
  مرحلة الروضةتنمية بعض المهارات العقلية لدى أطفال 
 مقترح للمعلمات غطاء رأس ذكىستخدام اب

 ،   د. خالد محيي الدين محمد أ. د. عبد الفتاح محمد دويدار

 الملخص العربي
يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى نجاح غطاء رأس ذكى مقترح يتغير لونه جزئيا ذاتيا, و يمكن لمعلمات 

ء تحديد المواصفات المناسبة لبعض عناصر تصميم غطاالروضة ارتدائه ألغراض التنمية البشرية لألطفال، و 
طوير س على تأدراسااة أ ر التغير  ع عناصاار تصااميم غطاء الر و رأس ذكى يمكن لمدرسااات الروضااة ارتدائه، 

  غطاء صميمت عناصر دراسة العالقة االرتباطية بين، و الروضة أطفالمستوى بعض المهارات العقلية لعينة من 

ساااانوات، وذلس باساااات دام  5-4 الروضااااة أطفال من لعينة العقلية نمط بعض المهارات س المقترحة وطبيعةأالر 
 ال تيارتلفة تصميم م  س المقترح تصميمه بمواصفات عناصرأعينات غطاء الر  شمل التجريبع المنهج البح ع

لبنين االعاديين من طفال عينات عشاااااااااوائية من األو تحقق الغرض الوظيفع منه، التع عناصااااااااار تلس الأ ضااااااااال 
 إلى الذكع أسطفل وقد تم تقسااااايمهم و ق زمن مشااااااهد  غطاء الر  011سااااانه ويبله عددهم 5-4والبنات عمر 

المالئم للغرض الوظيفع هو الكاب  الذكع الرأس غطاء نوع أن تبين وضااااابطة، حيثمجموعات تجريبية  مسااااة 
، ساااام7س أالر  غطاء مقدمة طول يكون  األحمر، وأناللون  تحقيقا للهدف البح ع هو األلوان أك ر وأن ،الرياضااااع

م، س 05س أارتفاع غطاء الر ، و سم 8X05مساحة القطعة الواحد  ب قطع 6س أعدد القطع المكونة لغطاء الر و 
وأن بعاد، متغير األ  لفعشريط  عن طريقتعديل مقاس  باست دام أسلوب جميع المقاساتل وأن يصلح مقاسه

مواصااافات الوحد  الذكية وأن تكون سااام،  07س أمقدمة غطاء الر عرض و مساااطحة،  نوع وصااالة الحياكةتكون 
 01زمن ظهور كل لون ألوان، و  3لوان عدد األو رضااية اسااود، ألون ذات  ساام 6قطر ب سأالموجود  بغطاء الر 

 الوحد  بعد يكون  وأن ساام،3بعد الوحد  الذكية عن مقدمة الغطاء ، وأن يكون لوان ا ضاار اصاافرألنوع ا، و  وان

 . كتابية-نوع الز ارف بالوحد  نباتيةوأن يكون سم  5قمة الغطاء الذكية عن 

 لعقليةا المهارات مسااااااااتوى  على انعكس ايجابيا قد المقترح الذكع الرأس غطاء ارتداء نأ النتائج أظهرت كما 

الضاااابطة  ةالمجموع أطفال درجات متوساااط بين معنويا  رقا   لال تبار التطبيق البعدي أظهر حيث الروضاااة ألطفال
 لتجريبية. االتجريبية وأن هذا الفرق يعود لصالح المجموعة  المجموعة أطفال درجات ومتوسط
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