ العددي
وفق ًا ملتغري اجلن�س ،وهذا يدلل على �أن الفر�ص
املتاحة بني الذكور والإناث مت�ساوية .واتفقت نتائج
هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة املطريي (،)2012
ونتيجة درا�سة �آ�سان و�سارفو (Assan & Sarfo,
)2015؛ حيث �أظهرت نتائجهما عدم ظهور فروق
دالة تبعا ملتغري اجلن�س على اختبار م�ستويات
القدرة على االحتفاظ ،واختلفت مع نتيجة درا�سة
جيهان وبوت ( )Jehan & Butt, 2014التي �أظهرت
�أن الإناث �أكرث احتفاظا من الذكور.
وميكن تف�سري ذلك ب�أن الطلبة ذكو ًرا �أو �إنا ًثا
يتعر�ضون لنف�س الظروف البيئية واخلربات
الرتبوية (�أبو زيتون ،)2010 ،وميكن القول �إن ك ًال
من الذكور والإناث ميرون يف مراحل النمو املعريف
نف�سها خالل طفولتهم ،وبالتايل ال تظهر �أي فروق
ت�ؤدي �إلى اختالف يف القدرة على االحتفاظ .ولعل
هذه النتيجة تعك�س �أنه ال توجد فروق بني الذكور
والإناث يف القدرات املعرفية ،كون هذه القدرات
نتاجا للأدوار
ترتبط بعوامل بيولوجية ولي�ست ً
اجلندرية لكل من الذكور والإناث يف املجتمع،
وهذا يخالف مع ما ذهب �إليه كولب ووي�شاو (Kolb
 )& Whishawامل�شار �إليهما يف احلموري وخ�صاونة
( )2011الى تف�سري الفروق بني الذكور والإناث
من ناحية الأ�ساليب املعرفية� ،ضمن خم�سة �أ�سباب
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رئي�سة متعلقة ب�أثر الهرمونات على وظائف الدماغ،
واالختالفات اجلينية ،ومعدل الن�ضج ،والعوامل
البيئية ،والأ�ساليب املعرفية لدى كل من الذكور
والإناث.
ومن النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05 = αيف القدرة على االحتفاظ
وفق ًا ملتغري العمر ،حيث اختلفت هذه النتائج مع
نظرية بياجيه؛ حيث كان هناك احتفاظ على
�أعمار خمتلفة ب�شكل خمالف ملا تكلم عنه بياجيه
ب�أن االحتفاظ يزداد مع تقدم العمر ،لكن هذه
الدرا�سة وجدت فر ًوقا وا�ضحة ،و�أن االحتفاظ قد
يكون يف �سن �أ�صغر �أو �أكرب .وجاء االحتفاظ بالكتلة
وامل�ساحة والوزن واحلجم يف �أعمار مبكرة مما
تكلم عنه بياجيه ،حيث كان االحتفاظ يبد�أ من
عام � 5سنوات يف االحتفاظ بامل�ساحة ب�شكل �أكرب
والكتلة والوزن ،وعلى �سن � 8سنوات يف االحتفاظ
باحلجم .واختلفت هذه النتائج مع ما تو�صلت اليه
درا�سة املطريي ( ،)2012ونتائج درا�سة �آ�سان
و�سارفو ( .)Assan & Sarfo, 2015واتفقت نتائج
هذه الدرا�سة مع درا�سة �أجر( ،)Agger, 2007وهذا
يقرب كثري ًا ما �أ�شار اليه كولر ( )Kohler, 2008يف
جتربة ( )Bovet’s, 1974التي اتفقت نتائج هذه
الدرا�سة معها ،و�أن االحتفاظ بال�سائل كان على
عمر مبكر من العمليات ما قبل املادية ،وهذا يعزز
من مبد�أ �أن الأطفال لي�س بال�ضرورة �أن يكون
تركيزهم على النتيجة فح�سب ،فقد يكون الرتكيز
�أي�ضا على ال�سبب من خالل العمليات العقلية التي
يقوم بها الطفل وانتقال الأطفال من املركزية
الى الالمركزية ب�شكل �أبكر مما �أقرتحه بياجيه.
كما ميكن القول �إن هذه الفروق تكون الختالف
الرتاكيب العقلية واملفاهيم املنطقية التي يكونها
الطفل خالل مراحل حياته ومنوه املعريف ،فالأطفال
قد يكونون يف م�ستوى متطور ومرتفع و�أكرث مهارة،
قد تكون امل�شكالت التي عر�ضها بياجيه عليهم
�أكرث �أو �أقل �صعوبة ،لأن لديهم خمزو ًنا من الأدوات
املعرفية �أكرب من التي اقرتحها عليهم ،ال �س ّيما
�أن الأطفال تلقوا تعليما وتدريبا على برامج معينة
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قدمت لهم مفاهيم مبكرة قبل و�صولها ملراحل
بياجيه ،ولي�س تفكري الطفل ثابتا �ضمن هذه
املراحل املقرتحة.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية وجود �أثر
ملتغري الذكاء يف القدرة على االحتفاظ ،حيث كان
متنب ًئا موج ًبا بجميع �أنواع القدرة على االحتفاظ.
وميكن �أن تعد هذه النتيجة م�ؤ�ش ًرا على �أن قدرة
الطفل على االحتفاظ لي�ست متطلبا منائيا بحتا
مرتبط مبرحلة معينة ،و�إمنا يعتمد على قدرات
الطفل املعرفية خ�صو�ص ًا تلك املرتبطة باال�ستدالل
املنطقي .ويف هذا ال�صدد فقد �س ّوغ بياجيه �سبب
عدم قدرة الطفل على االحتفاظ يف مرحلة ما
قبل العمليات بعاملني �أ�سا�سيني ،هما :عدم قدرة
الطفل يف هذه املرحلة على الت�صنيف ،وكذلك
افتقاره للمعكو�سية يف تفكريه (Siegler et al.,
 .)2011وت�أتي نتائج هذه الدرا�سة دليال غري مبا�شر
على �أن الطفل قد يقوم بعمليات اال�ستدالل املنطقي
يف مرحلة ما قبل العمليات ،على الرغم من �أن هذه
النتيجة بحاجة �إلى مزيد من الدرا�سات والبحث
امل�ستقبلي .كما ميكن عزو االرتباط املوجب
ملتغري الذكاء مع القدرة على االحتفاظ نتيجة
للتداخل ما بني املهارات والقدرات العقلية اللفظية
واال�ستداللية والريا�ضية التي قد يتطور بها الأطفال
والتي تعود للنمو العقلي نتيجة ت�أثري عوامل مثل
التح�صيل واخلربة التي وجدها الطفل يف بيئته،
وهذا ما ي�شري به نادينوفا ()Naidenova, 2001
يف �أن الذكاء ي�صبح �آلية تكيف بيولوجي ومعريف
من خالل تكيف الكائن احلي مع بيئته ،و�أن يكون
له خمطط له ن�شاط �أو �سلوك ت�سمح له ب�أن يكون
يف حالة اتزان مع بيئته .وت�شري بدير (� )2008إلى
�أن الأطفال يحاولون ربط الظواهر والأحداث من
حولهم ب�أ�سباب منطقية وواقعية وت�سمى مرحلة
الذكاء العملي ،ومن خالل التعلم والتطور املعريف،
تزداد قدرة الطفل على دمج وتنظيم املعلومات يف
التعامل مع امل�شكالت ،وهذا ما �أ�شار �إليه �سرتنربغ
« ”Sternbergيف �أن حتليل بينة الذكاء يعتمد على
�أ�ساليب معاجلة املعلومات التي ي�ستخدمها الأفراد
يف التعامل مع امل�شكالت املتعددة التي ت�شمل
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ال�سرعة يف �إجناز هذه املهمات (الزغول.)2012 ،
التو�صيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان بالآتية:
�إجراء املزيد من الدرا�سات حول القدرة على
االحتفاظ ،وربطها مبتغريات �أخرى كالتعلم
املنظم ذاتي ًان �أو القدرات اللغوية للطفل
خ�صو�ص ًا �أنه مل يكن هناك قدرة تنب�ؤية عالية
ملتغريات اجلن�س والعمر والذكاء يف الك�شف
عن قدرة الطفل على االحتفاظ ،مع �ضرورة
قيا�س قدرة الطفل على االحتفاظ ب�أكرث من
مهمة كون الدرا�سة احلالية ا�ستخدمت مهمة
واحدة للك�شف عن كل قدرة من قدرات الطفل
على االحتفاظ.
�إجراء املزيد من الدرا�سات حول �إمكانية ا�ستخدام
مهمات االحتفاظ كبديل عن اختبارات الذكاء،
مع �ضرورة ا�ستخدام مقايي�س ذكاء �أخرى
كمقيا�س ر�سم الرجل� ،أو ويك�سلر� ،أو بينيه.
�إجراء درا�سات حتليل حمتوى ملناهج ريا�ض
الأطفال وال�صفوف الأ�سا�سية الأولى للتحقق
من مطابقتها ملعايري النمو املعريف وخ�صائ�صه؛
بحيث يكون حمتوى هذه املناهج منا�سب ًا لأعمار
الطلبة وخ�صائ�صهم النمائية خ�صو�ص ًا �أن
نتائج الدرا�سة احلالية ك�شفت عن دور العمر
يف قدرة الطفل على االحتفاظ.
يجب ا�ستخدام اختبارات االحتفاظ املختلفة من
املعلمني ملعرفة قدرات الطالب؛ لأن املناهج
الدرا�سية الأ�سا�سية تتطلب تعامل الطالب
مع مهام تعليمية متنوعة ،كما يجب عدم دفع
الأطفال �إلى فهم الأ�شياء التي لي�سوا م�ستعدين
لها ،واال�ستفادة من جتاربهم لتدعيم م�ستواهم
الفكري.
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