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  مقدمـة

 ،  اآلخرونه  وليس إعادة عمل ما أنتج     اإلنتاجعلى    قادر جيلإن من أهم األمور اليت تساعد على ختريج         
هو تربية العقول الناقدة اليت تستطيع أن تبحـث يف األشـياء وحتاكمهـا               . شفبادر ، مبتكر ، ومستك     م جيل

تشجيع التفكري والتأمل والتحليالت واملبادرات     ب ذلكوحماكمات عقلية وال تقبل كل ما يقدم دون حبث ومتحيص           
لطفل هـو   لدث   علماء النفس أن أكرب تغيري ضار حي       يؤكدو. عند األطفال وعدم قمعها أو رفضها أو االستهانة ا        

وقف تأمالته وختيالته ومبادراته بسبب رفضها مـن         على    الطفل جيربمن العمر عندما    سادسة   سن الثالثة و ال    مابني
جتعله خيشى من إبداء ختيالته      الذي يتعرض له الطفل      األسلوبهذا  إن  .  الذي يستمر معه مدى احلياة       األمرالكبار  

؟ أي ما هذا ؟ وما اسـم هـذا  : سئلة مثل  بعدها إىل طرح أمما يضطرهد  ومبادراته وطرح أفكاره خوفاً من االنتقا     
 فقد يتوقف حىت عن     اآلخر أما.. يف حالة كونه طفل مبدع       يتحول من العقل املبادر املتفتح إىل العقل املتلقي املنغلق        

الوالدين ودها لدى د يف تفكريه يقتصر وج   توج اليتيتعلم أن اإلجابة على التساؤالت      قموع  املطفل   ال إن. السؤال  
ته علـى اسـترجاع     دورنا بدال من حتسني قدر    ويقف عند هذه املرحلة ويصبح      ني أو الكبار بصفة عامة      املعلمأو  

 على سلطة اآلخرين يف اإلجابة فال يبادر إىل   تعويدهيتمثل ب املعلومات والربط بني األحداث واألشياء واملقارنة بينها        
   حىت يفسر اآلخرون له تلك املشاهدات تفسري مشاهداته بل يفضل االنتظار

 لكوـا   طفـل خطورة وتأثرياً يف مستقبل ال     احلياة وأكثرها    فتراتمن العمر من أهم      تعترب هذه الفترة   
كما  ، فيها يكتسب عاداته وسلوكه االجتماعي واجتاهاته ومواقفه        هتمرحلة تكوينية ذات أثر حاسم يف بناء شخصي       

أكثر قـدرة     كونه إىل باإلضافةيل السلوك يف اجتاه النمو السليم وخباصة تنمية ذكائه           استجابة لتعد  أكثر انه يكون 
  .وإعمال الذهن واخلروج عن املألوف ى التكيف علهارات املختلفة اليت تساعده على اكتساب امل

اض     نهج ري وى م ة محت ال وبمراجع ة       األطف و مختلف رص نم وفير ف تم بت ا المه ق حالي  المطب
ى  انه بحاجة    نجدسميا وانفعاليا واجتماعيا    ومتنوعة للطفل ج   تعلم      إل شجيعه    تحقيق ال داعي وت اإلب
  :مل والتحليل والمبادرات من خاللعلى التفكير والتأ

سليمة في المواقف والمشكالت             االستقالل على   ة الطفل تنمية قدر         في الوصول إلى النتائج ال
  جهة المشكالت مستقبال    من خالل المحتوى حتى تؤهله لمواإليهالتي تقدم 

ك                            د ذل ة في شخصيته ويكون بع ة تبقى بصمة قوي ارات مختلف سابه مه ى إآ آذلك بحاجه إل
ددة   اإلبداعقادر على اتخاذ القرارات الصائبة والقدرة على       ارات المتع  و االبتكار والتفكير في الخي

  .هفي ضوء االعتزاز والحفاظ على هويته الدينية وقيمه وعادات مجتمع
  انه)  هـ١٤٢٢ ،الحارثي ( ويذآر 

ل إننا بحاجة بالبد من إدخال أنواع من التعليم والتعلم لتلبية حاجات الفرد و المجتمع في المستق"
البتكاري أو اإلبداعي الذي يوفر ألبنائنا القدرة التكيف مع المتغيرات المستقبلية بل اإلى التعلم 

التحكم في المستقبل وتشكيله من خالل األخذ باألسباب نريد تعليما يزود أبنائنا بالقدرة على 
  ٤٤ص "المؤدية إلى ذلك

ا      وعليه نجد أن هذا المحتوى عبارة عن خبرات وحقائق ومعارف تقدم للطفل لزيادة حصيلته منه
ر         فيوإآسابه المعلومات ولم يكن      وتحسين جوانب نموه المختلفة    ارات التفكي ة مه سفاتها تنمي  فل

ذلك               المختلفة وإآساب  ة آ وق المعرفي ة وف ارات المعرفي د   حتى ه المعارف لتوظيفها وتنمية المه  تع
   والمستقبليةسالحا لمواجهة المستجدات في بيئته الحاضرة

درات         ار الق ويم     (وبمراجعة حصيلة نتائج اختب ة في       ) القياس والتق ة العام ة الثانوي ة المرحل لطلب
   آانت آالتاليأنهاهـ نجد ١٤٢٤العام 

 من مجموع الطلبة%٣٠فاآثرهم ٧٠الحاصلين على  من مجموع الطلبة%٥فاآثرهم ٨١علىالحاصلين 
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 فاآثر المتوسط من الطلبة٦٥الحاصلين على من مجموع الطلبة%١٠فاآثرهم ٧٨الحاصلين على
  من مجموع الطلبة%٣٠فاقل هم اقل٦٠الحاصلين على  من مجموع الطلبة%٢٠فاآثرهم ٧٣الحاصلين على

ة الينمي     حصيلة ما اآتسبه الطالب من خالل  أنلسابق  من الجدول ا  ظهر  ي اثني عشر سنة تعليمي
ة   ارة تفكيري يهم أي مه اف ا  وإنم ان نظري ة     ال آ ة عملي ة حياتي ي أي مرحل ه ف ستطيعون تفعيل ي

  بالطريقة الصحيحة 
  مشكلة الدراسة

   والتي تتلخص في اإلجابة على السؤال الرئيسي ومن هنا برزت مشكلة الدراسة
 وحدات تعلمية تنمي     إلى األطفالنصل بالوحدات التعلمية المطبقة حاليا بمناهجنا في رياض         آيف  

   ؟ األطفالمهارات التفكير المختلفة لدى 
  أسئلة الدراسة

  األساليب المختلفة لتعليم التفكير؟ ما )١
ة )٢ ة لعملي ا هي الخطوات اإلجرائي الي م نهج الح ر ضمن الم ارات التفكي  دمج مه

  ؟طفال لمرحلة رياض األ
  معيقات تعليم التفكير في رياض األطفال؟ما )٣

  أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى 

سعودية  في ضوء                      .١ ة ال ة العربي ال في المملك دراسة محتوى منهج رياض األطف
  االنفجار المعرفي والمستجدات التربوية 

  :صياغة محتوى جديد ينمي في الطفل القدرة على  .٢
ر ل  ة و النظ ة الدقيق سابقة المالحظ ه ال ط خبرات ة ورب ب مختلف ن جوان وعات م لموض
  . وتوظيفها لية بطريقة صحيحةاالحب
  .التخيل وإثارة التساؤل لدية 
ه من خالل               األسلوباستخدام    دم الي  العلمي في حل المشكالت من خالل المواقف التي تق

   .المنهج 
  
  
  
  
  

 أهمية الدراسة
 اهللا سبحانه وتعالى أوجدهاعلى الفطرة التي  الدراسة من ضرورة تربية جيل الغد أهميةتنبثق 

   القرآنية آياتهفي بني ادم في معظم 
  آما قال تعالى

 وِإلَى }١٨/الغاشية{ وِإلَى السماء كَيفَ رِفعتْ }١٧/الغاشية{َأفَلَا ينظُرون ِإلَى الِْإِبِل كَيفَ خُِلقَتْ "

   }٢٠/الغاشية{ "ى الَْأرِض كَيفَ سِطحتْ وِإلَ}١٩/الغاشية{الِْجباِل كَيفَ نُِصبتْ 
  .ساعد تعليم مهارات التفكير في رفع مستوى ثقافة الطفل في نفسه وقدراتهي 
 ية المستقبلية في ضوء التغيرات الحادثة في الوقت الحاضر ؤهله للحياة العمليآذلك  
 .نمي فيه المواطنة الصالحة التي تخدم المجتمع بفاعلية تامة يآما  
تطيع بذلك أن يعالج األفكار في ذاآرته بوضوح ودقة واالستعانة بآراء اآلخرين يس 

  .وأفكارهم في تقييم أو نقد الموضوع أو الفكرة أو المادة المطروحة
  مصطلحات الدراسة
  :الوحدات التعلمية
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رة أو موضوع أو مشكلة         عن من مجاالت عديدة      منظمة وخبراتمعارف  مجموعة  هي    فك
واد       الطفلشعر بها   معينة ي  ين الم  في حياته اليومية وهذا التنظيم يتجاوز الحدود الفاصلة ب

اح الفرص      والخبرات المقدمة للطفل   ه  وتت ا      ل ة      لكي يكون ايجابي اال في العملي  ومشارآا فع
  ميةالتعل

  :المهارة
وفير                     ا مع ت ا وعقلي سان حرآي ه اإلن ا يتعلم م لم ى الفه ائم عل دقيق الق وهي األداء السهل ال

  .الجهد والتكاليف الوقت و
  : رياض األطفالمنهج

شكيلها              م ت رات التي ت ل تاحة الفرص لل    إلمجموعة متنوعة من الخب ا خالل       طف  المرور به
  . التربية ةومؤسسات اجتماعية أخرى تحمل مسؤولياالروضة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  )اإلطار النظري(أ 

                   
  ويتضمن                     
 رياض األطفال في عالمنا العربيمناهج محتوى فلسفة  )١
 ض األطفال في بعض الدول العربيةا حتوى مناهج ريم )٢
  دور المعلمة في تعليم التفكير )٣
  لتفعيل التفكير النشط المعلمةاالحتياجات التي ال بد أن تبدأ بها  )٤
  خصائص وسمات للمعلمة التي تعمل على إثارة التفكير )٥
  المثير للتفكيرخصائص الصف  )٦
 خصائص الروضة المثيرة للتفكير )٧
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  معوقـات إثـارة التفكيـر )٨
  مهارات التفكير في ميدان البحث التربوي )٩

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

   :تمهيد

 التي تضم األطفال مابين الثالثة والسادسة من العمر من أهم مراحل الحياة الرياضتعتبر مرحلة 

نها مرحلة تكوينية ذات أثر حاسم في بناء وأكثرها خطورة وتأثيراً في مستقبل اإلنسان لكو

  شخصية الفرد ونموه، فيها يكتسب عاداته وسلوكه االجتماعي واتجاهاته ومواقفه، 

 استجابة لتعديل السلوك في اتجاه النمو السليم لمختلف أكثروفي هذه المرحلة يكون الطفل 

  . شخصيتهبناء جوانب حياته وبخاصة تنمية ذكائه و

المراحل الدراسية بية المبكرة للطفل في حياته المدرسية وتحصيله الدراسي في ويظهر أثر التر

  .   أساسية مرحلة بناء ألنها  مما يجنبه اإلخفاق الدراسي والرسوب والتسربالمقبلة

  رياض األطفال في عالمنا العربي فلسفة مناهج 
  

  :حو التايل على النرياض األطفال قوم عليها مناهج يميكن تلخيص الفلسفة اليت 
االهتمام بالنمو الشامل واملتكامل للطفل جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً مـع مراعـاة الفـروق                -١

  . الفردية بني األطفال
التأكيد على دور الطفل يف عملية التعلم وعلى فاعليته من خالل النشاط الذايت التلقائي واالعتمـاد                 -٢

ليت تتمشى وطبيعة الطفل يف هذه املرحلة مثل األنشطة احلركيـة           على اللعب واملمارسة الفعلية واألنشطة ا     
  .والقصة والرسم والتشكيل وكل ما جيد الطفل نفسه فيه ويعرب من خالله عن ذاته

تنمية ل بشكل مباشر    معهاتوثيق العالقة بني الطفل والبيئة والطبيعة من حوله بإتاحة الفرصة له للتعامل              -٣
املختلفة لتجريب واالكتشاف للتوصل إىل االستنتاجات وإدارك العالقات         على املالحظة وا   تهحواسه وقدر 

  .بينها 
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 واخلامات واأللعاب التربوية لتكـون مبثابـة        تواإلمكانيا الوسائل التعليمية احلسية واألدوات      تنوع -٤
  .املعلمة بالنسبة للطفل تنمي فيه مهارات التعلم الذايت واالبتكار واالكتشاف

ركية وتنمية املهارات احلركية املختلفة واالهتمام بصحة الطفل وغذائه وتوفري          إطالق طاقة اجلسم احل    -٥
  .أماكن للعب يف اهلواء الطلق تتوفر فيها شروط األمن والسالمة

إتاحة الفرصة لكل طفل لتحقيق ذاته وتنمية قدارته واستعداداته إىل أقصى حد ممكن وتكوين صورة                -٦
الفردية بني األطفال يف معدالت النمـو والظـروف االجتماعيـة           إجيابية عن نفسه ، مع مراعاة الفروق        

  .والثقافية واألسرية
 الطفـل يف املواقـف      دماجإاملعريف واللغوي للطفل    الشامل للطفل إضافة إىل النمو      االهتمام بالنمو    -٧

  . وتنمية مهاراته مببادرة ذاتيةهوماتهلتكوين مفاملختلفة التعليمية 
لبيت والروضة لتنسيق اجلهود من أجل تنمية الطفـل وحتقيـق االنتقـال             حتقيق التعاون الوثيق بني ا     -٨

التدرجيي من البيت للمدرسة، وإشراك األسرة يف عمليات ختطيط وتنفيذ الربامج التربوية للروضة بشكل              
  .فعال
 األنـشطة   هم من خـالل   ديثة يف تقومي  ح وتقنيات   أساليبمتابعة منو كل طفل على حدة واستخدام         -٩

 .املعلمةهارات التعليمية وم
  

  ض األطفال في بعض الدول العربيةا مناهج ري
إىل مبدأ ضرورة توفري خربات     استندت يف حمتواها    الدول العربية جند أا     أغلب  عند الرجوع إىل املناهج يف      

متكاملة ومترابطة ملا قبل املدرسة هذه اخلربات مرتبطة بشكل أو بآخر ببيئـات األطفـال واحتياجـام                 
  . العقليةوقدرام

 )خربات تربوية ( أو   )وحدات اخلربة (كما أن هذه الدول قامت بتصميم هذه اخلربات التربوية على شكل            
  .كالً حسب مسمى املنهج اخلاص به)منهج الوحدات التعلمية ( أو

  دولـة الكويـت
انية وجلان  انطلقت دولة الكويت منذ السبعينات يف تطوير مناهج رياض األطفال من خالل الدراسات امليد             

تطوير املناهج حىت انتهت إىل تنفيذ خربات متكاملة بدالً من تقومي مواد دراسية منفصلة وأعدت لـذلك                 
..  الذي يشمل اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ اخلربات التربويـة        ))املعلمةودليل  (( ))دليل اخلربات التربوية  ((
  ... هذه اخلربات ومن

  أصوات وألوان وأشكال ـ نومي ومالبسي ـ واصالت ـ واملوألعايب وسالميت ـ روضيت صحيت
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
اخلـربات يف    منـهج ((أصدرت وزارة التربية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة طبعة جديدة من           

 دليـل (( والثـاين    ))منهج وحدات اخلربة  (( كتابني األول حتت مسمى      وهو عبارة عن   ))رياض األطفال   
ـ األسـرة ـ    يت مخس وحدات خربة للسنة الواحدة وتشمل روضوهي)) لتطبيق وحدات اخلربة املعلمة

  ...الصحراء ـ أنا والناس اآلخرون 
  الجمهوريـة السوريـة
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ريـاض   منـاهج (( وزارة التربية والتعليم باجلمهورية السورية دليل ملعلمات رياض األطفال باسم            كما أصدرت 
اخلـربة الرياضـية ـ منـهاج التربيـة      ((رحة يف املنهاج وهي منهاج توله اخلربات املق ومن أحد فص))األطفال

 )).التربية املوسيقية ـ التربية الرياضية.. االجتماعية ـ منهج أنشطة التربية الفنية 
  :وقسمت بعد ذلك إىل خربات متنوعة مثل

  اخل من اخلربات ........ـ خربة من أنا ـ خربة أسريت وبييت ـ خربة روضيت ـ خربة فصل اخلريف 
  
  
  
  
  
  

  تعريف التفكير
 العمليات التي يقوم بها الطفل عن طريق توظيف الخبرات التي اآتسبها ل مجميقصد بالتفكير

للحصول على حلول دائمة أو مؤقتة لمشكلة ما والنشاط العقلي هذا يتميز به اإلنسان عن سابقا 
  .غيره من الكائنات الحية

وو ة لة عمليه ات  ذهني ا العقب ي طريقه رات ، وتقف ف ع ومثي دفعها دواف ان وشروط ، وت ا أرآ . ه
  تعدد الجوانب والعوامل المتداخلة والمؤثرة والمتأثرة بالتفكير ،و

  .أساليب تعليم التفكير
  تنقسم اساليب تعليم التفكير الى الى مجموعتين آبيرتين هما 

ق األول )١ ق  الفري ذا الفري ى رأس ه اير وعل روروب رى ض ارات  ي ي إدراج مه
نهج الدراسي        ارات            وهو   التفكير في الم يم مه ة لتعل ذي وضع استراتيجية منظم ال

واد الدراسية                يم الم التفكير تنسجم مع الدمج لتعليم مهارات التفكير ضمن سياق تعل
  .٢٩وذلك آما في التفكير لفتحي جروان ص

اني )٢ ق الث هم الفري ى رأس تا وعل ورة وأدوارآوس ول المتط احب العق و  ص  ديون
ورت   امج الك روصاحب برن اهج   واي ن المن صلة ع رامج منف ي ب ر ف يم التفكي  تعل

  .الدراسية،ولكل من هذا الفريق أسبابه الداعية
  :التفكير تتلخص فيما يليوطرق تعليم أساليب نجد أن لذلك 

  -: وهو المقصود في هذه الدراسةالتعليم المثير للتفكير  
ا              نا الحالي في رياض األطف    جهمنوهو   ر وإنم ارات التفكي ة مه ال حيث ال يهدف مباشرة إلى تنمي

ر                   ر التفكي ة التي تثي ة التعليمي تظهر بطريقة تلقائية وغير منظمة عندما تقوم المعلمةة بإيجاد البيئ
صفية      سلوآيات ال ذلك بعض الممارسات وال اوآ ذلك    له ئلة المفتوحة آ اش والحوار واألس  آالنق

ه     تظهر في تعزيز إجابات الطفل وت      ك آل حديد خطوات العمل أحيانًا والتقسيم إلى مجموعات وذل
   عشوائيًا بدون تخطيطأحياناوهنا نجد أن المهارات تظهر .يكون بطريقة غير مقصودة

  :التعليم المبني على التفكير .  
  

وهو الذي يقوم على دمج الوحدات التعليمية في ضوء مهارات التفكير في وقت واحد وفي نفس                
نهج و     منية وتوزيع المهارات    الفترة الز  وى الم ى محت ومي    بطريقة مدروسة عل امج الي ى البرن عل
ذلك                       وإعداد ارات حتى يصل ب ذه المه ى ه دريبهم عل ى ت ساعد عل امج ت  أنشطة خاصة في البرن

  .الطفل إلى مرحلة إتقان هذه المهارات وهو التدريب المقصود لمهارات التفكير
  :تعليم التفكير بقصد تعليم التفكير.

ى وقت                      ك إل اج ذل نهج المدرسي ويحت وذلك في برامج مخصصة لتعليم التفكير منفصلة عن الم
ه           ستعان في دات وي ن الوح ستقل ع ددة وم ة مح ره زمني ه فت ومي ل امج الي ي البرن مخصص ف
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ال                ة رياض األطف بالبرامج المخصصة لذلك وتطويعها للمرحلة وذلك شاق وغير مناسب لمرحل
  :مثل

  .امج القبعات الست ـ برنامج اإلثراء التعليمي ـ برنامج الحل اإلبداعيبرنامج آورت ـ برن
  
  
  
  
نهج           التفكيرطرق تعليم   ظهر الفرق بين    يو وى الم ى محت و طبقت عل ا جروان        فيما ل ا أورده  آم

  :٢٨ص
  أسلوب الدمج والتكامل  األسلوب المباشر

ارات    كل مه ى ش ون عل ر يك ارات التفكي يم مه تعل
  . الوحدات التعلميةمنهجمستقلة عن محتوى 

ل جزء من          ر يمث شطة تعليم مهارات التفكي صفية  األن  ال
  .المعتادة

ي  ة،ويعطى المصطلح ف ارة أو العملي د المه تم تحدي ي
  .فترة الزمنية المخصصة بداية ال

ى  فترة زمنية مخصصة ال يتم إفراد     ، وال يتم الترآيز عل
  .المصطلح بصورة مباشرة

ارة جزء        النشاط المطروح   محتوى    . بالمنهاج العاديةمهارال يوجد عالقة لمحتوى ال ه المه  الذي تعلم في
  .من المنهاج المعتاد

وى ال   ون محت ى أن يك شاطيراع ى ال  ن سيطًا حت  ب
  .يتداخل أو يعقد تعلم مهارة التفكير

شاطها  المعلمةصمم  ت ضمنه         ن اد وي اج المعت  وفق المنه
  .المهارة التي يريدها

امج       ر خالل        يتم االنتهاء من برن ارات التفكي يم مه تعل
  .فترة زمنية معينة

 منهجي ال يتوقف إدماج مهارات التفكير مع المحتوى ال       
  .في هذه المرحلةطيلة السنوات 

  
   ) طريقة التعليم المبني على التفكيرمميزات(

  _ :تؤدي إلى أن الطفل يكونان طريقة التعليم المبني على التفكير 

  .لمأآثر استمتاعًا وإثارة للتع- 
  .أآثر استيعابًا للخبرات المطروحة إليه- 
  .ترفع قدراته التعلمية بشكل مثيرالتفكير مما يكتسب مهارات - 
  .يكون أآثر قدره على تنظيم متكامل للخبرة- 
 .لبحث نحو الخبرات يومًا بعد يوماق ائ طرأفضلاآتشاف أفضل المعلومات وإتباع - 

  
  : وذلك لآلتيع محتوى المنهج القائم أسباب اختيار طريقة دمج مهارات التفكير م

  .أفاق واسعة للبحث واالستكشاف والمطالعةمهارات التفكير تفتح  . ١
  . بين الخبرات السابقة والحاليةطتساعد على الرب . ٢
  .تهيئ فرص حقيقية لألطفال لكشف عن طاقاتهم والتعبير عن خبراتهم الذاتية . ٣
ضرورة إج إن . ٤ ستلزم بال ة وال ت ر مفتوح شاطات التفكي ث   ن ي تح دة فه ة واح اب

  . على البحث عن عدة إجابات األطفال
سابقة  . ٥ رات ال ترجاع للخب يس اس ار ول د لألفك ى تولي ز عل ر ترآ شاطات التفكي ن

  .والتذآر فقط
  :  و على المعلمة أن تعرف

ه وإن           -١ سك ب ب التم ضاري يج ي ح وي دين دأ ترب شته مب ل ومناق رام رأي الطف أن احت
  .  فكير ضرورة البد منهاالمواقف التي تثير التساؤل والت

دري   -٢ زداد بالت و وت ر تنم ارة التفكي م أي مه ر   بإن تعل ة أو غي ف منظم ي مواق نظم ف  الم
 .  منظمة

 .   إن احترام رأيه إنما يعكس المرحلة النمائية التي يمر بها الطفل -٣



 هارات التفكيرعلمية في ضوء متالوحدات ال

 ١١

ر خصوصًا             -٤ ة من صور التفكي إن أعمال الذهن في آل ما يواجهه يؤدي إلى نتائج مختلف
 فاعلون مع هذه المواقف عندما يت

  خصائص الروضة المثيرة للتفكير: أوال 
ر        إن ز التفكي ى تحفي ل عل ي تعم بة ، الت ة والمناس ة الالزم وافر البيئ ا ت    ت ث إنه ة حي دفع مهم

ا          اتبالمعلم ال طالم سر له     أن إلى تبني تنمية التفكير لدى األطف ة التي تي شروط الالزم العمل  ن  ال
وافرت في الروضة أو أي            لذلك فان ال    متوافرة   على تنمية القدرات العقلية    شروط من شأنها إذا ت

  :مؤسسة تربوية أخرى أن تعمل على تفعيل عقل الطفل وتنميته هي
ونأن ي .١ ع من في الروضة ك ين مستوياتهم ب جمي ى يق ة عل دة المختلف أن الروضة هي القاع

ا     األساسية التي يبدأ منها بناء العمليات العقلية المنظمة وأن أي      ك  أنم د ذل ة بع  عمليات عقلي
  . في مرحلة رياض األطفاللتصب على العمليات التي اآتسبها الطف

  . يرآز محتوى المنهج في الروضة على تنمية مهارات التفكيرأن .٢
ل     .٣ رأي والتقب ة ال سوده حري ن ت وي آم و ترب ي ج ر ف ي الروضة التفكي ع ف ارس الجمي أن يم

  .والتشجيع ومراعاة الفروق الفردية
آل رآن فيها إنما هو نقطة انطالق       بحيث يكون   ة الغنية بمصادر التعلم     الروضة البيئ وفر  أن ت  .٤

   .على االستقصاء والتحريمساعدتهم لتفكير الطفل ودافع للمعلمة إلثارة تفكير األطفال و
  : المبادئ والقيم التاليةبالروضةالجو العام أن يحقق  .٥

  .العمل  بروح الفريق واالنتماء لجماعة الروضة -
  عدم التردد في طلب الحقوق مقابل القيام بالواجبات   -
  .احترام رأي األغلبية -
  .تقبل النقد البناء واحترام الرأي اآلخر -
  تقبل واحترام التنوع واالختالف في األفكار واالتجاهات  -

ة .٦  وفر بيئ ة    ت درآات الثقافي ة والم المثيرات التربوي ة ب ى  مليئ ات   حت وفير الحاج ي ت سهم ف ت
  . العقلية للطفلالنمائية

ل والم    ال.٧ ة وورش العم ات الحديث ود التقني ى وج رص عل المراجع    ح ة ب ية المليئ ة المدرس كتب
  .االثرائية للمنهج

  
  خصائص الصف المثير للتفكير: ثانيا 

  
ر ات          يعتب ية لممارس ة أساس و دعام ر وه يم التفكي ة لتعل ة التحتي ة البيئ ي الروض صف ف  ال

صورة منتظ ة ب شاطات التفكيري ائل الن واد وأدوات ووس ه من م ا يحوي ك بم ة ومستمرة وذل م
   : وجودها مثلتعليمية ال بد من

  المظاهر المادية : أ
روت .١ ه للتفكي ائل معين اث ووس ون فر أث ث تك تعداداتهم   بحي ال واس درات األطف بة لق مناس

   . بحاجاتهم في هذه المرحلةومرتبطة
ا واسعة للبحث        التيالمواد واألدوات   وجود   .٢ تح آفاق ة        تف  واالستكشاف واالستقصاء والمطالع

  .وحل المشكالت
  . تعمل على إثارة حواس الطفل المختلفة التي المثيرات وجود  .٣
 .المواد واألدوات تخدم عمليات عقلية وذهنية وجسمية مختلفة وجود  .٤

  :حسية المظاهر ال: ب
ل والثق               .١ ة والتقب النفس  الجو العام بالصف هو جو عائلي يسوده الرضا واألمن والحري ة ب

  .والحرية والرغبة في المشارآة
  . المنزليةون البيئة شبيهة بالبيئةكت .٢
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ة  .٣ شجع المعلم الت ه   األطف شاط تارآ ت الن م وق ر معظ ل وال تحتك شارآة والتفاع ى الم  عل
  .للصغار االستماع السلبي

  .التي تطرح في الصف مثيره للتفكير وترآز على مهارات عليا ومتنوعةاألسئلة  .٤
  . رأي وقرار األغلبية في الصف واحترامه حتى لو آان ضد قرار الفردضرورة احترام .٥
 . يكون التعلم التعاوني هو التعلم السائد في الصفأن .٦

  لمعلمة التي تعمل على إثارة التفكيراخصائص وسمات : ثالثا 
  
ك        تعلم  مثل أهم عناصر نجاح     ت ة والفعال ة المعلمة المؤهل  إن ه، ذل ا التفكير المرغوب في غي   ينب انه

  :لتالياتصف بمجموعة آبيرة من الصفات الرئيسة والفرعية يتمثل أهمها في تأن 
  . بخاصةاألطفالاإليمان بأهمية التفكير في حياة الناس بعامة وفي حياة  .١
  .اإللمام بخصائص التفكير الفعال ومهارات التفكير المتنوعة  .٢
ال من .٣ دات في مج ة والتجدي صورة عام ة ب ة التطورات التربوي الاهج متابع  رياض األطف

  .على وجه الخصوص
ة،             األطفالتشجيع   .٤ ر المألوف تح الطريق     على طرح األسئلة غير العادية أو التعليقات غي لف

  .لتفكير اإلبداعيل أمامهم 
  . وتقبل أفكارهم وتعقيباتهم وتعليقاتهم وإضافاتهم األطفالاالستماع آلراء  .٥
  .نشطة بحيث تكون متنوعة عند طرح األاألطفالمراعاة الفروق الفردية بين  .٦
  .الترآيز على المناقشة الفاعلة آإحدى طرق إثارة التفكير .٧
شجيع  .٨ ال ت شكالت األطف ل الم ي ح شارآة ف ى الم ةعل ارهم ر والتعبيالمختلف ن أفك  ع

ن      نهم م ة تمك ة تام رهم بحري ات نظ رارات  ووجه اذ الق ول اتخ صلةوالحل ذه ذات ال  به
  .المشكالت 

ذي ي  .٩ شط ال تعلم الن شجيع ال ة  ت ى المالحظ سلبي ، إل وس و اإلصغاء ال دود الجل اوز ح تج
  .والمقارنة والتصنيف وحل المشكالت

  .االهتمام بتطبيق التعلم الذاتي وممارسته من وقت آلخر .١٠
م ومش           زرع .١١ النفس في إطار ردوده ز         ا الثقة ب ة، التي تالقي التعزي رآاتهم الفاعل

   .امن جانب المعلمة ذاته
رات       .١٢ ة لتعبي ل           استخدام المعلم ال مث اظ مشجعة مع األطف د اقتربت من      : أو ألف لق

  اإلجابة الصحيحة ، وهل لديك إضافة لما ذآر؟ وهل هناك محاولة جديدة لإلجابة؟
ل                   .١٣ ر مث ة التفكي اظ التي تحد من عملي أ،    :  تجنب المعلمة استخدام األلف ذا الخط ه

ه             ؟ فال تعر يبدو أنك    د من عدم         ن من أين أتيت بهذه الفكرة ؟ وفي الوقت نفسه فإن  ال ب
  : اإلآثار من مفردات أخرى مثل

وح         ، أحسنت ، ممتاز ، صحيح ، ال سيما          عندما تكون األنشطة أو األسئلة من النوع المفت
ة لمجرد                        ز بكلمة طيب ة أو التعزي ة صحيحة ، فاستخدام اإلثاب والذي يحتمل أآثر من إجاب

ة ر الط    اإلجاب ن تفكي د م ى الح ل عل سيطة تعم ل  الب ه يف ي     وتجعل ر ف ن التفكي ف ع توق
 .احتماالت أخرى لإلجابة أو البحث عن إجابة أآثر دقة

  
  دور المعلمة في تعليم التفكير

  :إن للمعلمة دور آبير في ذلك من خالل                  
  .. الصفي وتتحمل مسؤولياتها الجديدة في تعليم األطفال مهارات التفكيرا سلوآهتعدل .١
ل            األطفال بالمثيرات اتـزود .٢ ا الطف ي يحتاجه م ـ األدوات الت ة عن أدائه ة الراجع تعلم وبالتغذي لمناسبة لل

  ..حتى يتعامل بفاعلية مع المعلومات أو المتغيرات
 واعين لكيفية تفكيرهم ـ من خالل الحوار والمناقشة  األطفال األسئلة التأملية المتنوعة التي تجعل تسـأل .٣

  .واالستماع 
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  ..عند إجاباتهم وردود أفعالهم للصغار أهمية التفكير تبيـن .٤
ـم .٥ ان   تقيي ة إتق ستخدمة ودرج شاطات الم ة الن دى مالئم ا وم ة نتائجه دافها ودق ق أه دى تحق ال م  األطف

  .للمهارات التي تقدمها
  . األطفال إلى وضع يثير التساؤل و مشكلة ليقوموا بالبحث عن حلول لها تقـود .٦
  .وتسمح لهم باقتراحات إضافية أو بديله اقتراحات األطفال الغربية والغير مألوفة تقبـل .٧

  

    : تفعل التفكير النشط حتى المعلمة حتياجاتا 

  
  التوآل على اهللا حق التوآل  .١
  .الخبرة والمعرفة والرغبة في التطوير إضافة إلى اإلرادة والعزيمة  .٢
  . خصائص المرحلة العمرية التي تقدم لها المهارات  إلىالتعرف .٣
  . ودمجها في المنهج بعض المهاراتإلىالتعرف  .٤
  .ها المهاراتب االستراتيجيات التي تقدم إلىالتعرف  .٥
ر          لتهيئة البيئة    األهلوالتواصل مع   تهيئة البيئة الصفية     .٦ ى التفكي ساعد عل المنزلية التي ت

  .الجيد

  

  
  

  التفكيـرتعلم مهارات معوقـات 
  

ى      رغم أهمية إثارة التفكير في إنجاح العملية التعليمية وبناء عقلية م           تفتحة نشطه فعاله قادرة عل
تعلم الروضات         مجموعةاإلنتاج إلى أن هناك      ة ال ر داخل بيئ ة التفكي   من العوامل التي تعوق عملي

  -: ما يلي الروضة ومن معوقاتأو المنزل
صغار    األطفال  هؤالء ناعتبار أ الجهل بأهمية التفكير في هذه المرحلة العمرية و        )١(

  .م من هم أآبر منهم سنًا  عليهوما عليهم سوى تلقى ما يملي
ات  )٢( ن المعلوم م م دم آ ة أن تق سات التعليمي دى المؤس سائد ل ام وال ابع الع الط

ائق والمف اتوالحق ين   هوم ق التلق ن طري ث ع ى  حي ز عل م ال الترآي ذه لك ه
  .المعلومات ال على آيفية توليدها واستعماالتها

دريب المعلم    يالبرامج التي    )٣( ات أعداد الم         اتتم ت ا في آلي د       عليه علمات التي تعتم
ى طر ة   ائعل يما طريق ة ال س دريس التقليدي اءق الت ية  اإللق ة األساس  بالدرج
  .ة هي سيدة الموقفقشوالمنا

رار    التي تكون     المعلمة   )٤( ا أنظار      صاحبة الق ال في الصف وتتجه إليه اء  األطف  أثن
  .تقديم النشاط

ان محدد       في الصف    جلوس  ال )٥( ه      في مك ى عن ة ال تتخل ا     و   المعلم ادرًا م ستخدم  ن ت
  . بكيفية استخدامهاهاالتقنيات الحديثة أما لندرتها أو لجهل

ات  )٦( ودن بعض المعلم ن    تع دود م دد مح ى ع ال عل ئلته األطف يهم أس ه إل ن  توج
  .إضافة إلى أنها ال ترآز على تنمية مهارات معينة 

د                   )٧( ة سريعة بع سؤال فتطلب إجاب عدم إتقان المعلمة لمهارة الصمت أثناء طرح ال
  .أحيانًا تنادي الطفل باسمه قبل طرح سؤالهاطرح سؤال و
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ة أو األسئلة الخارجة          من األطفال ا  عدم تقبل المعلمة       )٨( ألفكار الغريبة وغير مألوف
  .عن موضوع النشاط

  معوقات التفكير الخاصة بأولياء األمور و البيئة المنزلية
 

  .بالصراخ و العنف  الذي يتسم غالبا أسلوب التربية  )١
دي    )٢ ر من                         تسلط احد الوال ه في آثي ـي في تعامل تج سلوك سلب ا ين راد األسرة مم ى أف ن عل

  .شؤونهم
  .توفر بيئة غنية بما يثير التفكيرعدم  )٣
  .كبح مشارآاتهم في آثير من شؤون األسرةي مماالنظرة الدونية لقدرات األطفال العقلية  )٤
ر    )٥ دى بعض األس ة ل رة المادي يالطف شية وال   الت صفون بالهام اء يت ل األبن سلبية و  تجع

 .االستسالم الذهني و المعرفي 
ادات    والتي في مجال تربية األبناء و تعليمهم   السطحية ثقافة الوالدين  )٦ ا االجته  يغلب عليه

  .الفردية
 . في هذه المرحلة دون أدنى مسؤولية إلى الخدم األطفالتسليم  )٧
 .األسرة الروضة في مجال تعلم األبناء عدم مساندة  )٨

  
 

 . يكون النموذج مضلًال أن وأآثير من األسر  النموذج في افتقاد )٩
 . في اتخاذ قرار بمكافأتهم  والبطء الشديدمعاقبة األبناء المسارعة في  )١٠
اء  )١١ دم إعط ي    ع ة ف ي الثق شاطات تبن ة ن ة لممارس ة حقيقي اءهم فرص اء أبن  اآلب

  .نفوسهم
راط )١٢ ام إف ى القي ال حت ر من األعم ون عنهم في آثي ائهم فينوب اء في حب أبن  اآلب

   .بأبسط االحتياجات الشخصية
  .بنائهم أمام اآلخرين أل اآلباء انتقاد آثرة )١٣
راد األسرة نحو العمل الجاد             )١٤ سلبية ألف ذي    االتجاهات ال فرض مستوى    ي  األمر ال

 .متدنيًا من التفكير
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  نيالفصل الثا
  )اإلطار العملي( ب  

 دمج مهارات التفكير في الوحدات التعلميةالخطوات المتبعة ل 
  مجع مهارات التفكري من مصادر متنوعة 
 .اختيار عدد من مهارات التفكري يف ضوء  
   .ترتيبها من األسهل إىل األصعب حسب قدرات املرحلة 
 .حتديد االستراتيجيات العامة لتقدمي هذه املهارات لطفل الروضة  
  نامج اليوميخطوات إدراج املهارات يف أنشطة الرب 

  والدراسات السابقة مهارات التفكير في ميدان البحث التربوي                   
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  تمهيد
دة  لدينا قناعة  أصبح هبما ان ل    ضرورة  ب أآي ر الجي اء تفكي د  بن وم بحمل  الجدي داده    ليق الة أج رس

ض    نعوا الح ذين ص ام ال ومه    العظ رب عل ا الغ تقى منه ي اس   مارة الت
ل ب    تنمية مهارات التفكير بشكٍل عملي       ضرورة   وآذلك وم الطف ة و         توظيفليق ه اليومي ا في حيات ه
ى                   المعرفيةه  خبرات ا عل سير من خالله ة ن  وفي مستقبل حياته بات لزاما علينا وضع خطة عملي

ا       ي منهجن ر ف ارات التفكي ج مه ة دم ي محاول حة ف ى واض اليخط دات  الح نهج الوح و م  وه
 خطوات التالية التعلمية وقد اتبعنا ال

 الخطوات المتبعة لدمج مهارات التفكير في الوحدات التعلمية

   مجع مهارات التفكري من مصادر متنوعة :أوال

ت مثال وغريه كور( سواء كتب أو دراسات أو أحباث علمية أو الشبكة العنكبوتية أو بعض الربامج العاملية 
   إليهالرجوع وهذه بعضا من املراجع اليت مت ا ) .. من الربامج

  األمثلة التطبيقية  مع مئات من-تدريس مهارات التفكير)١(

  جودت سعادة/األستاذ الدكتور  : املؤلف

  تعليم التفكير، مفاهيم وتطبيقات)٢(      
  فتحي جروان. د:  اسم املؤلف

 " في تفكير اَألبناءالبناء )٣(
  اجة ُألستاذ عبد الناصر فخرو مبشاركة اُألستاذة نعيمة اخلل

  الطفل و مهارات التفكير)٤(
  . تأليف فهيم مصطفى

  االبتدائيةالطفل و مهارات التفكير في رياض األطفال و المدرسة )٤(
  تأليف فهيم مصطفى

   األساسيةةالتفكير للمرحلتعليم )٥(
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   نايفة القطاميتأليف

 دليل مهارات التفكير)٦(
  ثائر حسني و عبد الناصر فخرو: اسم املؤلف

  تدريبات عملية ألولياء األمور و المعلمين والمتعلمين : عليم مهارات التفكير ت)٧(     
  تأليف جون النغريهر ؛ ترمجة منري احلوراين      

  
  

  
  :ثانيا 

  .اختيار عدد من مهارات التفكري يف ضوء  
  . السياسة العامة للتعليم يف اململكة العربية السعودية  )١
  . العربية السعودية  أهداف رياض األطفال يف اململكة  )٢
  . خصائص منو املرحلة العمرية  )٣
 . حاجات الطفولة يف هذه املرحلة  )٤

وبعد االطالع على مهارات التفكري اليت يفترض أن ميتلكها كل شخص ليكون قادرا على التكيف والتفاعل مـع                  
ر بعضا منها لـدجمها مـع        مت اختيا  ةجمتمعه وتكون لديه املواطنة الصاحلة ويكون قادرا على حل مشكالته باجيابي          

  :احملتوى احلايل ملنهج الروضة وفق األسس السابقة وكانت كما يلي 
 

        حل مهارة 
  املشكالت

البدائل مهارة   املرونةمهارة   الطالقةمهارة   التصنيفمهارة

  واخلياراتتواالحتماال

   التفكري الناقدمهارة
         مهارة
  التفسري

مهارة التحوير وإعادة   خيللتمهارة ا   التفصيالتمهارة
  التصميم

    التخطيط مهارة  املقارنة مهارة  طرح األسئلة مهارة  اختاذ القرار مهارة

     التفكري املنتجمهارة  التنبؤ مهارة  التلخيص مهارة  العصف الذهين مهارة
    مهارة األصالة  املعرفة مهارة  املالحظة مهارة  وجهات نظر اآلخريناعتبار مهارة 

  :ثالثا
   .  ترتيبها من األسهل إىل األصعب حسب قدرات املرحلةمت
  

 املرونة)١٢            املعرفة )١
 املالحظة )٢
 املقارنة )٣

 التصنيف )٤
 ةطرح األسئل )٥
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 لتفسريا )٦
 التلخيص )٧
 التخطيط )٨
 حل املشكالت )٩
 العصف الذهين)١٠
 الطالقة)١١
 األصالة)١٣
 لتفصيالت ا)١٤

 التخيل)١٥
 التنبؤ)١٦
 إعادة التصميمالتحوير ) ١٧
 اآلخرينوجهات نظر بار اعت)١٨
 التفكري الناقد)١٩
 البدائل واخليارات)٢٠
 اختاذ القرار)٢١
  املنتجالتفكري)٢٢

 

  رابعا   
  . اليت حيتاجها الطفل يف هذه املرحلة من العمرحتديد االستراتيجيات العامة لتقدمي املهارات
  مهارة المالحظة 

  : مهارة المالحظة المقصود ب

 مـن   هيقيق في األشياء والتمعن في األحداث باستخدام الحواس الخمس و                هي مهارة التد  

من الوسائل المهمـة     وسيلة   وهيمهارات التفكير األساسية كونها تدعم مهارات التفكير األخرى         

  . المطلوبة لحل المشكالت بصورة علمية في جمع المعلومات 

  :  أهمية مهارة المالحظة 

  .  تحقيق أسلوب التعلم النشط  - 

 تشكل األساس السليم لكثير من مهـارات        والبيانات بعد جمعها  المعلومات التي يحصل عليها      - 

 . التفكير 

 وبالتـالي   يحصل على معلومات أفضل من الناحية الكمية والكيفيـة        يجعله  بفعالية  ها  استخدام - 

 تساعده في صنع القرارات واتخاذها بطريقة علمية صحيحة اضافة الـى اسـتخدامها فـي              

   .  العلميةالتجارب 

  : أمثلة لمهارة المالحظة 

  . إمعان النظر في صورة ومن ثم وصف األشياء التي فيها  -١

 مثل صورة القمر خالل أيام الشهر أو تأثير الضوء علـى نمـو              مالحظة ظاهرة علمية   -٢

 .   وتدون المالحظات العلمية لها النباتات 

  واللـون والرائحـة    استخدام الحواس في وصف كائن حي أو نباتات من حيث الـشكل            -٣

   .وغيرها من الكثير من األمثلة 

  هارة المقارنةم
   : مهارة المقارنةالمقصود ب
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       وهي المهارة التي يمكن بواسطتها التعرف على أوجه الشبه ونقاط االختالف بين فكرتين             

 أو موقفين أو شيئين وذلك عن طريق تفحص العالقات بينها ورؤية ما هو موجود في أحـدهما                

  . ومفقود في اآلخر 

  : أهمية المهارة 

  " .   والسلوكيات المختلفة –لمقارنة العالقات " لتفاعل مع البيئة ا - 

 .  ظيم المعلومات القديمة والجديدة في آن واحد تن - 

  .  وسيلة سهلة للربط بين بعض المواقف أو األماكن وفق خصائصها وصفاتها  - 

  

  

  : الهدف من المهارة 

يميز بـين   قادراً على أن    .  بعد قيامه باألنشطة ذات العالقة بهذه المهارة         لطفل       أن يكون ا  

  . واألشخاص هوماتنقاط أوجه الشبه واالختالف بين األشياء واألفكار والمف

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

  . ها المواد المطلوب إيجاد أوجه الشبه واالختالف بينالمعلمة توفر  -١

  .   ثم تدونها قائمة باالختالف والفروق بين المواد المطروحة األطفالالطلب من  -٢

 .   ثم تدونهابأوجه الشبه بين هذه الموادقائمة  األطفالالطلب من  -٣

 .  العمل على تلخيص أوجه الشبه ونقاط االختالف  -٤

ـ            -٥ م لتعريفهـا   العمل على مراجعة خطوات مهارة المقارنة مع التالميذ والتأكد من فهمه

  . وألهميتها ولمجاالت تطبيقها 

  : أمثلة لمهارة المقارنة 

   والمسكن – والملبس – والمأكل –المعيشة   : مقارنة بين الشعوب المختلفة من حيث  - 

   الهند والكويت –السعودية واليابان 

 . المقارنة بين الحيوانات البحرية والبرية  - 

 .  المقارنة بين الكتاب والجريدة  - 

  . قارنة بين موقف السيارات والملعب الم - 
  

  مهارة التصنيف
  : مهارة التصنيف ب المقصود

       هي المهارة التي تستخدم لتجميع األشياء على أسـاس خصائـصها أو صـفاتها ضـمن                

  .  مجموعات أو فئات بحيث تجعل منها أمراً ذا معنى 

  :  أهمية المهارة 

  . عيشون فيها تساعد األطفال على تنظيم البيئة التي ي - 
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 .  تخزين المعلومات واسترجاعها  - 

 .  فهم طبيعة األشياء وعناصرها وخصائصها  - 

 .  وتطويرها هوماتتنمية المف - 

  

  

  
  

  :   المهارة الهدف من 

   باألنشطة الخاصة بمهارة التصنيف سيكون الطفل قادراً على أن  الطفل       بعد قيام

 هاا وصفاتها ويحدد المواقف المالئمة الستخدام     ويقارن بين المجموعات حسب خصائصه    يصنف  

   .  التي قد تواجهه حل المشكالتد عنهاويستخدم

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

 الطرق العديدة لوصف األشياء من      عن داخل الصف    األطفالإجراء مناقشة حيوية بين      -١

  .... حيث الحجم والشكل واللون 

 نباتات  – صور حيوانات     مثل  إحضار أشياء كثيرة وصغيرة الحجم     طفالاألالطلب من    -٢

 ....  أشياء طبيعية 

 ما تم جمعه من أشـياء ضـمن مجموعـات مـع وصـف               وضع األطفالالطلب من    -٣

 .   خصائصها المختلفة 

  .   أوجه الشبه مالحظة الفروق واالختالفات بين المجموعات المتعددة ومن جهة ثانية -٤

  الشكل الفئة –اء التي تم جمعها من ضوء الخصائص العامة حسب اللون تصنيف األشي -٥

تشجيعهم ضمن مجموعات على إعادة تصنيفها حـسب االسـتخدام أو حـسب مكـان                -٦

  مالعب – أفراح – مزرعة –بقالة : وجودها 

  .  مراجعة خطوات مهارة التصنيف وتعريفها وبيان أهميتها  -٧

  : أمثلة لمهارة التصنيف 

  . وات الهندسية تصنيف األد -١

 .  تصنيف المواد الحرفية حسب الشكل أو الوظيفة  -٢

 وغيرها مـن أنـشطة      تصنيف األزارير حسب المعايير المختلفة التي تختارها المعلمة        -٣

  . التصنيف

  مهارة حل المشكالت
  تعريف مهارة حل المشكالت 
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ة تعيق التقدم فـي            هي المهارة التي تستخدم لتحليل سؤال صعب أو موقف معقد أو مشكل           

وهي نشاط حيوي يقوم به اإلنسان إذا طلب منه اتخـاذ قـرار فـي               . جانب من جوانب الحياة     

  .  موضوع معين أو إيجاد حلول مناسبة ومنطقية للمشكالت التي تواجهه في الحياة العامة 

  : أهمية المهارة 

  .  ية تزود األطفال بإطار عمل منظم لتحليل تفكيرهم في مواقف غير تقليد - 

 . تعويدهم على مواجهة المشكالت والمواقف المعقدة بكل عزيمة وكفاءة  - 

 .  تساعد على اتخاذ قرارات هامة في الحياة  - 

   .  والمشكالت البسيطة التي قد يواجهها مواجهة الحياة المستقبلية - 

  : أهداف تقديم المهارة 

   حل المشكالت قادراً على        سيكون بعد القيام بأنشطة متنوعة ذات العالقة بمهارة

أن يحدد المشكلة وأن يصنع عليها تعريفاً وأن يكتشف مختلف االستراتيجيات للتعامل معهـا أو               

  . وأن يطبق خطوات مهارة حل المشكالت ويحكم على فعالية هذه المهارة . مواجهتها 

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

  : اصة بمهارة حل المشكالت أهم الخطوات الخ

  .  معلومات تم جمعها من أجل تحديد مشكلة ما األطفالالمعلمة مع ل لتح - 

 . الغير مهم منها حذفل المشكلة و لح منهممعلومات جديدة ومفيدةاستنتاج  - 

 بتوضيح خطوات مهارة حل المشكالت للصغار مع التركيز على االستراتيجيات           ةقيام المعلم  - 

 . مع هذه المشكالت الممكنة للتعامل 

 . طرح استراتيجيات مختلفة لحل المشكلة  - 

  .  من عدة خيارات بعد تحليلها  المناسبة لحل المشكلة المطروحة للنقاشاإلستراتيجيةاختيار  - 

 .   التي تم اختيارها اإلستراتيجيةالعمل على حل المشكلة في ضوء  - 

  .  حليل تلة بطريقة اللمشكالعمل على تقييم النتائج التي تم التوصل إليها لحل ا - 

محاولة الرجوع إلى الخطوة األولى من جديد إذا كان األمر ضـرورياً للمـشكلة ذاتهـا أو                  - 

 . لواحدة جديدة غيرها 

العمل على تشجيع األطفال على الصبر في التعامل مع المشكالت التي قد يـصعب ظهـور                 - 

   .  وتحليلهالوبةالحل فيها فوراً ويحتاج إلى بحث عن األدلة الدقيقة المط

   : أمثلة لمهارة حل المشكالت

  ما كل الحلول التي تتبعها مع أخيك حين يلعب بأشيائك ويدمرها ؟   -١

 ما كل الحلول التي تتبعها عندما ترى أكوام القمامة أمام فصلك أو في مكان جلوسك ؟   -٢

 ما كل الحلول التي تتبعها وأنت ترى صديقك يقوم بإزعاجك بشكل متكرر ؟   -٣

  ا كل الحلول التي تتبعها لتعالج عدم رغبة كثير من األطفال في عدم تناول الدواء؟م -٤
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  مهارة طرح األسئلة
  : طرح األسئلة مهارة ب المقصود

       هي المهارة التي تعتبر خير وسيلة لجمع المعلومات واستكشاف المواقف الغامضة لجعلها            

  . خذ صيغة الغموض وله وظيفة االستفهام تبدو أكثر وضوحاً والسؤال جملة مركبة لغوياً تأ

  : أهمية المهارة 

 األطفـال  بأداة أساسية لجمع المعلومات من كتاب أو شخص ومهم تدريب            األطفال       تزود  

  .  على هذه المهارة لتنشئته أو أعداد متعلمين معتمدين على أنفسهم 

  : أهداف المهارة 

الية عالية مهارة طرح األسئلة من أجـل اكتـساب   أن يكون الطفل قادراً على أن يستخدم بفع   - 

  . المزيد من المعارف والمعلومات والبيانات 

  .  هم للمفاهيم المختلفة ات ومدرك األطفال في توسيع معارفالمساعدة - 

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

 الشخص المرشـح للتقـصي أو       المجال أو الموضوع أو القضية أو الرأي أو       المعلمة  تحدد   - 

  .  التساؤل 

 .  لمعلمة فيما تم التوصل إليه من معلومات حول الموضوع المحدد ل األطفالمشاركة  - 

 صياغة أسئلة تثير التفكير وتدور حول ما يرغب التالميذ في تعلمه عـن              تعمل المعلمة على   - 

 .  الخبر أو الحادث اليومي 

جل تطبيق مهارة طرح األسئلة أو المـساءلة بـشكل          استخدام أسلوب التدريب التعاوني من أ      - 

 . فعال 

 على صياغة أو توليد أسئلة من خالل استخدام المهـارات ا لبحثيـة أو مـن                 تحفيز االطفال  - 

 . خالل أسئلة مطروحة على األفراد 

العمل على فحص البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق األسئلة الرئيـسية               - 

  . لمطروحة أو الفرعية ا

  : أمثلة للتدريب على مهارة طرح األسئلة 

وجدت طفالً في أحد األسواق ما األسئلة التي تطرحها عليه لتستطيع بعد ذلك إرشـاده إلـى                 - 

  أهله ؟   

  .ما هي األسئلة التي يمكن أن تسألها للمزارع لتستفيد من معلوماته؟  - 

  . ؟ه لتستفيد من معلوماتهقابلت رجل قال لك أنه يعمل غواص في البحر ماذا تسأل - 

  مهارة التفاصيل او التوسع

   :  التفصيالت أو التوسعمهارةالمقصود ب
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      هي المهارة التي تجعل الطفل يتحدث بأكبر قدر ممكن من األفكار والبحث عن التفاصـيل               

ـ     لتكون هاوتستخدم من أجل تجميل الفكرة والمبالغة في تفاصيل       فيها  الكامنة   ال  أكثر فائـدة وجم

  . ودقة 

  : أهمية المهارة 

 من تحـسين وتطـوير أو       األطفال      التفاصيل عنصر من عناصر التفكير اإلبداعي وتمكن        

إعادة صياغة أو تنظيم وترتيب األفكار والعمل على تحسينها وتزيينها ألنها تسمح لهـم إضـافة                

  . المزيد من المعلومات التفصيلية 

  

  :  الهدف من المهارة 

علـى التخطـيط إلقامـة    بعد القيام بعدة أنشطة خاصة بهذه المهـارة     لطفل قادراً   أن يكون ا   - 

 .  مشاريع والحديث عن تفصيالت هذه المشاريع 

  .النظر للتفاصيلع المختلفة والمواقف محور النقاش اإللمام بجوانب المواضي - 

   .   من عدد االستجابات المطلوبة لتوضيح فكرة أو مفهوم معين الزيادة - 

  : هذه المهارة قة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق الطري

  : يمكن تلخيص اإلجراءات التي تسعى المعلمة إلى تطبيقها عند تقديم مهارة التوسع 

  .  تعريف مهارة التفاصيل بشكل دقيق ومناقشة أهميته مع األطفال تقوم المعلمة ب -١

 .   ار موضوع أو هدف أو نشاط أو كلمة وطرحها للنقاش تخت -٢

 .  أن توجههم بضرورة استخدام الخبرات السابقة والخيال من خالل الكلمات واألصوات  -٣

  .  )إضافة لمزيد( )تخيل جديد( )تذكر السابق(أن توجههم بالمراحل التالية  -٤

 .   أن يشتركوا مع بعضهم في أفكارهم الجديدة األطفالأن تطلب من  -٥

 واالستراتيجيات التي تعمـل علـى       إعادة التلخيص لألفكار السابقة ومناقشة الخطوات      -٦

  . تنمية التطوير 

  : أمثلة على المهارة 

  التدخين يضر بالصحة ، تحدث بالتفصيل عن ذلك ؟   - 

  بالتفصيل ؟  اآليةماذا تعني لنا هذه " وجعلنا من الماء كل شيء حي "  - 

 ؟  وغيرها من هذه األنشطةالحذاء مهم لإلنسان ، تحدث بتفصيل عن الحذاء  - 
  لتنبوءمهارة ا

        :  التنبؤمهارةالمقصود ب

  .  شخص يتوقع إحداثاً مستقبلية بناءاً على معلوماته السابقة تجعل أيهي المهارة التي 

  : أهمية المهارة 
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        هذه المهارة ضرورية لكل مجاالت الحياة وإمكانيـة اسـتخدام الخبـرات والمعـارف              

  .  إلى خيارات ذكية ووضع خطط دقيقة للمستقبل لتوظيفها من أجل الحصولالسابقة والمعلومات 

  : أهداف تقديم المهارة 

 بعد القيام بمجموعـة     فلتسعى هذه المهارة إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها أن يكون الط           

  : من األنشطة قادراً على أن 

  يتوقع نتيجة شيء ما  -١

 . قادراً أن يتخيل حالً ما لمشكلة أو قضية معينة  -٢

  

   

  : لتطبيق مهارة التنبؤ أمثلة 

 أن يتصوروا أحداثها ويتنبـأ كـالً        األطفالبعد قراءة المعلمة لقصة قصيرة تطلب من         -١

  .  منهم بنتيجة متوقعة 

 ما كل األشياء التي يمكن أن تحدث لوان الناس يتنقلون بالخيول بدال عن السيارات؟   -٢

 يوم ؟  ما كل األشياء التي يمكن أن تحدث لوان السماء امتألت بالغ -٣

  . يتنبأ األطفال بنتيجة ممارسة لعبة معينة  -٤
  مهارة الطالقة

  : مهارة المقصود ب

       هي المهارة التي تستخدم من أجل توليـد كثيـر مـن األفكـار والبـدائل والخيـارات                  

  .  واالستعماالت بحرية تامة وبأسرع وقت ممكن 

  : أهمية تقديم المهارة 

قال بيسر وسهولة من الذاكرة طويلة المـدى إلـى األفكـار ذات              في االنت  طفال       تساعد األ 

  . العالقة بالموضوع المطروح للمناقشة

  : أهداف تقديم المهارة 

  :  سيكون الطفل بعد ممارسة عدة تطبيقات قادراً على 

توليد استجابات عديدة تنساب بسرعة وذات عالقة بموضوع معين أو فكرة محددة وأن              -١

 .  ضل لمشكلة ما أو قضية معينة يختار األفكار األف

   . مهارة الطالقة في المواقف التعليمية والحياتية المتنوعة تطبيق -٢

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

 بشكل سؤال وتسجيل األفكـار المنـسابة        األطفالاختيار موضوع هادف وعرضه على       . ١

  .منهم إن أمكن 

  . إلضافة استجابات جديدة والتفكير في هذه االستجابات  وقت كافيألطفالاإعطاء  . ٢
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   صعوبة في توليد األفكار البد من تشجيعهم بإتباع اآلتياألطفالإذا واجه  . ٣

  قراءة األفكار المعروضة كلها 

  التركيز على الموقف الصعب دون غيره  -  أ

  محاولة التفكير به بطريقة جديدة ومكان مختلف ووقت جديد  -  ب

   السابقةربط الموقف بالخبرات  -  ت

  مراجعة األفكار التي تم التوصل إليها من جديد  -  ث

  االستمرار في تنمية المهارة كلما تطلب األمر ذلك   -  ج
  
  

  أنواع الطالقة
  طالقة لفظية او طالقة الكلمات

  .وهي القدرة السريعة على إنتاج اكبر كم من الكلمات المنطوقة والتي تنسجم مع بعضها البعض
   سوق– سيل – سلحفاة – سبانخ –سيد – ساري –سناء 
   طالقة المعاني

وهي القدرة على التوصل ألعداد كبيرة من األفكار في وقت محدد وذلك بصرف النظر عن هذه                

  األفكار ومستوياتها أو جوانب الجدة فيها
 – أو اآرب آمية من األسئلة –مثل اآرب آمية من العناوين 

  اآرب آمية من االستخدامات

  طالقة األشكال 

قدرة على تغيير األشكال بإضافات بسيطة إليها وهي القدرة على الرسم السريع وإضـافة              وهي ال 

  تفصيالت أو تعديالت لمثير بصري معين   

   طالقة التداعي

  :  عبارة عن أكبر عدد ممكن من األلفاظ ذات المعنى الواحد مثل 
  ... رعد – ضباب – سحاب – جو –مطر 

  الطالقة التعبيرية
 سهولة التعبير والصياغة لألفكار والكلمات بحيث تربط فيها وتجعلهـا جميعـاً             وهي القدرة على  

  . متالئمة 
مثل هنايات القصص أو بدايات القصص أو صنع حوار بني 

  .شيئني 

  : أمثلة على مهارة الطالقة 

 .  أكبر عدد ممكن من األشياء ذات الشكل الدائري  -١

 . الطبيب أكبر عدد ممكن من الطرق التي تجعل الطفل يحب  -٢

 . أكبر عدد ممكن من األشياء التي تبدأ بحرف و  -٣
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  . أكبر عدد ممكن من استخدامات المالعق  -٤
  مرونةمهارة ال

  :تعريف المهارة

هي المهارة التي يتم من خاللها فعل األشياء بطرق مختلفة وتستخدم لتوليـد أنمـاط وأصـناف                 

سـتجابة ورد الفعـل واإلدراك بطـرق        متنوعة من التفكير واالنتقال من التفكير العادي إلى اال        

  متفاوتة أو متنوعة

  

   تقديم المهارة أهمية

تتمثل أهمية هذه المهارة في زيادة الخيارات عن طريق التحرك إلى ما هو ابعـد مـن التفكيـر               

جزء هو  العادي وزيادة قدرة األطفال على تغيير فكرهم من وقت آلخر لزيادة النشاط اإلبداعي و             

  اعديمن التفكير ألتب

  أهداف تقديم المهارة

  سيكون الطفل بعد االنتهاء من تطبيق عدة أنشطة للمهارة قادرا على

  المطروحةتأن يزيد من عدد االستجابا •

  للمشكلة المطروحة للنقاشيهو ابعد من الحل األول أن ينظر إلى ما •

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

  تتمثل أهم إجراءات تقديم مهارة المرونة التي ينبغي تطبيقها في اآلتي

 العمل على إيجاد قائمة من األفكار حول سؤال معين وفكرة محدودة أو مشكلة ما  •

تصنيف القائمة السابقة إلى فئات وأصناف وليس الهدف العمل على تقسيم الفكـرة إلـى                •

 .دة مرونة التفكيرفئات وإنما تسهيل مهمة اإلبداع عن طريق زيا

 إذا ظهر عجز األطفال يتم اآلتي •

 كان آخرم إلى وقت آخر و انقل الموضوع الذي يناقشونه ذهني . ١

 قراءة القائمة الخاصة باألفكار التي تم التوصل إليها بصوت مرتفع . ٢

 األطفالمناقشة التصنيفات الخاصة باألفكار مع  . ٣

  أمثلة لمهارة المرونة

  ؟ة إلطارات سيارة قديمةجميع االستخدامات الممكن ما •

  ؟غير مرتبةشياء التي يمكن أن تراها في غرفة ما كل األ •

  ؟ما جميع الطرق الممكنة لتنظيف الفناء من أوراق الشجر •
  مهارة األصالة

  تعريف المهارة
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هي احد مهارات التفكير اإلبداعي وتستخدم من اجل التفكير بطرق واستجابات غيـر عاديـة أو                

لك بالبحث عن أفكار واقتراحـات وحلـول        ذكون مألوفة أو غير مألوفة و     فريدة من نوعها قد ت    

  فريدة للمشكلة

  أهمية تقديم المهارة 

تتلخص أهمية المهارة في ضرورة تعويد األطفال التفكير بطريقة أصيلة تساعدهم مـن العمـل               

  الجاد على البحث عن أفكار جديدة

  

  

  أهداف تقديم المهارة

  هارة بان يكون الطفل قادرا بعد تطبيق مجموعة من األنشطة علىتتلخص أهداف تقديم هذه الم

 أن يستخلص األمور بطريقة متميزة وأصيلة  •

 أن يقترح أفكارا فريدة من نوعها •

  أن يعالج موضوعا ما أو قضية معينة بطريقة غير عادية أو غير مألوفة •

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

  اءات تقديم هذه المهارة فيما يليتتمثل إجر

 تشجيع األطفال في الصف ككل على المشاركة في االستجابات األصيلة •

 تنمية جوانب الطالقة والمرونة من اجل الوصول إلى المزيد من االستجابات األصيلة •

الطلب منهم اختيار أكثر األفكار األصيلة التي توصلوا إليها مـع توضـيح األسـباب و                 •

 أصالتهاتي تقف وراء المبررات ال

تشجيع األطفال على التفكير في الخطوات التي استخدموها في الوصول إلـى األفكـار               •

 األصيلة بطرح هذه األسئلة

 ؟من الذي أعطاك هذه الفكرة أو زودك بها .١

 ؟هل فهمت شيئا معينا من إعطائك هذه الفكرة .٢

 ؟ الفكرةذههل يمكن أن نقترح استخداما جديدا له .٣

  والثناء عليهم كلما شاركوا في التوصل إلى أفكار جديدةتشجيع األطفال •

 تزويدهم بقائمة موضوعات جديدة مع تشجيعهم على األفكار األصيلة  •

تحديد مثال دقيق عن فكرة أصيلة مع التوضيح الوافي عن المبررات التي تجعل الفكـرة    •

 أصيلة

  أمثلة على تطبيق مهارة االصالة

 ؟و المالبس و األدوات والسيارة التي تستخدمهالو كنت بطول القلم ما األشياء  •

 ألف نهاية جديدة وغريبة لقصة مألوفة للجميع •
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 صمم منزال يصلح للسكن تحت الماء •

 لو أردت أن تخترع لعبة جديدة لم يخترعها احد من قبلك كيف سيكون شكلها ؟ •
 مهارة البدائل والخيارات الشخصية

   ية البدائل والخيارات الشخصةبمهارالمقصود 

 لالختيار المنظم والناجح من بين عدة خيارات من اجل حل مـشكلة             يستخدمها الطفل هي مهارة   

  قوم بالتفكير الجيد قبل القيام بعملية االختياريأو قضية معينة و الطفل هنا 

  

  

  أهمية تقديم هذه المهارة 

ي من اجل صـنع      تكف تعود أهمية مهارة البدائل والخيارات إلى أن المعرفة الشخصية وحدها ال          

قرار فعال وذلك الن األطفال يمكن إن يكونوا مفكرين نشطين فعالين بدرجة أفضل أن كانت لهم                

  طريقة منظمة لالختيار من بين خيارات عدة مطروحة

  أهداف تقديم المهارة 

   القيام بعدة نشاطات لهذه المهارة على دهذه المهارة تجعل الطفل قادرا بع

  .التي يختارهاتقييم نتائج الخيارات  •

  .التنبؤ بنتائج هذه الخيارات  •

  .إعطاء خيارين أو أكثر واختيار حل يقوم على معايير دقيقة •

  .تطبيق هذه المهارة ميدانيا والحكم على مدى فاعليتها  •

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

  اإللمام بقضية من القضايا وموضوع من الموضوعات . ١

   المشكالت أو المشكلة أو الموضوع أو على معلومات ذات العالقة بالقضية الحصول . ٢

   الحلول المالئمة أوطرح مجموعة من الخيارات  . ٣

   األمثل الحل آو األفضلتحديد معايير للخيار  . ٤

  حذف الخيارات غير المالئمة . ٥

   كان الحل مناسبا فالبد من التمسك به إذا . ٦

  أمثلة لمهارة الخيارات والبدائل 

 في الروضة تجد أنك قد نسيت وجبة فطورك ما هي كل البـدائل والخيـارات حتـى                  وأنت - 

  . يمكنك تناول وجبة اإلفطار 

وأنتم ذاهبين إلى الروضة تجدان السيارة قد تعطلت ما الخيارات والبدائل التـي يمكـن أن                 - 

 . تذهب بها إلى الروضة 

 . ما هو البديل لللحوم في وجبة الطعام  - 
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 . مناسبة في حالة عدم حضور المعلمة للروضة ما هي الخيارات ال - 

  مهارة العصف الذهني
  : تعريف المهارة 

       هي المهارة التي من خالل يتم توليد قائمة من األفكار التي تؤدي إلى حل مشكلة وبالتالي                

تصبح الفرص سانحة لالختيار والتقييم من مجموعة تلك األفكار وهو أسلوب يعتمد على نـوع               

  .  ليم الجماعي ويهدف إلى إثارة األفكار من التع

  

  : أهمية تقديم المهارة 

        تعود أهمية هذه المهارة إلى أنها تعطي الطفل فرصة إلطالق العنان لتفكيره بحرية تامة              

في مسألة أو مشكلة بحثاً عن أكبر عدد من الحلول الممكنة مع شرط احترام آراء اآلخرين دون                 

  . الحاجة للنقد 

  : داف تقديم هذه المهارة أه

  : تجعل هذه المهارة الطفل قادراً بعد ممارستها في عدة أنشطة 

  .  إنتاج أكبر عدد من األفكار غير المسبوقة  - 

 . استثارة قدراته وتحديها  - 

 .  إيجاد أكبر عدد ممكن من البدائل والحلول الممكنة للمشكلة  - 

  .الصراحة والوضوح من خالل ذكره لجميع األفكار  - 

  .  لذي يعاني منه الطالب في المدارسالحرية في التفكير مما ينتج عنه كسر الجمود الفكري ا - 

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

  .  الوسيلة وتقنيات التعليم المعلمة تجهز  - 

 . د الهدف من العصف الذهني تحد - 

 .  د مدة العصف الذهني تحد - 

 .  توليد األفكار وتدوينها  األطفال علىتشجيع  - 

 .  إعالن انتهاء مرحلة العصف الذهني  - 

 .  قراءة األفكار المدونة  - 

  تصنيف األفكار ، تحديد أفضل فكرة إذا دعت الحاجة  - 

  : أمثلة لتطبيق مهارة العصف الذهني 

  كل الطرق الممكنة للتخلص من الجرائد والمجالت القديمة ؟ ما - 

 ند العيش في بيت مصنوع من الكرتون؟   المخاطر المحتملة عجميعما  - 

  الطرق الممكنة التي يمكن بها جمع القاذورات من أعماق ا لبحار ؟ جميعهي  ما - 
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  مهارة التخطيط
   :  التخطيط مهارةالمقصود ب

 إلـى    الطفـل         وهي إعداد خطة منظمة وذلك ببناء اإلجراءات خطوة خطوة حتى يتوصل          

  .كافة االحتماالت لذلك دراسة بعدف إنجاز تحقيق الهد

  :  المهارة أهمية

تـوفر  إنهـا   وعلى معرفة أهمية التنظيم من أجل إنجاز المهام         الطفل         تساعد هذه المهارة    

  . لوقت والجهد كما تساعد على زيادة الكفاءة في العمل ا

  

  

  : أهداف تقديم المهارة 

  : ارة أن يكون قادراً على        يتوقع من الطفل بعد تطبيق عدة أنشطة تتعلق بالمه

   .  ةحياالالتعرف على أهمية التخطيط في  - 

  قرارات الممكنة لتحقيق األهداف القدرة على الوصول إلى أفضل ال - 

 . القدرة على تنظيم األفكار  - 

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

  .  الهدف أوالً المعلمة تحدد  -١

 .   األدوات حسب األهمية  المعلومات أوبرتيت -٢

 خـالل تنفيـذ الخطـة       موضع احتماالت للمشكالت التي قد تجابه     تدريب األطفال على     -٣

 .  ووضع لها الحلول المناسبة 

 ة قدر اإلمكان وقابلة للتحقيق من المهم أن تكون الخطة بسيط -٤

 .  يجب وضع خطة بديلة جاهزة تحسباً لوقوع خطأ في األولى  -٥

 . طة البدء في تنفيذ الخ -٦

  

  :  أمثلة لتطبيق المهارة 

  ؟     أن تضع في غرفتك لتكون أكثر راحةلو أنك أردت أن تسكن في بيت جديد ماذا يمكن  -١

 خطط معي إلعداد ركن في وحدة الغذاء ليكون سوق خضار ، ماذا تحتاج فيه ؟    -٢

 عند قيامنا برحلة إلى شاطئ البحر ماذا نحتاج لتكون رحلتنا أكثر إثارة ؟   -٣
  هات نظر اآلخرينوج

  : لمهارة المقصود با

  الطفـل          وهي االستعانة بآراء وأفكار اآلخرين ومعرفة الطريقة التي يفكرون بها لتـساعد           

  .  على اتخاذ القرارات السليمة أو التكيف معهم والتماس األعذار لهم 
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  :  أهمية المهارة 

ناس يوسع إدراك اإلنسان ويجعلـه يـرى         ال أفكار      ترجع أهمية هذه المهارة في أن معرفة        

األمر من زوايا مختلفة ومعرفته بآرائهم يضفي للموقف رؤية متكاملة صحيحة وبالتالي وصول             

  .  إلى حل للمشكلة أو اتخاذ قرار سديد 

  : الهدف من تقديم المهارة 

  هارة أن يكون الطفل قادراً على        يتوقع بعد تطبيق عدة أنشطة للم

  .  لرأي اآلخر واالبتعاد عن التسرع في الحكم على آراء اآلخرين احترام ا - 

االستفادة من آراء اآلخرين وأفكارهم لتوسيع اإلدراك والنظر إلى الموقـف بـشكل أعمـق                - 

 . وأسهل 

 .االبتعاد عن التعصب للرأي الشخصي وحذف أو إهمال آراء اآلخرين  - 

 : مهارة هذه الالطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق  

 .   تحديد الموضوع المراد مناقشة بشرط يكون فيه وجهتي نظر مختلفين  - 

 .   إلى مجموعتين أحدهما وجه نظر واآلخر المخالفة لها األطفالتقسيم  - 

 . يطلب من كل مجموعة تحديد وجهات النظر الخاصة بها  - 

 . يتم بعد ذلك مناقشة وجهات العمل في شكل شمولي  - 

  :  هات نظر اآلخرين  مهارة وجأمثلة على 

  يمنعك والدك من الخروج للعب مع زمالئك في رحلة مدرسية ما هي وجهة نظره ؟    - 

 تريد شراء لعبة معينة ولكن والدتك ترفض هذه اللعبة ما وجهة نظرها في ذلك ؟   - 

 لماذا يمنع الكبار األطفال دائماً في اللعب في مياه األمطار ؟   - 

 ؟  ذلك ما وجهة نظره ؟ وما رأيك أنتفي ركن ما ويرفض تطلب من صديق أن تلعب مكانه  - 
  مهارة اتخاذ القرار

  :  اتخاذ القرارمهارة المقصود ب

على التفاعل مع الموقف الحالي ورؤيته بشكل أوسع من أجل الوصـول            الطفل         هي قدرة   

باالعتماد إلى نتائج إيجابية حول قضية أو موقف أو الوصول إلى حل مناسب حول مشكلة معينة                

  . على بيانات صحيحة 

  أهمية اتخاذ القرار 

 في حياتـه    الفرد       اتخاذ القرار مجموعة من القواعد واإلجراءات والخطوات التي يتعلمها          

  . فيطور مهاراته ويصقلها ويحسن استخدامها في اتخاذ القرار المناسب 

  : األهداف من تقديم مهارة اتخاذ القرار 

  :  عد ممارسة عدة نشاط تنمي هذه المهارة أن يكون قادراً على يتوقع من الطفل ب

  .  معرفة مدلول اتخاذ القرارات وتحديد معناه  - 
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 . إتقان المهارات المرتبطة بخطوات اتخاذ القرار  - 

 . التعرف على مزايا مشاركة اآلخرين في اتخاذ القرار واالستفادة منها  - 

 .  آلخر تحديد الخصائص التي يتميز بها قرار دون ا - 

  

  

  

  

  : هذه المهارة الطريقة المستخدمة من قبل المعلمة لتطبيق 

  .  الموقف الذي يتطلب اتخاذ القرار المعلمة تحدد  - 

 عليهـا مـن المـصادر المتنوعـة     وااسترجاع المعلومات التي حـصل تساعد االطفال على     - 

 . والخبرات السابقة والتي تساعد على اتخاذ القرار 

 .  في بدائل للقرار المطلوب تفكير تطلب منهم ال - 

 .  التفكير في النتائج المحتملة لكل قرار بديل ثم  - 

  . اتخاذ القرار المناسب بناءاً على المعلومات الصحيحة التي تم الحصول عليها واخيرا  - 

  :أمثلة على مهارة اتخاذ القرار
ن في ما هي كل األمور التي تفعلها لو أن لديك أخ صغير رايته فجاءة يلعب بسكي )١

  المطبخ؟
  أنت تجلس وحدك في المنزل أو في مكان ما وفجأة تسمع صوت غير عادي ماذا تفعل؟ )٢
  ما جميع األمور التي تفعلها لو انك شاهدت لصا يحاول سرقة منزل احد جيرانك ؟ )٣

   المنتجرمهارة التفكي
  التفكير المنتجمهارة المقصود ب

 وقد اإلبداعية وهو جزء من العملية أعلى نتائج جديدة من طراز إلىوهو البراعة في التوصل 
  . التفكير المنتج وهو نتاج فكري خاص بالفردإلى أحياناتدفع الحاجة 

  
  الهدف من المهارة

  يتوقع من الطفل بعد ممارسة عدة نشاط تنمي هذه المهارة أن يكون قادراً على
  الطالقة في التفكير 
  الخروج عن المألوف إذا اقتضت الحاجة 
  التخيل الفعالالقدرة على  

  
   على تنمية المهارةأمثلة

  ارسم تصميما غريبا لبناية •
  اكتب قصة عن النملة •
   صديق مريضإلىاكتب رسالة  •

   مهارة التلخيص
  : التلخيصمهارةالمقصود ب
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وهي تقليص األفكار واختزالها والتقليل من حجمها مع مراعاة سالمتها من التشويه وعادة 
واألفكار الرئيسة المرتبطة به والتعبير عنها بإيجاز صياغتها باستخالص لب الموضوع 

  ووضوح
  الهدف من المهارة

  يتوقع من الطفل بعد ممارسة عدة نشاط تنمي هذه المهارة أن يكون قادراً على
  القدرة على إعادة صياغة الفكرة  
   األولوياتالقدرة على معرفة  
 القدرة على تبسيط الفكرة أو الموضوع 

  
  المهارة  لتنمية هذه أمثلة

  إيجاز أعمال األطفال في األركان  •
  العيد الحج أو األخبار التلفزيونية: أهم أحداث  •
 إعطاء الطفل قصة في المنزل وطلب تلخيصها مع األم •

  
   مهارة التفسير

  
  : التفسيرمهارةالمقصود ب

 اكتشاف إلىتناول المشكالت والظواهر العامة بطريقة عقالنية تؤدي  الوصول بالطفل إلى 
   وتبريرهاواألدلةالعالقات بينها والحكم على الشواهد 

  الهدف من المهارة

  يتوقع من الطفل بعد ممارسة عدة نشاط تنمي هذه المهارة أن يكون قادراً على
  المالحظة الدقيقة 
   تفسيرهدالقدرة على جمع البيانات عن ما يري 
 تالقدرة على صياغة الفرضيات التي تعبر عن العالقة بين المعلما 

   
   لتنمية هذه المهارة أمثلة

  مطارألافسر ظاهرة سقوط  •
  ) غمر في الماءإذا أعلى إلىتنشا قوة طفو تؤثر في الجسم (فسر  •
  به ماء بإناء وضع إذا أعلى إلىفسر لماذا يرتفع الزيت  •

  
   الحرلمهارة الخيا

   الخيال الحر مهارةالمقصود ب
ات المنطقية والواقعية وهو أعلى مستويات وهي إطالق العنان للخيال لألفكار بدون االرتباط

اإلبداع ويتحقق فيه الوصول إلى فكرة أو نظرية جديدة كليا وكذلك إخراج الطفل من عالمه 
  المألوف إلى عالم آخر وإعمال حواس الطفل في هذا العالم 

  الهدف من المهارة

  اً علىيتوقع من الطفل بعد ممارسة عدة نشاط تنمي هذه المهارة أن يكون قادر
  القدرة على توليد األفكار 
  القدرة على اإلبداع واالبتكار 
  القدرة على المرونة الطالقة في إنتاج األفكار 
   لتنمية هذه المهارة أمثلة



 هارات التفكيرعلمية في ضوء متالوحدات ال

 ٣٥

  ما كل األمور التي يمكن أن تراها لو كنت طائرا في الجو ؟ •
  ما كل األمور التي يمكن أن تسمعها لو كنت طائرا في الجو ؟ •
  لتي يمكن أن تشمها لو كنت طائرا في الجو ؟ما كل األمور ا •
 التي األمور جميع االبحر ملو كنت سمكة داخل  •

   تشمها ؟.......تسمعها.........تراها
  
  

  )األشياءاستخدامات (  التصميم وإعادةالتحوير 
  لمهارةالمقصود من ا

 وأسهل من حيث هي عملية التعديل والتطوير على األفكار واألشياء وذلك حتى تصبح أكثر فائدة
  االستخدام واقل كلفة
  الهدف من المهارة

  يتوقع من الطفل بعد ممارسة عدة نشاط تنمي هذه المهارة أن يكون قادراً على
   على التفكيراألصالة 
 القدرة على التكيف 
 الخروج عن المألوف 
ومن خالله يمكن دمج شيئين أو تعديلها أو استخدامها بطرق أخرى أو حذف جزء منها  

  عكسها أو قلبهاأو 
   لتنمية هذه المهارة أمثلة
  ما كل الطرق التي يمكن بواسطتها االستفادة من المالبس القديمة؟ -
 ما جميع الطرق التي يمكن بواسطتها تغيير شكل الكرسي ليكون أكثر راحة؟ -
  ما كل الطرق التي يمكن بواسطتها تغيير حجم وشك الشبابيك في البيت؟ -

   الناقدرمهارة التفكي
  لمهارةمقصود من اال

هي نشاط يساعد على القدرة على تقييم األشياء والمعلومات وتثمينها مع األخذ بعين االعتبار 
  وجهات النظر المختلفة للموضوع مما يؤدي إلى دعم الفكرة أو رفضها 

  الهدف من المهارة

  يتوقع من الطفل بعد ممارسة عدة نشاط تنمي هذه المهارة أن يكون قادراً على
  دار األحكام إص 
  استدعاء الخبرات السابقة وربطها بالمواقف الحالية 
  فحص وتحليل للموقف قبل اإلدالء بالحكم 
  القدرة على إبداء الرأي  
   على المهارةأمثلة

  ما كل األسباب التي دعت إلى أن األسد يكون بهذه القوة ؟ 
   الذي تحبه ولماذا تحبه؟نما الرك 
  ؟ه ولماذا ال تحب أن تأكلهبما الغذاء الذي ال تح 
   في هذه اللوحة؟كمار أي 
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  خطوات إدراج المهارات في أنشطة البرنامج اليومي

 على مهارات التفكير بطريقة مقصودة كان البد من تـدرجها مـن             األطفالحتى يتم تدريب    

األسهل إلى األصعب وتم الرجوع إلى العديد من المراجع واالسترشاد برأي المختصين من             

معيين وتربويين لهم عالقة بمهارات التفكير وكذلك االستعانة بالمختـصين فـي            أساتذة جا 

مجال التربية ذو خبرة من تربويون وتربويات وحضور عدد من الـدورات فـي مهـارات           

  : التفكير وكيفية دمجها في المناهج الدراسية وتم بذلك التوصل إلى النتائج التالية 

ارة البد أن يأخذ حقه الـوافي مـن التـدريب           حتى يصل الطفل إلى مرحلة إتقان المه       -١

عليها مـن خالل إعداد أنشطـة للبرنامج اليومي واختيار الوسائل المناسبة وكل مـا             

  . يخدم هـذه المهارة 

تم توزيع المهارات على أسابيع العام الدراسي بحيث ال يقل تطبيـق المهـارة عـن                 -٢

 لهذه المهارة وعنـدها يمكنهـا       أسبوع فأكثر إلى أن تتأكد المعلمة من اكتساب الطفل        

 . االنتقال إلى المهارة التالية 

يتم إضافة مهارة جديدة بتركيز كبير مع إدراج المهارات الـسابقة التـي سـبق وأن                 -٣

 . تدرب الطفل عليها وعدم إغفالها 

تم توزيع المهارات على الوحدات التعليمية مبدئياً ليتم تطبيقها ميـدانياً علـى عينـة        -٤

 تجريبية 

 المهارات على بعض الوحدات في جميع فترات البرنامج اليـومي وإعـادة             إدراجم  يت -٥

 . صياغة تقديم النشاط بما يتناسب وتحقيق المهارات 

على تطبيق المهارات في أنشطة البرنامج      كعينة تجريبية   تم تدريب عدد من المعلمات       -٦

 . اليومي 

كير في فتـرة لـم تتجـاوز        بدأ تنفيذ المعلمات لألنشطة باستخدام بعض مهارات التف        -٧

  : الشهرين وكانت النتيجة كما يلي 

  . ظهر استمتاع األطفال واضحاً في العملية التربوية  -١

 . أظهر بعض األطفال تميزاً في معالجة بعض المواقف التي تصادفه  -٢

 . استطاع الطفل النظر إلى الموضوع من عدة زوايا وليس من زاوية واحدة  -٣

 . هارة الطالقة واختيار البدائل الصحيحة بدأت تظهر لدى األطفال م -٤
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 . ظهر تدعيم ركيزة التعلم الذاتي لدى األطفال  -٥

زاد حماس المعلمات لتطبيق المهارات بعد لمس تلك النتائج لـدى األطفـال              -٦

 : مما أدى إلى 

   في صياغة األهداف لدى المعلمة ظهر التنوع واضحاً جلياً -

تثير أسئلة متالحقة ومفتوحـة وتتلقـى         المعلمة اختالف صياغة األسئلة فأصبحت    -

 . إجابات متعددة من األطفال 

اكتساب األطفال العديد من مهارات التفكير أدى إلى تدعيم كون الطفل محور عملية              -

 . التعلم وقلص من جهد المعلمة 

  . ظهر واضحاً اهتمام الطفل بآراء اآلخرين قبل إصداره الحكم  -٧
   

  حث التربوي مهارات التفكير في ميدان الب
  

درة  بعد استعراض أدبيات البحث التربوي الحظت الباحثة     ة    األبحاث  ن  التي اهتمت بتنمي
رة                 ة المبك ة الطفول ل في مرحل دى الطف ر ل ة     أومهارات التفكي  استراتيجيات محددة لتنمي

ى     هذه المهارات لديه آذلك عدم       ارات   وجود دراسات تساعد عل ار مه ستند  مناسبة اختي  ت
   على خصائص نمو الطفل في هذه المرحلة العمرية ولىاألبالدرجة 

  : منها األطفالبعض الدراسات في مجال مناهج رياض اما ما توصلت اليه الباحثة  فهو 
  الدراسات السابقة 

  :  )م٨١٩٩(زمزميفضيلة دراسة ) ١( 
ة          الدراسة  تهدف    ان التربي إلى تصميم قائمة معايير لمنهج رياض األطفال في ضوء أو بي

 سالمية والتربوية النفسية المعاصرة اإل
  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي  
ة                  الوصول إلى     ة والوجداني نهج في ضوء الجوانب المعرفي ة للم تحديد األسس المعياري

ددها   ة وع نفس حرآي ي    ٨٤وال وى ف ر س ارات التفكي ة لمه رق الدراس م تتط ارًا ول  معي
دى           وهو تن   ٥٢معيار رقم    ار ل داع واالبتك ى اإلب درة عل الي والق ذوق الفني والجم ة الت مي

 . الطفل من خالل استخدام الخامات واألدوات الفنية 
  : م )١٩٩٦  (دراسة النمر والعمد وبدران) ٢ 
دف   ة ته ل   الدراس ة الطف ي تربي ة ف رامج التعليمي يط الب ي لتخط ع دراس ع مرج لوض

  ربية طفل ما قبل المدرسة وتطويرها واإلحاطة بالبرامج الفعالة لت
  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي  
ال وجود قصور في  ات األطف ة احتياجات ورغب ا في تلبي د م ى ح الي إل نهج الح ذا . الم ل

ه   ة ان ت الدراس ة      أوص ة التعليمي شطة والبيئ واد واألن وير الم ن تط د م د  الب د عن  وال ب
ًال            التخطيط للمناهج مراعاة التق    ال ومساهمة آ دم العلمي واألفكار الجديدة في تربية األطف

  .من المعلمة والمدرسة وأولياء األمور في تطوير المناهج
  : م )٢٠٠٠  (دراسة الخثيلة) ٣( 
درًا من                       الدراسة  تهدف    د أن تحقق ق ل في الروضة الب شطة الطف رامج أن إلى أن إعداد ب

سي  و النف ال والالنم ي واالنفع ي واإلدراآ شطة  حرآ ذه األن د أن تراعي ه ي والب ي المعرف
  . النمو بأسلوب متوازن وبشكل محبب يجعل الطفل يقبل بشغف ورغبة للتعلم 

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي  
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ة                      البد من     رامج التربوي ل التخطيط للب ا الروضة قب ة التي توجد به ة المنطق دراسة ثقاف
رامج ودراسة االتجاهات والقوى التي                ودراسة عناصر القوة     والضعف في التخطيط للب

  لها تأثير في تنفيذ الخطط 
   :دراسة عدس ومصلح ) ٤(

دف  ة ته صية    الدراس اء شخ ي بن ة ف داف مهم ق أه اج يحق يط لمنه ى ضرورة التخط  إل
ل              األخذالطفل مع    ة مث  في االعتبار عند وضع هذا المنهاج التخطيط لبعض العوامل المهم

ار             هواي ات األطفال واحتياجاتهم واهتماماتهم وضرورة تواجد النشاط في المنهج مع اعتب
  . اتجاهات التعليم في رياض األطفال 

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي  
يط       ل تخط ذلك آ ة ل ه المقبل سبة لحيات ة بالن داد وتهيئ ة إع ي مرحل ال ه اض األطف أن ري

ًا في                    لألنشطة في الروضة     ذي يلعب دورًا هام م ال وفير الجو المالئ ى ت وم عل د أن يق ال ب
ه             تهيئته للقراءة والكتابة وإآسابه المعرفة والمهارات باإلضافة إلى تنمية حواسه وملكات

  . وتوفير الفرص للتفكير المنظم الهادف 
   : م )٢٠٠٣  (دراسة الناشف) ٥( 
اهج ال          د أن تصمم المن ال بحيث تراعي أن      والتي تهدف إلى أنه ال ب خاصة برياض األطف

  . يعلم الطفل نفسه بنفسه باالستعانة بالبدائل واألفكار واألمثلة التي تساعده على ذلك 
  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي  
  . المواءمة بين احتياجات الطفل وحاجات المجتمع البد من  
شامل المتكامل ل         النمو ال ًا مع مراعاة              االهتمام ب ًا واجتماعي ًا وانفعالي ل جسميًا وعقلي لطف

 . الفروق الفردية 
 وثيق العالقة بين الطفل وبيئته التأآيد على دور الطفل أثناء عملية التعلم وت 
  : م) ٢٠٠١(دراسة إبراهيم ) ٦( 
ل                      دى الطف ة ل ة الجوانب االجتماعي ى تنمي والتي تهدف إلى إعداد محتوى منهج يهدف إل

ك بم ل    وذل ى ح ه عل ة قدرت اآلخرين وتنمي ه ب ه وعالقت يم مجتمع ق ق ى تطبي ساعدته عل
الهم                ة أطف ى تربي الي عل المشكالت ومساعدته على العناية بحالته الصحية ومساعدة األه

  . بطرق تربوية سليمة 
  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي  
  . ية المعاصرة  للمعرفة العلم المنهجمواآبة مضمونأهمية  
ى    نهج عل ساعد الم ر     ان ي ل أث ى نق ل عل درة الطف وي ق ي تق ة الت ات العقلي ة العملي تنمي

 . المعرفة 
ار        ين االعتب نهج حتى         األخذ بع سيكولوجي لمحتوي الم  يتمشى مع تطور نمو         التنظيم ال

 ذآاء الطفل 
   ) :م ٢٠٠٢بدران وعمار ( دراسة ) ٧(

اهج ر  وى من ا أن محت ذي يوضح فيه د من  وال ق سوى جانب واح ال ال يحق ياض األطف
ديم         ى تق ا إل اج تحقيقه ب فيحت اقي الجوان ا ب ة أم ب المعرف و جان ة وه داف التربوي األه
ك    وفر تل ة ت ع نتيج سلوك المتوق ساب ال ى اآت ال عل ساعد األطف ة ت ة مالئم رات تربوي خب

رتبط م        ات ال ت ساب اتجاه ر واآت ات التفكي ق بعملي داف تتعل ق أه رات فتحق رة الخب باش
  . بالمنهج بقدر ارتباطها بأنواع معينة من الخبرات التربوية 

  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي  
  . أن يكون لها وظيفة محددة مما يؤدي للتكامل  
 . احتياجات األطفال لتلك الخبرات  
 . ما تغطيه تلك الخبرات من أهداف تربوية  
 . لك الخبرات الترتيب الذي تقدم به ت 
 . مراعاة مستوى نمو األطفال وأن تهيئ لهم إيجابية االشتراك في عملية التعلم  

  : تعقيبًا على الدراسات السابقة 
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احثين في مجال                           ع الب ين جمي ًا ب اك اتفاق ين أن هن سابقة يتب في ضوء ما تم من الدراسات ال
و    ب النم ع جوان ن جمي ل م و الطف ام بنم ضرورة االهتم ة ب سيًا الطفول سميًا ونف ة ج المختلف

ذه     وذهنيًا واجتماعيًا وذلك في ضوء احتياجاته ورغباته وميوله وحتى يتحقق التكامل في ه
ال           ى أعم ل عل ا الطف الجوانب فالبد من تنظيم مواقف للطفل تحقق له هذا النمو وتساعد فيه

ذه                   ة وحتى تحصل ه ا بأقصى فاعلي تفادة  ذهنه واستعمال هذه المواقف واالستفادة منه االس
ا    ستعد به ر ي ة تفكي ة أال وهي حلق ذه الفاعلي ن ه د م ي تزي ور الت تعلم بعض األم د أن ي الب
لعالج مشكالته وتعد وسيلة ليكون بواسطتها مفكرًا جيدًا وهذه الوسيلة ليست إلهام أو تمني               
اة            وض الحي ن خ دها م تمكن بع ه لي ين ب صحيح للمحيط م ال ابرة والفه د والمث ا بالجه إنم

  .ف والقدرة على مواجهة المستجدات بكل فاعلية ومرونة والتكي
     آاآلتي تكون لدينا هذه النتائج وهي أنلذلك آان البد 

ت              .١ ى أن عددًا من أساليب ال ل طرح           علميؤآد البحث التربوي عل ر مث ارات التفكي دعم مه  ت
ام با            ألسئلة ذات   األسئلة المباشرة، واستخدام المناقشة الفاعلة التي يتم من خاللها االهتم

  .التفكير العالي، واستخدام أسلوب حل المشكالت
ال          نميةيؤدي تدريب المعلمة على ت     .٢  مهارات التفكير المختلفة إلى زيادة في تحصيل األطف

  . مستقبال باإلضافة إلى زيادة قدرتهم على التكيف والتفاعل مع البيئة المحيطة األآاديمي
دريب المعلمة   باإلضافة إلى محتوى البرنامج ، وإلى األ     .٣ ى ت  نشطة التدريبات الصفية ، وإل

د     ع ا يعتم ر وتعليمه ارات التفكي م مه ة تعل إن نجاح عملي ر ، ف ارات التفكي دريس مه ى ت ل
  .أيضًا على عوامل مهمة أخرى مثل الدعم اإلداري الحكومي أو األهلي،

ر وتع .٤ ارات التفكي يم مه ة تعل رًا ألن عملي ي اللمنظ ال ف شكل فع ا ب بي روضاته ًا تطل  وقت
  .طويًال ، فإن الدعم اإلداري من المناطق التعليمية المختلفة يصبح ضروريًا للغاية

م    .٥ ة تعل شجع لعملي ابي والم و اإليج وفير الج ى ضرورة ت وي عل ائج البحث الترب د نت تؤآ
  . الجديدةواألطروحاتمهارات التفكير،بحيث يكون المتعلم حرًا في التعامل مع األفكار 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ثالثصل الالف
  

   الدراسةإجراءات
  حدود الدراسة )١
  منهج الدراسة )٢
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  إجراءات الدراسة )٣
 عينة الدراسة  )٤
  أداة الدراسة  )٥
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  حدود الدراسة

وي                : المجال البشري  سلك الترب ين لل تشمل الدراسة فئات مختلفة من المجتمع ومن المنتم
  : وهم 

  مشرفات تربويات لمرحلة رياض األطفال 
  إداريات ومعلمات المرحلة 
  األطفال من ذآور وإناث حسب هذه المرحلة العمرية  

ال  اديميالمج اض :األآ نهج ري ويم م ال تق نهج  األطف و م يم وه ة والتعل ي وزارة التربي الي ف  الح
  .الوحدات التعلمية ودمج مهارات التفكير ضمن محتوى هذا المنهج  

  هـ١٤٢٥ العام الدراسي :المجال الزمني 
  منهج الدراسة  )١(

    دراسة المنهج الوصفي التحليليتستخدم ال
  : إجراءات الدراسة            

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الوضع الحالي لمنهج رياض األطفال وإمكانية 
تطبيقه لمتطلبات العصر الجديد ومدى قدرته على تنمية التفكير لدى طفل الروضة وقد 

إلى المستوى الحالي لمنهج رياض  تتضمن نظره استبانهتطلب ذلك تصميم وتقنين 
األطفال ودوره في تنمية بعض المهارات لدى الطفل بشكل مقصود وموجه وتم توزيع 

  .  حول هذا الموضوع ناالستبانة على عينة الدراسة للتعرف على آرائه

   :تهعينمجتمع الدراسة و)٢(      

ون ي عتك اض األطف  مجتم سم ري ات بق شرفات التربوي ن الم ة م ديرات  الدراس ال و م
ة     بعض  الروضات الحكومية في مدينة جدة و      الي يوضح      معلمات هذه المرحل والجدول الت

   العينة 

  )١(جدول رقم 

  يوضح توزيع العينة حسب الوظيفة
  

 عددال الوظيفـة م

  ٢٥  مشرفات تربويات  ١

  ٢٣  مديرات  ٢

  ١٠٢  معلمات  ٣

  

  

  

  : أداة الدراسة )٣(
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  ينتتكونت أداة الدراسة من استبان

دى                      :األولى ارات ل ة بعض المه ال في تنمي نهج رياض األطف وى الحالي لم وظيفة المحت
ة      الطفل بشكل مقصود وموجه   ى مؤشرات أساسية ومهم وي عل وافر     تحت لقياس مدى ت

نهج            ة   (مهارات التفكير لدى األطفال في المنهج الحالي وهو م م     )الوحدات التعليمي د ت  وق
نهج رياض األ ل م ر من خالل االستفادة من دلي ة التفكي ي تنمي ال وبعض المراجع ف طف

ة                  رات االستبانة في صورتها النهائي المنهج المدرسي وبعض أدبيات البحث في وضع فق
   مؤشر ٤٢حيث بلغ عدد هذه المؤشرات 

ة  ل الروضة : الثاني دى طف ر ل ارة التفكي ى إث ادرة عل ة الق دد المعلم غ ع  وبل
  مؤشر)٣٥(المؤشرات 

  : ستبانة صدق اإل

م  دت دق التأآ ن ص دريس و   إل ا م ق الت اهج وطرائ ين بالمن ن المعني تبانة م دس ذ ف تم األخ
إضافة إلى المقياس    المعلمة  وستبانة الخاصة بالمنهج    إل بنود ا   آل من    بمرئياتهن وتعديل 

  . إذ أضيف درجة الموافقة إليه
  : ستبانة ثبات اإل

الحية ا    ن ص د م د التأآ ة ا    إلبع ى عين ا عل م تطبيقه تبانة ت ن   س ت م تطالعية تكون  ٨س
  ستبانة إلمشرفات تربويات لقياس مدى ثبات ا

  )٢(جدول رقم 

  يوضح توزيع أداة جمع المعلومات على عينة الدراسة

  

 المستوفاةستبانات إلعدد ا المستوفاةستبانات غير إلعدد استبانات الموزعةإلعدد ا
 النسبة المئوية

 ستبانات المستوفاةإلل

٨٥  ١٢٧  ٣٣  ١٥٠%  

  

  

  

  

  

  

  تحليل المعلومات ورأي العينة في بنود االستمارة
ة                        ات العين ة معلومات االستبانة وحصر مرئي ذا الجزء من الدراسة بجدول قامت الباحثة في ه

  : عليها وذلك آاآلتي 
  درجة األهمية  درجة لموافقة

  م  قليل األهمية  مهم  مهم جدا  غير موافقة  الى حد ما  موافقة
المواصفات المطلوب توافرها في المحتوى 

  الحالي
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  حتى ينمي عادة التفكير لدى األطفال
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 ٤٣

  -  -  ٢٢  ٢٨  ٧٨  ٩٩  -  -  ٥٧  ٧٢  ٤٣  ٥٥ مناسبة المحتوى  قدرات  األطفال جميعهم  ١

  -  -  ١٧  ٢٢  ٨٣  ١٠٥  -  -  ٤٦  ٥٩  ٥٤  ٦٨ ربط المحتوى واقع الطفل وحاجات المجتمع  ٢

دام  تقنيات متنوعة في إتاحة المحتوى فرصة استخ  ٣
  -  -  ٢٠  ٢٥  ٧٦  ٩٦  ٦  ٧  ٤٧  ٦٠  ٤٤  ٥٦ تقديم األنشطة

  -  -  ١٠  ١٢  ٨٦  ١٠٩  ٤  ٥  ٥١  ٦٥  ٤٥  ٥٧ يراعي التنويع في النشاطات التربوية  ٤

  -  -  ١٣  ١٧  ٨٧  ١١٠  ٦  ٨  ٢٠  ٢٥  ٧٢  ٩٢ يسمح بالتجديد و التحديث وإضافة مستجدات إليه  ٥

اسبة تماما للبرنامج الفترة الزمنية المخصصة لكل نشاط من  ٦
  -  -  ٢  ٣  ٩٦  ١٢٢  -  -  ٦  ٨  ٩٤  ١١٩ ولقدرات األطفال

  -  -  ١٥  ١٩  ٨٤  ١٠٧  ١٠  ١٣  ٥٩  ٧٥  ٥٩  ٧٥ يثير التعاون و العمل الجماعي بين األطفال  ٧

  -  -  ٥  ٦  ٩٥  ١٢١  ١٥  ١٩  ٢٦  ٣٣  ٥٤  ٦٨ يسمح بطرح حوارات ونقاشات فعالة  ٨

  -  -  ٩  ١٠  ٩٢  ١١٧  ٢٤  ٣٠  ٥٢  ٦٦  ٢٣  ٢٩ يعطي فرص جيدة ومتنوعة للصغار للتفكير  ٩

  ٦  ٧  ٩  ١٠  ٨١  ١٠٣  ٢٠  ٢٥  ٣٤  ٥٤  ٣٨  ٤٨ يسمح بترابط الخبرات السابقة والحالية  ١٠

يشجع األطفال على إثارة أسئلة متنوعة تنمي لديه   ١١
  ٤  ٥  ٢  ٢  ٩٤  ١٢٠  ٢٦  ٣٣  ٣٧  ٤٧  ٣٧  ٤٧ القدرة على النقد و التقييم االيجابي لألفكار

  -  -  ٩  ١٠  ٩٢  ١١٧  ٩  ١١  ٤٧  ٦٠  ٤٤  ٥٦ ألطفال المختلفةيلبي جميع احتياجات ا  ١٢

  -  -  ٩  ١٠  ٨٩  ١١٣  ٢٣  ٢٩  ٣٨  ٤٩  ٣٩  ٤٩ يساعد على الطالقة في التفكير  ١٣

  -  -  ٢٠  ٢٥  ٨٠  ١٠٢  ٢٠  ٢٥  ٣٩  ٥٠  ٤١  ٥٢ ينمي الدفاعية القوية للعمل والمشارآة والحوار  ١٤

  ٩  ١٠  ١٧  ٢٢  ٧٥  ٩٥  ٢٤  ٣٠  ٣١  ٣٩  ٣٨  ٤٨ ينمي القدرة على التخيل  ١٥

  -  -  ٢٤  ٣٠  ٧٦  ٩٧  ٣٥  ٤٥  ٤٥  ٥٧  ٢٠  ٢٥ ينمي القدرة على استخدام األسلوب العلمي في التفكير  ١٦

  ٦  ٧  ٦  ٨  ٨٨  ١١١  ١٠  ١٣  ٥٦  ٧١  ٣٤  ٤٣ يساهم في امتلك الحس اإلبداعي لدى الطفل  ١٧

ينمي القدرة على إبداء الرأي بجرأة وصراحة في   ١٨
  -  -  ٢  ٢  ٩٨  ١٢٥  ١٧  ٢٢  ٤٦  ٥٩  ٤٤  ٥٦ حدود األدب 

 تنظيم األشياء و األفكار بطريقة ىينمي القدرة عل  ١٩
  ٣  ٤  -  -  ٩٧  ١٢٣  ٢١  ٢٧  ٣٦  ٤٦  ٤٣  ٥٤ فعالة

يساعده على تحديد السلبيات و االيجابيات في   ٢٠
  ٢  ٣  ٩  ١٠  ٩٠  ١١٤  ٢٠  ٢٥  ٥٤  ٦٨  ٢٧  ٣٤ موقف أو مشكلة معينة 

  ٩  ١١  -  -  ٩١  ١١٥  ١٣  ١٧  ٤٦  ٥٨  ٤١  ٥٢ ينمي لديه القدرة على التخطيط  ٢١

  -  -  ١٥  ١٩  ٨٠  ١٠١  ١٠  ١٣  ٥٣  ٦٧  ٣٧  ٤٧ دقة المالحظة و النظر دقائق األمور ىيساعده عل  ٢٢

يساعده على إعادة صياغة الفكرة الرئيسية التي   ٢٣
  ٧  ٩  ١٥  ١٩  ٧٧  ٩٨  ١١  ١٤  ٥٠  ٦٣  ٣٩  ٥٠ تشكل جوهر الموضوع

ينمي لديه القدرة على استخدام الحواس لخدمة   ٢٤
  -  -  -  -  ١٠٠  ١٢٧  ١٥  ١٩  ٢٩  ٣٧  ٥٦  ٧١ مهارات التفكير

يساعده على السرعة في استرجاع وتذآر   ٢٥
  -  -  ٢  ٢  ٩٨  ١٢٥  ٢٠  ٢٥  ٣٩  ٥٠  ٤١  ٥٢ المعلومات السابقة

ينمي لديه القدرة على تأجيل األحكام واعتبار   ٢٦
  -  -  ٤  ٥  ٩٦  ١٢٢  ١٢  ١٦  ٥٢  ٦٦  ٣٧  ٤٧ آراء اآلخرين عند الحكم

  ٢  ٣  ٣  ٤  ٩٤  ١٢٠  ٩  ١١  ٥٤  ٦٩  ٣٧  ٤٧ ل حدوثهايساعده على توقع النتائج قب  ٢٧

  -  -    -  ١٠٠  ١٢٧  ١٢  ١٥  ٥٩  ٧٥  ٣٧  ٤٧ يولد لديه القدرة على اإلبداع واالبتكار  ٢٨

  -  -    -  ٩٨  ١٢٤  ٤  ٥  ٥٤  ٦٩  ٣٨  ٤٨ ينمي لديه اتخاذ القرار باستمرار  ٢٩

يساعده على التخطيط عند اإلقدام على بعض   ٣٠
  -  -  ١١  ١٤  ٨٩  ١١٣  ١٤  ١٨  ٥٧  ٧٢  ٢٩  ٣٧ األمور الهامة

ينمي لديه القدرة على توليد بدائل  مختلفة   ٣١
  -  -  ٤  ٥  ٩٦  ١٢٢  ١٠  ١٣  ٥٤  ٦٩  ٣٥  ٤٥ واختيار المناسب منها

ينمي لديه القدرة على إنتاج اآبر قدر ممكن من   ٣٢
  -  ١  ٣  ٤  ٩٦  ١٢٢  ١٥  ١٩  ٤٩  ٦٢  ٣٥  ٤٥ األفكار

  درجة األهمية  لموافقةادرجة 

  م  قليل األهمية  مهم  مهم جدا  غير موافقة  الى حد ما  موافقة
المواصفات المطلوب توافرها في المحتوى 

  الحالي
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  ى ينمي عادة التفكير لدى األطفالحت

تقديمه لمشكالت متنوعة تمكن الطفل من استخدام   ٣٣
  ٦  ٧  ١٥  ١٩  ٧٩  ١٠٠  -  -  ٦٠  ٧٦  ١٨  ٢٣ حلول مختلفة 

 على تغيير الحالة الذهنية بتغير ينمي لديه القدرة  ٣٤
  -  -  ٩  ١١  ٩١  ١١٦  -  -  ٥٤  ٦٩  ٣١  ٣٩ الموقف

  -  ١  ٧  ٩  ٩٢  ١١٧  ٦  ٧  ٤٤  ٥٦  ٤٣  ٥٥ تنمية لديه مهارة التفسير و إعطاء المبررات  ٣٥

  -  -  ١١  ١٤  ٨٩  ١١٣  ٤  ٥  ٤٦  ٥٨  ٣٩  ٥٠ يساعده على التطوير و اإلضافة إلى الموجودات  ٣٦

  -  -  ٢٨  ٣٥  ٧٢  ٩٢  ٦  ٨  ٣١  ٣٩  ٣٩  ٤٩ اصيل الدقيقةتمكين على النظر إلى التف  ٣٧
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 ٤٤

يولد لديه القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة   ٣٨
  -  -    -  ١٠٠  ١٢٧  -  -  ٣٧  ٤٧  ٤١  ٥٢ ومع اآلخرين

ينمي لديه القدرة على تعريف األشياء بالنظر إلى   ٣٩
  ٦  ٧  ٩  ١١  ٨٦  ١٠٩  ١٠  ١٣  ٤٦  ٥٩  ٢٩  ٣٧ خصائصها 

  -  -  ٣  ٤  ٩٧  ١٢٣  ١٥  ١٩  ٤٣  ٥٥  ٣٧  ٤٧  اآلخرين ووجهات نظرهمينمي لديه احترام آراء  ٤٠

مساعدته  على اتخاذ القرار المناسب في الوقت   ٤١
  -  -  ٦  ٨  ٩٤  ١١٩  ٢٤  ٣٠  ٤٤  ٥٦  ٣٥  ٤٥ المناسب

  ١٣  ١٧  ١٢  ١٥  ٧٥  ٩٥  ٢٠  ٢٥  ٣٩  ٤٩  ٢٠  ٢٦ يساعده على االبتعاد عن المألوف المكرر   ٤٢

  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

ارات تضح من الجدول السابق أن درجة أهمية توافر المؤشرات الخاصة بتنمية            ي دى   مه ر ل  التفكي
ل        أنهننسبة عالية حتى    باألطفال وبدرجة مهمة جدا      ة آانت درجة ضئيلة         في مقياس قلي األهمي

والي                ى الت ارة فقط هي عل ، ٢٣، ٢١ ،٢٠، ١٩، ١٧، ١٥، ١١، ١٠(جدا وهي لثالث عشر عب
ارة   ) ٤٢، ٣٩، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٧ ذه العب صنا ه و فح دهاول ر   نج ارات التفكي ة مه تم بتنمي  ته

ة   األهمية قليلة أنها العينة التي اختارت    أن مما يدل على     واإلبداع ة الحديث  هي ترفض هذه الطريق
يم    ال للتعليم لذا يجب التدقيق عند اختيار الفئات المشارآة في تعل ديرات  ( من  األطف ) معلمات او م

   .لرغبة في تنمية التفكير حتى وان قصر المنهج عن توافرهاممن لديهن ا
 هذه المواصفات في المحتوى الحالي نجد أن بعضها وصل            درجة الموافقة على ضرورة توفر     أما

م       % ٩٤الى درجة    ارة رق شاط مناسبة               ٦آما في العب ل ن ة المخصصة لك الفترة الزمني  الخاصة ب
ه           تماما لقدرة األطفال وهذا مما يعزز الرأ       ي القائل بان المنهج الحالي مناسب تماما إذا أضيفت إلي

  أنواع جديدة من طرائق التعليم والتعلم مما يجعله يلبي احتياجات الطفل الحالية والقادمة 
م        األخيرةعبارات  بدأت درجة الموافقة باالنخفاض في ال     آما   وهي  ) ٢٥( والتي تبدأ من العبارة رق

ارات ت  ا بوضوح مه ر فيه ي يظه ر الت ة التفكي انمي ة فهي ال% ١٥ أم ن العين ى  م ق عل  أنتواف
وهذه داللة على قصور المحتوى الحالي وضرورة العمل على          ينمي هذه المهارات     الحاليمنهج  ال

           المستجدات المناسبة وهي ما نسميه مهارات التفكير  إضافة
   

  
  
  
  

  وضةالمعلمة القادرة على إثارة التفكير لدى طفل الر:ثانيا 
  درجة األهمية  درجة لموافقة

  مهم  مهم جدا  غير موافقة   حد ماإلى  موافقة
قليل 

  األهمية
استمارة مالحظة السلوآيات الصفية التي يجب   م

  توافرها لدى المعلمة في رياض األطفال

%  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 -  -  ٤  ٥  ٩٦  ١٢٢  -  -  ١٢  ١٥  ٩٦  ١٢٢  أن يكون لديها حسن االستماع إلى اآلخرين  ١

أن يكون لديها مهارة اإلقناع و التأثير في األطفال   ٢
 -  -  ١٩  ٢٤  ٨١  ١٠٣  -  -  ٢١  ٢٧  ٧٨  ١٠٠  والمحيطين بها 

أن تكون لبقة في المناقشة و الحوار ونقل الحديث من   ٣
 ٦  ٧  ١٦  ٢٠  ٧٩  ١٠٠  ١٢  ١٦  ١٦  ٢٠  ٧١  ٩١  موقف آلخر 

لتربوية  اتأن يكون لديها اإللمام بالمفاهيم واالتجاها  ٤
 ٩  ١٠  ١٦  ٢٠  ٧٦  ٩٧  ٩  ١٠  ٢١  ٢٧  ٧١  ٩٠  الحديثة 

 التعلم تأن يكون لديها اإللمام بطرق و استراتجيا  ٥
 -  -  ١٧  ٢٢  ٨٣  ١٠٥  ١٢  ١٥  ٢١  ٢٧  ٧٥  ٩٥  الحديثة 

 -  -  ٤  ٥  ٩٦  ١٢٢  ٤  ٥  ١٦  ٢٠  ٨٠  ١٠٢  تسعى لمعرفة احتياجات األطفال وخصائص نموهم  ٦

 -  -  ١١  ١٤  ٨٩  ١١٣  ٣  ٤  ٩  ١٠  ١٠  ١٣   لألهداف السلوآية تتصف بالقدرة على الصياغة الجيدة  ٧

 -  -  ٥  ٦  ٩٥  ١٢١  ٦  ٨  ١٦  ٢٠  ٧٨  ٩٩  أن يكون لديها القدرة على إثارة الدافعية للصغار  ٨

 ٢  ٢  ٢  ٣  ٩٦  ١٢٢  ٢  ٢  ١٢  ١٥  ٧٨  ١١٠  تسعى  الستخدام التقنيات الحديثة في التعليم  ٩
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 ٤٥

قة أن يكون لديها  القدرة على ربط الدروس الساب  ١٠
 -  -  ١٠  ١٢  ٩١  ١١٥  -  -  ١٠  ١٢  ٩١  ١١٥  بالحالية

 -  -  ٣  ٤  ٩٧  ١٢٣  ٥  ٦  ١٦  ٢٠  ٨٠  ١٠١  أن يكون لديها مهارة طرح األسئلة الصفية   ١١

 -  -  ٦  ٨  ٩٤  ١١٩  ٦  ٨  ٩  ١٠  ٨٦  ١٠٩  تكون قادرة على استخدام التعزيز المناسب  ١٢

 ٢  ٣  ١٧  ٢١  ٨١  ١٠٣  ١٢  ١٥  ٩  ١١  ٨٠  ١٠١  تكون قادرة على إتاحة الفرصة للحوار و المناقشة  ١٣

 -  -  ٩  ١١  ٩١  ١١٦  ١٠  ١٢  ٤  ٥  ٨٧  ١١٠  أن يكون لديها المهارة في ربط الدروس بحياة األطفال  ١٤

تتميز بالقدرة على توجيه األطفال إلى مصادر المعرفة   ١٥
 -  -  ٦  ٨  ٩٤  ١١٩  ١٢  ١٥  ١٤  ١٨  ٧٢  ٩٢  المختلفة

تكون قادرة على إعداد بيئة صفية مريحة ومثيرة   ١٦
 -  -  -  ١  ٩٩  ١٢٦  ٢  ٢  ٥  ٦  ٩٤  ١١٩  للتفكير

أن يكون لديها خيارات متنوعة إلتاحة الفرص للصغار   ١٧
 -  -  ٥  ٦  ٩٥  ١٢١  ٩  ١٠  ١٣  ١٦  ٨٠  ١٠١  للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم

أن يكون لديها القدرة على تنمية روح المسئولية لدى   ١٨
 -  -  ٩  ١٠  ٩٢  ١١٧  ٩  ١٠  ٩  ١٠  ٨٤  ١٠٧  األطفال

مهارة في معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى لديها ال  ١٩
 -  -  ٩  ١٠  ٩٢  ١١٧  ٢  ٢  ١١  ١٤  ٨٨  ١١١  الطفل

لديها المهارة في التعرف على قدرات األطفال ورغباتهم   ٢٠
 -  -  ٢  ٢  ٩٨  ١٢٥  ٦  ٨  ١٠  ١٢  ٨٤  ١٠٧  وميولهم في األنشطة

لديها المهارة في استخدام الوقت المخصص للنشاط   ٢١
 -  -  ٢  ٣  ٩٨  ١٢٤  ٤  ٥  ٩  ١٠  ٩٦  ١٢٢  بفاعلية 

قادرة على  إيجاد جو عائلي بالصف يدعوا إلى شعور الطفل   ٢٢
 -  -  -  -  ١٠٠  ١٢٧  ١٠  ١٢  ٦  ٧  ٤٥  ١٠٨  بالثقة و األمان

لديها مهارة التعامل مع السلوك غير المرغوب فيه   ٢٣
 -  -  ٣  ٤  ٩٧  ١٢٣  ٦  ٧  ١٧  ٢١  ٧٨  ٩٩  لتقويمه ليكون أآثر فعالية

 -  -  -  ١  ٩٩  ١٢٦  ١٢  ١٥  ١٦  ٢٠  ٧٢  ٩٢   التجديد في مجال الوحدةقادرة على التطوير و  ٢٤

تستطيع تهيئة المواقف و الخبرات لكي يتعلم األطفال   ٢٥
 -  -  ٤  ٥  ٩٦  ١٢٢  ١٠  ١٢  ١  ٢٥  ٧١  ٩٠  بأنفسهم

 و التوجيه ةيقتصر دورها داخل الصف على المشارآ  ٢٦
 -  -  ١٥  ١٩  ٨٤  ١٠٧  ١٢  ١٥  ١٢  ١٥  ٧٦  ٩٧  لعملية التعلم

ة على تنمية مهارات التفكير لدى األطفال من خالل قادر  ٢٧
 -  -  ٥  ٦  ٩٥  ١٢١  ١٤  ١٨  ١٧  ٢١  ٦٩  ٨٨  المحتوى

 ٢  ٢  ٤  ٥  ٩٤  ١٢٠  ٩  ١٠  ٢٠  ٢٦  ٧١  ٩١  تستطيع  توجيه األطفال إلى التعليم الذاتي  ٢٨

لديها القدرة على إيجاد الجو المناسب لتنمية  عادة   ٢٩
 -  -  ٢٠  ٢٥  ٨٠  ١٠٢  ٣٠  ٤٢  ٣٥  ٤٥  ٣١  ٤٠  التفكير االيجابي

 تستطيع أن تشجعهم على قبول المخاطرة في حدود   ٣٠
 ٥  ٦  ١٧  ٢٢  ٧٨  ٩٩  ٢٦  ٣٣  ٤٩  ٦٢  ٢٥  ٣٢  إمكانياتهم

 -  -  ٩  ١١  ٩١  ١١٦  ١٨  ٢٣  ٢٩  ٣٧  ٥٣  ٦٧  قادرة على  دفعهم إلى البحث و االستقصاء  ٣١

 -  -  -  ١  ٩٩  ١٢٦  ١٠  ١٢  ٢٦  ٣٣  ٦٥  ٨٢  تستطيع أن تحسن لديهم استخدام التعلم التعاوني  ٣٢

قادرة على تشجيع األفكار و المبادرات من األطفال على   ٣٣
 -  ١  -  ١  ٩٨  ١٢٥  ٣٥  ٤٤  ٣٥  ٤٤  ٣١  ٣٩  اختالفها وتفردها 

تستطيع إيجاد البيئة المناسبة لتنمية  المواطنة الصالحة   ٣٤
 -  -  -  -  ١٠٠  ١٢٧  ٢٥  ٣٢  ٥٠  ٦٤  ٢٣  ٢٩  لدى األطفال

 -  -  ٢  ٣  ٩٨  ١٢٤  ٢١  ٢٧  ٩٥  ٨٢  ١٤  ١٨  اء اآلخرينقادرة على  تشجيعهم على احترام آر  ٣٥

  
  

  أما بالنسبة للسلوآيات الصفية التي تمارسها المعلمة داخل الصف المعلمة 
ارات      سلوك المعلمة  أن  العينة   نتقريبا م % ٧١ترى نسبة   ف ة مه ى تنمي الحالي يعمل عل

ل  التفكير ا     للطف ا         % ١٩ بينم ى حد م ى سلوك المعلمة الحالي         توافق إل  داخل الصف   عل
ارات          ال توافق على    % ١٠وآان   أن ممارسات المعلمة الحالية تنمي بطريقة أو أخرى مه

  التفكير لطفل الروضة 
ا  ة  % ٩٢رى تآم ة أهمي ن العين ا   م ة يمكنه دى المعلم رات ل ذه المؤش وافر ه ة  ت تنمي

  أهميته الى حد ماترى % ٨ و  الطفل بشكل مقصود وموجه التفكير لدى
تم         معلماتالرتقاء بإعداد   الذلك البد من     ين    مختصات في رياض األطفال حيث ي اون ب  التع

ال         آليات التربية بالتنسيق مع        على هذه المرحلة و    نالقائمي ة لرياض األطف ة العام  األمان
ذا            شهادة في الروضة تحمل     علمةبحيث تكون الم   ال، وه ة تخصص رياض أطف  في التربي

ردود     اإلعداد ة    من  الروضة     التكاملي يمكنه النهوض بم زات   و بيئ اهج  وتطبيق ل  تجهي لمن
  .التي تنمي شخصية الطفل من جميع جوانبها الجديدة 
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  نتائج الدراسة
د  )١ ال إن تزوي باب    األطف ك لألس ة، وذل ة للغاي ر مهم ارات التفكي يم مه ة لتعل رامج دقيق  بب

  :اآلتية
م من المعارف     أن منهج رياض األطفال الحالي يعمل على تلبية حاجات األطفال ويكسبه آ            )٢

  .والمعلومات والمفاهيم ولكنه بحاجه إلى توظيف هذه المكتسبات في حياته العملية
ر   )٣ ة وغي ر منظم ة غي نهج بطريق ي الم دودة ف ي مواقف مح ودة ف ر موج ارات التفكي إن مه

  .مقصودة وبحاجة إلى تسليط الضوء عليها وإظهارها وتدريب الطفل عليها 
ا          قلتفكير بطري إننا بحاجة إلى إدراج مهارات ا      )٤ وفر ألبنائن ة مدروسة إلى منهجنا الحالي لن

  .القدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية 
  :  يحتوى على الشروط التاليةبحاجة ماسة إلى منهج لمرحلة رياض األطفال إننا )٥

  ربط المحتوى واقع الطفل وحاجات المجتمع .١
  يسمح بالتجديد و التحديث وإضافة مستجدات إليه .٢
   بطرح حوارات ونقاشات فعالةيسمح . ٣
  يعطي فرص جيدة ومتنوعة للصغار للتفكير .٤
يم االيجابي                      األطفاليشجع   .٥ د و التقي ى النق درة عل ه الق ئلة متنوعة تنمي لدي  على إثارة أس

  لألفكار
   تنظيم األشياء و األفكار بطريقة فعالة ىينمي القدرة عل . ٦
   األدبمي القدرة على إبداء الرأي بجرأة وصراحة في حدودين .٧
  ينمي لديه القدرة على استخدام الحواس لخدمة مهارات التفكير . ٨
  يولد لديه القدرة على اإلبداع واالبتكار . ٩

   وجهات نظرهمواعتبار ينمي لديه احترام آراء اآلخرين  .١٠
  وغيرها من الشروط التي وردت في أداة البحث ولقيت تأييدا قويا من عينة البحث 

ال إن )٦ صورة عااألطف وا ب ا زال م   م ي معظ ة ف ر المطلوب ارات التفكي زودين بمه ر م ة غي م
  ..المناطق التعليمية العالمية

ة        نمية على ضرورة االهتمام بت    التأآيد )٧ ة وفوق المعرفي ة المعرفي ر المختلف ارات التفكي  مه
 .في آن واحد

 . حاجة إلى توفير التعلم اإلبداعي ألبنائنا بشكل واسع ب )٨
ل وحدة مجموعة             ضرورة توزيع مهارات التفكير على ال      )٩ ة بحيث تنمي آ وحدات التعليمي

ة    ة تكاملي ارات بطريق ن المه ه    . م ستجدات إلي افة الم ة وإض از بالمرون نهج يمت أن الم
رد والمجتمع                       ة حاجات الف يم لتلبي تعلم والتعل دة من ال ويمكن من خالله إدخال أنواع جدي

  .في المستقبل 

   : والمقترحات التوصيات 
  . لتفكير ضمن محتوى المنهج الحالي اعتماد إدراج مهارات ا 
ا مع             تعلميهتأسيس بيئة      ثرية بدعم وتحفيز من مرآز التقنيات التربوية والمحافظة عليه

 . توفر جو يغذي التفكير ويسمو به إلى درجة أعلى من مجرد استدعاء المعلومات 
صادر       واد واألدوات والم وفير الم ي بت يم األهل ي التعل اص ف اع الخ زام القط ة إل المطلوب

 . لتطبيق البرنامج الخاص بالتعلم وفق مهارات التفكير 
ى                 ة عل مساعدة القيادات اإلدارية وذلك بتنظيم وتدعيم التدريب في  سبيل مساعدة المعلم

ك         د ذل ري بع التعلم ـ الممارسة ـ إتقان هذه الطرق مما يسهم في تحسين المستوى التفكي
 . للطفل بشكل آبير 

ة التطوي      اون مع الجهات المختصة                 تكليف لجن ال بالتع ر التربوي الخاصة برياض األطف
  . بإعداد المنهج واألنشطة المصاحبة له وتقديمها للروضات الحكومية والخاصة 
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ة        ة العام ي األمان صب ف اطق وت ف المن ي مختل ة ف ذه الدراس ة له ات مماثل راء دراس إج
  . لرياض األطفال لالستفادة من مقارنة النتائج 

ة من دراسات وأبحاث وورش عمل                 تبادل ال   خبرات بكل ما يفيد العملية التعليمية للمرحل
م               وتجارب تربوية ومؤتمرات بين األمانة العامة والمناطق المختلفة والمختصين ممن له
سعودية                ة ال سبق في دمج مهارات التفكير في المناهج الدراسية سواء في المملكة العربي

د م          شقيقة ويكون بعق سابقة في                أو الدول ال ل التجارب ال دوة خاصة بك ؤتمر خاص أو ن
 . لألطفال لتفكير مهارات التفكير وبناءها 

ات                         ادة أساسية في آلي نهج الدراسي آم ر من خالل الم ارات التفكي إدراج مادة تنمية مه
ل   ات قب ا الطالب درب عليه ة ت ة التربوي ات الجامعي ات والدراس ات المعلم ة وآلي التربي

 . لوظيفي االلتحاق بالسلك ا
دمج           ة ل ت أو مؤقت ة آان ال دائم اض األطف ة بري ة العام ي األمان ة ف ة خاص شكيل لجن ت

ة بأسلوب                    نهج للوحدات التعليمي ال في م ة رياض األطف مهارات التفكير المناسبة لمرحل
نن   ي مق اهج     . علم ين بالمن ويين المهتم صات والترب صين والمخت ن المخت ون م تتك

 . األمانة أهًال لذلك والطفولة المبكرة ومن تراهم 
تشكيل لجنة خاصة بتوعية المجتمع بأهمية مهارات التفكير لدى طفل الروضة وذلك عن         

وات            ة والقن طريق الرسائل التربوية والمطويات والمنشورات واللقاءات والمنتديات العام
 . التلفزيونية والشبكة العنكبوتية 

امال          ا الع ة ذاتهن      إيجاد قناة مفتوحة يمكن أن تتواصل معه ة لتنمي ذه المرحل في  ت في ه
  العمل وفق مهارات التفكير

دى خاص     ي منت شارات ف ز است اني أو مرآ ة أو خط مج اآس وردود فوري ق ف عن طري
  . بالطفولة المبكرة في الشبكة العنكبوتية وتتعلق بالوحدات في ضوء مهارات التفكير

  
  خاتمة 

  
سـويا نـضع اليمـين بـاليمين تتـشابك       أن نتحـد      دعـوة للجميـع      لم يكن هدفنا هنا سوى    

رسـالة أجـداده    الجيـل ليقـوم بحمـل   هذا بناء تفكير األيادي وتلتحم الجهود نعمل سويا ل
تنمية مهارات التفكيـر     و العظام الذين صنعوا الحضارة التي استقى منها الغرب علومهم        

الـرؤى  هم وعندما تتضح ل .المعرفية بشكٍل عملي لتوظيفها في حياته اليومية و خبراته
ونـدعو اهللا   .هذه الغرسة التي سنسقيها بعـرق الجبـين  ن النظرة الموضوعية لدى كوتت

العظيم الحليم أن يبارك لنا في أعمالنـا ويجعلهـا خالـصة لوجهـه الكـريم وان يكـون لنـا                     
ــصيب     ــظ والنـــــــــــــــــ ــر الحـــــــــــــــــ ــا أوفـــــــــــــــــ   منهـــــــــــــــــ
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