جامعػ ػ ػ ػ ػ ػة األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر – غزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية
قسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاىج وطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرؽ التدريس

فاػهية تىظيف انتؼهم اننشط يف تنمية انتفكري
االبتكاري ندي طفم انروضة يف قطاع غزة
The Effectiveness of Using Active Learning in Developing the
Inventory Thinking for Kindergartener in Gaza Strip
إعداد الباحثة

ميساء سميمان أبو ستو

تحت إشراؼ

د  .صديقة سميم حمس
أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد
كمية التربية -جامعة األزىر

ال ملتطلبات احلصٌل على درجة املاجشتري يف املناهج ًطزق التدرٍص
قدمت هذي الزسالة استكنا ً

6341هـ 5162 -م

(سورة األنعاـ)

ب

إهـــــداء

أهدي هذا اجلود املتٌاضع
سائل ًة اهلل عز ًجل أن ٍكٌن خالصًا لٌجوى الكزٍه
الباحثة

ج

شكر وتقدير
ش َكرْتُمْ لَ َأزِيد ََّن ُكمْ) سورة ابراىيـ  :اآلية 7
(وَِإذْ تَأَذَّنَ ر َُّب ُكمْ لَئِنْ َ

الباحثة

د

ممخص الدراسة

الدمى ،
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعمية توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط ( مسرح ُ
المجموعات الصغيرة  ،القصة  ،التعمـ بالمعب  ،لعب األدوار  ،المحاكاة  ،المناقشة  ،وطرح األسئمة ،

العصؼ الذىني  ،و حؿ المشكبلت) .

في تنمية التفكير االبتكاري لدى طفؿ الروضة بمحافظة خانيونس .
ولتحقيق ىذا اليدف استخدمت الباحثة بعض األدوات وىي :
 -1اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة (ب) .
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المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة .

 -3استبانة تقدير الوضع الثقافي االجتماعي واالقتصادي لعائبلت األطفاؿ (إعداد الباحثة).
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 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسط درجات أفراد المجموعة
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االبتكاري .
ولمتحقؽ مف ىذه الفرضيات استخدمت الباحثة المنيج التجريبي  ،ذو المجموعتيف التجيريبة

والضابطة  ،باستخداـ التطبيؽ القبمي والبعدي  ،مستخدمة اختبار تورانس لقياس التفكير االبتكاري الصورة
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ه
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نفذت ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  2015-2014ـ  ،في روضة
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ً
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 .2تأىيؿ مربيات رياض األطفاؿ ورفع قدراتيـ لمكشؼ عف األطفاؿ الذيف يتمتعوف بقدرات ابتكاريو
عالية في مرحمة مبكرة والعمؿ عمى صقؿ قدراتيـ وتدريبيـ .
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 .4عدـ الضغط عمى الطفؿ لمكتابة والنسخ  ،والحفظ الذي ال يعتمد عمى الفيـ واإلدراؾ لحقيقة األمور.
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والزيارات الميدانية المستمرة مف ِقبؿ مشرفات الرياض بالو ازرة .
 .6ضرورة إنشاء مجموعات الكترونية َعبر مواقع التواصؿ االجتماعي لمربيات رياض األطفاؿ في
فمسطيف  ،بإشراؼ و ازرة التربية والتعميـ لسيولة التواصؿ معيف  ،وارشادىف بأىـ وأحدث مناىج
وأساليب تربية الطفؿ .
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Abstract
This study aimed at knowing the effectiveness of employing some strategies of active
learning such ( toys stage - small groups – story – learning by playing – discussion – asking
questions – brainstorming – problem-solving) in developing the inventory thinking in ( fluency –
flexibility – originality ) capacity of kindergarten in Khanyounis governorate.
In order to achieve the study aim.
The researcher used many tools such:
1- Torrance Test for inventory thinking – form (B)
2- Man drawing Test for Goodanf to measure the intelligence of children. It is also used to
control intelligence variable for members of each control and experimental group.
3- A questionnaire for estimating the cultural, social and economic situation for children's
families. ( prepared by the researcher )
The researcher used the following statistical methods to analyze the data and reach
results:1- Percentage weight, frequencies and mathematical average.
2- " T " Test.
The current study tried to investigate the validity of the following hypotheses:
1- There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the grades average
of group for experimental and control group in the post- applying for the inventory
thinking scale regarding fluency skill.
2- There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the grades average
of group members for experimental and control group in the post- applying for the
inventory thinking scale regarding flexibility skill.
3- There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the grades average
of group members for experimental and control group in the post- applying for the
inventory thinking scale regarding originality skill.
4- There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the grades average
of group members for experimental and control group in the post- applying for the
inventory thinking scale regarding the total sum of inventory thinking.

In order to investigate the hypotheses. The researcher used the experimental approach
which has control and experimental group. The researcher applied post-test using Torrance Test
ز

for measuring inventory thinking-form (B) in ( fluency – flexibility – originality ) capacity. The
researcher also applied the test on a sample of children who consists of 40 male and female
kindergarten in Khanyounis governorate. The sample consisted of two groups. The control group
consists of 20 male and female kindergarten, and the experimental group included 20 male and
female kindergarten.
The study was implemented throughout the second semester in ( 2014 – 2015 ) in AlAmal Kindergarten in Khanyounis governorate.
The study reached these results:
1- There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the grades average of
members for control and experimental group in post-applying of the inventory thinking
scale regarding fluency skill in favor of the experimental group.
2- There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the grades average of
members for control and experimental group in post-applying of the inventory thinking
scale regarding flexibility skill in favor of the experimental group.
3- There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the grades average of
members for control and experimental group in post-applying of the inventory thinking
scale regarding originality skill in favor of the experimental group.
4- There is no statistically significant differences at the level(0.05) between the average
scores of the experimental group and control group in the post application to scale
innovative thinking with respect to the total of innovative thinking
Based on these results and findings, the researcher recommended the following:
1- The necessity to enrich the educational environment for kindergarten with various and
modern educational media.
2- Qualifying educators for kindergarten and raising their abilities to discover the children
who have high inventory abilities in early stage and working out to develop their abilities
and train them.
3- Recognizing the families about the importance of giving the child the chance to know his
outer world throughout practice and discovery.
4- It is also necessary not to pressurize the child to copy and rewrite and to memorize which
isn’t based on recognition and understanding.
5-

4. It was necessary to integrate kindergartens within the educational activities of the
Ministry of Education, as well as periodic supervision, continuing by the ministry Riyadh
supervisors and field visits.
ح

6-

5. It was necessary to establish an electronic groups across social net working sites to
kindergarten in Palestine, under the supervision of the Ministry of Education to ease
communication with them, and guide them the most important and the latest approaches
and methods of child-rearing.
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المقدمة
تطورت العممية التربوية في الفترة األخيرة تطو ار كبي ار وظيرت العديد مف األفكار والنظريات الحديثة
في مجاؿ التعميـ والتعمـ  ،ىذه النظريات انطمقت لتغير األنماط التقميدية لمتعمـ مؤكدة عمى أف أفضؿ أنواع

التعميـ ىو الذي يتـ عف طريؽ الخبرة وخمؽ الرغبة والدافعية لدى المتعمـ في البحث عف المعمومات بنفسو ،
بعيدا عف أساليب التمقيف واالستظيار وصب المعمومات في ذىف المتعمـ  ،ليصبح بذلؾ ىو محور العممية

التعميمية .

وتعتبر مرحمة الطفولة المبكرة األساس األوؿ لبناء شخصية اإلنساف وتحديد اتجاىاتو المستقبمية ،
ووفقا لمدور الكبير الذي باتت رياض األطفاؿ تؤديو مؤخ اًر في رعاية وتنشئة الطفؿ في ىذه المرحمة وفي
تحديد اتجاىاتو  ،نجد أنيا أصبحت تبلقي اىتماما واستدراكا كبيريف مف قبؿ التربوييف وعمماء النفس خاصة

في الوقت الحاضر  ،فشرعوا في إجراء الدراسات والخطط الموضوعية واألكاديمية والتربوية مف اجؿ االرتقاء
بأداء رياض األطفاؿ مف خبلؿ إعداد المخططات التي تعتمد عمى النظريات الحديثة لمتعمـ مف اجؿ تنمية

ميارات وقدرات وامكانات الطفؿ  ،وذلؾ في إطار قدراتو وخصائص نموه في ىذه المرحمة  .كما أف احد أىـ
األىداؼ التي تسعى الرياض لتحقيقيا ىي إكساب الطفؿ الميارات والمفاىيـ التي تساعده عمى فيـ المجتمع

الخارجي المحيط بو  ،والتفاعؿ معو بالطريقة الصحيحة والمناسبة والمبلئمة لتمكينو مستقببل مف االندماج

والعمؿ عمى بناء المجتمع واالرتقاء بو  ،وبالتالي فاف ىدؼ رياض األطفاؿ ال يقتصر عمى تعميـ األطفاؿ

مبادئ القراءة والكتابة فقط  ،بؿ يتجاوز ذلؾ مف اجؿ إعدادىـ لتمؾ الميمة التي مف شأنيا تأميف مستقبؿ
أفضؿ ليـ ولمبشرية  ،مف خبلؿ تمكينيـ و تنميتيـ بالطريقة السميمة وصوال لمتفكير الصحيح .

وقد أنعـ هللا عمى اإلنساف بنعمة التفكير وميزه بيا عمى سائر المخموقات .فمف تتطور مجتمعاتنا

ويشرؽ مستقبمنا ،إال بتنمية التفكير لدى أطفالنا الذيف ىـ رجاؿ الغد ،المتمسكيف بزماـ المبادرة والفكر والبناء.
ولمحديث عف التفكير ،البد لنا أوال مف معرفة أنواعو وأشكالو ،حيث قسـ العمماء التفكير لمستوييف ىما:

أوال :التفكير األساسي ،ويشمؿ األنشطة العقمية غير المعقدة ،وتأتي في ثبلثة مستويات حسب تصنيؼ "بموـ"
وىي :الحفظ ،والفيـ ،والتطبيؽ.

ثانيا  :التفكير المركب  ،ويتضمف ميارات التفكير المعقدة مثؿ التفكير الناقد  ،والتفكير االبتكاري  ،وحؿ

المشكبلت  ،والتفكير فوؽ المعرفي (Bloom,1956) .

وتتميز مرحمة الطفولة المبكرة بمرونة العقؿ  ،والقدرة عمى االحتفاظ بما يتعممو الطفؿ مف مفاىيـ

وأفكار  ،وىو ما يتطمب االىتماـ بيذه المميزات لبناء القاعدة العقمية لمطفؿ بطريقة صحيحة وسميمة في ىذه
المرحمة  ،ومف ىنا وجب العمؿ عمى تنمية الميارات العامة لمتفكير وفي مقدمتيا التفكير االبتكاري لدى

األطفاؿ في مرحمة مبكرة  ،بواسطة طرؽ تدريسية مناسبة مبلئمة تعمؿ عمى تحرير ىذه الطاقة والميارات
الكامنة لدييـ  ،وىو األمر الذي أكده إريكسوف

 Eriksonبضرورة التركيز عمى تنمية االبتكار لدى
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األطفاؿ ،وذلؾ مف خبلؿ توفير بيئة تعميمية مناسبة تساعد عمى إطبلؽ قدراتيـ العقمية الكامنة  ،مؤكدا عمى
دور مربية الروضة في مساعدة الطفؿ عمى االحتكاؾ بالبيئة الثقافية التي تنمي االبتكار لديو  ،وتقويـ ىذه

االبتكارات وتوجيييا نحو خدمة بيئتو ومجتمعو ( .حطيبو )4 : 2000 ،

ويتميز الطفؿ في ىذه المرحمة بعدـ قدرتو عمى الجموس في مكاف واحد لفترة طويمة  ،فيو تواؽ

لمحركة والرغبة في استكشاؼ ما يحيط بو  ،فاألطفاؿ في ىذه المرحمة يقعوف ضمف المرحمة الحسية كما
يعرفيا " بياجيو "  ،وىي المرحمة التي يتعمـ فييا مف خبلؿ المحسوسات والتي تتمثؿ فيما يراه وما يممسو

الطفؿ مف العاب ومكعبات وصمصاؿ وغيرىا مف الوسائؿ التي تساعد عمى تنمية خيالو  ،وبالتالي يحتاج

األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة إلى مكاف تكثر بو المؤثرات الحسية التي تجذب انتباىيـ وتحتوي عمى

أنشطة تفاعمية تشرؾ الطفؿ في العممية التعميمية  ،وبمراجعة خصائص التعمـ النشط نجد انو يوفر جميع ىذه

المتطمبات التي تأتي متوافقة مع خصائص الطفؿ النمائية في ىذه المرحمة  ،وىو ما يؤكده عميرة بأف " منيج
النشاط يقوـ عمى أساس حاجات األطفاؿ وخبراتيـ ورغباتيـ والنشاطات التي يرغبوف بيا ويقبموف عمييا  ،وما

يثيرىـ مف موضوعات ومشكبلت  ،ليس فقط كمجموعات  ،ولكف كأفراد حيث ييدؼ ىذا المنيج إلى تحقيؽ

نمو الطفؿ مف خبلؿ الخبرة النشطة "  ( .عميرة )179 ، 178 : 1991،

ويعرؼ سعادة التعمـ النشط بأنو " عبارة عف طريقة تعمـ وطريقة تعميـ في آف واحد ؛ حيث يشارؾ

الطمبة في األنشطة والتماريف والمشاريع بفاعمية كبيرة ؛ مف خبلؿ بيئة تعميمية غنية متنوعة  ،تسمح ليـ
باإلصغاء االيجابي  ،والحوار البناء  ،والمناقشة الثرية والتفكير الواعي  ،والتحميؿ المستمر  ،والتأمؿ العميؽ

لكؿ ما تتـ قراءتو أو كتابتو أو طرحو مف مادة دراسية ،أو أمور ،أو قضايا  ،أو أ ارء ،بيف بعضيـ البعض ؛

مع وجود معمـ يش جعيـ عمى تحمؿ مسئولية تعميـ أنفسيـ بأنفسيـ تحت إشرافو الدقيؽ  ،ويدفعيـ إلى تحقيؽ
األىداؼ الطموحة لممنيج المدرسي  ،والتي تركز عمى بناء الشخصية المتكاممة واإلبداعية لطالب اليوـ ورجؿ

الغد " ( .سعادة )33 : 2006 ،

وقد أكدت العديد مف الدراسات عمى النتائج الفعالة ألنشطة التعمـ النشط في تنمية التفكير  ،مثؿ

دراسة الزايدي (2008ـ) التي أكدت عمى وجود اثر ايجابي لمتعمـ النشط في تنمية التفكير االبتكاري

والتحصيؿ الدراسي في مادة العموـ  ،ودراسة الكيومي (2001ـ) التي أظيرت نتائجيا نجاح إستراتيجية

العصؼ الذىني في تنمية التفكير االبتكاري لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة التاريخ .

وىو األمر الذي أكده جرواف بقولو " أف التعمـ النشط يركز عمى تطوير الميارات األساسية لدى

المتعمميف وتنميتيا  ،كما يحرص التعمـ النشط عمى زيادة دافعيتيـ  ،وتزويدىـ بالتغذية الراجعة الفورية مف

المعمـ  ،إضافة إلى بقاء المعمومات في الذاكرة لفترة أطوؿ "  ( .جرواف )4 :2002 ،

ىذا التوافؽ واالنسجاـ بيف خصائص مرحمة الطفولة المبكرة وخصائص التعمـ النشط مف جية ،
والعبلقة التي أكدتيا العديد مف الدراسات بيف التعمـ النشط وتنمية التفكير االبتكاري مف جية ثانية  ،أوجد
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لدى الباحثة الدافعية والرغبة في دراسة اثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط عمى قدرات التفكير
االبتكاري لطفؿ الروضة .
مشكمة الدراسة :
رصدت الباحثة أثناء معايشتيا لواقع مؤسسات رياض األطفاؿ في محافظة خانيونس  ،مف خبلؿ
عمميا كمنسقة لممشاريع المتعمقة بالدعـ التربوي والنفسي ألطفاؿ الرياض في إحدى المؤسسات األىمية

المختصة بيذا المجاؿ لمدة  4سنوات عدد مف المشكبلت  ،كاف مف أىميا وأبرزىا اعتماد بعض مربيات
الرياض عمى التدريس باالعتماد عمى الحفظ والتمقيف والواجبات المنزلية المكثفة  ،وقد وجدت أنيا ال تناسب

األطفاؿ في ىذه المرحمة  ،ألنيا تعمؿ عمى الحد مف دافعية الطفؿ لمتعمـ  ،وقتؿ روح الحماسة واالنطبلؽ
والرغبة في االستكشاؼ والتعرؼ عمى المحيط  ،والتي تعد مف ابرز مميزات الطفؿ في ىذه المرحمة  ،وىو ما

يجعؿ الروضة نموذجا مف المدرسة .
وبناء عمى ما سبؽ تتمخص مشكمة الدراسة بالتساؤؿ الرئيسي التالي :
ما فاعمية توظيؼ التعمـ النشط في تنمية التفكير االبتكاري لدى طفؿ الروضة ؟

وينبثؽ عنو التساؤالت الفرعية التالية :

 -1ما التصور المقترح لموحدة التعميمية القائـ عمى توظيؼ أساليب التعمـ النشط لتنمية التفكير االبتكاري
لدى طفؿ الروضة ؟

 -2ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارة (الطبلقة) لدى طفؿ الروضة ؟
 -3ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارة ( المرونة ) لدى طفؿ الروضة؟

 -4ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارة ( األصالة ) لدى طفؿ الروضة ؟
فرضيات الدراسة :
 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمؽ بميارة الطبلقة .

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمؽ بميارة المرونة .

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمؽ بميارة األصالة .

 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمؽ بالمجموع الكمي لمتفكير االبتكاري .
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أىداف الدراسة :
 -1التعرؼ عمى فاعمية استخداـ التعمـ النشط في تنمية قدرات التفكيري االبتكاري ( الطبلقة  ،المرونة ،
األصالة ) لدى طفؿ الروضة في محافظة خانيونس .

 -2رصد أساليب التعمـ النشط التي ينبغي توظيفيا لتنمية التفكير االبتكاري لطفؿ الروضة وآلية استخداميا
لتحقيؽ ذلؾ .

 -3تقديـ نموذج قائـ عمى التعمـ النشط لتدريس وحدة تعميمية ألطفاؿ الرياض .
أىمية الدراسة :
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف المتغيرات التي تحاوؿ دراستيا ،والتي يمكف إيجازىا فيما يمي:
 -1تحاوؿ أف تسيـ في تقديـ نموذج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط لتدريس وحدة تعميمية ألطفاؿ الرياض قد
ت ساعد عمى تنمية قدرات التفكير االبتكاري باعتباره مستوى متقدـ مف مستويات التفكير الذي يرتقي بالفرد
والمجتمع .

 -2القاء الضوء عمى التعمـ النشط باعتباره احد أىـ األنماط الحديثة المعتمدة في التعميـ  ،والذي يعمؿ عمى
إشراؾ الطفؿ في العممية التربوية  ،باستخداـ احدث الوسائؿ والتقنيات .

 -3تتناوؿ ىذه الدراسة فئة عمرية ىامة جدا  ،في بناء المجتمع واالرتقاء بو  .وىي تستيدؼ أيضا أوؿ
مؤسسة تعميمية يتمقى فييا الطفؿ تعميمو ويمتقي بمف حولو.

 -4فتح المجاؿ لدراسات الحقة مف حيث الموضوع والمتغيرات .

 -5تقدـ نموذج لممربيات و لمقائميف عمى عممية التخطيط لمبرامج واألنشطة المقدمة لطفؿ الروضة مف
خبلؿ نتائجيا واألنشطة المتضمنة بيا .
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حدود الدراسة :
تتعمؽ ىذه الدراسة بمجموعة مف الحدود توردىا الباحثة عمى النحو التالي:
 -1الحد المكاني  :عينة مف أطفاؿ رياض األطفاؿ مكونة مف ( )40طفؿ وطفمة مف أطفاؿ الرياض في
محافظة خانيونس.

 -2الحد الزماني  :نفذت تجربة الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 2015-2014
 -3الحد الموضوعي :

أ -تتناوؿ الدراسة أربع وحدات تعميمية وىي  ( :وسائؿ الموصبلت  ،الميف والوظائؼ  ،تكوف مياه
األمطار  ،والحيوانات األليفة والمفترسة) والتي جائت متفؽ عمييا في مجموعة مف كتب المادة اإلثرائية
لمصؼ التمييدي المعتمدة في رياض األطفاؿ في قطاع غزة  ( .مرجع رقـ ) 81 ، 80

ب -بعض استراتيجيات التعمـ النشط (القصة  ،والمحاكاة  ،ولعب األدوار ،وطرح األسئمة  ،والتعمـ بالمعب ،
الدمى)
المجموعات الصغيرة  ،العصؼ الذىني  ،المناقشة  ،حؿ المشكبلت و مسرح ُ

ت -تعمؿ الدراسة عمى

قياس التفكير االبتكاري لدى عينة الدراسة عند قدرة ( الطبلقة  ،والمرونة،

واألصالة) .
مصطمحات الدراسة:

مفيوم التعمم النشط :
ُيعرؼ بونويؿ و ايسوف  Bonwell & Eeisonالتعمـ النشط بأنو " عبارة عف إتاحة الفرصة لمطمبة
لممشاركة في بعض األنشطة التي تشجعيـ عمى التفكير والتعميؽ عمى المعمومات المعروضة لمنقاش  ،بحيث
ال يكوف الطبلب فييا مجرد مستمعيف فقط  ،بؿ يعمموف عمى تطوير مياراتيـ لمتعامؿ مع المفاىيـ المختمفة

والمتعددة  ،فيـ يطبقوف  ،ويحمموف  ،ويقوموف مف خبلؿ المناقشة مع اآلخريف  ،وطرح األسئمة المتنوعة  ،أو

القياـ باإلعماؿ الكتابية  ،حيث ينيمؾ الطمبة مشتركيف في أنشطة تجبرىـ عمى االستجابة لؤلفكار
المطروحة ،وتجعميـ يفكروف كثي ار في المعمومات المقدمة إلييـ وفي كيفية استخداميا في مواقؼ تعميمية

جديدة "(Bonwell & Eeison , 1991 : 50) .
ويعرؼ ( المقاني  ،والجمؿ 2003،ـ) التعمـ النشط في معجـ المصطمحات التربوية " أنو ذلؾ التعمـ
ُ
الذي يشارؾ فيو المتعمـ مشاركة فعالة في عممية التعمـ مف خبلؿ قيامو بالقراءة والبحث واالطبلع ومشاركتو
في األنشطة الصفية والبلصفية ويكوف فييا المعمـ موجيا ومرشدا لعممية التعمـ ".

(المقاني والجمؿ 2003،ـ )98 :
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التعريف اإلجرائي لمتعمم النشط :
ىو التعمـ الذي يتيح لؤلطفاؿ تعمـ بعض المفاىيـ مف خبلؿ التفاعؿ والنشاط ضمف بيئة مثيرة
تشجعيـ عمى استخداـ األدوات المحسوسة  ،والمشاركة الفاعمة في أنشطة التعمـ بدرجة عالية مف الحرية

والخصوصية والمسئولية تحت إشراؼ المربية .

مفيوم استراتيجيات التعمم النشط :

تُعرؼ استراتيجيات التعمـ النشط بأنيا  " :مجموعة مف طرؽ التدريس التي تشرؾ المتعمميف في عمؿ
أشياء تدفعيـ إلى التفكير فيما يتعممونو  ،بحيث ينغمس المتعمموف بصورة فاعمة في عممية التعمـ أكثر مف

مجرد استيعاب المحاضرات بصورة سالبة ؛ مما يجعؿ المتعمميف منشغميف في مجموعات صغيرة بأعماؿ
ميمة وجاذبة "( .أبو ىدروس  ،والف ار )96 : 2011 ،
التعريف اإلجرائي الستراتيجيات التعمم النشط :
استراتيجيات التعمـ النشط المتمثمة فيما يمي ( :القصة  ،والمحاكاة  ،ولعب األدوار ،وطرح األسئمة ،
الدمى ) والتي
والتعمـ بالمعب  ،المجموعات الصغيرة  ،العصؼ الذىني  ،المناقشة  ،حؿ المشكبلت و مسرح ُ
تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار مدى فاعميتيا عمى تنمية التفكير االبتكاري لدى طفؿ الروضة .
مفيوم التفكير االبتكاري :
ُيعرؼ جيمفورد  Gailford 1967التفكير االبتكاري بأنو " تفكير في نسؽ مفتوح يتميز اإلنتاج فيو
بخاصية فريدة تتمثؿ في تنوع اإلجابات المنتجة التي ال تحدىا المعمومات المعطاة ".
(سعادة)261 :2006 ،

أما جونز  Jons 1972فيعرؼ التفكير االبتكاري بأنو " مزيج مف المرونة واألصالة والطبلقة

لؤلفكار التي تجعؿ المفكر قاد ار عمى تغيير طرؽ تفكيره المألوفة إلى طرؽ مختمفة أخرى ذات إنتاج تتابعي ،
وىذه تعطيو رضا عف نفسو وأحيانا عف اآلخريف" ( .صالح )24 : 1979 ،
ويرى جرواف ( )2002أف التفكير االبتكاري ىو " نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في
البحث عف حموؿ أو التوصؿ الى نواتج أصيمة لـ تكف معروفة سابقا "  ( .جرواف)83 :2002 ،
ويعرؼ الكناني (2011ـ) التفكير االبتكاري بأنو " قدرة الفرد عمى اإلنتاج إنتاجا يتميز بأكبر قدر
ُ
مف الطبلقة الفكرية والمرونة التمقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة كاستجابة لمشكمة أو موقؼ " .
( الكناني )90 : 2011 ،
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التعريف اإلجرائي لمتفكير االبتكاري :
ىو قدرة طفؿ الروضة عمى إنتاج اكبر قدر مف األفكار التي تتميز بالطبلقة  ،والمرونة  ،واألصالة
مف اجؿ إيجاد حموؿ جديدة ومتفردة  ،ويعبر عنو بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا أفراد العينة في اختبار
تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة (ب) .
مفيوم طفل الروضة :
تُعرؼ إبراىيـ ( )1998طفؿ الروضة بأنو " طفؿ ما قبؿ المدرسة االبتدائية والذي يتراوح عمره ما
بيف بداية العاـ الرابع ويستمر حتى نياية العاـ السادس وىي الفترة التي يكوف فييا الطفؿ فكرة واضحة

وسميمة عف نفس و ومفيوما محددا لذاتو الجسمية والنفسية واالجتماعية بما يساعده عمى الحياة في المجتمع ،
ويمكنو مف التكيؼ السميـ مع ذاتو " ( إبراىيـ 1998 ،ـ ) 24 :
التعريف اإلجرائي لطفل الروضة :
ىو الطفؿ الذي يتراوح عمره ( )6 – 4سنوات ،وممتحؽ بمؤسسة رياض األطفاؿ ،إما بمرحمة

(البستاف) مف ( )5-4سنوات ،أو بمرحمة (التمييدي) مف ( )6-5سنوات ،بيدؼ تحقيؽ النمو الشامؿ

المتكامؿ لو ،واعداده لدخوؿ المرحمة االبتدائية .وتستيدؼ ىذه الدراسة األطفاؿ في مرحمة التمييدي مف (-5
 )6سنوات .
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انفصم انثاني
اإلطار اننظري

 المحور األول  :طفل الروضة
 المحور الثاني  :التعمم النشط
 المحور الثالث  :التفكير االبتكاري
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مقدمة :
يتضمف ىذا الفصؿ ثبلثة محاور يتناوؿ كؿ منيا احد متغيرات الدراسة بالتفصيؿ  ،حيث أفردت
الباحثة المحور االوؿ لمحديث عف طفؿ الروضة مبتدئة بعرض بعض تعريفات أصحاب االختصاص

لمصطمح "طفؿ الروضة"  ،ثـ نشأة رياض األطفاؿ في العالـ  ،مرو ار بتاريخ نشأة رياض األطفاؿ في الدوؿ
العربية وقطاع غزة  ،وتتناوؿ الباحثة فيما بعد األىداؼ العامة لرياض األطفاؿ  ،يمييا خصائص نمو طفؿ

الروضة .

أما المحور الثاني في ىذا الفصؿ فيستيدؼ دراسة التعمـ النشط مف حيث التعريفات المختمفة لو ،
أىدافو  ،أىميتو  ،مبادئو  ،عناصره  ،و بيئتو  ،ثـ تُعرج الباحثة عمى خصائص التعمـ النشط  ،ودور كؿ مف
المربية وطفؿ الروضة في صؼ التعمـ النشط  ،وصوال لمعوقاتو  ،وأخي ار عرض ألىـ استراتيجيات التعمـ
النشط بإيجاز مع شرح مفصؿ لبلستراتيجيات التي تستيدفيا الدراسة الحالية.
ويرصد المحور الثالث المتغير التابع لمدراسة وىو التفكير االبتكاري ،بدءا بعرض بعض التعريفات

لكؿ مف التفكير ،ومفيوـ االبتكار وصوال لمتفكير االبتكاري كما عرفو بعض المختصيف ،ويتناوؿ ىذا المحور
فيما بعد أىمية د ارسة التفكير االبتكاري ،ومراحؿ العممية االبتكارية ،وقدرات التفكير االبتكاري ،مرو ار بالتفكير
االبتكاري عند األطفاؿ ،والعوامؿ المؤثرة في تنمية قدرات التفكير االبتكاري ،والطرؽ التي تحقؽ ذلؾ لدييـ ،

ويتطرؽ ىذا المحور فيما يمي معوقاتو ،وسمات الطفؿ المبتكر ،وختاما دور مربية الروضة في تنمية التفكير

االبتكاري .
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المحور األول :طفل الروضة

يتناوؿ ىذا المحور طفؿ الروضة حيث يبدأ بعرض بعض تعريفات أصحاب االختصاص لمصطمح

"طفؿ الروضة"  ،ثـ نشأة رياض األطفاؿ في العالـ  ،مرو ار بتاريخ نشأة رياض األطفاؿ في الدوؿ العربية

وقطاع غزة  ،ويرصد فيما بعد األىداؼ العامة لرياض األطفاؿ ،يمييا خصائص نمو طفؿ الروضة .

تُعتبر الطفولة المبكرة مف أىـ المراحؿ في حياة الطفؿ حيث تتشكؿ فييا المبنة األساسية لشخصية
الطفؿ  ،ونموه الجسمي والحركي والعقمي والمغوي أيضا  ،لذا كاف مف الضروري أف ال يترؾ الطفؿ في ىذه

المرحمة لمنمو بالفطرة بدوف متابعة وارشاد  ،وتيذيب وتوجيو .
تعريف رياض األطفال :

ُ"يمكف توضيح وفيـ معنى الروضة وأىميتيا مف خبلؿ الترجمة الدقيقة لمكممة األلمانية
 Kinergartanوالتي تعني بستانا لؤلطفاؿ  ،أو بستانا مف األطفاؿ " (.بدر 2012،ـ ، )18 :
وتُ َعرؼ رياض األطفاؿ بأنيا " كؿ مؤسسة تعميمية تقدـ تربية لمطفؿ قبؿ مرحمة التعميـ األساسي
بسنتيف عمى األكثر ويحصؿ عمى ترخيص مزاولة المينة مف و ازرة التربية والتعميـ العالي وتقسـ إلى مرحمتيف:

مرحمة البستاف  ،ويكوف األطفاؿ فييا عادة في سف ال اربعة  ،ومرحمة التمييدي  :ويكوف األطفاؿ فييا في سف
الخامسة "  ( .كتاب فمسطيف اإلحصائي 2007 ،ـ )298 :
أما الموسوعة األمريكية لمتربية (1996ـ) فترى أف رياض األطفاؿ  " :مؤسسات لؤلطفاؿ في عمر

(ثبلث إلى ست سنوات) يتمقى فييا األطفاؿ العديد مف األنشطة مثؿ  :النشاط الموسيقي  ،النشاط الفني ،
القصص والمعب  ،إلى جانب األنشطة والرحبلت  ،فضبل عف إثراء الحصيمة المغوية  ،واكسابيـ مبادئ
الحساب والعموـ في صورة تتناسب مع ىذه المرحمة العمرية "  ( .أبو سكينة ،و الصفتي 2011 ،ـ )20 :

وتُشير بدر إلى أف رياض األطفاؿ ىي  ":مؤسسات تربوية اجتماعية تيدؼ إلى تحقيؽ النمو
المتكامؿ والمتوازف لؤلطفاؿ مف جميع النواحي الجسمية والعقمية والنفسية واالجتماعية  ،باإلضافة إلى تدعيـ

وتنمية قدراتيـ عف طريؽ المعب والنشاط الحر "( .بدر 2012 ،ـ )18 ،

وتُعرفيا البيشي نقبل عف (الكتبي 1998 ،ـ ) بأنيا  " :المؤسسات التربوية التي تضـ األطفاؿ مف
غير ذوي االحتياجات الخاصة ما بيف ( )6-3سنوات والتي تقدـ لؤلطفاؿ أنشطة تربوية وتعميمية متعددة
وتطمؽ عمييا الجيات المشرفة اسـ رياض األطفاؿ  ،سواء كانت تديرىا ىيئات حكومية أو أىمية ".

نقبل عف ( :البيشي 2008 ،ـ )5 :

في حيف يرى مرداف بأنيا  " :مدارس لؤلطفاؿ الصغار الذيف أكمموا الرابعة مف عمرىـ والتي تسبؽ

المرحمة االبتدائية ومدة الدراسة فييا سنتاف :
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السنة األولى  :تعرؼ بصؼ الروضة وتخصص لؤلطفاؿ الذيف أكمموا الرابعة مف عمرىـ.
السنة الثانية :تعرؼ بالتمييدي  ,وتخصص لؤلطفاؿ الذيف قد أكمموا الخامسة مف عمرىـ".

( مرداف1970 ،ـ )12 :

نشأة رياض األطفال :
ظَيرت رياض األطفاؿ في بداية األمر كحاجة اجتماعية وليست تربوية  ،نظ ار لدخوؿ المرأة مجاؿ

العمؿ خارج المنزؿ  ،األمر الذي استدعى وجود مف يرعى الطفؿ في غيابيا  ،فظيرت مؤسسات رياض
األطفاؿ التي تعتني بأطفاؿ ما قبؿ المدرسة  ،كدور حضانة .

ويعد (جوف اموس كومينوس 1671-1592ـ) المبشر األوؿ في إنشاء رياض األطفاؿ  ،لؤلثر
ُ
الميـ الذي لعبتو أفكاره في ظيور رياض األطفاؿ فيما بعد  ،فيو صاحب أوؿ كتاب مصور ينشر لؤلطفاؿ ،
ون ادى بضرورة العناية بالطفولة  ،وأكد عمى أىمية المعب والنشاط والحركة لنمو عقؿ الطفؿ وجسمو  ،وأشار

إلى ضرورة أف يكتسب الطفؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة بعض المفاىيـ األولية المشتركة بيف جميع العموـ
التي سوؼ يدرسيا في المدرسة فيما بعد  ،وبالرغـ مف أف كومينوس اىتـ اىتماما كبي ار بالطفؿ إال انو لـ يشر

إلى ضرورة إنشاء مؤسسات تربوية خاصة بتعميـ طفؿ ما قبؿ المدرسة  ،وانما أشار فقط إلى أىمية ما
يسمى بمجموعات المعب  ،ولكنو يعتبر أوؿ مف أرسى المبادئ والنظريات التربوية والتعميمية لمطفولة المبكرة

والتي يؤخذ بيا حتى وقتنا الحاضر ( .بدر 2012،ـ )45-44 :
ثُـ ظيرت أفكار (جاف جاؾ روسو 1778- 1712ـ) في فرنسا وىو مف أشير مفكري القرف الثامف
عشر ،ورائد المدرسة الطبيعية  ،فكاف يرى أف أفضؿ وسيمة لتربية الطفؿ ىي النمو الحر المعتمد عمى ميوؿ
الطفؿ وقدراتو  ،وقد كاف صاحب بصمة واضحة ومميزة في تربية الطفؿ  ،فأعمف عف حقوؽ الطفؿ  ،وطالب

باالىتماـ بميوؿ الطفؿ ورغباتو واىتماماتو  ،ونادى بضرورة االىتماـ بالتربية البدنية وتربية الحواس حتى سف

الثانية عشر مف خبلؿ الجري والقفز  ،والتعامؿ مع المحسوسات بعيدا عف الرموز التي ال يفيميا الطفؿ ،

ويمخص روسو فمسفتو التربوية في قولو  " :إف الطبيعة ترغب في أف يكوف األطفاؿ أطفاالً قبؿ أف يكونوا

رجاالً "( أبو سكينة  ،والصفتي 2011 ،ـ  ، )27 :إال أف روسو لـ يفتتح روضة لؤلطفاؿ يطبؽ فييا أفكاره
التي بقيت نظرية .

ويعد ( بستالوزي 1827-1746ـ) المبشر الثاني بعد كومينوس حيث عمؿ جاىدا عمى تطبيؽ آراء
ُ
روسو بشكؿ عممي فأنشأ مدرسة لؤلطفاؿ الغرباء في ألمانيا  ،ويرى بستالوزي أف التربية تبدأ منذ الوالدة
ويجب ضبط جميع المؤثرات البيئية في وقت مبكرة مف حياة الطفؿ  ،وأكد عمى أىمية الدور الذي تمعبو

شخصية المربية في تكوف شخصية الطفؿ ،ومف أىـ انجازاتو أنو غير ىدؼ التربية مف ( التعميـ) إلى

(النمو) "وأوضح أف لمنمو ثبلثة جوانب ىي  :الجانب العقمي والجانب الجسمي والجانب األخبلقي  ،وأَطمؽ
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عمى ىذه الجوانب الثبلثة الرأس واليد و والقمب وبذلؾ جعؿ (بستالوزي) النمو ىدفا لمتربية بمعنى أف يصبح
الطفؿ ىو محور العممية التربوية  ( " ،فرماوي  ،و المجادي 2004 ،ـ )32:
وانتشرت أفكار (بستالوزي) في كؿ مكاف فافتتحت عدة مدراس تعنى باألطفاؿ في فرنسا عمى يد
(فرودوريؾ اوبرليف 1836-1740 ،ـ) في منطقة األلزاس عاـ 1780ـ ،وعرفت مدارس األطفاؿ التي

أنشأىا بمدارس (األشغاؿ اليدوية )  ،الىتمامو بتعميـ األعماؿ اليدوية لؤلطفاؿ  ،وكاف( أوبرليف ) ُيعيف في
كؿ روضة مشرفتيف  ،واحدة لتعميـ األعماؿ اليدوية واألخرى لتسمية األطفاؿ  ،وكاف قد أطمؽ عمى المعممات
اسـ قائدات الطفولة .
وفي انجمت ار أنشا ( روبرت أويف 1858-1771ـ) أوؿ مدارس إليواء األطفاؿ الفقراء ورعايتيـ في
مرحمة ما قبؿ المدرسة عاـ  1816ـ  ،في مدينة نيوالنرؾ باسكتمندا  ،بالقرب مف مصنعو  ،وقاـ اويف بذلؾ

إليمانو بأىمية مرحمة الطفولة  ،وأىمية السنوات األولى مف عمرىـ مف جية  ،ولزيادة اإلنتاج بمصنعو مف

جية أخرى  ،حيث تتـ رعاية أطفاؿ األسر العاممة في مصنعو دوف الحاجة إلى رفع أجورىـ  ،موف ار كذلؾ
فرصا لمعمؿ لؤلميات واألخوة الكبار  ،وشدد اويف عمى المربيات ضرورة االىتماـ باألطفاؿ ومعاممتيـ بميف

ورقة وزرع االحتراـ المتبادؿ والثقة بينيـ  ،وكذلؾ عدـ االعتماد عمى التعميـ الشكمي وانما تعميميـ مف خبلؿ

الصور والمجسمات والغناء(أبو سكينة ،والصفتي 2011 ،ـ  ، )30 :إال أف رياض األطفاؿ لـ تظير
بمفيوميا الحالي إال عمى يد العالـ ( فردرؾ ولياـ فروبؿ1852-1782،ـ ) المؤسس الحقيقي لرياض

األطفاؿ  ،فافتتح أوؿ روضة أطفاؿ عاـ 1837ـ  ،اىتمت برعاية األطفاؿ مف  7-3سنوات وسميت
(المدرسة القائمة عمى غرائز األطفاؿ الفعالة ) ثـ سميت (حديقة األطفاؿ  ) Kinder garten،ومنيا ظيرت

التسمية الحالية ( روضة األطفاؿ).

واعتمد فروبؿ عمى األشغاؿ اليدوية كالرسـ والتمويف  ،والنشاط الذاتي والتعبير ،والعمؿ الجماعي

وتنمية صمة الطفؿ بأقرانو  ،وأكد فروبؿ عمى ضرورة عدـ تدخؿ المربية في عممية التعمـ بطريقة مباشرة  ،بؿ
ترؾ المجاؿ لمطفؿ الكتشاؼ ما يستطيع مف خبرات ومعارؼ  ،مشي ار إلى أف تربية الطفؿ تحقؽ جانبيف ،

األوؿ  :فردي  ،ييتـ بتحقيؽ الذات وعف طريؽ تنمية اإلرادة واالتزاف االنفعالي والنفسي  ،والثاني :
اجتماعي ،يتمثؿ في إكساب الطفؿ العادات واالتجاىات المرغوبة  ،وغرس القيـ االجتماعية واألخبلقية فيو .

( أبو سكينة  ،والصفتي 2011 ،ـ  )24-23:؛ ( بدر 2012 ،ـ  )53-51 :ومف ىنا انتشرت رياض
األطفاؿ في العالـ فتأسست أوؿ روضة أطفاؿ في لندف عاـ( 1909ـ) عمى يد األختاف مارجريت وراشؿ
مكمبلف لمعناية باألطفاؿ الفقراء .
وتُعتبر (ماريا منتيسوري 1953 -1870 ،ـ) الطبيبة والمربية االيطالية احد أىـ المختصيف الذيف
أرسوا القواعد واألسس في تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة  " ،وقد اشتيرت مونتيسوري بما صممتو مف ألعاب
خشبية كوسائؿ لمتعميـ وانماء حواس الطفؿ وتدريبو عمى القراءة والكتابة والحساب  ،وكذلؾ بما اتبعتو مف
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أساليب مختمفة لتنمية حاسة الممس والشـ والسمع والتذوؽ " ( بدر 2012 ،ـ  ، )54 :فأتاحت الفرصة
لتنمية حواس الطفؿ مف خبلؿ األنشطة الحرة التي تعمؿ عمى النمو الجسمي والعقمي لمطفؿ  ،وقامت بإلغاء
المقاعد الكبيرة في رياض األطفاؿ واستبدلتيا بالمقاعد الصغيرة التي تناسب طبيعة نمو الطفؿ في ىذه

المرحمة .
وازداد االىتماـ برعاية األطفاؿ في بداية القرف الماضي خاصة بعد أف أوصى المؤتمر الدولي لمتربية

عاـ (1939ـ) بضرورة توفير التعميـ لؤلطفاؿ في ىذه المرحمة لمجميع  ،كما وأكد المؤتمر ضرورة االىتماـ
بتجييز الرياض بالمعدات المناسبة لؤلطفاؿ  ،وكذلؾ االىتماـ بالمباني  ،وتوفير المربيات المؤىبلت

والقادرات عمى رعاية األطفاؿ في ىذه المرحمة  ،ومف جانبيا لعبت اليونيسيؼ دو ار ميما في تسميط الضوء
عمى حاجات وقدرات األطفاؿ في ىذه المرحمة وضرورة مراعاتيا مف خبلؿ اإلعبلف العالمي لحقوؽ الطفؿ

عاـ (1959ـ)  ،والذي أكد أيضا عمى ضرورة تقديـ التسييبلت البلزمة لمساعدة األطفاؿ عمى النمو الشامؿ
والمتكامؿ جسميا وعقميا وانفعاليا ( .البيشي 2008 ،ـ )8:
مف خبلؿ العرض السابؽ ألراء وأفكار عمماء التربية يمكننا استخبلص بعض القواعد واألسس المتفؽ

عمييا بيف معظميـ  ،والتي تعبر عف المؤشرات األساسية ألىداؼ رياض األطفاؿ :
 -1االىتماـ بميوؿ الطفؿ وقدراتو :

أكد معظـ العمماء عمى ضرورة االنتباه لميوؿ وقدرات واىتمامات الطفؿ أثناء التخطيط لؤلنشطة التي ستنفذ
مع األطفاؿ خبلؿ العممية التربوية  ،حتى تنجح في جذب انتباه الطفؿ  ،مؤكديف أيضا عمى ضرورة فيـ
المربية لمتطمبات نمو الطفؿ في ىذه المرحمة .
 -2العمؿ عمى أساس تكامؿ النمو :

فاليدؼ األسمى مف التربية في مرحمة الطفولة المبكرة ىي العمؿ عمى مساعدة الطفؿ عمى النمو الشامؿ

المتكامؿ نموا صحيحا  ،في الجوانب النفسية  ،والحركية  ،والصحية  ،والمعرفية  ،واالجتماعية واألخبلقية

وغيرىا مف الجوانب التي تعمؿ عمى بناء شخصية الطفؿ ليكوف مواطنا صالحا  ،قاد ار عمى خدمة مجتمعو .
 -3التربية مف خبلؿ الحواس:

تتميز ىذه المرحمة العمرية بأنيا مرحمة المحسوسات ،بمعنى أف الطفؿ يدرؾ ويفيـ ما تدركو حواسو  ،مف
مجسمات  ،وأشكاؿ ذات ألواف أو رائحة ما  ،مف ىنا أكد المختصيف عمى ضرورة مراعاة أف يمارس الطفؿ
التعمـ مف خبلؿ حواسو  ،سواء بالوسائؿ التعميمية ذات األلواف واألشكاؿ المميزة  ،أو األناشيد  ،واإليقاعات ،

والتعرؼ عمى بيئتو المحيطة بالممس والشـ وغيرىا .
 -4التربية مف خبلؿ المعب واألعماؿ الفنية:

ُيجمع العمماء عمى ضرورة استخداـ األلعاب التربوية في تعميـ الصغار بعض المفاىيـ سواء الحسابية أو
المغوية أو العممية ،واشراؾ األطفاؿ في عمؿ بعض األشكاؿ والمجسمات ذات العبلقة بالمفاىيـ المتعممة ،
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لما لمعب واألعماؿ الفنية المختمفة مف أىمية في جذب انتباه الطفؿ وتركيزه أطوؿ فترة ممكنة  ،وكذلؾ في
إبقاء التعمـ لفترة أطوؿ  ،باإلضافة إلى عدـ شعور الطفؿ بالممؿ أثناء التعمـ .
 -5إتباع مبدأ التعمـ الذاتي:

نادى العديد مف العمماء بضرورة ترؾ الطفؿ ليستكشؼ عالمو المحيط بنفسو  ،دوف تدخؿ مباشر مف

المشرفيف عمى العممية التربوية  ،واعطائو الحرية في التعمـ  ،لما لذلؾ مف دور كبير في استثارة الطفؿ لممزيد
مف المعرفة واالبتكار والتحميؿ والتفكير المتواصؿ فيما يحيط بو مف عبلقات و ارتباطات ،كما يحقؽ التعمـ

الذاتي المزيد مف الثقة بالنفس ويساعد عمى البناء الشامؿ لشخصية الطفؿ .

 -6مبدأ حرية التعبير :

أكد المختصوف في مجاؿ تربية الطفؿ ضرورة إعطاء الطفؿ الفرصة لمتعبير عف نفسو وعف أفكاره وتخيبلتو
وأحاسيسو بحرية  ،دوف قمع أو سخرية  ،وقد يعبر الطفؿ عف نفسو مف خبلؿ الكبلـ  ،أو الرسـ  ،أو حتى

سرد القصة أو األعماؿ اليدوية وغيرىا.

 -7مبدأ الحب والعطؼ عمى الطفؿ :

ُيمثؿ الجانب الوجداني أىمية كبيرة جدا في حياة الطفؿ في ىذه المرحمة  ،لذا وجب عمى المشرفيف عمى تربية
الطفؿ معاممة بحب ومودة  ،بعيدا عف التعنيؼ والسخرية واالزدراء لما لذلؾ مف اثر كبير عمى ثقة الطفؿ
بنفسو  ،وعمى شخصيتو واتجاىاتو مستقببل .

رياض األطفال في الدول العربية :

َبدأت الدوؿ العربية تدرؾ الدور الفعاؿ لمرياض في تنشئة األطفاؿ تنشئة سميمة جسدياً ونفسياً
وانفعالياً و أخبلقيا و أكاديمياً  ،وبدأت العائبلت العربية تُقبؿ عمى الرياض لرعاية أطفاليـ ودمجيـ مع أطفاؿ
في مثؿ عمرىـ  ،مما يساعدىـ عمى االندماج مع المجتمع مستقببلً ويجعميـ أكتر تقببلً وتكيفاً مع البيئة

المحيطة  ،كما ويجعؿ انتقاليـ إلى المدرسة االبتدائية يتـ بشكؿ أكثر سبلسة .

واستمر االىتماـ بمرحمة ما قبؿ المدرسة مف قبؿ المختصيف بالتربية  ،جاىديف إلرساء قواعدىا

وأىدافيا في الوطف العربي  ،فأنشأت في مصر أوؿ روضة أطفاؿ في العاـ( 1918ـ )  ،إال انو تـ تحديد

سف االلتحاؽ برياض األطفاؿ في العاـ (1928ـ)  ،حيث حدد سف االلتحاؽ ابتداء مف الرابعة معتمديف في
خطتيا عمى  ( :المغة العربية والخط والحساب و المشاىد الطبيعية  ،واألعماؿ اليدوية  ،واألشغاؿ الفنية

والرسـ  ،واأللعاب  ،والحكاية واألناشيد والتيذيب ) ( جميؿ 2011 ،ـ )155 :
وفي سوريا تـ إنشاء أوؿ روضتيف في العاـ (1946-1945ـ) واحدة في دمشؽ وأخرى في حمب،

وحددت سف استقباؿ األطفاؿ مف  6-4سنوات  ،وكاف في كؿ منيما معممة مختصة بتعميـ الرياض تمقت
تعميميا في فرنسا  ،وباقي المربيات خريجات كمية المعممات في القدس  (.مرداف 1970 ،ـ )99 :
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"أما في لبناف فقد بدأ االىتماـ برياض األطفاؿ خبلؿ العاـ الدراسي 1969-1968ـ  ،إذ صدر
قانوف التعميـ العاـ وأدرج فيو مرحمة رياض األطفاؿ ضمف السمـ التعميمي"  ( .جميؿ 2011 ،ـ )156 :
وفي العراؽ تـ إنشاء أوؿ روضة منفصمة عف المدارس االبتدائية عاـ  1913ـ  ،وبعد خمس سنوات
أدركت و ازرة المعارؼ أىمية رياض األطفاؿ نتيجة لمتقرير العاـ  1927-1926ـ الذي أشار إلى كثر
الرسوب في الصفوؼ األولى والتي ارجع التقرير مف ضمف أسبابو عدـ وجود صفوؼ تحضيرية تسبؽ
االلتحاؽ بصفوؼ المرحمة االبتدائية  ،فأنشأت و ازرة المعارؼ حينيا روضتيف في بغداد والموصؿ .

رياض األطفال في قطاع غزة :
في ظؿ الظروؼ السياسية التي مرت بيا فمسطيف بدءاً مف التيجير عاـ 1948ـ  ،مرو ار باالنتداب،

ثـ االحتبلؿ اإلسرائيمي

لؤلراضي الفمسطينية  ،كانت دائما حاجة الفمسطينييف لمتعميـ ممحة ،و كانت

المساعي جادة مف قبؿ المؤسسات والجمعيات األىمية وكذلؾ التربوييف والوطنييف مف أبناء الوطف إلنشاء

اع ومدرؾ لحقوقو وواجباتو تجاه الوطف واألرض والقضية الفمسطينية.
جيؿ متعمـ و ٍ

وبدأ االىتماـ بتربية األطفاؿ الصغار في قطاع غزة مف خبلؿ ما كاف يسمى بالكتاتيب  ،حيث كاف
األطفاؿ يتعمموف مف خبلؿ حمقاتيا القراف الكريـ والسنة النبوية الشريفة  ،حتى أنشأت أوؿ روضة أطفاؿ في
قطاع في عاـ (1942ـ) التي أسسيا عارؼ العارؼ  ،تبعيا بعد ذلؾ تأسيس رياض أخرى حتى بمغ عدد
الرياض في عاـ (1982/1981ـ) ( )51روضة  ،التحؽ بيا ما يقارب (  )4792طفبل  ،ليصؿ عدد

رياض األطفاؿ في العاـ الدراسي ( 1990/1989ـ) ( )78روضة  ،التحؽ بيا حولي (  )7137طفبل ،
وكاف اإلشراؼ عمى رياض األطفاؿ في فترة االحتبلؿ اإلسرائيمي ميمة و ازرة الشئوف االجتماعية  ،أما بعد
تولي السمطة الوطنية الفمسطينية إدارة القطاع عاـ (1993ـ) أحيؿ اإلشراؼ عمى الرياض إلى و ازرة التربية

والتعميـ وبمغ عدد الرياض المرخصة وقتيا ( )80روضة  ،وبمغ عدد الرياض الغير مرخصة حوالي ()100
روضة  ،وفي العاـ الدراسي ( 2001/2000ـ) بمغ عدد الرياض ( )100روضة مرخصة و ( )120روضة
تعمؿ بدوف ترخيص ( .نبياف 2009،ـ ( )34 :أبو دقة وآخروف  2006،ـ )928 :

وبحسب آخر إحصائيات وزارة التربية والتعميـ العالي فإف عدد رياض األطفاؿ لمعاـ الدراسي
(2014/2013ـ) قد بمغ ( )468روضة مرخصة  ،تضـ في فصوليا ( )53905طفبلً  )26740( ،ذكور،
و ( )27165إناث ( .كتاب اإلحصاء السنوي  2014 ،ـ) .

ونبلحظ مف خبلؿ األرقاـ السابقة ارتفاع عدد رياض األطفاؿ خبلؿ العشر سنوات األخيرة ارتفاعاً
ُ
كبي ار مف جية  ،وزيادة عدد األطفاؿ الممتحقيف بالرياض مف جية أخرى  ،وتعزو الباحثة ىذا التطور إلى

ارتفاع درجة الوعي بيف األىالي بأىمية مرحمة ما قبؿ المدرسة  ،وضرورة تنمية ميارات الطفؿ العقمية ،
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والحركية  ،والنفسية  ،واالجتماعية األمر الذي يسيؿ عمى الطفؿ االندماج في بيئة المدرسة فيما بعد عقميا ،
واجتماعيا.
األىداف العامة لرياض األطفال :
تُعتبر رياض األطفاؿ احد أىـ المراحؿ التربوية التعميمية في حياة الطفؿ  ،حيث تتبمور فييا البذرة
األولية لشخصية اإلنساف  ،واتجاىاتو  ،وأخبلقو  ،وأفكاره االيجابية حوؿ نفسو واآلخريف  ،لذا تأتي أىداؼ

رياض األطفاؿ متوافقة مع أىداؼ المجتمع وفمسفتو والمستقبؿ الذي يسعى لبموغو  ،ورغـ اختبلؼ

المجتمعات في أساليب حياتيا وفمسفتيا إال انيا تتفؽ في اإلطار العاـ عمى بعض األىداؼ التي مف اجميا
أنشأت رياض األطفاؿ  ،وبمراجعة بعض األدبيات التي حاولت رصد األىداؼ العامة لرياض األطفاؿ نجدىا

كالتالي :

 -1تنمية شعور الطفؿ في ثقتو بنفسو واآلخريف .

 -2تنمية قدرة الطفؿ عمى التعبير عف أفكاره ومشاعره .

 -3تنمية الجوانب الصحية والعقمية واالنفعالية لدى الطفؿ .
 -4تربية الطفؿ وفقا لفمسفة المجتمع وأىدافو .
 -5تسييؿ عممية دمج الطفؿ مع المجتمع .
 -6ربط الطفولة بالحياة المتغيرة .

 -7تحقيؽ التواصؿ الثقافي بيف الطفؿ والمجتمع .
 -8تشكيؿ المدركات والمفاىيـ العقمية لمطفؿ .
 -9تنمية استقبللية الطفؿ ووعيو بذاتو .

 -10تنمية وعي الطفؿ بطرؽ النجاح .
 -11توعية الطفؿ بالفروؽ الفردية بيف األفراد واختبلؼ قدراتيـ .

 -12رعاية النمو الشامؿ لمطفؿ في ظروؼ تعتبر امتدادا لمجو األسري .
 -13تنمية قدرات الطفؿ الحركية وتدريب عضبلتو.

(أبو سكينة ،والصفتي 2011ـ؛ البيشي2008 ،ـ ؛ بدراف  2003 ،ـ)
خصائص نمو طفل الروضة :
اتفؽ كؿ مف (أبو سكينة  ،والصفتي 2011،ـ ؛ حطيبة 2009 ،ـ ؛ فرماوي  ،والمجادي ،
2004ـ؛ زقوت  2000 ،ـ ) عمى مجموعة مف خصائص نمو طفؿ الروضة توجزىا الباحثة فيما يمي :
 -1القدرات الجسمية والحركية ( :النمو الجسمي)

-1

تقوى عضبلتو  ،ويزداد حجـ العظاـ .

-3

مياراتو الحركية الكبيرة أكثر نموا مف مياراتو الحركية الدقيقة .

-2

يزداد نضج الجياز العصبي .
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-4

مدة انتباىو في تزايد  ،ولديو القدرة و القابمية لمجموس فترة أطوؿ .

-5

يتزايد نموه في التآزر بيف العيف واليد ( .التكافؤ الحسي)

-7

يعتمد اعتماداً رئيسياً عمى عضبلت الجسـ الكبيرة  ،لذلؾ نجده دائـ الجري ،والوثب والقفز و الزحؼ

-6
-8

لديو معدة صغيرة  ،إال أف نشاطو كبير  ،لذلؾ فيو يحتاج لمطعاـ عمى فترات متفاوتة.
يمكنو االحتفاظ بتوازنو عمى قدـ واحدة لمدة دقيقة .

 -9يتأخر نمو عضبلتو الصغيرة التي تحتاجيا بعض الحركات الدقيقة مثؿ :الكتابة  ،وقفؿ األزرار
ولضـ الخرز .

 -10تفضيؿ استخداـ إحدى اليديف .
 -11رغـ حركتو الكثيرة إال أف الطفؿ في ىذه المرحمة يتعب بسرعة  ،مف ثـ فيو بحاجة إلى النوـ والراحة
لفترة كافية.

 -12العيف ليست نامية بالكامؿ وليست جاىزة لمتمييز الدقيؽ  ،حيث يرى األشياء البعيدة بوضوح اكبر
مف رؤيتو لؤلشياء القريبة .

 -13مناعتو ال تزاؿ ضعيفة  ،فيو عرضة لؤلمراض المعدية  ،لذلؾ يجب تجنب إصابتو بيذه اإلمراض
واجراء التطعيمات البلزمة لو .

 -14كثي ار ما يتعمـ عف طريؽ الممس .
 -15يبدأ في فقد أسنانو المبنية .

 -16يزداد وزنو بمعدؿ  2-1كيمو جراـ في السنة .
نستخمص مما سبؽ أف نمو الطفؿ الجسمي والحركي في ىذه المرحمة يسير ببطء اكبر مف المرحمة
السابقة ليا  ،و انو ما زاؿ يتحرؾ باستمرار ولديو طاقة كبيرة  ،وىو بحاجة دائمة إلى مساعدة البالغيف لتوفير

حاجات النمو البلزمة لو  ،واإلمكانيات المواتية لنموه  ،لذا كاف مف الضروري عمى األـ والمربية اإللماـ

بالمعمومات األساسية عف طبيعة نمو جسـ الطفؿ في ىذه المرحمة  ،وتطور قدراتو وحواسو حتى تستطيع
مساندتو ودعمو في تطوير مياراتو وقدراتو .
 -2القدرات العقمية :
قصير .
-1مدى االنتباه لديو في نمو تدريجي  ،ولكنو ال يزاؿ
اً
-2يتعمـ عف طريؽ المعب  ،والتقميد  ،ومحاكاة األصوات .
-3يبدأ في استخداـ عبارات أكثر تعقيدا .

-4لديو فضوؿ  ،محب لبلستطبلع  ،دائـ السؤاؿ عف كؿ ما يحيط بو .
-5ذاكرتو في نمو متزايد .

-6ال يزاؿ تفكيره متمرك از حوؿ ذاتو .
-7ينطؽ معظـ الحروؼ بطريقة صحيحة .
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-8يميز التشابو واالختبلؼ  ،ويمكنو تصنيؼ بعض المجموعات .
-9يدرؾ األشكاؿ  ،واأللواف  ،واألحجاـ  ،والمسافات .

 -10ييتـ بأحداث الحياة الرئيسية ويسأؿ عنيا كالميبلد  ،والموت  ،والزواج وغيرىا.
 -11خيالو خصب وتفكيره غير منطقا .
نبلحظ أف أىـ حاجات النمو العقمي لمطفؿ في ىذه المرحمة الحاجة إلى البحث واالستكشاؼ،

واستخداـ حواسو الكتشاؼ العالـ الخارجي وتكويف خبراتو ،مف ىنا تظير أىمية مساندة المشرفيف عمى تربية
الطفؿ لمحاوالتو في فيـ عالمو و اإلجابة عمى تساؤالتو بما يناسب إدراكو ،ومعارفو السابقة .
الجانب االنفعالي :
 -1يحتاج إلى الشعور الشامؿ باألمف الحقيقي .
 -2كثي ار ما يصاب بنوبات مف الغضب والخوؼ والقمؽ واالندفاع  ،نتيجة رغبتو المستمرة في كشؼ
المجيوؿ الذي يحيط بو .

 -3تزداد االستجابات االنفعالية المفظية وتحؿ محميا تدريجيا االنفعاالت الجسمية.
 -4انفعاالتو قصيرة المدى  ،حادة في شدتيا .

 -5لديو رغبة نامية لمتقبؿ  ،ويرغب في الشعور باالنجاز .
 -6يرتبط انفعاليا بالمنزؿ والعائمة  ،فيتمركز حبو حوؿ والديو .
 -7يحب أف يكوف األوؿ .

 -8يبدأ في التعبير عف أفكاره ومشاعره .
 -9كثي ار ما يعارض مف حولو في محاولة إلثبات ذاتو .

 -10يحب نقؿ الرسائؿ الشفيية لمكبار .
 -11يجد المواقؼ الجديدة مخيفة .

تتميز حياة الطفؿ االنفعالية في ىذه المرحمة بتغير كبير ،وتعد حاجة الطفؿ لمشعور باألماف والحب

مف أىـ حاجات الطفولة  ،والتي تساعد عمى نمو شخصية الطفؿ نموا سميما  ،وتدعـ ثقتو بنفسو وبمف حولو
 ،مما يساعده عمى االنطبلؽ في المعب والتفكير وتكويف االتجاىات االيجابية لكؿ ما يحيط بو  " .وتؤكد

معظـ البحوث النفسية أف معظـ مشكبلت األطفاؿ اليومية ترجع إلى فقداف الشعور بالعطؼ والحب مف
المحيطيف بيـ" ( حطيبة 2009 ،ـ )104 :
 -3الميارات االجتماعية :

 -1يسعى لمصاحبة األطفاؿ اآلخريف ويسعى إلى المعب التعاوني .
 -2يميؿ إلى منافسة أقرانو  ،ويحاوؿ التفوؽ عمييـ .
 -3الوالء لممعممة  ،و االنتماء لمجماعة .
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 -4يستمتع بالمعب الدرامي  ،ولعب األدوار.
 -5يزداد وعيو بالبيئة االجتماعية  ،وتنمو الفتو بمحيطو البيئي .
" في ىذه المرحمة يتعمـ الطفؿ أسس السموؾ االجتماعي الذي يييئو لمتفاعؿ مع الحياة االجتماعية
وما تتطمبو مف توافؽ اجتماعي" (زقوت 2000،ـ  ، )62 :نبلحظ مف خبلؿ البنود السابقة أف ىذه المرحمة

مف أىـ المراحؿ التي ينمو فييا الطفؿ اجتماعيا  ،فيخرج الطفؿ مف مجتمعو الصغير جدا المتمثؿ بأسرتو إلى
عالـ اجتماعي أكبر وتنمو قدراتو عمى التفاعؿ مع اآلخريف والمشاركة  ،وتقبؿ اآلخر .
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المحور الثاني :التعمم النشط

َيستيدؼ ىذا المحور دراسة التعمـ النشط مف حيث التعريفات المختمفة لو  ،أىدافو  ،أىميتو  ،مبادئو،
عناصره  ،و بيئتو  ،ثـ تُعرج الباحثة عمى خصائص التعمـ النشط  ،ودور كؿ مف المربية وطفؿ الروضة في
صؼ التعمـ النشط  ،وصوال لمعوقاتو  ،وأخي ار عرض ألىـ استراتيجيات التعمـ النشط بإيجاز مع شرح مفصؿ

لبلستراتيجيات التي تستيدفيا الدراسة الحالية .
ظير التعمـ النشط كمصطمح في العقد األخير مف القرف العشريف  ،وازداد االىتماـ بو في تسعينيات
َ

القرف نفسو  ،وانتشر بيف المختصيف  ،والميتميف بالشأف التربوي وازداد االىتماـ بو بشكؿ كبير مع بداية
القرف الواحد والعشريف كواحد مف أىـ االتجاىات التربوية والنفسية المعاصرة في التدريس  ،والتعمـ بعد أف

أثبتت الدراسات فعاليتو في تنمية التحصيؿ وزيادة ايجابية المتعمميف في العممية التربوية .

وتَعتمد فمسفة التعمـ النشط عمى أف المتعمـ ىو محور العممية التربوية  ،فيو عنصر فعاؿ ومشارؾ
في األنشطة التعميمية  ،وتراعي الخطط التعميمية لمتعمـ النشط حاجات المتعمـ واىتماماتو وميولو واتجاىاتو

ومتطمبات نموه في كؿ مرحمة تعميمية  ،مما يجعؿ التعمـ يتـ في بيئة نشطو تستثير دافعية المتعمـ لمتعمـ ،

وتستفزه لمبحث عف المعمومات والعبلقات بيف المتغيرات  ،ليكوف التعمـ أبقى أث اًر وأكثر متعة مف مجرد جموس

المتعمـ في الفصؿ متمقياً سمبياً لممعمومات  ،مف المعمـ الذي كاف يعتبر المصدر الوحيد لممعرفة .
تعريف التعمم النشط :

تَباينت تعريفات أىؿ االختصاص لمتعمـ النشط واختمفت آرائيـ ،فمنيـ مف تناولو بوصؼ دقيؽ ،
ومنيـ مف وضعيا ضمف عبارة مختصرة  ،إال أنيـ اجتمعوا عمى أىمية التعمـ النشط  ،الذي أصبح يشكؿ

ضرورة ممحة جدا في عصرنا الحاضر حيث تتزايد المعمومات وتتدفؽ بسرعة يوماً بعد يوـ  ،فبتنا بحاجة
ماسة إلى نوع مف التعمـ نميد بو ألطفالنا سبؿ التعامؿ مع ىذا الكـ اليائؿ مف المعمومات مف خبلؿ أسس

وقواعد التوصؿ لممعمومة والتعامؿ معيا وكذلؾ توظيفيا توظيفا فاعبلً في حياتنا اليومية .

تُعرؼ المصري التعمـ النشط بأنو  " :أسموب لمتعميـ والتعمـ يعتبر المتعمـ أساسا لمعممية التعميمية ،
ويسعى إلى إكسابو ميارات الكتابة والقراءة والتأمؿ والتحميؿ والمناقشة واإلصغاء  ،بإشراؼ المعمـ ومف خبلؿ

بيئة تعميمية مرنو ومحفزة وغنية بمصادر التعمـ " ( المصري 2014 ،ـ )25 :

ويشير المالكي إلى أف التعمـ النشط ىو  " :طريقة مف طرؽ التدريس الحديثة نسبيا والتي ظيرت
ُ
كردة فعؿ لطريقة المحاضرة او لطرؽ التدريس المتمركزة حوؿ المعمـ  ،وىذا المفيوـ ظير في نياية
التسعينيات وبدأ يتبمور في بداية ىذا القرف  ،وخاصة في المنطقة العربية "( المالكي  2009 ،ـ )40:

أما سعادة فيرى أف التعمـ النشط ىو " :طريقة تعمـ وتعميـ في آف واحد يشترؾ فييا الطمبة بأنشطة

متنوعة تسمح ليـ باإلصغاء االيجابي والتفكير الواعي والتحميؿ السميـ لمادة الدراسة  ،حيث يتشارؾ
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المتعمموف في اآلراء في وجود المعمـ الميسر لعممية التعمـ مما يدفعيـ نحو تحقيؽ أىداؼ التعمـ " ( .سعادة ،
)33 : 2006

ويعرؼ ( لورنزف  ) Lorenzen , 2001 ،التعمـ النشط بأنو  ":وسيمة لتثقيؼ الطبلب  ،تسمح ليـ
ُ
بالمشاركة في الصؼ بحيث يتجاوزوف دورىـ السمبي ؛ ليأخذ الطالب بعض التوجييات والمبادرة خبلؿ تطبيؽ

األنشطة في الفصؿ  ،وىو ذلؾ التعمـ الذي يقمؿ مف دور المعمـ في المحاضرة ،ويوجو الطبلب في اتجاىات

مف شأنيا أف تسمح ليـ باالكتشاؼ  ،كما انو يعمؿ مع الطبلب اآلخريف عمى فيـ المنيج الدراسي ،ويتضمف
مجموعة متنوعة مف األساليب التي تشمؿ عمى مجموعات صغيرة مثؿ المناقشة ولعب األدوار وعمؿ

المشاريع وطرح األسئمة  ،واليدؼ منيا جعؿ الطبلب يعمموف أنفسيـ بأنفسيـ  ،بإشراؼ مف معمميـ" .

ويعرفو الحيمة بأنو  " :التعميـ ذو المعنى والمفيد  ،ذو القيمة القابؿ لمبقاء واالستمرار واالستخداـ في
ُ
حياة المتعمـ الراىنة والمستقبمية ’وىو التعمـ المنتج اإلبداعي والذي يتصؼ بالعمؽ ويؤدي إلى استثمار كؿ
اإلمكانات والطاقات الكامنة لدى الفرد استثما ار خبلقا ومبدعا يساىـ في تحسيف نوعية حياة الفرد وحياة

المجتمع في آف واحد (الحيمة . )35 : 1999 ،

ويشير (سميبرماف )sliperman, 1996 ،إلى أنو  " :عندما يكوف التعمـ نشطا  ،فإف الطبلب
ُ
يقوموف بمعظـ العمؿ ويستخدموف عقوليـ في دراسة األفكار  ،وحؿ المشكبلت  ،وتطبيؽ ما تعمموه  .التعمـ
النشط سريع الخطى  ،ومرح  ،وداعـ  ،وىو انخراط شخصي لتعمـ شيء جديد عمى نحو جيد ،ألنو يساعد

عمى االستماع إليو  ،ورؤيتو  ،وطرح أسئمة حولو  ،ومناقشتو مع اآلخريف  .قبؿ كؿ شيء  ،ويحتاج الطبلب

إلى الممارسة ويستكشفوف أمو ار ( أو أشياء) بأنفسيـ  ،ويأتوف باألمثمة  ،ويجربوف الميارات  ،ويقوموف
بالمياـ التي تعتمد عمى المعرفة التي لدييـ بالفعؿ  ،أو التي يجب أف يكتسبوىا " .

ويعرؼ كؿ مف مايرز وجونز التعمـ النشط بأنو  " :بيئات التعمـ التي تسمح لمطبلب بالتحدث
ُ
واالستماع والقراءة والكتابة والتأمؿ عندما يعالجوف محتوى المقرر خبلؿ تماريف حؿ المشكمة  ،والمجموعات
الصغيرة الشكمية  ،أو الرسمية  ،والمحاكاة  ،ودراسات السيرة  ،وانتحاؿ األدوار  ،والنشاطات األخرى

وجميعيا يتطمب مف الطبلب تطبيؽ ما تعمموه " ( )Meyers & Jonse, 1993:10

أما بونويؿ و ايسوف فاختص ار تعريؼ التعمـ النشط بقوليـ بأنو  ":ىو بث اإلثارة في الفصوؿ الدراسية
" ()Bonwell & Eison 1991
ويرى كؿ مف ( تشكرينج وزيمدا  (Chickering & Zelda 1987أف التعمـ النشط ىو  " :تعمـ
َ
يشجع عمى القراءة والكتابة والمناقشة والمشاركة في حؿ المشكبلت والمشاركة في األنشطة التي تثير ميارات

التفكير العميا مثؿ التحميؿ والتركيب والتقييـ " .

ُنبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة أنيا اشتممت عمى مجموعة مف اآلراء المشتركة منيا:
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أوالً  :خاصة بالمتعمم :

 في التعمـ النشط المتعمـ ىو محور العممية التعميمية .
 يسعى التعمـ النشط إلى إكسابو ميارات التفكير العميا كالتحميؿ  ،والتركيب  ،والتقييـ .
 ييدؼ التعمـ النشط استثارة دافعية وذىف المتعمـ لتحقيؽ األىداؼ .
 يعتمد المتعمـ عمى نفسو  ،أو بمشاركة زمبلئو .
 دور المتعمـ فيو نشط وفعاؿ .

 يسمح لممتعمـ باالكتشاؼ والممارسة .
ثانياً :خاصة بالمعمم :

 المعمـ مشرؼ عمى عممية التعمـ  ،وموجو ومرشد ليا .
 المعمـ ميسر لعممية التعمـ .

ثالثاً :خاصة بالتعمم :

 التعمـ النشط تعمـ ذاتي .

 ىو طريقة تعميـ وتعمـ في آف واحد .

 ييدؼ التعمـ النشط إلى أف يستفيد المتعمـ مما يتعممو في حياتو اليومية .
 ىو تعمـ يشجع عمى المشاركة في حؿ المشكبلت .
رابعاً :خاصة ببيئة التعمم :

 بيئة التعمـ النشط مرنة ومحفزة  ،وغنية بالمصادر .
 تسمح لممتعمـ بالمشاركة والتأمؿ .

أىداف التعمم النشط :
تَعتمد الفمسفة التقميدية لمتعمـ عمى صب المعمومات في عقؿ الطفؿ  ،واضعة بذلؾ المربية في مركز
العممية التعميمية حاصرة دورىا في تمقيف األطفاؿ المحتوى التعميمي  ،ليتـ قياس التعمـ أخي ار بكمية المعمومات
التي يحفظيا الطفؿ  ،مف خبلؿ االختبارات الكتابية والشفوية  ،إال أف ىذه الفمسفة تغيرت بظيور التربوييف

الذيف دعوا إلى ضرورة تطبيؽ استراتيجيات التعمـ النشط والتي تيدؼ إلى :

 التركيز عمى إكساب األطفاؿ الفيـ العميؽ لكؿ الظواىر المحيطة بو . تنمية قدرات األطفاؿ عمى حؿ المشكبلت المختمفة . -تنمية القدرات العقمية العميا لؤلطفاؿ .

 تنمية الجوانب النفسية وميارات التفاعؿ االجتماعي لدى األطفاؿ. قياس قدرة األطفاؿ عمى بناء األفكار الجديدة . تشجيع األطفاؿ وتدريبيـ عمى التفكير الناقد .54

 تشجيع األطفاؿ عمى طرح التساؤالت  ،والمناقشة في القضايا المطروحة . -تمكيف األطفاؿ مف اكتساب ميارات التعاوف والتواصؿ مع اآلخريف

 إكساب األطفاؿ القدرة عمى التعبير عف أنفسيـ  ،وأفكارىـ ورغباتيـ بجرأة ووضوح. تدريب األطفاؿ عمى تطبيؽ معرفتيـ الجديدة في حياتيـ اليومية بطريقة فاعمة . -إكساب األطفاؿ ميارات التفكير العميا .

 تحسيف األداء المغوي والحركي عند األطفاؿ . -تنمية القدرة عمى التعمـ الذاتي عند األطفاؿ .

 زيادة قدرة األطفاؿ عمى فيـ المعرفة وبناء معنى ليا واستبقائيا .(أبو الجبيف  19-18 : 2014 ،؛ سعادة  33: 2006 ،؛ الساعدي 2011،ـ )283:
ُنبلحظ مف خبلؿ ما سبؽ أف أىداؼ التعمـ النشط متمركزة حوؿ الطفؿ  ،تسعى لتحقيؽ النمو الشامؿ
المتكامؿ لو عقميا ونفسيا واجتماعيا وحركيا ولغويا  ،وىو ما يميز التعمـ النشط الذي ييدؼ إلى إكساب

الطفؿ كؿ ما يمزمو مف معارؼ وميارات واتجاىات تساعده في حياتو المستقبمية  ،كما ويعمؿ عمى إضفاء
أجواء مف التسمية عمى عممية التعمـ  ،في سبيؿ رفع درجة استثارة ودافعية األطفاؿ لتقبؿ التعمـ بشكؿ اكبر

وأبقى أث ار لمفاىيمو المختمفة  ،ويربط التعمـ النشط ما بيف التعمـ والحياة الواقعية اليومية لمطفؿ في محاولة
لدمج األطفاؿ مع مجتمعيـ وجعميـ أكثر تكيفا معو  ،ويعمؿ عمى رفع ثقة الطفؿ في نفسو وفي قدراتو الذاتية

عمى التعمـ .
أىمية التعمم النشط :
يعد التعمـ النشط مف أىـ أساليب التعمـ الحديثة  ،وتكمف أىميتو في نتائجو االيجابية عمى العممية

التربوية والتعميمية التي تتمثؿ فيما يمي :

 -1يعمؿ التعمـ النشط عمى استثارة المعرفة السابقة لؤلطفاؿ واالستفادة منيا ،وىي التي تشكؿ دليبلً
لمتعمـ الحالي ومفتاح لو.

 -2ترتفع دافعية األطفاؿ وتزداد محبتيـ لممربية ولممواد التعميمية .
 -3يتعمـ األطفاؿ مف خبلؿ التعمـ النشط استراتيجيات التعمـ نفسو – طرؽ الحصوؿ عمى المعرفة.
 -4تغيير صورة المربية بأنيا المصدر الوحيد لممعرفة .

 -5يستخدـ الطفؿ أفكاره المألوفة  ،وخبراتو السابقة لمتوصؿ إلى حموؿ فعالة لممشكمة التي يواجييا  ،مما
يجعؿ التعمـ أبقى أث ار مف التعمـ المعتمد عمى أفكار اآلخريف .

 -6تعزيز ثقة األطفاؿ بأنفسيـ وقدرتيـ عمى االعتماد عمى أنفسيـ .
َ -7يكوف التعمـ بمشاركة الطفؿ بطريقة فاعمة اكبر قيمة وأكثر بقاء مف التعمـ الذي يتمقاه مف خبلؿ
التمقيف .
ُ -8يساعد الطفؿ عمى تقدير ذاتو  ،ورفع ثقتو بنفسو .
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َ -9يدعـ العبلقات االجتماعية  ،مف خبلؿ العمؿ الجماعي  ،والمشاركة الفاعمة في األنشطة التعميمية .
ُ -10يعود األطفاؿ عمى الممارسات الديمقراطية  ،بتبادؿ اآلراء واحتراـ الرأي اآلخر وتقبمو.
ُ -11يدرب األطفاؿ عمى تحمؿ المسؤولية  ،واالعتماد عمى أنفسيـ .
ُ -12يعزز التعمـ اإليجابي لدى األطفاؿ  ،فنجدىـ مشاركيف و نشيطيف أثناء التعمـ.

َ -13يضع األطفاؿ في مواقؼ حياتية حقيقية تمكنيـ مف توظيؼ ما تعمموه بفاعمية في مواجية
مشكبلتيـ .
 -14يعمؿ عمى دمج الطفؿ في البيئة التعميمية .

ُ -15ينمي قدرات الطبلب عمى حؿ مشكبلتيـ .
ُ -16يعزز ثقة األطفاؿ في قدراتيـ عمى التعمـ بدوف مساعدة .

َ -17يعمؿ عمى تغيير صورة المعمـ التقميدية كممقف .
ُ -18ينمي ميارات التفكير العميا  ،والكثير مف الميارات األخرى لدى األطفاؿ .
ُ -19يسيـ في اكتشاؼ مواىب وىوايات األطفاؿ وقدراتيـ اإلبداعية .
ُ -20يمبي اىتمامات األطفاؿ واحتياجاتيـ ومتطمبات نموىـ .
ُ -21يشجع األطفاؿ عمى طرح األسئمة المختمفة .
ُ -22ينمي ميارات تبادؿ األفكار والخبرات بيف األطفاؿ .

ُ -23يمثؿ مجاال لمتسمية والمتعة في العمؿ والتفكير لكؿ مف الطفؿ  ،والمربية ويبعدىـ عف أجواء الممؿ
في أنشطتيـ اليومية .
 -24التركيز عمى اإلبداع الذي ُيظيره بعض األطفاؿ ذوي القدرات العقمية والفنية العالية  ،ونقؿ ىذه
القدرات إلى زمبلئيـ  ،مف خبلؿ العمؿ الجماعي  ،وتحفيزىـ عمى اإلبداع مف خبلؿ العمؿ الفردي .

 -25دمج رياض األطفاؿ مع المجتمع مف خبلؿ اطبلع أوسع عمى مشكبلت المجتمع.

(المصري 2014 ،ـ  25:؛ أبو الجبيف 2014 ،ـ  22-20 :؛ بدير 2012 ،ـ )39 :
يتضح لنا مف البنود السابقة مدى أىمية التعمـ النشط وآثاره االيجابية التي تنعكس عمى كؿ مف

المتعمـ والمجتمع عمى حد سواء  ،فيو تعمـ يساىـ مساىمة فاعمة في دمج األطفاؿ مع بيئتيـ بطريقة مرحة
وممتعو  ،تمكنيـ مف توسيع آفاؽ أفكارىـ  ،ومدركاتيـ  ،ويعمؿ عمى إكسابيـ ميارات التفكير العميا التي
تمكنيـ مف تحميؿ العبلقات ،وتقييـ المواقؼ تقيما سميما  ،جاعبل منيـ بناة لممستقبؿ قادريف عمى إيجاد حموؿ

مبتكرة لمشكبلت مجتمعاتيـ  ،مف اجؿ االرتقاء بيذه المجتمعات  ،والمساىمة في تطورىا .
مبادئ التعمم النشط :
يعتمد التعمـ النشط عمى تفعيؿ دور الطفؿ في العممية التعميمية  ،وجعمو مشاركا فعاال في أنشطتو

المتنوعة ،والتي يتـ التخطيط ليا بمراعاة حاجات واىتمامات األطفاؿ  ،والفروؽ الفردية فيما بينيـ  ،وكذلؾ
خبرات كؿ منيـ السابقة  ،وفيما يمي عرض ألىـ مبادئ التعمـ النشط :
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ُ -1يشجع عمى التفاعؿ بيف المربية واألطفاؿ .
ُ -2يشجع عمى التعاوف بيف األطفاؿ .

ُ -3يقدـ تغذية راجعة سريعة.
 -4أنشطتو التعميمية  ،وممارساتو توفر لممتعمـ الوقت الكافي لمتعمـ .
َ -5يضع توقعات عالية .
ُ -6يراعي الفروؽ الفردية .

ُ -7يراعي الذكاءات المتعددة حيث يعتمد عمى استخداـ طرقا متنوعة في التعمـ .
 -8الخبرات السابقة جسور لمخبرات الجديدة .
َ -9يرتبط ارتباطا كبي ار ببيئة المتعمـ وواقعو .
َ -10يضع المتعمـ في محور العممية التعميمية (.بدير2012 ،ـ  37 :؛ بدوي 2010،ـ )161:
عناصر التعمم النشط :

بمراجعة الباحثة لعدد مف الدراسات واألدبيات التربوية وجدت أف المختصيف يحددوف عناصر التعمـ

النشط بأنيا :

 -1استثارة دافعية األطفاؿ الداخمية  ،مف خبلؿ سؤاؿ  ،أو قصة  ،أو مشيد تمثيمي  ،أو عرض
تمفزيوني مما يدفعو إلى االستكشاؼ وبناء معرفة أبقى أث ار لدى الطفؿ .

 -2ارتباط أنشطة التعمـ النشط بالحياة الواقعية لمطفؿ  ،والتي تكوف مستمده مف أسرتو  ،وزمبلئو وبيئتو
المحيطة  ،فتكوف قريبة مف نفس الطفؿ ويسيؿ عميو التعامؿ معيا وفيـ مكنوناتيا .

 -3االعتماد عمى التعمـ بالعمؿ  ،والممارسة الواقعية والحية  ،مف خبلؿ استخداـ الوسائؿ التعميمية
المرئية والمسموعة  ،والمواد المحسوسة  ،فتكوف أكثر توافقا مع طبيعة نمو الطفؿ في ىذه المرحمة

مف التعميـ المجرد الذي يعتمد فقط عمى الكتب المقررة والسبورة فقط .

 -4احتراـ الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ  ،وبالتالي توفير العديد مف الخيارات المختمفة  ،واتاحة الفرصة
لمطفؿ ليتعمـ بما يتبلءـ مع اتجاىاتو ورغباتو ومستوى نموه .

بيئة التعمم النشط :
تَتَميز بيئة التعمـ النشط بأنيا تراعي ميوؿ األطفاؿ  ،ورغباتيـ  ،والفروؽ الفردية فيما بينيـ  ،لذلؾ
فيي تعتمد عمى تقديـ العديد مف الخيارات والبدائؿ مف وسائؿ تعميمية  ،وطرؽ تدريسية متنوعة ومتعددة ،
وتتيح لمطفؿ فرصة اختيار الطريقة التي يرغب بالتعمـ مف خبلليا  ،وفقا لما يراه متوافقا مع حاجاتو وقدراتو ،

كما تعطيو الفرصة لمتعبير عف آرائو بحرية ومناقشة آراء اآلخريف وابداء رأيو فييا  ،مما يوفر بيئة ديمقراطية
منفتحة يحترـ فييا األطفاؿ آراء اآلخريف واختياراتيـ " إف البيئات التعميمية الجيدة ىي التي تحتوي المتعمـ
وتتيح أمامو الفرصة كي يتفاعؿ مع معممو وقرينو داخؿ غرفة الصؼ  ،وتتيح لو التعبير عف نفسو بطريقة
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حرة مباشرة فبقدر ما يتفاعؿ المتعمـ بنشاط في الموقؼ التعميمي  ،بقدر ما تكوف النتائج التعميمية فعالة
ومؤثرة "  ( .الساعدي 2011 ،ـ )288 :
ومف أىـ ما تتصؼ بو بيئة التعمـ النشط أنيا تنتقؿ مف التركيز عمى المحتوى التعميمي المراد صبو
في عقوؿ األطفاؿ  ،وكذلؾ التركيز عمى المربية بوصفيا المصدر الرئيسي واألوؿ لممعمومات إلى جانب
الكتب المقرر لتركز عمى الطفؿ نفسو بوصفو محور العممية التربوية والمستيدؼ مف كافة برامجيا وخططيا،

لترتقي بو مف مجرد مستمع إلى عنصر أساسي وفعاؿ ونشط في الموقؼ التعميمي.

ويختمؼ جموس األطفاؿ في صؼ التعمـ النشط عف الصفوؼ التقميدية  ،ففي التعمـ النشط ال نرى

األطفاؿ ممتزميف بمقاعدىـ الدراسية بصورة ثابتة ومتكررة ،فأحيانا قد نجد األطفاؿ يجمسوف في صفوؼ
متتالية  ،وأحيانا أخرى قد يمتفوف في صورة مجموعات صغيرة ،أو حوؿ المربية فبل توجد صورة نمطية واحدة

لصؼ التعمـ النشط وانما تتكوف وفقا لؤلنشطة المخطط ليا .
خصائص التعمم النشط:

حاوؿ بعض المختصيف الذيف تناولوا التعمـ النشط بالبحث والدراسة تحديد مجموعة مف الخصائص

التي تميزه أوجز بعضيا فيما يمي :

 -1الطفؿ ىو محور العممية التربوية .
 -2اعتبار المربية موجية وميسرة لمتعمـ  ،وليست مصد ار لو .

 -3االىتماـ بالتغذية الراجعة ومصدرىا خبرات ومعارؼ الطفؿ السابقة .

 -4االىتماـ ببناء معرفو الطفؿ  ،وتطوير مياراتو أكثر مف نقؿ المعمومات .
 -5استخداـ طرؽ  ،ووسائؿ تدريسية متنوعة ،و تعتمد عمى تعامؿ الطفؿ معيا بحواسو  ،وتراعي الفروؽ
الفردية بيف األطفاؿ .

 -6المناخ العاـ لمبيئة الصفية ودي وامف وداعـ  ،يحترـ فيو كؿ فرد اآلخريف .

 -7التأكيد عمى التقييـ الذاتي لمطفؿ ومدى ما استوعبو مف معمومات مف خبلؿ توضيح أىداؼ التعمـ
لمطفؿ.

 -8مراعاة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ أثناء وضع األىداؼ التعميمية .

 -9التركيز عمى تنمية ميارات الطفؿ الحركية  ،وكذلؾ ميارات التفكير العميا والتفكير الناقد والتفكير
االبتكاري.

 -10تراعي أنشطة التعمـ النشط ميوؿ واىتمامات  ،وخصائص نمو الطفؿ .

 -11إ تاحة الفرصة لؤلطفاؿ الختيار ما يرغبوف بو مف األنشطة بتوفير خيارات متعددة مف الوسائؿ
التعميمية.

 -12أنشطة التعمـ النشط مثيرة لمتحدي .
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 -13دور الطفؿ فييا ايجابي  ،ونشط ومتفاعؿ .
 -14تتسـ عممية التقويـ في التعمـ النشط بأنيا مستمرة .

(سعادة 2006 ،ـ  65 :؛ الشربيني  ،والطنطاوي 2010 ،ـ )57-54 :

يتبيف لنا مف خبلؿ ما سبؽ أف خصائص التعمـ النشط قد ارتبطت بكؿ مف األىداؼ التعميمية ،

واألنشطة  ،ومنيا ما ىو مرتبط بالطفؿ الذي ىو محور العممية التعميمية  ،وأخرى بالمربية محددا دورىا

المساعد والداعـ لمطفؿ ،وتطرقت كذلؾ لمبيئة الصفية التي توفر األجواء المرحة واآلمنة لمطفؿ  ،وخصت
كذلؾ استراتيجيات التعمـ في بعض بنودىا والتي تساعد عمى النمو الشامؿ لمطفؿ مراعية الفروؽ الفردية

والمشاركة الفاعمة لمطفؿ  ،ولـ يستثنى التقويـ مف الخصائص فحددت معالمو بأنو مستمر خبلؿ التعمـ
النشط ،ويعتمد عمى التغذية الراجعة المستمرة  ،ساعيا إلى مقارنة الطفؿ بنفسو وليس باآلخريف .
دور المربية في التعمم النشط :
لقد اىتـ التعمـ النشط بدور المربية في الروضة وجعؿ ليا ادوار ميمة تؤدييا في سبيؿ الحصوؿ

عمى نتائج ايجابية ومف ىذه األدوار  ،وتعتبر المربية في فصؿ التعمـ النشط مف أىـ عناصر العممية
التربوية ،لما ليا مف دور فعاؿ في تخطيط وتنفيذ أنشطة التعمـ  ،وعمؿ التربوييف أصحاب االختصاص
جاىديف لتحديد خصائص ومياـ المربية في التعمـ النشط  ،وقد استطاعوا تحديد بعضيا كما يمي :
 -1تشجيع األطفاؿ ومساعدتيـ عمى التعمـ .

 -2رفع دافعية ا ألطفاؿ لمتعمـ  ،مف خبلؿ تنويع األنشطة و وتحقيؽ التوازف بيف األنشطة الفردية
والجماعية .

 -3التركيز عمى القضايا التي تيـ األطفاؿ في ىذا العمر وتناسب اىتماماتيـ وميوليـ وقدراتيـ .
 -4تييئة البيئة التعميمية حوؿ األطفاؿ واثرائيا بحيث تكوف محفزة ليـ .

 -5تدريب األطفاؿ عمى طرح األسئمة  ،والتفاعؿ مع بيئتيـ المحيطة ومحاولة استكشافيا .
 -6المشاركة في بناء معرفة األطفاؿ  ،واثارة خياليـ .

 -7اإلصغاء لتساؤالتيـ ومشكبلتيـ  ،والتفاوض والتجادؿ معيـ فيما يحيرىـ .
ومرشدة في الموقؼ التعميمي وكذلؾ تمثؿ المربية الداعـ الحقيقي لؤلطفاؿ
وميسرة ُ
ُ -8موجية ُ ،
معرفيا ونفسيا وعقميا .
 -9تعزيز العبلقات االجتماعية بيف األطفاؿ  ،ودعـ قدراتيـ االجتماعية مف خبلؿ مساعدتيـ عمى
التفاعؿ فيما بينيـ .

 -10الكشؼ عف مواطف الضعؼ عند كؿ طفؿ وايجاد الحموؿ المناسبة لمساعدتو .
 -11تدريب األطفاؿ لمواجية المجتمع  ،ومساعدتيـ ليكونوا مواطنيف صالحيف في المستقبؿ.

 -12االنتقاؿ مف التعمـ التقميدي إلى التعمـ الفعاؿ  ،وتطوير وسائميا التعميمية وأساليبيا التربوية
والتعميمية .
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 -13اختيار األساليب والوسائؿ التي تناسب الفئة العمرية التي تتعامؿ معيا ،مع مراعاة متطمبات
نمو األطفاؿ في ىذه المرحمة وكذلؾ الفروؽ الفردية فيا بينيـ .

 -14تشجيع األطفاؿ عمى تخطيط األنشطة التي يعتقدوف أنيـ قادروف عمى تنفيذىا  ،وكذلؾ
مساعدتيـ لتصميـ وتنفيذ أي نشاط يتخيمونو أو يفكروف فيو .

 -15توفير المناخ الداعـ نفسيا واجتماعيا لؤلطفاؿ .

 -16تضع أطفاليا دائما في مواقؼ تثير تفكيرىـ وفضوليـ  ،وحثيـ لمبحث عف إجابات.
 -17تتعاوف مع زميبلتيا لتصميـ المواقؼ التعميمية الفعالة ومتابعة لكؿ ما ىو جديد في مجاؿ
عمميا .

 -18استخداـ المواقؼ  ،واألنشطة المتنوعة أثناء التدريس .
 -19التركيز عمى الجوانب السموكية أثناء التعمـ والتعميـ .

 -20توقع الصعوبات التي قد يواجييا األطفاؿ  ،وتقديـ الدعـ ليـ في الوقت المناسب.

(الشربيني  ،والطنطاوي 2010 ،ـ  61-60 :؛ بدير 2012:ـ 233 :؛ سعادة2006 ،ـ .)113 :

إف اعتماد مربية الروضة عمى استخداـ أسموب التعمـ النشط ينقميا في عمميا مف الحياة الصفية
التقميدية الخاممة لتكوف صاحبة دور فعاؿ متفاعمة مع محيطيا بايجابية ونشاط وانسجاما مع أطفاليا

وحاجاتيـ ورغباتيـ فتكسب أطفاليا المزيد مف المعرفة والميارات الحياتية الجديدة  ،وكذلؾ السموكيات البلزمة

لمطفؿ لمواجية حياتو المستقبمية بطريقة صحيحة.
دور طفل الروضة في التعمم النشط :
ينتقؿ التعمـ النشط بطفؿ الروضة مف دوره السمبي كمتمؽ لممعرفة مف المربية فيشركو في انتزاع

المعرفة مف كؿ ما يحيط بو في بيئتو المحيطة باحثا ومفتشا عف حموؿ واجابات لكؿ ما يدور في ذىنو ،
وباستعراض بعض األدبيات التي حددت أدوار المتعمـ في التعمـ النشط يمكننا حصرىا فيما يمي :

 -1يشارؾ بفاعمية في المواقؼ التعميمية  ،مف خبلؿ ممارسة األنشطة المختمفة مكتسبا خبرات جديدة .
 -2متعاوف مع زمبلئو  ،قاد ار عمى مجاراة العمؿ الجماعي محترما قواعده .

 -3باحث عف اإلجابات المناسبة لتساؤالتو  ،محاوال فيـ ما يدور حولو مف ظواىر وعبلقات.
 -4يشارؾ بفاعمية في تنمية نفسو  ،اجتماعيا ونفسيا وتربويا .
 -5متأمؿ  ،محمؿ وقادر عمى حؿ المشكبلت .
 -6واثؽ في نفسو  ،وفي أفكاره وقدراتو .

 -7قادر عمى التعبير عف نفسو بوضوح  ،مفس ار ما يدور في عقمو مف أفكار .
 -8مشارؾ في التخطيط والتنفيذ لجميع الخطط التعميمية التي تطبؽ في الروضة سواء كانت تعميمية
اجتماعية أو ترفييية .

 -9مبادر دائما بطرح تساؤالتو والمناقشة والتعميؽ عمى كؿ ما يطرح .
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 -10لديو روح قيادية  ،قادر عمى اتخاذ الق اررات بثقة .
 -11مبلحظ ومتابع لكؿ ما يدور حولو .

 -12قادر عمى توظيؼ ما يتعممو في الروضة في حياتو اليومية .
(سعادة 2006 ،ـ  121 :؛ الشربيني  ،والطنطاوي 2010 ،ـ )62:
ُمعوقات التعمم النشط :
نظ ار لتعدد عناصر التعمـ النشط نجد أف ىناؾ تنوعا في المعوقات التي تقؼ حاج از أماـ نجاح التعمـ
النشط في تحقيؽ أىدافو المرجوة في رياض األطفاؿ  ،فبعض المعوقات مرتبطة بالطفؿ  ،وأخرى بالمربية ،

وغيرىا بالبيئة التعميمة ،وتحاوؿ الباحثة فيما يمي عرض بعض ىذه المعوقات كما رصدتيا مف خبلؿ عمميا

في رياض األطفاؿ :

أوالً ُ :معوقات متعمقة بالطفل :
 -1تردد الطفؿ في المشاركة في أنشطة التعمـ النشط لضعؼ ثقة بقدراتو ومياراتو.
 -2ضعؼ ثقة الطفؿ في نفسو  ،ورغبتو في لعب دور المتمقي كنوع مف األماف .

 -3خ وؼ الطفؿ مف أف يبدد  ،أو يخرب بعض الوسائؿ المستخدمة في التعمـ النشط  ،وىذا الخوؼ
ينتقؿ لمطفؿ غالبا مف المربية نفسيا  ،فالطفؿ لـ يعتاد عمى أف تترؾ لو الحرية لمعب بمثؿ ىذه

الوسائؿ .

ثانياً ُ :معوقات متعمقة بالمربية :
 -1التعود عمى األساليب التقميدية  ،واإليماف بدقتيا وفاعميتيا  ،وعدـ الرغبة في التغيير .
 -2ضعؼ قدرات المربية ومياراتيا في تطبيؽ التعمـ النشط .

 -3فقداف السيطرة عمى األطفاؿ خبلؿ تطبيؽ األنشطة  ،وانتشار الفوضى في الفصؿ.
 -4عدـ قدرة المربية عمى تغطية المنياج مف خبلؿ تخطيطو بأنشطة التعمـ النشط.

 -5صعوبة تنفيذ الوسائؿ التعميمية لطفؿ الروضة ضمف استراتيجيات التعمـ النشط ،وعدـ خبرة المربية
في ذلؾ.

ثالثاً  :معوقات متعمقة باالسرة :

 -1مقاومة األىالي لمتغير  -أحيانا  -وحصر ىدفيـ مف إرساؿ أطفاليـ لمرياض في إتقاف القراءة

والكتابة  ،واستظيار اكبر قدر ممكف مف المفاىيـ والمعمومات المجردة  ،دوف االىتماـ بفيـ وادراؾ

الطفؿ لما يحفظ .

رابعاً  :معوقات متعمقة بطرق التدريس :

 -1ضيؽ الوقت  ،وزخـ المناىج التعميمية لرياض األطفاؿ .

 -2ضيؽ مساحة الفصوؿ  ،وعدـ مبلئمتيا لتطبيؽ أنشطة التعمـ النشط  ،خاصة مع ازدحاميا بعدد
كبير مف األطفاؿ ما يزيد في بعض الرياض عف ( )35طفؿ في الفصؿ.
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 -3افتقار معظـ الرياض لؤلجيزة والمعدات الحديثة الداعمة لمتعمـ النشط .
 -4يحتاج تخطيط التعمـ النشط إلى وقت وجيد كبيريف  ،مما يصعب تنفيذه في الرياض بدوف وجود
مربية مساعدة لممربية األساسية  ،وفي ظؿ الضغط الكبير عمى المربية .

 -5تعتمد الك ثير مف الرياض عمى مربيات غير مؤىبلت أكاديميا لمقياـ بيذا الدور ،إضافة إلى أف إدارة

ىذه الرياض ال تعمؿ عمى رفع كفاءة مربياتيا مف خبلؿ الدورات التأىيمية المناسبة  ،فيتحوؿ األمر

مف سيئ إلى أسوأ .

استراتيجيات التعمم النشط :
يتميز التعمـ النشط بعدد كبير مف االستراتيجيات التي تحقؽ أىدافو  ،وتساعد عمى الحصوؿ عمى

نتائج ايجابية  ،في ظؿ تعاوف المربية  ،وتخطيطيا لؤلنشطة وادارتيا الصفية مف جية  ،وتفاعؿ األطفاؿ
ومشاركتيـ النشطة مف جية أخرى " إف التعمـ النشط في ضوء مفيومو ومعناه يحترـ التنوع والتعدد والتفرد

والمشاركة لذلؾ تتعد أساليب وطرؽ التدريس في التعمـ النشط " ( .بدير2012 ،ـ )81 :

تُعرؼ استراتيجيات التعمـ النشط بأنيا  " :مجموعة مف طرؽ التدريس التي تشرؾ المتعمميف في عمؿ
أشياء تدفعيـ إلى التفكير فيما يتعممونو  ،بحيث ينغمس المتعمموف بصورة فاعمة في عممية التعمـ أكثر مف

مجرد استيعاب المحاضرات بصورة سالبة ؛ مما يجعؿ المتعمميف منشغميف في مجموعات صغيرة بأعماؿ
ميمة وجاذبة "( .أبو ىدروس  ،والف ار )96 : 2011 ،
طريقة اختيار اإلستراتيجية المناسبة :
يعتمد اختيار اإلستراتيجية األفضؿ لمتعمـ عمى ما يمي :
 -1طبيعة المتعمـ  ،وعمره وبيئتو الثقافية .
 -2طبيعة مياـ التعمـ وأىدافو .
 -3طبيعة بيئة التعمـ .

 -4وقت التعمـ ومدتو ( .المصري 2014 ،ـ )33 :
رصدت الدراسات التربوية ما يزيد عف  100إستراتيجية لمتعمـ النشط ،كؿ ليا أىدافيا وخصائصيا
وخطوات لتنفيذىا ما أجؿ تحقيؽ األىداؼ  ،وقد تـ اختيار بعض مف ىذه االستراتيجيات دوف غيرىا بعد

مراجعة الباحثة لمدراسات السابقة وتحديد ما ىو مناسب الستخدامو مع طفؿ الروضة ضمف قائمة اشتممت

عمى ( ) 20استراتيجية  ،وقد تـ تعديؿ ىذه القائمة بالحذؼ واإلضافة بعد استشارة األساتذة المحكميف واألخذ
بتوجيياتيـ لتصؿ إلى ( )10استراتيجيات قامت الباحثة بتطبيقيا ضمف األنشطة التي تـ تصميميا في دليؿ
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المعممة وىي (القصة  ،والمحاكاة  ،ولعب األدوار ،وطرح األسئمة ،والتعمـ بالمعب  ،المجموعات الصغيرة،
الدمى).
العصؼ الذىني ،المناقشة ،حؿ المشكبلت ومسرح ُ
وفيما يمي تستعرض الباحثة بعض استراتيجيات التعمـ النشط التي تناسب طفؿ الروضة بإيجاز ،مع
التركيز عمى االستراتيجيات المستيدفة في ىذه الدراسة لقياس مدى فاعميتيا في تنمية التفكير االبتكاري لدى

طفؿ الروضة .

إستراتيجية القدوة :
ُيعرؼ الندوي القدوة بأنيا  " :بمثابة نموذج مثالي واقعي يجمع بيف اإليماف واالعتقاد
وبيف الوعي والرشد والنضج  ،ويقوـ عمى الحب والطاعة والوضوح يقتدي بو الفرد أو الجماعة قوال وعمبل ".

(الندوي )26 : 1982 ،

وتعرفيا محمد بأنيا  " :إطار توجييي مستمد مف مصادر مختمفة تبعا لقوة تأثيرىا عمى الفرد  ،فيي

عممية نفسية اختيارية في ظاىرىا ال شعورية في بداية نشأتيا " (.محمد )595 :2001 ،

وتُعتبر القدوة مف أقدـ أساليب التعميـ التي ظيرت منذ بداية الخمؽ  ،فيي أوؿ أسموب تعمـ مف
خبللو ابف ادـ  ،عندما أرسؿ هللا غرابا يعمـ قابيؿ كيؼ يواري سوءة أخيو  ،وتعتبر القدوة الصالحة مف أرقى

أساليب التربية التي تؤثر تأثي ار فاعبل في تكويف شخصية واتجاىات اآلخريف .

" إف دور المعمـ في بناء اإلنساف وبناء الحضارة ال يستطيع أف يتجاىمو أحد  ،بؿ إف نجاح النظاـ

التعميمي يعني نجاح الحضارة وتميزىا  ،قاؿ قائد األلماف لما انتصرت ألمانيا في الحرب السبعينية :لقد

انتصر معمـ المدرسة األلمانية  ،وقاؿ قائد فرنسا لما انيزمت في الحرب الثانية  :إف التربية الفرنسية متخمفة،
وقاؿ قائد األمريكاف لما غ از الروس الفضاء :ماذا دىى نظامنا التعميمي ؟ " ( .فرحاف )11 : 1982 ،
فالمربية القدوة قادرة عمى تعديؿ سموؾ أطفاليا والتأثير عمييـ  ،أكثر مما يمكف أف تفعؿ أحدث الوسائؿ

واإلمكانيات.
إستراتيجية التعمم الذاتي :
ُيقصد بالتعمـ الذاتي  ":ذلؾ التعميـ المتوفر لكؿ فرد بما يناسب قدراتو وحاجاتو " (اليتيـ 2005 ،ـ :
 ) 128وىو يعتمد عمى مبدأ مراعاة الفروؽ الفردية  ،فبعد أف أكدت الدراسات صعوبة استخداـ طريقة واحدة
في تعميـ جميع األطفاؿ نظ ار لتفاوت سرعتيـ ،وقدراتيـ في فيـ المعمومات و إتقانيـ لمميارات  ،جاءت

إستراتيجية التعمـ الذاتي استجابة لنتائج ىذه الدراسة .

ففي التعمـ الذاتي يعتمد الطفؿ عمى جيده الشخصي وقدراتو الخاصة التي تتناسب مع قدراتو وسرعتو

في التعمـ  ،مستخدما ما ىو متاح لو مف وسائؿ تعميمية متنوعة  " ،إف التعمـ الذاتي في الروضة يعتمد
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بالدرجة األولى عمى الطفؿ نفسو فيو بموجب ىذا النوع مف التعميـ يعمؿ في بيئة تـ إعدادىا مسبقا مف
المعممة تتوافر فييا البدائؿ التي تستجيب لما بيف األطفاؿ مف فروؽ في القدرات واالتجاىات  .فييا يمارس

الطفؿ عممية التعمـ بنفسو فيتعود االعتماد عمى نفسو  ،واالستقبللية في اتخاذ الق اررات "

(عطية 2009 ،ـ ()162 : )1

مميزات إستراتيجية التعمم الذاتي :

 -1تُراعي ميوؿ ورغبة الطفؿ حوؿ الموضوعات التي يود الطفؿ تعمميا .
 -2تُعود الطفؿ عمى تحمؿ مسئولية كبيرة تجاه ما يتعمـ .
 -3تُعممو التمييز بيف وقت الفراغ ووقت الدراسة .
 -4تُراعي الفروؽ الفردية لدى األطفاؿ .

 -5تزيد مف قدرة المتعمميف عمى حؿ المشكبلت .
عيوب إستراتيجية التعمم الذاتي :
 -1قد يفقد الطفؿ اإلحساس بالوقت  ،مما قد يؤدي إلى إىدار الكثير منو .
 -2عدـ تقدير الوقت البلزـ لمتعمـ تقدي ار جيدا .

 -3ضياع فرص تنمية الميارات المختمفة التي يعتمد تعمميا عمى خبرات المربية.
 -4ال تؤمف لمطفؿ وقتا أو مكانا لمتعمـ بدوف مقاطعة أو إزعاج .
 -5ال تعمؿ عمى معالجة نقاط الضعؼ  ،وتعزيز نقاط القوة.
إستراتيجية القصة :
تعرؼ القصة بأنيا  " :حدث واحد أو مجموعة أحداث متسمسمة ومترابطة  ،تتضمف ىدفا تربويا
ُ
(فني ،أخبلقي  ،عممي  ،لغوي  ،أو ترويحي وقد تشمميا كميا ) " ( اليتيـ 2005 ،ـ )138 :
حظيت القصة باىتماـ كبير مف الباحثيف في مجاؿ الطفولة لما ليا مف أىمية كبيرة في إكساب

الطفؿ القيـ االجتماعية وغرس السموكيات االيجابية لديو  ،وتكسبو العديد مف الميارات الحياتية  ،وكذلؾ
المغوية  .وتساعد القصة عمى تنمية خياؿ الطفؿ وتنمي لديو حب االستطبلع والمعرفة  ،ويتفاوت فيـ

األطفاؿ لمقصة وفقا لمستويات نضجيـ  ،وخبراتيـ السابقة .

وتشير اليتيـ (2005ـ) لمقصة بأنيا "فف أدبي جميؿ ومشوؽ  ،يستعاف بو في مرحمة الطفولة
المبكرة .وليذا النوع مف الفف أصوؿ وقواعد ،ومقومات فنية .ومف أىـ عناصر القصة الفكرة البسيطة
واألحداث الشائقة ،والشخصيات الحية ،والحوار الممتع ،واألسموب المغوي المشوؽ" (اليتيـ2005 ،ـ)138 :

شروط ومعايير استخدام إستراتيجية القصة :
 -1أف تحتوي عمى صور ومشاىد ممونة ومشوقة لؤلطفاؿ .
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 -2أف تكوف بالحجـ المناسب الذي يمكف الطفؿ مف حمميا وتصفحيا .
 -3أف تكوف شخصياتيا مف بيف أفراد األسرة أو الروضة أو مف بيف شخصيات الحيوانات والطيور .
 -4أف تحتوي عمى مشكمة وطرؽ حميا لتزيد مف تجارب وخبرات الطفؿ .
 -5أف يكوف عدد الشخصيات قميؿ فبل يتشتت الطفؿ .

 -6أف تتناسب فكرتيا مع القيـ االجتماعية لبيئة الطفؿ .
 -7أف تكوف أحداثيا منطقية وتؤدي إلى نياية مقنعة .
 -8أف ينتصر الخير عمى الشر في نياية القصة .

 -9أف تكوف كمماتيا مناسبة لمطفؿ وتساعد عمى إثراء لغتو .
 -10أف يغمب طابع المرح عمى جو القصة .

( اليتيـ 2005،ـ  )140 – 139 :؛ (زقوت 2000 ،ـ )59-58 :

مميزات إستراتيجية القصة :

 -1تُساعد عمى التآلؼ بيف الطفؿ والمربية .
 -2تُنمي الثروة المغوية عند الطفؿ .

 -3تَعمؿ عمى إثراء وتنشيط خياؿ الطفؿ .
 -4تُساىـ في حؿ بعض المشكبلت السموكية عند األطفاؿ .

 -5تَغرس السموكيات والقيـ األخبلقية االيجابية في نفوس األطفاؿ .
 -6تُرضي روح المغامرة والقيادة عند األطفاؿ (.اليتيـ  2005 ،ـ )143 :
عيوب إستراتيجية القصة :
 -1تتطمب ميارات جيدة مف المربية في تقميد األصوات وتقمص الشخصيات .

 -2تتطمب ميارة جيدة مف المربية في سرد القصة بأسموب مشوؽ ويجذب انتباه األطفاؿ .
إستراتيجية المحاكاة :
"المحاكاة ىي طريقة أو أسموب تعميمي يستخدمو المعمـ عادة لتقريب الطمبة إلى العالـ الواقعي الذي

يصعب توفيره لممتعمميف بسبب التكمفة المادية أو الموارد البشرية" (استيتيو وسرحاف 2007 ،ـ )305 :

تُعتبر إستراتيجية المحاكاة احد أنواع التعميـ بالخبرة  ،مف خبلؿ تقريب األفكار المجردة لؤلطفاؿ ،
باالعتماد عمى خبراتيـ ومعارفيـ السابقة  ،فقد يقوـ األطفاؿ مف خبلؿ المحاكاة بتمثيؿ بعض األدوار

االجتماعية أو التاريخية في إطار حواري .
مميزات استخدام استراتيجية المحاكاة :

 -1زيادة دافعية األطفاؿ وجذب انتباىيـ نحو التعمـ .
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 -2يكوف التعمـ بالمحاكاة أبقى أث ار في ذاكرة الطفؿ .
 -3تقميؿ وقت التعمـ .

 -4زيادة النمو المعرفي والعقمي لؤلطفاؿ  ،وتحسيف عممية التذكر لدييـ .
 -5توفر تغذية راجعة متزامنة مف عممية التعمـ .

 -6تشجع األطفاؿ عمى التعبير عف آرائيـ بحرية .
 -7تنمية التفكير الناقد لدى األطفاؿ .
 -8تزيد ثقة األطفاؿ في أنفسيـ .

 -9تَدعـ المشاركة الوجدانية واالجتماعية بيف األطفاؿ وبعضيـ .
 -10تنمية روح التساؤؿ وحب االستطبلع لدى األطفاؿ .
 -11التعمـ بشكؿ شخصي وبما يتوافؽ مع ميوؿ ورغبات الطفؿ .

 -12التدرب عمى مواقؼ مف واقع الحياة  ،واالستعداد لمواجية مواقؼ مماثمة .
 -13تصحيح األخطاء المحتممة قبؿ وقوعيا ( .وات )343 ، 342 :2010 ،
إستراتيجية لعب األدوار :
تُعتبر إستراتيجية لعب األدوار مف أىـ الوسائؿ التعميمية التي توصؿ المعمومة لمطفؿ بطريقة مبسطة،
تناسب قدراتو العقمية ،وىي بذلؾ تساعد عمى نمو قدرات الطفؿ العقمية  ،وكذلؾ تنمية ميارات التواصؿ ،
والتفاعؿ االجتماعي وقد يكوف لعب األطفاؿ تمقائيا بيف األطفاؿ بتقميدييـ لشخصيات معينة في إطار درامي

أثناء لعبيـ سويا ،وقد يكوف موجيا بإشراؼ و إدارة المربية " ،يعد المعب الدرامي أو التمثيمي نوعا مف التفكير
اإلبداعي عند األطفاؿ  ،فيو خميط مف الخياؿ والواقع" ( اليتيـ 2005 ،ـ )133 :
ويعرؼ (المقاني ؛ والجمؿ 1996ـ) إستراتيجية لعب األدوار بأنيا  ":أحد أشكاؿ التصور الدرامي
ُ
يساعد عمى اإلدراؾ القيمي وىو محاولة لخمؽ عبلقات اجتماعية بيف أفراد المجموعة حيث يواجيوف فييا

موقفا أو مشكمة ما يحاولوف عرضيا عف طريؽ تمثيميا أماـ الطبلب وعرض وجيات النظر المرتبطة بيا ،

تنتيي بمناقشة بيف المعمـ والطبلب بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ ليا"

( نقبل عف :أبو ىدروس والف ار 2011 ،ـ )99 :

أما البكر فيعرؼ لعب األدوار بأنو  ":العممية التي يقوـ الطبلب مف خبلليا بتمثيؿ بعض المواقؼ
وتقمص بعض الشخصيات مف أجؿ اكتساب الخبرة مف الموقؼ التعميمي "
شروط ومعايير استخدام إستراتيجية لعب األدوار :

(البكر 1423 ،ىػ. )218 :

 وجود مربية معدة وقادرة عمى تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية تطبيقاً يحقؽ أىدافيا . اختيار سيناريو ىادؼ ويخدـ ميمة معينة أو يحؿ مشكمة محددة . -توفير أجواء أمنة لمعرض .
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خطوات استخدام إستراتيجية لعب األدوار :
 -1تحديد المشكمة  :يبدأ اإلعداد ليذا النشاط مف خبلؿ تييئة األطفاؿ وتنظيميـ  ،ومشاركتيـ في
اختيار الموضوع المستيدؼ تنفيذه  ،واختيار القصة المناسبة  ،ومف ثـ تفسير القصة ليـ  ،وشرح

خطوات تنفيذىا.

 -2اختيار الممثميف  :اختيار األطفاؿ المشاركيف  ،وتقسيـ األدوار .

 -3إعداد المسرح  :تجييز خشبة المسرح  ،ومبلبس الشخصيات  ،وأماكف باقي األطفاؿ (المشاىديف) .

 -4إعداد المشاىديف  :تحضير المشاىديف  ،وتحديد ما سيتـ متابعتو  ،وتكميفيـ بالمتابعة إلبداء الرأي
فيما بعد .

 -5التمثيؿ ولعب األدوار :عرض القصة .
 -6المناقشة والتقويـ  :مناقشة ما تـ عرضو ،واعطاء الفرصة لؤلطفاؿ لعرض أرائيـ  ،وتصوراتيـ
لنيايات وحموؿ أخرى لمقصة.

 -7استخبلص العبرة  :ربط القصة بالخبرات الواقعية  ،ومشكبلت أخرى مشابية  ،استكشاؼ السموؾ
المقبوؿ والغير مقبوؿ لمشخصيات.
مميزات إستراتيجية لعب األدوار :
 -1تنمية الخياؿ عند األطفاؿ .
 -2تنمية ميارة التركيز واالنتباه لدى األطفاؿ .

 -3تنمية التفكير االبتكاري واإلبداعي عند األطفاؿ .
 -4إثراء المفردات المغوية عند األطفاؿ .
 -5تعويد الطفؿ عمى المناقشة والحوار .
 -6مساعدة الطفؿ عمى النطؽ السميـ .

 -7تطوير المغة الوظيفية لدى األطفاؿ مف خبلؿ الحوار الذي يدور بينيـ والذي يمكنيـ مف تعمـ مفاىيـ
ومعاني جديدة .

 -8القضاء عمى الخجؿ واالنطواء .
 -9تعميـ الطفؿ الكثير مف السموكيات فضبل عف زيادة خبراتو وتجاربو .

 -10إكساب الطفؿ بعض السموكيات االيجابية التي تصدر عف الشخصيات التي يؤدييا الطفؿ ويعجب
بيا  ،والنفور مف السموكيات التي تصدر عف الشخصيات السمبية التي ال يحبيا الطفؿ .

 -11تشجيع التفكير الناقد والتفكير االبتكاري لدى األطفاؿ مف خبلؿ المشاركة في أداء األدوار ،
ومناقشة آرائيـ حوؿ كؿ شخصية .

 -12معرفة مشاكؿ الطفؿ عف طريؽ قيامو بالتمثيؿ والتنفيس عنيا وتحديد مخاوفو.
 -13توصيؿ المعمومات بطريقة سيمة لمطفؿ .
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 -14تشجيع الطفؿ عمى المشاركة االيجابية .
 -15إتاحة الفرصة لمطفؿ لمتعبير عف نفسو وفيـ اآلخريف .
 -16تنمية العبلقات االجتماعية .
 -17زيادة ثقة الطفؿ بنفسو .

 -18تشجيع األطفاؿ عمى التعمـ مف يعضيـ .

 -19تنمية قدرات األطفاؿ عمى حؿ المشكبلت والتحميؿ والموازنة .
 -20التشديد عمى القيـ االجتماعية .

 -21إثارة حماس ودافعية األطفاؿ لمقياـ بادوار اآلخريف .
 -22معالجة عوامؿ الخجؿ والتردد لدى بعض األطفاؿ .
 -23جعؿ التعمـ أكثر ثباتا في ذىف الطفؿ.

(اليتيـ 2005 ،ـ  135 :؛ عطية 2009 ،ـ )448 – 447 : )2( ،
عيوب إستراتيجية لعب األدوار :
 -1تحتاج إلى وقت كبير لتدريب األطفاؿ عمى األدوار وتحديد األىداؼ .

 -2يعتبر مضيعة لموقت إذا لـ تكف المربية متمكنة مف تطبيقيا بطريقة صحيحة .
 -3إذا فقد األمر جديتو مف قبؿ األطفاؿ لف يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة .
 -4صعوبة دمج األطفاؿ الخجوليف ( .اليتيـ 2005 ،ـ )137 :
إستراتيجية طرح األسئمة :
تُ َعرؼ إستراتيجية طرح األسئمة بأنيا  ":تمؾ الميارة التي تستخدـ لدعـ نوعية المعمومات مف خبلؿ
استقصاء طبلبي يتطمب طرح األسئمة الفرعية أو اختيار األفضؿ منيا".

(سعادة 2003 ،ـ )367 :

تحتاج ىذه اإلستراتيجية إلى مربية ذات كفاءة وتمتمؾ الميارة الكافية لطرح األسئمة  ،ولدييا إلماـ

شامؿ بالموضوع المطروح  ،وقادرة عمى توجيو السؤاؿ المناسب لمطفؿ المناسب في الوقت الناسب  ،مراعية

في ذلؾ قدرات وميوؿ ومعارؼ كؿ طفؿ .
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خصائص األسئمة الجيدة :
حتى تحقؽ إستراتيجية طرح األسئمة أىدافيا ،وتكوف فاعمة فإنيا يجب أف تتصؼ بما يمي :
 -1وضوح السؤاؿ  ،مف حيث مفرداتو المستخدمة بحيث تكوف مفيومة لدى األطفاؿ في ىذه المرحمة
العمرية مف جية  ،وكذلؾ مف حيث المفظ الصحيح لمكممات ووضوح صوت المربية .

 -2وضوح اليدؼ مف السؤاؿ  ،بحيث يشتمؿ كؿ سؤاؿ عمى ىدؼ تربوي يعمؿ عمى تحقيقو .

 -3اإليجاز واالختصار  ،يجب أف يكوف السؤاؿ مختصر ومباشر  ،ولو عبلقة بالخبرات السابقة لمطفؿ
 ،بعيد عف الغموض  ،ويحمؿ فكرة واحدة فقط .

 -4يجب أف تبلءـ األسئمة القدرات العقمية لطفؿ الروضة  ،وميوليـ واىتماماتيـ .

 -5مراعاة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ  ،واعطاء كؿ فئة حقيا مف األسئمة المناسبة ليا  ،فتتنوع ما بيف
السيؿ والصعب والمتوسط .

 -6ضرورة أف ال يحمؿ السؤاؿ إجابتو بيف طيات الصياغة المطروحة عمى األطفاؿ .

 -7ضرورة طرح األسئمة السيمة أوال  ،والتدرج فيما بعد إلى األسئمة المتوسطة فالصعبة .
إستراتيجية التعمم بالمعب :
" شاع استخداـ التعمـ بالمعب طريقة في التدريس في ستينيات القرف العشريف نظ ار لما أظيرتو نتائج

البحوث والدراسات مف ا ثر كبير لمتعميـ بالمعب في التعمـ وكونو مف الوسائؿ ذات األثر الكبير في تعديؿ
سموؾ المتعمميف وتنمية اتجاىاتيـ " (عطية 2009 ،ـ )439 : )2(،

ويعرفيا كؿ مف (خطاب وحمزة 2008 ،ـ ) بأنيا  " :النشاط الذي يقوـ فيو التبلميذ باالستطبلع
ُ
واالستكشاؼ لؤلصوات واأللواف واألشكاؿ وأحجاـ ومممس األشياء وذلؾ مف خبلؿ بعديف أو ثبلثة أبعاد ،
حيث يظير التبلميذ قدراتيـ المتنامية عمى التخيؿ واإلنصات والمبلحظة واالستخداـ الواسع لؤلدوات

والخامات وباقي المصادر وكؿ ذلؾ لمتعبير عف أفكارىـ والتواصؿ مع مشاعرىـ ومع اآلخريف" .

(اليرباوي 2013 ،ـ )24:
وتُعد بعض األلعاب المستخدمة مع طفؿ الروضة مف أىـ وسائؿ التعبير عف النفس  ،والتفريغ
النفسي لدى األطفاؿ  ،فمف مف خبلؿ لعبيـ التمثيمي  ،أو بالمكعبات والصمصاؿ وغيرىا ىـ يتيحوف لنا
الفرصة لمتعرؼ عمى عالميـ وما يدور في مكنونات أنفسيـ  ،وخياالتيـ مف أفكار وآراء قد ال يكونوا قادريف

عمى التعبير عنيا بمغتيـ الشفوية  ،كما وتُسيـ مراقبة لعب األطفاؿ عمى اكتشاؼ وحؿ العديد مف المشكبلت
السموكية .
مميزات استخدام إستراتيجية التعمم بالمعب :
 -1تساعد في تجسيد المجردات لمطفؿ  ،وربطيا بالحياة الواقعية .
 -2تحقؽ مفيوـ التربية المستمرة .
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 -3تستثير دافعية األطفاؿ لمتعمـ .
 -4تساىـ في تكويف اتجاىات ايجابية عف التعمـ لدى األطفاؿ .

 -5تساعد عمى نقؿ اثر التعمـ  ،مف خبلؿ استخداـ ميارة ما في موقؼ آخر مماثؿ .
 -6تحقؽ النمو الجسمي والحركي والحسي لؤلطفاؿ .
 -7تنمية اإلدراؾ لدييـ .

 -8تنمية ميا ارت التفكير كالتذكر واالستنتاج والربط والفيـ والتخيؿ وحؿ المشكبلت .
 -9تساىـ في إطبلؽ قدرات األطفاؿ والتعبير عف أنفسيـ  ،وميوليـ  ،وأفكارىـ .

 -10تساعد األطفاؿ عمى إظيار مواىبيـ الخبلقة .
 -11تساعدىـ عمى إدراؾ عالميـ المحيط .
 -12إثراء الحصيمة المغوية لدييـ .

 -13تنمية قدرتيـ عمى التفاعؿ مع اآلخريف .

 -14تدربيـ عمى االنتقاؿ مف التمركز حوؿ الذات إلى االىتماـ باآلخريف .
 -15تدريبيـ عمى المشاركة االجتماعية  ،والقياـ بالمسئوليات .

 -16تدريبيـ عمى ضبط الذات  ،وتخفؼ حدة القمؽ  (.قنديؿ  ،وبدوي 2007 ،ـ ) 22-18 :
إستراتيجية المجموعات الصغيرة :
تُعرؼ إستراتيجية المجموعات الصغيرة بأنيا  " :طريقة لمتعمـ والتعميـ يعمؿ فيو الطبلب في
مجموعات صغيرة داخؿ غرفة الصؼ مف خبلؿ عممية تفاعؿ ايجابي متبادؿ لتحقيؽ ميمات تعميمية محددة
بإشراؼ المعمـ وتوجييو عمى أف يتحمؿ الطبلب مسؤولية كبيرة لتعمـ وتعميـ بعضيـ البعض "

(بركات 2005 ،ـ )15 :

ظيرت إستراتيجية المجموعات الصغيرة أوائؿ الثمانينات  ،وزاد االىتماـ بيا في التسعينيات  ،ويشير

كؿ مف تاينجؿ و جوود ) (Tingle & Good , 1990إلى أف ىذا االىتماـ " يرجع إلى إمكانية استخداميا
كبديؿ لمتعميـ التقميدي الذي يؤدي إلى التنافس بيف المتعمميف بدال مف روح التعاوف  ،حيث ظيرت دراسات

في ىذا الوقت تركز عمى بعض القضايا المتعمقة بالممارسات الخاطئة في التعميـ والتي أدت إلى صدور

العديد مف القوانيف والتشريعات التي تنص عمى حؽ الفرد في التعمـ حسب قدراتو وحاجاتو "

( نقبل عف بركات 2005 ،ـ )4 :
وال ُيعتبر تطبيؽ إستراتيجية المجموعات الصغيرة في رياض األطفاؿ باألمر الييف  ،فعمى الرغـ مف
مزايا وأىمية ىذه اإلستراتيجية  ،إال أنيا تحتاج إلى مربية متمكنة  ،وذات كفاءة لتتمكف مف إعداد و إدارة
األنشطة ضمف المجموعات الصغيرة  ،كما أنيا تحتاج إلى تدريب لؤلطفاؿ أنفسيـ حتى يعتادوا عمى تنفيذ
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ىذه اإلستراتيجية بنظاـ  ،وبما يحقؽ األىداؼ الموضوعة ليا  ،لتعـ الفائدة ويستفيد الجميع  ،دوف إىدار
لموقت أو لممجيود .
مميزات إستراتيجية المجموعات الصغيرة :
 -1تعتمد عمى جعؿ الطفؿ ىو محور العممية التعميمية .
 -2تنمي المسئولية الفردية والجماعية لدى األطفاؿ .
 -3تنمي روح التعاوف والعمؿ الجماعي بينيـ .

 -4تعطي المربية فرصة لمتعرؼ عمى حاجات األطفاؿ وميوليـ واالستجابة ليا .
 -5تعطي لؤلطفاؿ الفرصة لتبادؿ األفكار فيما بينيـ .

 -6تدربيـ عمى االستماع إلى آراء اآلخريف واحتراميا .
 -7تدربيـ عمى حؿ المشكمة أو اإلسياـ في حميا بفاعمية .
 -8تزيد قدرة الطفؿ عمى اتخاذ الق اررات .

 -9تنمي ميارة التعبير عف المشاعر لدى األطفاؿ .
 -10تنمي ثقة األطفاؿ بأنفسيـ وشعورىـ بذاتيـ .

 -11تكسبيـ ميارات القيادة واالتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف .
 -12تكسر الروتيف وتخمؽ جو مف الحيوية والنشاط في غرفة الصؼ .

 -13تعالج مشكمة الخجؿ الزائد التي يعاني منيا بعض األطفاؿ (.بركات 2005 ،ـ )4 :
إستراتيجية العصف الذىني :
ُيعرؼ اوزبورف العصؼ الذىني بأنو عبارة عف  " :مؤتمر ييدؼ إلى إنتاج أكبر عدد ممكف مف
األفكار يمكف أف تقود إلى بمورة المشكمة  ،وتؤدي في النياية إلى تكويف حؿ

لممشكمة" )(Ozborn,2001:151-152

وُيعرؼ جرواف العصؼ الذىني بأنو  " :استخداـ الدماغ أو العقؿ في التصدي النشط لممشكمة ،
وتيدؼ جمسة العصؼ الذىني أساسا إلى توليد قائمة مف األفكار التي يمكنيا أو تؤدي إلى حؿ المشكمة

مدار البحث " ( جرواف 2007،ـ )102 :

ويمثؿ العصؼ الذىني أسموب ابتكاري تجتمع فيو مجموعة قميمة مف األشخاص ( )12-6شخص
ُ
الستحضار عقوليـ في توليد اكبر عدد ممكف مف األفكار التي يمكنيا أف تشكؿ حبل لممشكمة  ،بما فييا
األفكار الغير منطقية  ،والساذجة  ،في حوار مفتوح غير نقدي ويشجع عمى طرح المزيد مف األفكار .
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مراحل العصف الذىني :

المرحمة األولى :

توضيح المشكمة وتحميميا إلى عناصرىا األولية وتبويب ىذه العناصر لعرضيا عمى المشاركيف ،
وتحديد قائد لمجمسة ُممـ بجميع جوانب المشكمة  ،و لديو القدرة عمى إدارة الحوار وخمؽ جو مناسب لمحوار
بعيدا عمى روح التنافس والنقد بيف المشاركيف وتَقبؿ أي فكرة.
المرحمة الثانية :
يبدأ المشاركيف بعرض آرائيـ وأفكارىـ  ،واعداد قائمة بأكبر عدد ممكف مف األفكار مف اجؿ

مراجعتيا ومحاولة وضع تصور لمحؿ .

المرحمة الثالثة :

تقييـ األفكار المطروحة سابقاً واعادة مناقشتيا وتحميميا مع المجموعة ،الختيار أفضميا لحؿ المشكمة.

(المالكي 2009 ،ـ ؛ سعادة وآخروف ) 2011

خطوات استخدام إستراتيجية العصف الذىني :
مف أجؿ تطبيؽ ناجح إلستراتيجية العصؼ الذىني يجب إتباع الخطوات التالية :
 -1تُعرؼ المربية األطفاؿ المشاركيف بطبيعة الجمسة التي سيتـ تطبيقيا  ،وتعرض القواعد الواجب
إتباعيا خبلؿ الجمسة مف احتراـ اآلخريف وعدـ مقاطعتيـ  ،أو االستيزاء بأفكارىـ وانتقادىا .

 -2تشرح المربية الموضوع المراد مناقشتو  ،وتبسيطو ليـ باستخداـ الوسائؿ التوضيحية المختمفة بما
يناسب قدراتيـ العقمية .

 -3ترؾ المجاؿ أماـ المشاركيف لطرح أفكارىـ ،ومقترحاتيـ ،وتسجيؿ كؿ ما يتـ عرضو مف أفكار خبلؿ
الجمسة .

 -4عند توقؼ المشاركيف عف طرح األفكار ،وانتيائيا لدييـ ،تقوـ المربية باستثارة المزيد مف األفكار
لدييـ مف خبلؿ طرح األسئمة  ،أو طرح تمميح ما قد يساعد عمى ذلؾ .

 -5تقييـ األفكار التي تـ تسجيميا ،ومناقشة قابميتيا لمتطبيؽ وقدرتيا عمى النجاح الختيار األفضؿ مف
بينيا .

مميزات إستراتيجية العصف الذىني :
 -1سيولة تطبيقيا حيث ال تحتاج إلى تدريب طويؿ الستخداميا .
 -2اقتصادية  ،فبل يتطمب استخداميا سوى إعداد قاعة مناسبة .

 -3مسمية مبيجة  ،حيث تعتمد عمى طرح أي أفكار ميما كانت غريبة وغير تقميدية .
 -4مثيرة لبلبتكار .

 -5تنمي عادات التفكير المقيدة .
 -6تنمي الثقة بالنفس مف خبلؿ طرح الطفؿ الفكاره دوف نقد .
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 -7تنمي القدرة عمى التعبير بحرية .
 -8تفعيؿ دور الطفؿ في الموقؼ التعميمي .

 -9تحفيز الطفؿ عمى توليد اكبر عدد ممكف مف األفكار االبتكارية لحؿ المشكبلت مف خبلؿ البحث
والتقصي حوؿ ما ىو ممكف مف أفكار ومقترحات .

 -10تعويد الطفؿ عمى االستماع آلراء اآلخريف دوف مقاطعة ،واحتراميا ميما كانت .

 -11تعويد الطفؿ عمى االستفادة مف أفكار اآلخريف ،مف خبلؿ اإلضافة عمييا ،وتطويرىا الستنتاج حموؿ
جديدة .

 -12تعتبر عممية عبلجية  ،حيث تتاح الفرصة لمجميع بالمشاركة والحديث حوؿ أي فكرة تدور بعقميـ .
 -13تستثير الخياؿ  ،وتساىـ عمى تدريب الطفؿ عمى التفكير االبتكاري.

(بدير 2012؛ المالكي  2009؛ سعادة واخروف) 2011

معوقات إستراتيجية العصف الذىني :

 -1تَبني نظرة واحدة لؤلشياء .
 -2الخوؼ مف الفشؿ  ،بسبب عدـ ثقة الطفؿ بنفسو وبأفكاره  ،األمر الذي قد يمنعو مف طرحيا .
 -3التركيز عمى ضرورة التوافؽ مع اآلخريف .
 -4تحديد نمط محدد لمتفكير .
 -5التسمـ لبلفتراضات .

 -6التسرع في تقييـ األفكار .
 -7الخوؼ مف االتياـ بالسخافة في حاؿ طرح فكرة غير منطقية .
إستراتيجية الحوار والمناقشة :
تعتمد إستراتيجية الحوار والمناقشة عمى مبدأ التفاعؿ بيف المربية والطفؿ  ،وبيف األطفاؿ أنفسيـ ،
وتعمؿ عمى استثارة عقؿ الطفؿ مف خبلؿ وضعو في موقؼ محير يدفعو لمتساؤؿ والمناقشة والسعي لمعرفة

المزيد ليكمؿ الصورة التي في عقمو لمموقؼ مف اجؿ الوصوؿ لحؿ مناسب " إف المناقشة تعد منيجا لمتفكير
يعتمد عمى إثارة األسئمة والمطالبة بإجاباتيا ،واالنتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء  .ويعد التعميـ بالمناقشة والحوار

مف الطرائؽ األساسية في تعميـ طفؿ الروضة " (عطية 2009،ـ ( )163 :)1وتسيـ ىذه اإلستراتيجية

مساىم ة فاعمة في توطيد العبلقات االجتماعية مف جية  ،وفي حؿ المشكبلت المغوية عند األطفاؿ مثؿ
التيتية  ،والتمعثـ مف جية أخرى  ،وتساعد أيضا عمى نمو ميارات األطفاؿ المغوية حيث أنيا تترؾ لمطفؿ

مساحة ليتحدث و يعبر عف آرائو وأفكاره مع المربية واألطفاؿ اآلخريف .

ويعرؼ (أبو الييجاء2001،ـ) الحوار والمناقشة بأنيا  ":مجموعة مف األسئمة المتسمسمة والمنظمة
ُ
والمترابطة تق ػ ػ ػوـ المعممػ ػة بإلقائيػ ػا عمػ ػ ػى األطفاؿ بي ػ ػ ػدؼ مساعدت ػ ػيـ عم ػ ػى التعم ػ ػـ وتوسي ػ ػع مػ ػ ػدارك ػ ػيـ "
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(نقبل عف :اليتيـ2005 ،ـ  ، )123:وتطبؽ المربية ىذه اإلستراتيجية باالعتماد عمى الحوار  ،معتمدة عمى
معارؼ وخبرات األطفاؿ السابقة ،فتحاوؿ توجيو نشاطيـ بيدؼ فيـ الموضوع الجديد باستخداميا األسئمة

المتنوعة واجابات األطفاؿ مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذا الموضوع الجديد  ،فتحقؽ إثارة واسترجاع لمعارفيـ
السابقة  ،وتعمؿ عمى تثبيت المعارؼ الجديدة  ،مستثيرة بذلؾ نشاطيـ العقمي ،وتركيزىـ .
مميزات إستراتيجية الحوار والمناقشة :
 -1تشجع األطفاؿ عمى احتراـ بعضيـ البعض ،وتقبؿ االختبلؼ في الرأي.

 -2تزيد مف دافعية األطفاؿ لمتعمـ ،والبحث عف ما يثري معموماتيـ لممشاركة في المناقشة وبالتالي
تساىـ في النمو العقمي والمعرفي لدييـ .

 -3تضع الطفؿ في محور العممية التعميمية ،في محاولة لتوسيع أفاقو وقدراتو ومياراتو  ،وتجعمو ذو
دور فعاؿ ونشط في غرفة الصؼ ،بعد أف اعتمدت االتجاىات التقميدية إلى جعؿ المربية ىي
محور العممية التعميمية ،والمصدر الوحيد لممعرفة .

 -4تدرب األطفاؿ عمى مبدأ التشاور ،والديمقراطية ،والدفاع عف ما يعتقدوف واحتراـ معتقدات
اآلخريف.

 -5تساىـ في تدريب األطفاؿ عمى التعبير عف أنفسيـ بحرية  ،وتدربيـ عمى الكبلـ والمحادثة.
 -6تنمي الميارات االجتماعية لدى األطفاؿ  ،مف خبلؿ تبادؿ الحديث مع المربية ومع بعضيـ .
 -7تنمي مفيوـ الذات لدى األطفاؿ مف خبلؿ إحساسيـ بقدرتيـ عمى المشاركة الفاعمة .

 -8تمكننا مف التقويـ المستمر خبلؿ العممية التعميمية جنبا إلى جنب مع تقديـ الموضوع .
 -9غير مكمفة في التجييزات والوسائؿ  ،حيث يمكف تطبيقيا في غرفة الصؼ التقميدية .
عيوب إستراتيجية الحوار والمناقشة :
-1عدـ قدرة المربية وخبرتيا في تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية قد يؤدي إلى احتكار المشاركة عمى عدد
قميؿ مف األطفاؿ .

-2عدـ صبلحيتيا لممجموعات الكبيرة .

-3إدارة ىذه اإلستراتيجية بطريقة غير فعالة قد تؤدي إلى ىدر الوقت والجيد بدوف تحقيؽ أىدافيا .
-4طغياف دور المربية أثناء التطبيؽ نتيجة تدخميا الزائد  ،قد يقمص ويحد مف دور الطفؿ .
-5قد يطغى اىتماـ المربية بتطبيؽ ىذه اإلستراتيجية عمى اليدؼ مف الدرس.

مما سبؽ يتضح لنا مدى صعوبة تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية  ،وما تتطمبو مف ميارات عالية ودقة في

التطبيؽ لدى ال مربية  ،وقدرتيا عمى صياغة األسئمة بطريقة منطقية ولغة سميمة  ،كما أف إستراتيجية الحوار
والمناقشة تحتاج إلى وقت طويؿ لتطبيقيا  ،فإف االستخداـ السيئ ليا يفقدىا أىميتيا وفاعميتيا ويشتت

األفكار ويفقد الموضوع وحدتو .
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شروط ومعايير استخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة :
 .1أف تكوف لغة المربية واضحة وسميمة ومحددة أثناء طرح السؤاؿ .
 .2أف يستثير السؤاؿ دافعية وأفكار األطفاؿ في اقصر وقت ممكف .

 .3أف تكوف العبلقة منطقية بيف السؤاؿ المطروح واألسئمة السابقة لو .
 .4أف ال يكوف السؤاؿ مفاجئ ومربؾ لؤلطفاؿ .

 .5أف توزع األسئمة توزيعا عادال عمى أساس عشوائي  ،مما يضمف المشاركة الفعالية لجميع األطفاؿ .
إستراتيجية حل المشكالت :
تتعدد المشكبلت التي يواجييا اإلنساف في حياتو وتختمؼ مجاالتيا  ،لذا فيو بحاجة إلى تعمـ بعض
الميارات التي تساعده عمى مواجية مشكبلتو والتغمب عمييا  ،وتعتبر إستراتيجية حؿ المشكبلت

مف

االستراتيجيات الفعالة فيي تعتمد عمى تدريب األطفاؿ عمى كيفية البحث والتحري عف ما يخرجو مف موقؼ

أو مشكمة ما باستثارة اىتمامو ودفعو لمبحث عف حموؿ " إف حؿ المشكمة يكمف في مدى قدرة الفرد عمى

استخداـ الميارات  ،والمعمومات التي اكتسبيا لمواجية الموقؼ الجديد  ،والتغمب عمى المعوقات التي يمكف

أف تقؼ في طريقو لموصوؿ إلى ما يصبو إليو  ،واف ىذا الحؿ يتطمب تفكي ار يأخذ بعيف االعتبار جميع

مراحؿ الحؿ والخطوات المؤدية لمحؿ األفضؿ مع االستفادة مف جميع البدائؿ المتوافرة وىذا ما يطمؽ عميو

التفكير االستراتيجي لحؿ المشكمة " (عطية  2009 ،ـ (.)159-158 : )1

وتساعد ىذه اإلستراتيجية األطفاؿ عمى االعتماد عمى أنفسيـ  ،وتثبيت المعمومات في عقوليـ

لحصوليـ عمى ىذه المعمومات مف خبلؿ البحث و التقصي الذاتي لمبحث عف حموؿ لمموقؼ موضع

المشكمة ،وكذلؾ إشباع رغباتيـ وحاجاتيـ  ،وتدربيـ عمى التفكير العممي  ،والمشاركة في العمؿ الجماعي .
مميزات إستراتيجية حل المشكالت :
 -1تُدرب األطفاؿ عمى ميارات التفكير العممي .
 -2تُعد األطفاؿ عمى مواجية المشكبلت التي قد تصادفيـ في حياتيـ الواقعية .
 -3تُنمي روح العمؿ الجماعي  ،وتنمية عبلقاتيـ االجتماعية .
عيوب إستراتيجية حل المشكالت :
 -1صعوبة تطبيقيا في كؿ المواقؼ التعميمية .

 -2قمة المعمومات لدى األطفاؿ في مرحمة الرياض .

الدمى ( :مسرح العرائس)
إستراتيجية مسرح ُ
ُيعتبر مسرح الدمى مف أقدـ أنواع المسرح  ،وىو أحد أكثر الوسائؿ التعميمية المحببة لدى األطفاؿ

والتي يتفاعموف معيا بشكؿ كبير  ،دوف ممؿ  ،كما أف المعمومات التي تُعرض لطفؿ الروضة مف خبلؿ
الدمية تكوف أبقى أث ار لديو  ،ومف الصعب نسيانيا .
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تُعرؼ المسرحية بأنيا  ":وضع المناىج في قالب مسرحي ،ومف خبلؿ تجسيد المواقؼ واألحداث التي
تدخميا وتمثيميا في مكاف مخصص لذلؾ" ( .المقاني ،والجمؿ 2003ـ)262 :
ويشير آخروف إلى التربية المسرحية بأنيا  ":مجاؿ أنشطة المسرح التعميمي داخؿ المؤسسات
التعميمية  ،والذي ييدؼ إلى تعميـ وتدريب التبلميذ تقنيات وحرفية فف المسرح  ،واكسابيـ ما يرتبط بالعروض

المختارة مف قيـ تربوية واجتماعية ومعرفية " ( .عفانة  ،والموح 2008ـ)21 :

ويعتمد مسرح الدمى عمى دمية صغيرة تضعيا المربية في يدىا  ،وتختفي وراء مسرح ال يظير منو
إال الدمية  ،وتتحكـ المربية بحركات الدمية مف خبلؿ تحريؾ أصابع اليد  ،ويمكف لممربية استخداميا في

تناوؿ موضوعات تربوية ىادفة  ،لغرس قيمة ما في األطفاؿ أو إعطائيـ معمومة بطريقة تجذب انتباىيـ ،

وتؤكدىا لفترة أطوؿ في عقوليـ ،حيث ُيعد مسرح الدمى مف أقدر الوسائؿ في تحبيب الدروس لؤلطفاؿ
وتبسيطيا ليـ .
أنواع العرائس (الدمى) :

رغـ انتشار استخداـ مربيات رياض األطفاؿ لمعرائس القفازية لسيولة تصميميا  ،وكذلؾ سيولة

التحكـ بيا  ،فيي ال تحتاج إال القميؿ مف التدريب لتتمكف المربية مف تنفيذ األنشطة باستخداميا  ،إال أف

العرائس التي يمكف توظيفيا في مسرح العرائس لؤلطفاؿ متنوعة استعرض فيما يمي أكثرىا شيوعاً:
 -1العرائس القفازية .
 -2عرائس العصا .

 -3الع ارئس ذات الخيوط (عرائس الماريونيت) .
 -4عرائس خياؿ الظؿ .
الدمى :
مميزات استخدام مسرح ُ
 -1تنمية الخياؿ عند األطفاؿ .
 -2مساعدتيـ إلدراؾ ذواتيـ .

 -3المساىمة في إزاحة التوتر والقمؽ الذي قد يعاني منو بعض األطفاؿ في ىذه المرحمة .
 -4تحرر األطفاؿ مف مظاىر التمعثـ  ،والخجؿ بمجرد اندماجيـ مع العروسة .
 -5تنمية قدرات التفكير الناقد  ،وسرعة التفكير .

 -6تساعد عمى زيادة فترة تركيز وانتباه األطفاؿ .
 -7يمكف توظيفيا كوسيمة تعميمية  ،تساعدىـ عمى حفظ المعمومات .

 -8تساىـ في إكساب األطفاؿ الميارات  ،والعادات االيجابية  ،ونبذ العادات السيئة .
 -9تحقؽ المتعة والتسمية ( .عفانة ،و الموح 2008 ،ـ )82-80 :
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المحور الثالث :التفكير االبتكاري

يرصد ىذا المحور المتغير التابع لمدراسة وىو التفكير االبتكاري  ،بدءا بعرض بعض التعريفات لكؿ

مف التفكير  ،ومفيوـ االبتكار وصوال لمتفكير االبتكاري كما عرفو بعض المختصيف  ،ويتناوؿ ىذا المحور

فيما بعد أىمية دراسة التفكير االبتكاري  ،ومراحؿ العممية االبتكارية  ،وقدرات التفكير االبتكاري  ،مرو ار
بالتفكير االبتكاري عند األطفاؿ  ،والعوامؿ المؤثرة في تنمية قدرات التفكير االبتكاري  ،والطرؽ التي تحقؽ

ذلؾ لدييـ  ،ويتطرؽ ىذا المحور فيما يمي معوقاتو  ،وسمات الطفؿ المبتكر  ،وختاما دور مربية الروضة

في تنمية التفكير االبتكاري .

تُعتبر القدرة عمى التخطيط  ،واتخاذ الق اررات المدروسة  ،وحؿ المشكبلت مقياسا ميما لقدرة أصحابيا
عمى حجز أماكنيـ المتقدمة في بناء مجتمعاتيـ واالرتقاء ببمدانيـ  ،ويشار إلى ىذه القدرات مجتمعة بأنيا
"التفكير"  ،فقد جاء تعريؼ دي بونو لمتفكير بأنو " :الفحص والتقصي المدروس لمخبرة مف أجؿ ىدؼ ما ،
قد يكوف ىذا اليدؼ ىو الفيـ أو اتخاذ القرار أو حؿ المشكبلت أو الحكـ عمى األشياء أو القياـ بعمؿ ما

")De Bono , 1991:33(.

وتُعد الثروة البشرية أغمى ما تممكو المجتمعات مف الموارد في عصرنا الحديث  ،وجب عمى التربوييف
العمؿ لصقؿ وتنمية ىذه القدرات لدى األجياؿ التي سيوكؿ إلييا بناء المستقبؿ واكماؿ مسيرة التطور والمحاؽ
بركب الحضارة  ،وىو ما أكدتو المشرفي بقوليا  " :اليدؼ األعمى مف التربية في القرف الحادي والعشريف
ىو تعميـ التفكير بجميع أشكالو لدى كؿ فرد  ،ومف ىنا يتعاظـ دور المؤسسة التربوية في إعداد أفراد قادريف

عمى حؿ المشكبلت غير المتوقعة ولدييـ القدرة عمى التفكير في بدائؿ متعددة ومتنوعة لممواقؼ المتجددة"

(المشرفي 2005 ،ـ )21 :
وفي ظؿ تحديات العصر الحديث كاف التوجو لتعميـ التفكير وتنمية مياراتو لدى طبلبنا أم ار واجبا
وممحا  ،حيث أف مستقبؿ مجتمعاتنا مرىوف بطاقات وأفكار ىؤالء األطفاؿ  ،وتعتبر الطريقة التقميدية المتبعة

في تعميـ األطفاؿ مف أىـ األمور التي تحد مف انطبلؽ قدرات الطفؿ عمى التفكير والتميز  ،ألنيا تعتمد عمى
استظيار المعمومات دوف فيـ  ،لتنتيي صبلحيتيا بنياية العاـ الدراسي أو اجتياز االختبار  ،وتؤدي بنا إلى

جيؿ منفذ لؤلوامر دوف فيـ  ،أو تعقيب  ،وغير قادر عمى مواجية المشكبلت .
تعريف التفكير :

التفكير لغة :

"التفكير في المغة يشتؽ مف مادة (فكر) وىو إعماؿ الخاطر في الشيء  ،والتفكر اسماً ىو التأمؿ".
وفكر ِ
وفكر وِفك اًر  :تأمؿ بنظر وروية في
(ابف منظور 1997 ،ـ  )307 :وجاء في المعجـ الوسيط  ،فَ َك َر ُ
الشيء ،وفكر في األمر :أعمؿ العقؿ فيو ورتب بعض ما يعمـ ليصؿ إلى المجيوؿ ( .جمؿ 2005،ـ )23 :
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التفكير اصطالحا :
ُيعتبر (دي بونو  )De Bonoمف أوائؿ الميتميف بدراسة التفكير في العصر الحديث  ،وقد أكد عمى
أنو ال يوجد تعريؼ جامع مانع لمتفكير  ،حيث يقؼ كؿ تعريؼ عند مستوى معيف مف مستويات التفكير ،

ويرى (دي بونو) أف تعريؼ التفكير بأنو (نشاط عقمي ) ىو تعريؼ صحيح وشامؿ عمى الرغـ مف أنو ليس
تعريفا شافيا .
ويعرؼ العتوـ وآخروف التفكير بأنو  " :نشاط معرفي يعمؿ عمى إعطاء المثيرات البيئية معنى وداللة
ُ
 ،مف خبلؿ البنية المعرفية  ،لتساعد الفرد عمى التكيؼ والتبلؤـ مع ظروؼ البيئة "
( العتوـ وآخروف  2007 ،ـ ) 19 :
ويرى سعادة أنو  " :مفيوـ معقد يتألؼ مف ثبلثة عناصر  ،تتمثؿ في العمميات المعرفية المعقدة
َ
وعمى رأسيا حؿ المشكبلت  ،واألقؿ تعقيدا كالفيـ  ،والتطبيؽ  ،باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة

أو الموضوع مع توفر االستعدادات والعوامؿ الشخصية المختمفة وال سيما االتجاىات والميوؿ ".

( سعادة  2006 ،ـ ) 40 :

فيعرفو بأنو  " :سمسمة مف النشاطات العقمية غير المرئية التي يقوـ بيا الدماغ  ،عندما
أما جرواف ُ
يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ الحواس بحثا عف معنى الموقؼ أو الخبرة  ،وىو سموؾ ىادؼ
وتطوري"  ( .جرواف  2002 ،ـ )43 :
ويقدـ السموـ تعريفاً لمتفكير بأنو  " :نشاط ذىني أو عقمي يختمؼ عف اإلحساس واإلدراؾ ويتجاوز
ُ
االثنيف معا إلى األفكار المجردة " ( .السموـ 2001 :ـ )1 :
وتَختمؼ تعريفات التفكير وفقا الختبلؼ المدارس التي حاولت تفسيره كؿ حسب مجاؿ دراستيا ،
واىتماماتيا  ،وكذلؾ لصعوبة تعريفو كونو عممية غير مرئية  ،وبالرغـ مف ىذا االختبلؼ إال أف الجميع يتفؽ
عمى أف التفكير عممية عقمية يستثار مف خبلليا الفرد فيحاوؿ تجاوز الموقؼ بحؿ لممشكمة  ،أو اتخاذ قرار

مناسب وفقا لقدراتو العقمية وخبراتو السابقة .
االبتكار :

ُيؤرخ الكثير مف الباحثيف بداية األبحاث والدراسات حوؿ االبتكار بعاـ  1950ـ  ،عندما كاف
(جيمفورد  )Guilford ،رئيسا لمجمعية األمريكية لعمـ النفس ( America Psychological Association

)حيث ألقى حينئذ خطابو الشيير والذي أوضح فيو ضرورة االىتماـ باالبتكار  ،وقدـ نتائج لبعض دراساتو

حوؿ االبتكار .ويعد (تورانس  )Torrance ،مف أىـ الباحثيف في ىذا المجاؿ  ،وما زالوا يعتمدوف حتى اآلف
عمى اختبارات تورانس التي صمميا لقياس قدرات التفكير االبتكاري  ،باإلضافة إلى غيرىـ مف العمماء الذيف
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يرجع ليـ الفضؿ في تعريؼ االبتكار  ،ووضع األسس التي انطمؽ منيا باقي الباحثيف في دراسة االبتكار
أمثاؿ  ( :جاكسوف  )Jackson ،و ( جتزلز . ) Getzela ،
تعريف االبتكار :
االبتكار لغة :
ُيعرؼ صاحب المنجد االبتكار لغة بأنو  " :ابتكر الفاكية  :أكؿ باكورتيا  ،واستولى عمى باكورة
الشيء  ،ومنو ابتكار المعاني وىو كؿ شيء غير مألوؼ" ( .اليسوعي . )46 : 1986 ،
واالبتكار في المغة "ابتكرت الشيء إذا استوليت عميو في باكورتو ،وابتكر الرجؿ :أكؿ باكورتو،
وأبكر :أدرؾ الخطبة مف أوليا  ،وأوؿ كؿ شيء باكورتو "( .ابف المنظور 1990 ،ـ )77 :
"ويعني مصطمح (  )Creativityفي المغة البلتينية  :تخميؽ الشيء  ،وتشتؽ منو الكممة البلتينية
( )Createبمعنى صنع (  ( . " )To makeحنورة )425 : 1997 ،
االبتكار اصطالحا :
ُيستخدـ مفيوـ االبتكار بشكؿ واسع في تخصصات مختمفة  ،واذا حاولنا رصد تعريفات الباحثيف
لبلبتكار سنجد ال كثير منيا  ،وضعيا كؿ منيـ وفقا لوجية نظرة  ،واىتماماتو  ،وفمسفتو ومدرستو الفكرية ،
فبل يوجد لبلبتكار تعريؼ محدد وشامؿ في التربية أو عمـ النفس .
ويشير ( جيمفورد  ) Guilford , 1959 ،إلى االبتكار بأنو  " :تفكير في نسؽ مفتوح يتميز اإلنتاج
ُ
فيو بخاصية فريدة ىي تنوع اإلجابات المنتجة والتي ال تحدىا المعمومات المعطاة " (خير هللا 1981 ،ـ)5 :
أما (ميد  ) Meed , 1959فيقوؿ أنو  " :تمؾ العممية التي يقوـ بيا الفرد  ،والتي تؤدي إلى اختراع

شيء جديد بالنسبة إليو "  ( .عبد الغفار  1977 ،ـ )29 :

ويعرؼ ( سميث  ) Smith , 1961االبتكار بأنو  " :العممية التي ينتج عنيا أفكار وأشياء أصيمة
ُ
وجديدة ذات قيمة بالنسبة لآلخريف "  ( .قاسـ )17 : 1985 ،
ويشير ( تورانس  )Torrance , 1966 ،إلى االبتكار بأنو  ":عممية يصبح فييا الفرد حساسا
ُ
لممشكبلت وجوانب النقص  ،وثغرات المعرفة  ،واختبلؼ االنسجاـ  ،والمبادئ الناقصة  ،وتحديد مواطف

الصعوبة  ،والبحث عف الحموؿ  ،والتنبؤ  ،وصياغة فرضيات واختبارىا واعادة صياغتيا مف اجؿ التوصؿ
إلى نتائج ينقميا المتعمـ لآلخريف " ( .جرواف  2007 ،ـ )74 :
ويعرفو الدباغ بأنو  ":مقدرة الفرد عمى تكويف ترابطات وتنظيمات تختمؼ عف تمؾ الموجودة في سياؽ
ُ
التفكير التقميدي  ،وتظير عمى شكؿ مبادرات واستجابات متحررة مف النمط التقميدي في التفكير  ،حيث يتبع
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المبتكر أساليب تفكير جديدة تربط بيف األشياء الموجودة في الواقع بشكؿ مثير وجديد" (الدباغ 2008 ،ـ:
)24
يتضح مف خبلؿ التعريفات السابقة أف االبتكار يعبر عف رد فعؿ لمشخص المبتكر استجابة لمثير ،
وىو محاولة لمتخمص مف مشكمة ما بطريقة عممية فعالة و بإسموب جديد  ،وىذا يعني أف االبتكار يمثؿ حمقة

الوصؿ ما بيف التفكير النظري المجرد والتطبيؽ العممي ليذه النظريات  ،فيحوليا إلى حموؿ عممية ومفيدة .

ويعمؿ االبتكار عمى إخراج الفرد مف حياة الروتيف والممؿ إلى لعب ادوار فاعمة في المجتمع تسيـ
في تقديـ حموؿ جديدة لما يواجيو المجتمع مف مشكبلت وىو األمر الذي أكده القيسي والتميمي نقبل عف

تايمور " أف االبتكار قوة ميددة لمنظـ الروتينية ألنو قوة تشييد وبناء حيث يقوـ بدور فعاؿ في إجياض النظـ
القديمة إلفساح المجاؿ أماـ نظـ جديدة تشجع النشاط والحيوية في المواقؼ الميمة في المجتمع  ،وىذا

النشاط ضروري ألنو يحافظ عمى كياف المجتمع وال سيما أف مف طبيعة البشر التحرؾ الدءوب نحو التطور
والتحضر "  ( .القيسي  ،والتميمي 2011 ،ـ )36 :
التفكير االبتكاري :
صنؼ التفكير االبتكاري كأىـ العمميات العقمية والنفسية والمعرفية  ،فيو األداة التي تتقدـ بيا
ُي َ
المجتمعات وتتطور  ،وتمكف أفراد المجتمع مف اكتشاؼ أسرار الكوف وتطويعيا لخدمة مصالحيـ وتطمعاتيـ،
وبو يتمكف اإلنساف مف السيطرة والتحكـ بالكثير مف األمور العالقة وايجاد الحموؿ المناسبة ليا " إف التفكير
عممية عقمية معرفية راقية تُبنى وتُؤسس عمى محصمة العمميات النفسية األخرى كاإلدراؾ واإلحساس
والتحصيؿ  ،وكذلؾ العمميات العقمية كالتذكر والتقييـ والتمييز والمقارنة واالستدالؿ والتحميؿ  ،ومف ثـ يأتي
التفكير عمى قمة ىذه العمميات النفسية والعقمية والمعرفية وذلؾ لمدور الكبير الذي يمعبو في المناقشات وحؿ

المسائؿ الرياضية وغيرىا " ( اليوسفي  2009 ،ـ )5 :

وُيقسـ العمماء التفكير إلى أنواع مختمفة  ،باختبلؼ أىداؼ دراساتيـ  ،واىتماماتيـ وحاجاتيـ  ،ويعتبر
التفكير االبتكاري احد أنواع التفكير التي خصيا الباحثيف بالبحث والدراسة بوصفو شكبل راقيا ومتقدما مف
أشكاؿ النشاط العقمي اإلنساني " إف التقدـ العممي ال يمكف تحقيقو بدوف تطوير القدرات االبتكارية عند

اإلنساف  ،كما أف تطور اإلنسانية وتقدميا مرىونا بما يمكف أف يتوافر ليا مف قدرات ابتكارية تمكنيا دوما مف
أف تقدـ مزيدا مف االبتكارات أو اإلسيامات التي تستطيع مف خبلليا مواجية ما يعترضيا مف مشكبلت ممحة

يوما بعد يوـ  ،ولحظة تمو األخرى "  ( .المشرفي  2005 ،ـ ) 35 :

تعريف التفكير االبتكاري :

ومبتكر ،ويتميز باألصالة
ُي َعرؼ التفكير االبتكاري بأنو  ":عممية ذىنية ُينتج الفرد فييا شيء جديد ُ
وبتنوع األفكار  ،وربط عناصر ذات عبلقة قائمة عمى حؿ المشكبلت عف طريؽ توليفة جديدة تتضمف
الطبلقة والمرونة واألصالة والتآلؼ "( .الدباغ )27 : 2008 ،
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ويعرفو (جرواف 1999 ،ـ) بأنو  " :نشاط عقمي مركب وىادؼ  ،توجيو رغبة قوية في البحث عف
ُ
حموؿ أو التوصؿ إلى نواتج أصيمة لـ تكف معروفة مف قبؿ "  ( .منسي والمنير 2011 ،ـ ) 29 :
أما (فجرو1993 ،ـ) فتعرؼ التفكير االبتكاري بأنو  ":نمط وأسموب حياة بشكؿ كمي وشامؿ بالنسبة
لئلنساف المبتكر  ،يرتبط بالذات كطاقة خبلقة ،تتحقؽ استجابتيا عندما تبمغ درجة عميقة مف التفاعؿ
واإلستثارة مع حركة الواقع بكؿ ما ينتجو مف ظواىر وعبلقات وتناقضات"( .النواجحة2006 ،ـ)41:

ويرى َمنسي أف التفكير االبتكاري ىو  ":قدرة الفرد عمى التفكير الحر الذي يمكنو مف اكتشاؼ
َ
المشكبلت والمواقؼ الغامضة ومف إعادة صياغة عناصر الخبرة في أنماط جديدة عف طريؽ تقديـ أكبر عدد

ممكف مف البدائؿ إلعادة صياغة ىذه الخبرة بأساليب متنوعة ومبلئمة لمموقؼ الذي يواجيو الفرد بحيث

تتميز ىذه األنماط الجديدة الناتجة بالحداثة بالنسبة لمفرد نفسو ولممجتمع الذي يعيش فيو  ،وىذه القدرة يمكف

التدريب عمييا وتنميتيا "َ ( .منسي  1991 ،ـ )235 :

ويشير آخروف إلى أف التفكير االبتكاري ىو  " :قدرة الفرد عمى االستجابة لمشكمة أو موقؼ مثير،
ُ
عمى أف تتميز ىذه االستجابات بالطبلقة والمرونة واألصالة"(.خير هللا  ،والكناني  1983 ،ـ ) 10 :
ويعرفو ( ميد  )Meed , 1959بأنو " تمؾ العممية التي يقوـ بيا الفرد والتي تؤدي إلى اختراع شيء
ُ
جديد بالنسبة إليو "  .نقبلً عف (عبد الغفار  1977 ،ـ )29 :
أما ( جيمفورد  )Guilford,1967فيرى أنو  " :تفكير في نسؽ مفتوح يمتاز االنجاز فيو بخاصية
فريدة ىي تنوع اإلجابات المنتجة والتي ال تحدىا المعمومات المعطاة "  .نقبلً عف (العامري  2008 ،ـ :

) 375

وُيعرؼ ( تورانس  )Torrance , 1962التفكير االبتكاري بأنو  ":عممية تتضمف اإلحساس
بالمشكبلت والفجوات في مجاؿ ما ،ثـ تكويف بعض األفكار أو الفروض التي تعالج ىذه المشكبلت ،واختبار

صحة ىذه الفروض وايصاؿ النتائج التي يصؿ إلييا المفكر لآلخريف " .نقبلً عف (منسي ،والمنير 2011 ،ـ

)29 :

ويرى (سمبسوف 1922ـ) أف التفكير االبتكاري ىو  ":المبادأة التي يبدييا الفرد في قدرتو عمى
َ
التخمص مف السياؽ العادي لمتفكير واتباع نمط جديد مف التفكير"  .نقبلً عف (منسي والمنير 2011 ،ـ :

)35

ومف خبلؿ ما سبؽ نجد أف جميع التعريفات السابقة رغـ تعددىا إال أنيا قد اتفقت عمى سمات

محددة لمتفكير االبتكاري منيا :

 عممية ذىنية معقدة تيدؼ إلى إيجاد حموؿ جديدة وفريدة  ،ومتجددة  ،وأصيمة .
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 ربط المعمومات المتوفرة  ،والخبرة السابقة مف أجؿ التوصؿ إلى حموؿ فاعمة وذات قيمة .
 القدرة عمى تحديد الفجوات ونقاط الضعؼ والصعوبات .

 وضع الفرضيات المحتممة لحؿ المشكمة والعمؿ عمى اختبارىا  ،وتعديميا لموصوؿ إلى الحموؿ
المناسبة  ،أو استبعادىا ووضع فرضيات بديمة .
كما نبلحظ أف كؿ مف التعريفات السابقة يأتي ضمف واحدة مف التصنيفات التالية:

 -1التفكير االبتكاري باعتباره عمميو :وىو ما جاء في تعريؼ كؿ مف ( تورانس )Torrance , 1962
و(الدباغ 2008 ,ـ) و ( ميد  )Meed , 1959حيث يرى أصحاب ىذه التعريفات أف التفكير االبتكاري
عبارة عف عممية تتـ داخؿ الفرد ضمف عدة مراحؿ  ،بشعوره بوجود مشكمة ما وعدـ توافؽ  ،التحري عنيا
بجمع المعمومات  ،وفيـ العبلقات  ،محاوال وضع يده عمى المشكمة بالتحديد  ،ثـ يضع ليا الحموؿ نظريا ،

ومف ثـ يحاوؿ تطبيؽ ىذه ال فروض لموصوؿ إلى الحؿ األنسب واستبعاد ما يثبت عدـ مبلئمتو  ،ليصؿ
المبتكر في النياية إلى حؿ جديد ومتفرد .

 - 2التفكير االبتكاري في ضوء اإلمكانات والقدرات االبتكاريةُ :ممثبل في تعريؼ (منسي 1991 ،ـ) و(خير
هللا والكناني  1983،ـ ) و( جيمفورد  )Guilford,1967ويتبنى أصحاب ىذا االتجاه تعريؼ االبتكار في
ضوء قدراتو وىي :الطبلقة  ،والمرونة  ،واألصالة  ،والحساسية لممشكبلت  ،والتي يتميز بيا المبتكر و

تمكنو مف كشؼ المشكمة وتقديـ الحموؿ المناسبة ليا .

 – 3التفكير االبتكاري باعتباره نتاجا ابتكاريا  :وىو ما جاء في تعريؼ ( جرواف 1999،ـ)

ويعرؼ أصحاب ىذا االتجاه االبتكار في ضوء الناتج الذي يقدمو المبتكر بوصفو جديد  ،وغير معروؼ
ُ
سابقا  ،ويظير ىنا شرط الجدة كصفة مطمقة ليذا الناتج .

 – 4التفكير االبتكاري في ضوء الخصائص و السمات الشخصية  :ومف أنصار ىذا االتجاه سمبسوف .

ووفقا ليذا الرأي فإف أصحابو يعرفوف التفكير االبتكاري وفقا لمسمات الشخصية لممبتكريف كما حددتيا
الدراسات واألبحاث  ،والتي تميزىـ عف غيرىـ فيـ أكثر قدرة عمى التفكير بطريقة جديدة ،مستقميف بفكرىـ
وقدرتيـ عالية باإلحساس بالمشكبلت حتى أنيـ يروف بعيوف المستقبؿ متوقعيف ما يمكف أف يواجيو مف

مشكبلت وىـ بالتالي األقدر عمى تجييز الحموؿ ليذه المشكبلت التي تنبأوا بوقوعيا.
 - 5التفكير االبتكاري في ضوء المناخ البيئي :

َعمؿ أصحاب ىذا االتجاه عمى تحديد بعض الخصائص التي يجب اف تتوفر في بيئة التفكير االبتكاري ،
بحيث تكوف محفزة لمتفكير  ،وتستفز دافعية المتعمـ البتكار حموؿ جديدة وغير مسبوقة لممشكبلت  ،ويرونيا

بيئة توفر األمف النفسي لممبتكر  ،بعيدا عف الكبت والضغوط النفسية .
أىمية دراسة التفكير االبتكاري :

تسعى المجتمعات اإلنسانية عامة باختبلؼ سياساتيا التربوية ،إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ،
وتعتبر تنمية التفكير االبتكاري لدى أفرادىا مف أىـ ىذه األىداؼ ،فالمبتكر ىو ُمستَقبؿ ىذه المجتمعات،
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والذي ُي َمكنيا مف تحدي الصعوبات ،ويعمؿ جاىداً إليجاد حموؿ فعالة لممشكبلت التي تمثؿ تحدياً أماـ تطور
وتقدـ ىذه المجتمعات  ،مما يجعمو مساىماً مساىمة كبيرة في تحقيؽ باقي أىداؼ المجتمع " ال يوجد شيء
يمكنو أف يسيـ في رفع مستوى رفاىية وتطور اإلنسانية وتقدميا أكثر مف رفع مستوى األداء االبتكاري لدى

األمـ والشعوب "  ( .العنزي  2003 ،ـ )9 :
ويمثؿ القرف الحادي والعشروف تحديا كبي ار أماـ المجتمعات في تطوير التفكير  ،حيث ستكوف الغمبة
ُ
لممجتمع القادر عمى تطوير تفكير أفراده  ،وىو ما يشكؿ أيضا تحديا كبي ار أماـ القائميف عمى صياغة الخطط
التعميمية القادرة عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ  ،مف خبلؿ دراسة المتغيرات المختمفة وقدرتيا عمى رفع مستوى

االبتكاريو لدى أفراد المجتمع " ويتفؽ عمماء التربية عمى أنو مف أىـ أىداؼ التربية والتعميـ تنشئة أجياؿ قادرة
عمى التفكير السميـ  ،ويتفؽ الكثير منيـ أف جزءا كبي ار مف إىمالنا استثمار الطاقات اإلنسانية إنما يعود إلى

عدـ إلماـ القائميف بشئوف التربية والتعميـ بالقوانيف األساسية لبلبتكار"( .القيسي  ،والتميمي 2011 ،ـ )37 :

وقد أدركت الدوؿ أىمية تنمية القدرات االبتكارية عند أفرادىا  ،فأصبح التفكير االبتكاري منذ

الخمسينيات أحد أىـ المتغيرات التي تناولتيا األبحاث والدراسات لموقوؼ عمى جميع المتغيرات ذات العبلقة ،

ودراسة أثرىا عمى التفكير االبتكاري ووضع األسس التي تسيـ في تنميتو ويشير ( سيمونت Semont ،
وبرجسوف  ) Bergson ،إلى " أف االبتكار مرادؼ لمحياة والتطور ،وال يمكف إغفالو أو التقميؿ مف دوره في

التقدـ والتطور  ،وىو نشاط راؽ يقوـ بو الفرد ويساعد في حؿ المشكبلت وايجاد منافذ جديدة يطؿ منيا عمى

العالـ  ،وكؿ ما ىو جديد ونافع " ( القيسي  ،والتميمي . )38 : 2011 ،
ونظ ار لمنتائج والتأثيرات االيجابية في تقدـ المجتمعات التي عممت عمى تطوير التفكير االبتكاري لدى

أفرادىا  ،فقد أصبح التوجو لدراسة االبتكار توجيا عالميا مف أجؿ تحديد المتطمبات واالستعدادات البلزمة
لبلرتقاء بمستوى االبتكار وفي ذلؾ يرى ( تورانس  ) Torrance ،أنو " ال يكفي أف يوجو االىتماـ إلى

دراسة المبتكريف  ،بؿ البد مف تنمية االستعدادات التي تتطمبيا الشخصية المبتكرة مف خبلؿ تييئة الظروؼ

البيئية والثقافية واالجتماعية "  ( .خير هللا  1981 ،ـ ) 526 :
ويعتبر االىتماـ بدراسة االبتكار بمثابة نظرة مستقبمية لمحياة  ،لما يتمتع بو المبتكر مف قدرة عمى
ُ
استبصار المستقبؿ والتنبؤ بو  ،واالستعداد لمواجية مشكبلتو  ،والتعايش مع ظروفو المتغيرة " إف االىتماـ
بالتفكير االبتكاري يعني إعداد الطمبة لمحياة المقبمة  ،إذ أف الفرد المبتكر ىو األكثر تكيفا مع المستقبؿ

وحاجاتو وتقمباتو " ( العاني  1986 ،ـ . )165 :
مراحل العممية االبتكارية :

تُعبر العممية االبتكارية عف نشاط عقمي منظـ يتبع مراحؿ متسمسمة لموصوؿ لنتائج وحموؿ لممشكبلت
التي يواجييا الشخص المبتكر  ،فيي ال تأتي مف عدـ  ،وال تظير فجأة وانما ىي نتيجة لخطوات منظمة .
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وبالبحث عف مراحؿ العممية االبتكارية نجد العديد مف التصنيفات التي وضعيا الباحثوف والميتموف
بدراسة االبتكار  ،وبمراجعتيا قررت الباحثة تبني تصنيؼ ( واالس  )Wallas 1962 ,العتماده بشكؿ كبير

مف قبؿ العمماء والمختصيف بيذا المجاؿ " وعمى الرغـ مف اتفاؽ بعض العمماء عمى أف التفكير االبتكاري
عممية عقمية تمر بعدة مراحؿ  ،إال أنيـ لـ يتفقوا فيما بينيـ في عدد تمؾ المراحؿ  ،ويعد جراىاـ واالس مف

أشير مف قاموا بترتيب مراحؿ العممية االبتكارية "  ( .منسي والمنير 2011 ،ـ  )29 :ويقسـ تصنيؼ

(واالس )Wallas ،مراحؿ العممية االبتكارية إلى أربعة مراحؿ كالتالي :
 -1مرحمة اإلعداد والتحضير Preparation :

تُعد مرحمة اإلعداد والتحضير مف أىـ مراحؿ التفكير االبتكاري العتماد باقي المراحؿ عمى دقة
وصحة ما يتـ فييا.
وتتـ مرحمة اإلعداد والتحضير في خطوتيف :

األولى  :تَعريؼ وتَحديد المشكمة بشكؿ واضح ودقيؽ .
والثانية َ :جمع كؿ ما يتعمؽ بيذه المشكمة مف معمومات ووضعيا في تسمسؿ منظـ يسيؿ التعامؿ معو
والرجوع لو .

ويتميز المبتكر عف غيره برغبتو المتواصمة في إيجاد حموؿ لكؿ ما يواجيو مف مشكبلت  ،حيث

نجده في حالة استنفار عقمي مستمر محاوال الوصوؿ إلى ىذه الحموؿ مف خبلؿ جمع المعمومات ومحاولة

فيـ العبلقات وتحميؿ المواقؼ .

 -2مرحمة االحتضان Incubation :
في ىذه المرحمة َيندمج المبتكر مع خبراتو  ،والمعمومات التي حصؿ عمييا  ،في محاولة إليجاد
الحؿ األمثؿ لممشكمة  ،ويطمؽ عمى مرحمة االحتضاف مرحمة الكموف أو االختمار  ،حيث تختمر المعمومات
في ذىنو  ،مستيمكة جيد عقمي ونفسي كبيريف  ،ويخرج المبتكر في ىذه المرحمة مف مستوى الشعور إلى

مستوى البلشعور في محاولة لتخفيؼ الضغط عمى العقؿ " وفييا يترؾ المبتكر التفكير في المشكمة فترة مف
الزمف  ،ليرتاح ذىنو مف عناء التفكير  ،مما يساعده عمى وجود آفاؽ جديدة تسمح لو بإيجاد عبلقات

ومتعمقات لـ تكف واضحة لو مف قبؿ " ( .منسي والمنير 2011 ،ـ )30 :
 -3مرحمة االستبصار ( اإلشراق ) Illumination

تُ َعرؼ ىذه المرحمة بأنيا  " :مرحمة بزوغ الفكرة الجديدة الناتجة عف المراحؿ السابقة " ( عبد الحميد
 2005 ،ـ . )155 :
وتُعتبر مرحمة االستبصار ذروة العممية االبتكارية  ،وتأتي بيا لحظة اإللياـ لممبتكر فيظير لو الحؿ
بشكؿ مفاجئ  " .مرحمة الحضانة تنتيي عندما يحس الشخص بش اررة تحؿ لو المعضمة التي يقابميا وتجعمو

ُيدرؾ العبلقات المختمفة ويعثر عمى الروابط المفقودة " (البسيوني  1964 ،ـ . ) 67 :
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وتتميز الحموؿ التي يتوصؿ ليا المبتكر في ىذه المرحمة بأنيا كومضة مفاجأة تشع في عقمو بمحظة
قد يكوف فييا يبحث عف الحؿ  ،أو يفكر فيو  ،كأف يأتيو أثناء نومو كحمـ .

 -4مرحمة التحقيق Verification :

في ىذه المرحمة يتـ إخضاع الحموؿ التي توصؿ ليا الشخص المبتكر لمتجربة  ،لدراسة مدى
صبلحيتيا  ،وتعديميا وتنقيتيا مف الشوائب  ،لمعرفة إذا كانت مناسبة  ،أو استبعادىا .
وعمى الرغـ مف أف المراحؿ األربعة السابقة موجودة في عممية االبتكار  ،إال أنو يجدر بنا النظر إلى

االبتكار بوصفو عممية ديناميكية متفاعمة مستمرة شأنيا شأف الكثير مف العمميات النفسية األخرى".

( الخميمي 2005 ،ـ )224 :
في ضوء ما سبؽ فإف إلماـ مربية الروضة بمراحؿ عممية التفكير االبتكاري غاية في األىمية  ،ألنو
يساعدىا عمى التعرؼ عمى األطفاؿ المبتكريف والطريقة التي يفكروف بيا  ،وقدراتيـ العقمية  ،فتعمؿ عمى

دعـ قدراتيـ وتييئة الظروؼ المناسبة لذلؾ  ،فتكوف عمى سبيؿ المثاؿ مدركة لحاجة الطفؿ المبتكر إلى

اليدوء أحيانا  ،وامعاف التفكير  ،والى إعادة تفحص المشكمة أو الموقؼ المثار  ،ومحاوالتو الدائمة إلدراؾ
العبلقات والروابط بيف األشياء  ،وتراعي رغبتو بالتوقؼ عف التفكير في بعض األوقات وعدـ الضغط عميو.
قدرات التفكير االبتكاري :

القدرات االبتكارية بحسب تعريؼ جيمفورد (  )Guilfordتشير إلى " القدرات التي تكوف مميزة
لؤلشخاص المبتكريف  ،وىي تحديد ما إذا كاف الفرد يممؾ القدرة عمى إظيار السموؾ االبتكاري إلى درجة

ممحوظة " ( القيسي  ،والتميمي 2011ـ . ) 49 :

وقد تعددت تصنيفات الباحثيف والعمماء لقدرات التفكير االبتكاري حيث تمكف جيمفورد باستخداـ
التحميؿ العاممي في مجاؿ االبتكار مف تحديد تسع قدرات عقمية تسيـ في الجيود االبتكارية لؤلفراد والعمماء
المخترعيف ىي :الطبلقة  ،المرونة  ،األصالة  ،التوسع ،الحساسية لممشكبلت  ،القدرات التحميمية والتركيبية،
القدرة عمى إعادة التنظيـ  ،درجة الكبح التقويمي  ،ودرجة التعقد .
أما ( تورانس  )Torrance ،فقد صنفيا إلى سبع قدرات وىي  :الطبلقة  ،المرونة  ،األصالة ،

التقويـ  ،إضافة التفاصيؿ  ،القدرة عمى التداعي البعيدة  ،والحساسية لممشكبلت .
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 -1الطالقة Fluency :
تُ َعرؼ الطبلقة بأنيا  " :قدرة الفرد عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف االستجابات المناسبة  ،إزاء مثير
معيف  ،في مدة زمنية محددة " ( )Torrance , 1966 :88
ويشير جرواف إلى أنيا  " :القدرة عمى توليد عدد كبير مف البدائؿ أو المترادفات أو األفكار عند
ُ
االستجابة لمثير معيف والسرعة و السيولة في توليدىا "  ( .جرواف  1999 ،ـ )82 :
مف خبلؿ التعريفات السابقة نبلحظ أف الطبلقة تمثؿ الجانب الكمي لبلبتكار ،أي أنيا قدرة الطفؿ

عمى استدعاء أكبر عدد ممكف مف األفكار والحموؿ أثناء مواجيتو لمموقؼ في وقت محدد .
وصنؼ ( جيمفورد  )Guilford,1967 ،الطبلقة إلى أربعة أنواع وىي :

الطبلقة المفظية  ،الطبلقة الفكرية  ،الطبلقة التعبيرية  ،والطبلقة الترابطية .
أ -الطالقة المفظية Verbal Fluency :
"تظير في القدرة عمى استحضار ألفاظ كثيرة  ،تتوافر فييا خصائص معينة  ،كأف يطمب مف

الشخص أف يذكر أكبر عدد ممكف مف الكممات تنتيي بحرؼ معيف " ( العامري  2008 ،ـ )379 :

وتمثؿ الطبلقة المفظية قدرة الطفؿ عمى تقديـ أكبر عدد مف الوحدات التعبيرية التي تطمب منو وفؽ
شروط معينة  ،وتعتمد ىذه القدرة عمى المخزوف المغوي السابؽ لدى الطفؿ  ،مثاؿ عمييا  :أذكر كممات تبدأ

بحرؼ الميـ  ،اذكر كممات تحتوي في أوليا عمى حرفي الكاؼ والتاء .

ب -الطالقة الفكرية Ideational Fluency :

ىي " القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف التعبيرات التي تنتمي إلى نوع معيف مف األفكار في زمف

محدد ،وتعد الطبلقة الفكرية مف السمات عالية القيمة في مجاالت الفنوف واآلداب  ،وتدؿ عمى القدرة عمى

إنتاج األفكار لمقابمة متطمبات معينة  ،ويتـ الكشؼ عنيا باستخداـ اختبارات تتطمب مف المفحوص القياـ
بنشاطات معينة " (.القذافي  2000 ،ـ )43-42 :
ويستدؿ عمى الطبلقة الفكرية مف خبلؿ سرعة الطفؿ في توليد أكبر عدد مف اإلجابات الصحيحة
ُ
لمموقؼ في وقت محدد  ،بغض النظر عف جودتيا وجدتيا  ،فالميـ ىنا عدد األفكار  : .أذكر أكبر عدد

ممكف مف استخدامات أقبلـ التمويف القديمة  ،أذكر أسماء أشياء تتصؼ بأنيا دائرية الشكؿ .
ج -الطالقة التعبيرية Expressional fluency :

" تظير في القدرة عمى صياغة األفكار بسرعة  ،أو إصدار أفكار متعددة في موقؼ محدد  ،شريطة
أف تتصؼ ىذه األفكار بالثراء والتنوع " (العامري  2008 ،ـ ) 390 :

ويصفيا (جيمفورد  ) Guilford ،بأنيا " التفكير السريع في الكممات المتصمة المبلئمة ".
(معوض 1983 ،ـ ) 230 :
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وتُعبر الطبلقة الفكرية عف قدرة الطفؿ عمى ترجمة أفكاره بسرعة مف خبلؿ كممات  ،وجمؿ متصمة وسميمة
ومبلئمة لمموقؼ  .ومثاؿ عمييا أف تسرد لمطفؿ جزء صغير مف قصة ما وتطمب منو إكماليا .
د -الطالقة الترابطية Associational Fluency :
ويقصد بيا " وعي الفرد بالعبلقات  ،والسيولة التي يستطيع بيا تقديـ الفكرة بطريقة متكاممة المعنى ،
ُ
وعادة ما تقاس ىذه القدرة بأف يطمب مف التمميذ أف يكتب المترادفات المبلئمة لكممات تعطى لو "
( أبو عميرة 1992 ،ـ )223 :

وتُمثؿ الطبلقة الترابطية السيولة التي يربط بيا الطفؿ بيف الكممات أو األشكاؿ ذات العبلقة الواحدة،
وقد تكوف ىذه العبلقة عبلقة تشابو أو تضاد أو عبلقة الجزء بالكؿ  .مثاؿ عمييا :زاوج بيف صورة كؿ حيواف

وبيتو ،أو صنؼ ىذه المجموعة مف الحيوانات إلى مجموعتيف (الحيوانات األليفة  ،والحيوانات المفترسة ) .
 -2المرونة Flexibility :

ُيعرؼ (تورانس  )Torrance: 1966 ،المرونة بأنيا  " :قدرة الفرد عمى تغيير الزاوية الذىنية التي
ينظر مف خبلليا إلى األشياء والمواقؼ المتعددة حيث تستطيع التحرر مف القصور الذاتي العقمي بالتحرؾ

بيف الفئات المختمفة دوف االنحصار في فئة واحدة منيا  ،ويوضح ذلؾ سيولة الموقؼ "

ويعرفيا جيمفورد بأنيا  " :القدرة عمى سرعة إنتاج أفكار تنتمي إلى أنواع مختمفة مف األفكار التي
ُ
ترتبط بموقؼ معيف " ()Guilford, 1967 : 133
بناء عمى ما سبؽ نبلحظ أف المرونة تمثؿ الجانب النوعي لبلبتكار  ،فيي تشير إلى قدرة الطفؿ
و ً
عمى التكيؼ مع الموقؼ وتعديؿ سموكو لمتغمب عمى ما يواجيو مف معوقات.
ويبيف زىراف أنو " يمكف االستدالؿ عمى مرونة تفكير الطالب مف خبلؿ قدرتو عمى شرح وتوضيح
ُ
أفكار اآلخريف بصياغتيا بمغتو وابداء رأيو فييا  ،وكذلؾ قدرتو عمى حؿ مسألة ما بأكثر مف طريقة " (.

زىراف 1999 ،ـ  ) 206 :وتنقسـ المرونة إلى قسميف :
أ -المرونة التكيفية Adaptive Flexibility :

"وتُشير إلى القدرة عمى تغيير أسموب التفكير واالتجاه الذىني بسرعة لمواجية المواقؼ الجديدة
والمشكبلت المتغيرة  ،وتسيـ ىذه القدرة في توفير الكثير مف الحموؿ الممكنة لممشاكؿ بشكؿ جديد وابتكاري

بعيدا عف النمطية والتقميدية  ،ويمكف التعرؼ عمى مدى تمتع الشخص بيذه القدرة عف طريؽ االختبارات

التي تقدـ لممفحوص مشكمة  ،ثـ تطمب منو إيجاد حموؿ متنوعة ليا  ،رغـ توافر بعض الحموؿ التقميدية

المعروفة لممشكمة  ،إال أنيا تعد مرفوضة  ،الف ما ىو مطموب في مثؿ ىذا الموقؼ ىو التنوع ".

( معوض 2000 ،ـ ) 174 :
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ويقصد بالمرونة التكيفية  ،قدرة الطفؿ عمى التكيؼ مع ما يواجيو مف صعوبات أثناء حؿ مسألة
معينة ،بحيث يقوـ بتعديؿ سموكو ليتمكف مف مواجية الموقؼ .
ب -المرونة التمقائية Spontaneous Flexibility :

ىي  ":قدرة الشخص عمى إعطاء عدد مف االستجابات التي ال تنتمي إلى فئة واحدة أو مظير واحد،
وانما تنتمي إلى عدد متنوع مف الفئات  ،وتتمثؿ في تمقائية الطفؿ في تغيير الوجية العقمية"

(عزوز2008 ،ـ )42:

وتُمثؿ المرونة التمقائية قدرة الطفؿ عمة إنتاج أفكار متنوعة وغير نمطية لممشكمة بسيولة  ،وتقديـ
أفكار تمقائية في اتجاىات مختمفة .
 -3األصالة Originality :
تُعتبر األصالة مف أىـ قدرات االبتكار  ،بؿ ويعتبرىا البعض مرادفة لبلبتكار" األصالة ىي أكثر
قدرات التفكير االبتكاري ارتباطا بو  ،وىي القدرة عمى ابتكار إنتاج جديد ومميز " (الغامدي2011 ،ـ)332 :
وتَعني األصالة  ":القدرة عمى إنتاج اكبر عدد ممكف مف االستجابات غير المباشرة واألفكار الطريفة
غير الشائعة  ،والتي ىي في الوقت نفسو مقبولة ومناسبة لميدؼ  ،واألصالة تعني الجدة والطرافة "
(معوض  2000 ،ـ )174 :
وتتجاوز األصالة تحديد المشكمة والقدرة عمى حميا  ،إلى طرح حموؿ وأفكار لـ تخطر بباؿ اآلخريف،
فنجد المبتكر يتفرد بحموؿ نادرة وغير عادية .
 -4إضافة التفاصيل Elaboration :
ُيعرفيا (تورانس  )Torrance , 1971 ،بأنيا  " :القدرة عمى إعطاء التفصيبلت لفكرة معينة  ،أو
إعطاء المزيد مف اإلضافات ليذه الفكرة "
ويرى جرواف أف إضافة التفاصيؿ ىي  ":القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة ومتنوعة لفكرة أو حؿ
َ
لمشكمة " (جرواف 1999 ،ـ  ، )85 :فإضافة التفاصيؿ ىي القدرة عمى توسيع واكماؿ الحموؿ التي وضعيا
الفرد  ،وتوضيح تفاصيميا  ،والخطوات البلزمة لتنفيذ ىذه الحموؿ بشكؿ متقف .
 -5الحساسية لممشكالت Sensitivity To Problems :
تُعرؼ بأنيا  " :القدرة عمى إدراؾ مواطف الضعؼ والنقص  ،أو الفجوات في الموقؼ المثير " (
نشواتي و اخروف1985 ،ـ )135 :
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كما وتُعرؼ بأنيا  " :قدرة الفرد عمى إدراؾ التغيرات  ،أو مواطف الضعؼ في الظاىرة  ،أو الموقؼ
المثير  ،أو ىي الوعي بوجود مشكبلت أو حاجات  ،أو عناصر ضعؼ البيئة أو الموقؼ " ( .جرواف ،

1999ـ )84 :

وتختمؼ القدرة عمى اإلحساس بالمشكمة ما بيف األفراد وىو األمر الذي يميز الشخص المبتكر ،

حيث أف اإلحساس بالمشكمة يمثؿ الخطوة األولى في طريؽ إيجاد حؿ ليا  ،فالمبتكر تكوف لديو القدرة عمى

مبلحظة واستشعار نقاط الضعؼ  ،وادراؾ األمور الغير عادية  ،والعبلقات بيف المتغيرات .

وعمى ىامش ما سبؽ وجب التنويو الى أف ىذه الدراسة تسعى إلى قياس فاعمية استخداـ التعمـ

النشط في تنمية كؿ مف قدرة (الطبلقة  ،والمرونة  ،واألصالة ) لدى طفؿ الروضة .
التفكير االبتكاري عند األطفال :

"وفقاً ألحدث الدراسات تبيف أف نسبة المبدعيف الموىوبيف مف األطفاؿ مف سف الوالدة إلى السنة

الخامسة مف أعمارىـ نحو ( ، )%90وعندما يصؿ األطفاؿ إلى سف السابعة تنخفض نسبة المبدعيف منيـ

إلى ( ، )%10وما أف يصموا السنة الثامنة حتى تصؿ النسبة إلى ( )%2فقط  ،مما يشير إلى أف أنظمة
التعميـ واألعراؼ االجتماعية تعمؿ عمميا في إجياض المواىب وطمس معالميا  ،مع أنيا كانت قادرة عمى

الحفاظ عمييا  ،بؿ تطويرىا وتنميتيا " ( النعيمي 2011 ،ـ )218 :

مف خبلؿ المعطيات السابقة يتضح لنا أىمية العمؿ عمى تنمية قد ارت التفكير االبتكاري في مرحمة

مبكرة مف العمر وىو ما أكده (تورانس  " )Torrance , 1962 ،أف االبتكار إذا لـ يشجع في مرحمة

الطفولة فإف تشجيعو بعد ذلؾ ال جدوى منو إذ سرعاف ما يخبو بعد سف السابعة عشر " (منسي:1987،

 )49حيث تتميز مرحمة الطفولة بمرونة العقؿ  ،والقدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات  ،واكتساب الميارات .
ويعرؼ االبتكار عند األطفاؿ بأنو  ":القدرة عمى إنتاج عدد مف األفكار األصيمة غير العادية ،وعمى
ُ
درجة عالية مف المرونة في االستجابة وتطوير األفكار واألنشطة ،واالبتكارية تكوف لدى معظـ األطفاؿ
بدرجات متفاوتة ت ختمؼ مف طفؿ آلخر ومف بيئة إلى أخرى  ،ولذلؾ فإف ابتكارية األطفاؿ ىي تفكير ذو
نتائج خبلقة وليست روتينية أو نمطية " ( .الخميمي  2005 ،ـ )41 :

العوامل المؤثرة في تنمية قدرات التفكير االبتكاري عند األطفال :

أوال  :األسرة

ال يمكف إغفاؿ الدور الرئيسي والميـ الذي تمعبو األسرة في تربية األطفاؿ  ،وفي صقؿ شخصياتيـ،

وتنمية قدراتيـ  ،وتعتبر تنمية القدرات االبتكاريو مف أىـ القدرات التي يجب العمؿ عمى تنميتيا مف خبلؿ

توفير المناخ األسري المناسب لذلؾ ،ومف أىـ سمات المناخ األسري الداعـ لقدرات التفكير االبتكاري ما يمي:
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 -1تشجيع األطفاؿ عمى االستقبللية في التفكير  ،واحتراـ آرائيـ  ،والتفاىـ معيـ مف خبلؿ المناقشة والحوار
 ،واالبتعاد عف األسموب التسمطي في التربية  ،والعقاب البدني  ،واىـ ما يجب أف تقدمة األسرة ألطفاليا

توفير أجواء مف األماف  ،واعطائيـ مساحة مف الحرية في اختياراتيـ .

 -2االبتعاد عف القسوة والتيديد  ،ومطالبة الطفؿ بااللتزاـ بسموكيات اكبر مف قدراتو فيسبب لو العجز عف
تحقيقيا اإلحباط وضعؼ ثقتو بنفسو واالنطواء.

 -3االبتعاد عف التدليؿ الزائد  ،مما يجعؿ الطفؿ اتكالي معتمد عمى والديو في كؿ شيء  ،وأنانيا مفرط
الحساسية وال يثؽ بنفسو وقدراتو .

 -4يجب أف يتفؽ كؿ مف األب واألـ عمى الخطوط العريضة لتربية أبنائيـ  ،بحيث ال يتعارض أسموب كؿ
منيـ مع اآلخر  ،األمر الذي يجعؿ الطفؿ مفتقد لبلماف والثقة .

 -5توفير العديد مف المثيرات  ،واأللعاب المتنوعة التي تستفز دافعية الطفؿ لبلستكشاؼ والبحث  ،وتنمي
حب االستطبلع لدييـ  ،وضرورة مشاركة اآلباء ألطفاليـ في المعب  ،وسرد القصص.

 -6اآلباء صورة ألطفاليـ  ،فكمما تمتعوا بالقدرات االبتكارية والعمؿ عمى معرفة كؿ ما ىو جديد  ،يدفع
األبناء لتقميدىـ والسير عمى خطاىـ .

-7اإلجابة عمى تساؤالت األطفاؿ ميما كانت ساذجة وغير ميمة مف وجية نظر اآلباء ،وعدـ السخرية
منيا ،أو تقديـ إجابات غير منطقية وخاطئة فقط لمتخمص مف إلحاح الطفؿ في السؤاؿ ،ألف األطفاؿ ينظروف
آلبائيـ عمى أنيـ المصدر األوؿ والموثوؽ لممعرفة ويبنوا معارفيـ وخبراتيـ مف خبلليـ .
ثانيا  :الروضة
تُعبر الروضة عف مجتمع صغير يتعمـ فيو الطفؿ التكيؼ مع المجتمع الكبير  ،وكيفيو التعامؿ مع
اآلخريف واالندماج في وسطيـ المجتمعي  ،وىي أوؿ مجموعة يتعامؿ معيا الطفؿ في إطار تربوي
واجتماعي بعد أسرتو  ،لذلؾ فيي تمعب دور ميـ وفعاؿ في تنمية قدراتو االبتكارية " و األطفاؿ في مرحمة

رياض األطفاؿ يتمتعوف باالبتكار ،ويستفيدوف منو بطرؽ عديدة حيث يتعمموف البحث عف حموؿ عديدة
لممشكبلت  ،وينموف قدراتيـ عمى التفكير خبلؿ مستويات متعددة مف التعقيد  ،منتقميف مف المعموـ إلى

المجيوؿ " (منسي والمنير 2011 ،ـ )49 :

وتُسيـ الروضة في تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ مف خبلؿ ما يمي :
 -1مراعاة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ أثناء التخطيط لؤلنشطة  ،وذلؾ بتنويع الوسائؿ التعميمية المستخدمة
ما بيف بطاقات  ،ومجسمات  ،وتسجيبلت صوتيو ومرئية  ،بحيث يجد كؿ طفؿ ما يتناسب مع اىتماماتو

وميولو .

 -2التنويع في األنشطة التي تتطمب عمؿ األطفاؿ ومشاركتيـ  ،وتعتمد عمى تنظيمات مختمفة لجموس
األطفاؿ  ،لبلبتعاد عف الممؿ  ،وابقاء الطفؿ مندمج في عممية التعمـ .
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 -3االبتعاد عف طرؽ التدريس التي تعتمد عمى اإللقاء المجرد  ،واستخداـ الصور الممونة والتنويع في طرؽ
التدريس التي تثير حب االستطبلع والدافعية لمتعمـ لدى األطفاؿ .

-4توفير األلعاب التربوية الصفية لؤلطفاؿ  ،وكذلؾ األلعاب الخارجية التي تختبر قدراتو  ،وتدفعو إلى
تطويرىا .

ثالثا  :المجتمع
يجب أف يؤدي المجتمع دوره في تنمية وتطوير الميارات االبتكارية لؤلطفاؿ الذيف ىـ بذرة تدؿ

جودتيا عمى جودة المستقبؿ  ،وتبشر قدراتيـ بمستقبؿ ثري بعقوؿ أبناءه  ،ومف ىنا وجب عمى الجميع العمؿ

بتكاثؼ الجيود لموصوؿ لذلؾ  ،فيجب أف تيتـ المؤسسات المشرفة عمى رياض األطفاؿ بجديو لتوفير بيئة

غنية بالخبرات والمثيرات الستثارة دافعية الطفؿ لمبحث  ،واالىتماـ بتنمية قدرات المربيات التربوية مف خبلؿ

الدورات التدريبية عمى يد المختصيف  ،وكذلؾ االىتماـ بتصميـ المناىج القادرة عمى تنمية ميارات لمتفكير
لدى األطفاؿ  ،وتمعب الجامعات أيضا دو ار فاعبل مف خبلؿ مشاركة المختصيف والباحثيف فييا بتقديـ كؿ ما

ىو جديد مف دراسات وأبحاث تقدـ نتائج فاعبل في تنمية التفكير االبتكاري لدى طفؿ الروضة  ،و لوسائؿ

اإلعبلـ دو ار مؤث ار جدا يجب أف تؤديو كامبل في سبيؿ تنمية االبتكار لدى بناة المستقبؿ  ،حيث تمثؿ القنوات

الفضائية مصد ار قريبا وسيمة الوصوؿ لؤلطفاؿ فيجب استغبلؿ ذلؾ مف خبلؿ األفبلـ والبرامج الثقافية
والعممية التي تقدـ لمطفؿ خبرات جديدة في إطار يناسب قدراتو العقمية  ،وحاجات نموه واىتماماتو .
طرق تنمية التفكير االبتكاري عند األطفال :
شيد المجاؿ التربوي في عصرنا الحديث نيضة كبيرة في طرؽ التدريس وأساليبيا المتنوعة التي

يسعى مف خبلليا الباحثيف إلى وضع الخطط التدريسية المناسبة لتنمية التفكير االبتكاري " فاالبتكار ليس
سمة محصورة في القمة مف الناس  ،بؿ قدرة لدى معظـ الناس يمكف رعايتيا  ،وتطبيقيا إذا ما توافرت ليا

الظروؼ المواتية " ( العامري 2008 ،ـ )393 :

وتستعرض (الخميمي 2005 ،ـ ) بعض أبرز األنشطة التي ترى أنيا مف شأنيا أف تنمي القدرات

االبتكارية عند األطفاؿ وتساعدىـ عمى التفكير بما يمي :
 -1المعب :

ُيعتبر المعب التخيمي مف الوسائؿ التي تنمي ذكاء األطفاؿ وقدراتيـ العقمية  ،فنجد أف األطفاؿ
الذيف يعشقوف المعب يتمتعوف بقدر كبير مف التفوؽ  ،وبدرجة عالية مف الذكاء والقدرة المغوية وحسف التوافؽ
االجتماعي  ،كما ولدييـ قدرات ابتكارية متفوقة  ،لذلؾ يجب استغبلؿ ذلؾ وتشجيع األطفاؿ عميو وتوفير

البيئة المناسبة لذلؾ .

 -2القصص وكتب الخيال العممي :
تعد القصص وكتب الخياؿ العممي مف أىـ الوسائؿ التي تنمي قدرات التفكير لدى األطفاؿ  ،وتحفزه

عمى البحث والتقصي عف الحقائؽ  ،والتجريب  ،وتعتبر قصص الخياؿ العممي وسيمة الف يتذوؽ الطفؿ
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بعض المفاىيـ العممية وأساليب التفكير الصحيحة  ،وتنمية االتجاىات االيجابية لمطفؿ نحو العمـ والعمماء ،
وكذلؾ القصص الخرافية التي تتضمف قيـ أخبلقية ايجابية بشرط أف تكوف سيمة وتثير اىتمامات الطفؿ ،

فيي ذات أىمية بالغة في تربية خياؿ الطفؿ وقدراتو االبتكارية .
 -3الرسم والزخرفة :

يساعد الرسـ والزخرفة عمى تنمية قدرات الطفؿ االبتكارية عف طريؽ اكتشاؼ العبلقات وادخاؿ

التعديبلت  ،وتعتبر رسوـ األطفاؿ مف عوامؿ التنشيط العقمي  ،والتسمية  ،وتركيز االنتباه .
 -4مسرحيات الطفل :

تمعب مسرحيات الطفؿ دو ار ميما في إثراء أنماط التفكير لدى الطفؿ  ،مف خبلؿ استماعو لمحكايات
واعادة روايتيا  ،وممارسة األلعاب التمثيمية الخيالية  ،كما أنيا تعمؿ عمى تنمية القدرات المغوية لمطفؿ ،لذلؾ
نجد أف األطفاؿ الذيف يشاىدوف المسرح  ،ويشاركوف فيو يتمتعوف بدرجة عالية مف القدرات االبتكارية ،وحسف

التوافؽ االجتماعي .

 -5األنشطة المدرسية :

تعتبر األنشطة الممارسة داخؿ المؤسسات التربوية جزًء ميماً في المناىج الحديثة ،حيث تساعد عمى
ُ
إكساب األطفاؿ عادات  ،وميارات ،وقيـ  ،وأساليب تفكير تجعميـ أكثر ايجابية بالنسبة ألقرانيـ ،ومربياتيـ ،
ومجتمعيـ .

 -6التربية البدنية :
الممارسات البدنية واف كانت إحدى األنشطة المدرسية  ،إال أنيا ميمة جدا في حياة الطفؿ  ،وتبدأ

مع اإلنساف منذ مولده وتستمر معو طواؿ حياتو  ،وىي تسيـ في إزالة الكسؿ والخموؿ مف الجسـ والعقؿ ،

وىي مف أىـ العوامؿ التي ترتقي بالمستوى الفني والبدني  ،وتمنح الفرد السعادة والمرح واالنفعاالت االيجابية

 ،التي ترفع مستوى إقبالو عمى االنجاز وتزيد دافعيتو  ،وترتقي بمستواه الذىني  ،كما ترفع قدرتو عمى تحمؿ
المسئولية  ،والثقة بالنفس  ،والشجاعة  ،والتعاوف  ،وكميا صفات ميمة تساعد عمى النجاح .
 -7القراءة والكتب والمكتبات :

تحتؿ القراءة مكاف الصدارة مف اىتماـ اإلنساف  ،باعتبارىا الوسيمة الرئيسية ليستكشؼ الطفؿ بيئتو
المحيطة  ،فأوؿ كمم ة نزلت في القراف الكريـ  ( :اقرأ) فمف يق أر ينفذ أوامر هللا عز وجؿ  ،وهللا ال يأمرنا إال
بما ينفعنا في حياتنا  ،فالقراءة احد أىـ الوسائؿ التي تنمي قدرات الطفؿ االبتكارية  ،فاليدؼ منيا أف نجعؿ

األطفاؿ مفكريف وباحثيف عف الحقائؽ مف مصادرىا الموثقة  ،مما يساعد عمى أف ينشئوا مبتكريف ومخترعيف،
ال مقمديف ومحاكيف لآلخريف .

 -8اليوايات واألنشطة الترويحية :
تعتبر األنشطة واليوايات خير استثمار لوقت الفراغ عند األطفاؿ  ،بحيث يستغؿ ىذا الوقت فيما

يطور مياراتيـ الحياتية وقدراتيـ العقمية  ،ويرى أصحاب االختصاص ضرورة استغبلالً ىذا الوقت فيما
يكسب الطفؿ الخبرات السارة  ،والفوائد األخبلقية  ،والبدنية  ،والفنية  ،ويسيـ في تنمية شخصيتو  ،وتتنوع
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اليوايات ما بيف فنية  ،وأدبية  ،ورياضية وغيرىا  ،وممارستيا تساعدنا عمى كشؼ ىوايات األطفاؿ التي ما
ىي إال ممكات عقمية بحاجة إلى دعـ مف قبؿ المشرفيف إلشباع رغبات األطفاؿ  ،واستخراج قدراتيـ

االبتكارية الكامنة .

 -9حفظ القران الكريم :
ويأتي مسؾ الختاـ  ،في دعوة (الخميمي) لتوجيو األطفاؿ لحفظ القراف وفيـ معانية  ،ومعرفتيا معرفة

كاممة  ،لما فيو مف دعوات متكررة لمتدبر ،والتفكير  ،والتأمؿ في خمؽ السموات واألرض  ،وكؿ ما حولنا

مف خمؽ هللا  ،وليست مصادفة أف نجد كبار عمماء ومفكريف العرب مف حفظة القراف الكريـ

(الخميمي 2005 ،ـ )348-337 :
مما سبؽ يتضح لنا انو ومف ضمف أىـ األنشطة التي تسيـ في تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ تمؾ
األنشطة التي تجعؿ الطفؿ محور اىتماميا مراعيةً ميولو وحاجاتو ورغباتو  ،محققةً بذلؾ انسجاماً ما بيف
الطفؿ والمعمومة المراد توصيميا لو  ،في أجواء تحقؽ المرح والتعمـ في آف واحد وىو تحققو وتسعى لو

استراتيجيات التعمـ النشط .

ُمعوقات التفكير االبتكاري :
يقصد بالمعوقات  :كؿ ما يحيط بالطفؿ مف عوامؿ أو ظروؼ مف شأنيا أف تؤثر سمباً عمى التفكير

ويعتبر تحديد ىذه المعوقات  ،والتعرؼ عمييا خطوة غاية األىمية مف أجؿ العمؿ عمى تذليؿ
االبتكاري لديوُ .
جميع العقبات ومواجيتيا في سبيؿ تنمية القدرات االبتكارية لدى األفراد حتى يتمكنوا مف مواجية المشكبلت

التي تعترضيـ وايجاد الحموؿ المناسبة ليا .

وكأي نشاط عقمي آخر فإف التفكير االبتكاري يمكنو أف ينمو ويزدىر إذا تييأت لو الظروؼ المواتية،
ويمكف أف يضعؼ إذا ما اعترضتو العقبات " إف القدرات الذىنية التي زود بيا البارئ سبحانو وتعالى كؿ

واحد يتـ قتميا واضعافيا مف خبلؿ التربية القاصرة والتعميـ المشوه والبيئة المحبطة" (البكار 1424 ،ىػ)10 :

وقد دأب الكثير مف المختصيف والباحثيف في ميداف االبتكار عمى محاولة تحديد ىذه المعوقات

وحصرىا  ،واجتيد كؿ منيـ في رصد ما أمكنو منيا  ،وبمراجعة بعض الدراسات واألبحاث التي تناولت ىذه

المعوقات مثؿ ( :جمؿ 2005،ـ؛ جرواف2004 ،ـ؛ سعادة وآخروف2003 ،ـ؛ عبادة 2001 ،ـ ؛ السرور ،
1998ـ) يمكننا تقسيـ ىذه المعوقات تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ :

أوال ُ :معوقات تتعمق بالطفل
 -1افتقار الطفؿ إلى التحدي والحماس وروح المغامرة  ،وذلؾ النعداـ وجود عنصر مثير يستفز دافعية
الطفؿ ويزيد مف رغبتو في االكتشاؼ  ،والتعمؽ في فيـ الظواىر .
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 -2ضعؼ ثقة الطفؿ في نفسو  ،واكتفاءه بتمقي المعمومات مف المربية  ،دوف محاولة تقديـ أي فكرة
جديدة أو حتى اإلفصاح عف أي فكرة قد تكوف لديو خوفا مف أف يكوف مصدر سخرية مف اآلخريف .

 -3التفكير النمطي الذي ال يخرج عف المألوؼ  ،وىنا نجد الطفؿ يستعيف بالحموؿ التقميدية والمعروفة
سابقا لديو في حؿ أي مشكمة  ،دوف محاولة تقديـ أي أفكار جديدة .

 -4ضعؼ اإلحساس بالمشكمة  ،وبالتالي عدـ القدرة عمى تحديدىا  ،وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى ُبعد
المشكمة أو الموقؼ عف بيئة الطفؿ واىتماماتو  ،وبالتالي فيي ال تمثؿ مشكمة بالنسبة لو .

 -5الحماس المفرط لدى الطفؿ  ،واستعجالو لموصوؿ إلى حموؿ تأتي ىنا غير مكتممة البناء.
 -6التسرع وعدـ احتماؿ الغموض مما يؤدي إلى عدـ فيـ جميع جوانب المشكمة .
 -7عدـ القدرة عمى التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف.

ثانيا ُ :معوقات تتعمق بالمربية
 -1عدـ إدراؾ المربية ألىمية التفكير االبتكاري  ،وضرورة تنميتو واكتشافو  ،في مرحمة الطفولة المبكرة ،
ولذلؾ وجب إخضاع المربيات إلى دورات تدريبية توضح أىمية التفكير االبتكاري وآثاره االيجابية عمى

الطفؿ وعمى المجتمع مستقببل  ،ومدى حساسية ىذه المرحمة في حياة الطفؿ بالنسبة لبلبتكار.

 -2عدـ استخداـ األجيزة والوسائؿ الحديثة  ،واالكتفاء بالسبورة أو الكتاب عند الشرح  ،بالرغـ مف أف مرحمة
الطفولة المبكرة تعتمد عمى الحواس في إبقاء المعمومة أكثر أث ار في عقؿ الطفؿ  ،وىنا يأتي دور
المشرفيف والقائميف عمى وضع الخطط التربوية ليذه المرحمة مف أجؿ توضيح ذلؾ وتوظيفو في رياض

األطفاؿ .

 -3تركيز المربية عمى بعض األطفاؿ األذكياء ( بالمعنى التقميدي) الذيف يشاركوف باستمرار وتجاىؿ باقي
األطفاؿ وعدـ إشراكيـ في العممية التعميمية .

 -4افتقار المربية لمحماس  ،وعدـ استمتاعيا بعمميا  ،وبالتالي فقداف ثقتيا بنفسيا ألداء ىذا الدور  ،وتعتبر
الرغبة والحماس مف أىـ أسس النجاح ليذه الوظيفة ألنيا تتعامؿ مع الفئة األكثر حساسية واألكثر حاجة

لمشعور بالحب واالحتواء والتفاعؿ أثناء الدرس .

 -5استخدا ـ األسئمة التقميدية التي تخاطب الذاكرة ،وعدـ استخداـ األسئمة التي تشجع عمى التفكير مثؿ :

كيؼ ؟ ولماذا ؟ فاألطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة غير مطالبيف باختبار ذاكرتيـ وقدرتيـ عمى الحفظ،

وال يعتبر ذلؾ ضمف األىداؼ التي نسعى لتحقيقيا  ،وانما نسعى لتفعيؿ تفكيره  ،واستثارة خيالو لتقديـ
أفكار خبلقة وجديدة بغض النظر عف صحتيا وقابميتيا لمتنفيذ .

ثالثا ُ :معوقات تتعمق ببيئة الروضة :
 -1عدـ مناسبة أبنية الروضة  ،كوجود حديقة مناسبة  ،ومكتبة خاصة بالقصص  ،والكتب الممونة .
 -2عدـ توفر األجيزة الحديثة  ،والموحات الممونة وغيرىا .
 -3ارتفاع عدد األطفاؿ داخؿ القاعة  ،وتكدسيـ .
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 -4عدـ مبلئمة األلعاب الخارجية وكبر حجميا وعموىا عمى طفؿ الروضة .
 -5عدـ توفر غرفة العاب داخمية في الروضة

وباإلضافة إلى ما سبؽ ىناؾ بعض المعيقات التي تقؼ أماـ تنمية القدرات االبتكارية لدى طفؿ الروضة

والتي تتمثؿ فيما يمي :

 -1تركيز إدارة الرياض عمى الدخؿ المادي مما يدفعيـ الستيعاب عدد كبير مف األطفاؿ داخؿ الفصؿ
الواحد مما ال يسمح لممربية بمتابعة الجميع  ،واعطائيـ فرصة متساوية لممشاركة  ،والتعبير عما

لدييـ مف أفكار أو استفسارات مما يؤدي إلى تراجع روح االبتكار لدييـ .

 -2ج موس األطفاؿ داخؿ القاعات الدراسية لمدة طويمة دوف ممارسة أي أنشطة أو العاب مما يؤدي إلى
تسرب الممؿ لدى الطفؿ وعدـ رغبتو في المشاركة الفعالة .

 -3التركيز عمى الجانب المعرفي وكمية ما يحفظو الطفؿ  ،وما يكتبو بطريقة صحيحة  ،دوف ربط
الممومات النظرية بالحياة اليومية وكيؼ يمكف تطبيقو واالستفادة منو .
الذكاء واالبتكار :
تعددت الدراسات التي تناولت العبلقة بيف الذكاء واالبتكار بالبحث  ،وبمراجعتيا نجد اتفاؽ فيما بينيا

عمى ضرورة وجود حد ادني مف الذكاء حتى يحدث االبتكار  " ،ويوجد شبو اتفاؽ عاـ بيف الباحثيف بأنو مف
أجؿ تحقيؽ نتاجات ابتكارية عالية البد مف حد أدنى مف الذكاء الذي يختمؼ مف مجاؿ إلى آخر في مجاالت
النشاط وعندما يتجاوز الذكاء حدا معينا ليس مف الضروري أف يقود ذلؾ الذكاء إلى نمو االبتكار "

(روشكا )56: 1989 ،

"إف العبلقة بيف االبتكار والذكاء ليست عبلقة تناقض وال ىي عبلقة تواجو أو تماس  ،بؿ األقرب

إلى الصواب القوؿ إنيا عبلقة تكامؿ وتفاعؿ  ،وأف االبتكار ىو سموؾ يعتمد عمى العقؿ ونشاطو "

(عزوز 2008،ـ )30 :
ويشار لبلبتكار بأنو عممية التوصؿ إلى شيء جديد ومفيد في حياتنا  ،بينما يشار لمذكاء بأنو قدرة

الفرد عم ى التكيؼ مع بيئتو مف خبلؿ تعديميا  ،فالذكاء يساعد عمى ابتكار  ،واالبتكار ضروري لمذكاء
فتعديؿ البيئة المحيطة وتغيرييا لتناسب الفرد بحاجة إلى الخياؿ الخصب والقدرة عمى دراسة المتغيرات

والبدائؿ  " ،وطبقا ( لجيتزلس  ، Getzels ,و وسيكزينت ميميي  ) Csikszentmihalyi ,1972فإف

االبتكارية والذكاء  ،ربما يمثبلف عمميات مختمفة  ،وأف الذكاء ربما يتطمب درجات واسعة مف التنوع في
اختبلؼ مجاالت الحياة أو محاوالت االبتكار  .مثاؿ ذلؾ أف الذكاء قد ال يكوف مطموبا بدرجة كبيرة لتصبح

فنانا مبتك ار  ،ولكنو يكوف ميما ومتوقعا في حالة فوز عالـ فيزياء بجائزة نوبؿ " .

(الكناني 2011،ـ )187 :
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ويرى بعض المختصيف انو ليس الذكاء فقط مرتبط باالبتكار ويؤثر فيو  ،وانما بعض المتغيرات
األخرى مرتبطة بو وتؤثر فيو تأثي اًر كبي ار مثؿ  ( :السف  ،و السمات الشخصية  ،وطريقة التفكير ) وغيرىا ،
وترى ( امابيؿ  )Amabil, 1984 ،أف " الذكاء ىو أحد عناصر القدرة اإلبداعية وىو ضروري ولكنو ليس

كافيا لئلبداع  ،إضافة إلى ذلؾ توجد عناصر ضرورية لئلبداع ال يمكف أف تخمف بواسطة اختبارات الذكاء

التقميدية ،والعبلقة بيف الذكاء واإلبداع ليست مطردة فبل تؤدي زيادة أحداىما إلى زيادة اآلخر وال العكس ".

(األحمدي 2008،ـ )14:

وفي محاولة لئلجابة عمى التساؤالت المثارة حوؿ االبتكار والذكاء  ،ىؿ االبتكار والذكاء شيء واحد

أـ ال ؟ واذا لـ يكونا كذلؾ  ،فكيؼ يرتبطاف ؟حاوؿ كؿ مف ( ستيرنبرج  )Sternberg ,و( ىا ار )Hara,
تحميؿ ىذه األسئمة  ،مف خبلؿ بحثيما بعنواف ( العبلقة بيف الذكاء واالبتكار) فكاف تحميميما كما يمي :
 االبتكار فئة جزئية مف الذكاء .
 الذكاء فئة جزئية مف االبتكار .

 الذكاء واالبتكار فئتاف متداخمتاف .

 االبتكار و الذكاء ىما نفس الشيء ( موضوعاف متبلزماف )
 ال توجد عبلقة بيف الذكاء واالبتكار ( موضوعاف منفصبلف )

نبلحظ مما سبؽ وجود تطابؽ بيف كؿ مف الذكاء واالبتكار في بعض الموضوعات  ،واختبلؼ في البعض
اآلخر ( .الكناني 2011 ،ـ )188 – 187 :
سمات الطفل المبتكر:
ُيعتبر التفكير االبتكاري نمطا متقدما مف أنماط التفكير  ،لذا يمثؿ المبتكروف ثروة بشرية  ،ونقمة
لمجتمعاتيـ لما ليـ مف دور كبير في تطوير ىذه المجتمعات واالرتقاء بيا  ،والعمؿ عمى حؿ مشكبلتيا
بأفكارىـ الخبلقة  ،وحموليـ الفعالة  ،ويفسر (سمبسوف  )Simpson ،االبتكار عمى أساس الشخص المبتكر
بأنو  " :المبادأة التي يبدييا الفرد في قدرتو عمى التخمص مف النسؽ العادي لمتفكير بإتباعو نمطا جديدا مف

التفكير " ( الطيطي  2001 ،ـ )61:

ونظ ار ألىمية ىؤالء األفراد كاف لبد مف دراسة سماتيـ المميزة  ،والوقوؼ عمييا لما ليا مف أىمية
َ
كبيرة في اكتشافيـ ورعايتيـ  ،ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتنمية قدراتيـ االبتكارية .
وبمراجعة بعض الدراسات واألدبيات مثؿ ( :الخميمي 2005 ،ـ ؛ جمؿ 2005 ،ـ  67 :؛ الطيطي،

2004ـ ؛ وأبو حطب وصادؽ 2000ـ ؛ المعايطة والبواليز  2000 ،ـ و عبادة  1992 ،ـ) التي حاوؿ
اصطحابيا تحديد ىذه السمات نجد أنيا كالتالي :

 -1االستقبللية  :يتميز الطفؿ المبتكر بعدـ خضوعو لآلخريف  ،وكذلؾ عدـ محاولة تقميدىـ في شيء.
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 -2الخياؿ الواسع  :فالطفؿ المبتكر صاحب خياؿ خصب  ،قادر عمى ابتكار حموؿ قد تكوف خيالية
لكنيا مترابطة  ،ويقدميا في سياؽ منطقي ومتسمسؿ .

 -3كشؼ الغموض  :نبلحظ أف لدى الطفؿ المبتكر رغبة شديدة لبلقت ارب مف كؿ ما ىو غامض
ومحاولة فؾ رموزه وفيمو .

 -4سرعة البديية  :والقدرة عمى الربط بيف العبلقات المختمفة  ،وكشؼ خباياىا .

 -5تنوع الخيارات  :لديو القدرة عمى إيجاد أكثر مف حؿ لممشكمة وأكثر مف بديؿ.
 -6حب االستطبلع  :يكوف الطفؿ المبتكر كثير السؤاؿ  ،واالستفسار عف كؿ ما يبلحظ .
 -7الروح القيادية  :قادر عمى التعبير عف آراءه وانفعاالتو بجرأة وطبلقة .

 -8قوة اإلرادة  :واإلصرار عمى تحدي المواقؼ الصعبة  ،وعدـ االستسبلـ  ،فنجده يستمر في التفكير
في محاولة لتفسير موقؼ ما وفيمو .

 -9االندفاع  :ال يخاؼ الطفؿ المبتكر وال يتردد في تجريب أي شيء يخطر في بالو.

 -10االتزاف االنفعالي  :نجد أف الطفؿ المبتكر يتمتع بدرجة معقولة مف االتزاف االنفعالي .
 -11التفاؤؿ  :يتمتع بروح الدعابة ونظرتو لممستقبؿ متفائمة .

 -12القدرة عمى تكويف عبلقات مع اآلخريف  ،فنجده يندمج ويتكيؼ بسيولة .

 -13الثقة بالنفس  :فالطفؿ المبتكر واثؽ بنفسو وبأفكاره حتى واف كانت خيالية وغير منطقية بالنسبة لنا ،
فنجده يدافع عف أفكاره ومقتنع مف صحتيا ألنيا واف كانت تعتمد عمى خيالو فيو عمؿ عمى ربطيا مع
بعضيا بعبلقات بناء عمى معمومات قاـ بجمعيا ولـ يأتي بيا بشكؿ عشوائي .

 -14التنافس  :يميؿ إلى المنافسة أكثر مف ميمو لمتعاوف ،ويجد فييا استثارة ألفكاره لمعمؿ عمى إنتاج
حموؿ جديدة.

 -15القدرة عمى االنتباه  ،والتركيز  ،والصبر لموصوؿ إلى نتائج مناسبة .
 -16متنوع الميوؿ واالىتمامات  ،فبل نجده يميؿ نحو مادة عممية دوف غيرىا .

 -17القدرة عمى إضافة التفاصيؿ  ،وشرح وجية نظره وأفكاره  ،وتوضيح خطوات وامكانيات تطبيقيا .

دور مربية الروضة في تنمية التفكير االبتكاري :

أكدت الدراسات أف تنمية قدرات التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ ممكنا أكثر منو لدى األكبر سنا
ويرى (رونزي  )Ronzy 1971 ،في ىذا الصدد "أف االبتكار شائع بيف األطفاؿ الصغار بدرجة كبيرة ،

لكنو نادر عند الراشديف " (منسي 1987 ،ـ )20 :فكمما تقدـ العمر بالفرد ازدادت لديو متطمبات الحياة ،
والمياـ الموكمة إليو مما ال يدع مجاال لتنمية القدرات االبتكارية أو اكتشافيا في المراحؿ المتقدمة مف العمر "

ولعؿ السبب في اتجاه القدرات االبتكارية في نموىا نحو االنخفاض في فترة المراىقة وما بعدىا يرجع إلى ما

يطمب مف المراىؽ أو الشاب مف مواجية الحياة العممية  ،واىتماـ بالتحصيؿ  ،والسموؾ مسمؾ الكبار ،

واالنصراؼ عف األنشطة االبتكارية التي ال تفيد في إكسابو المكانة االجتماعية المرجوة "

(عزوز 2008،ـ )45:
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مم ا سبؽ تتضح ضرورة العمؿ عمى تنمية قدرات التفكير االبتكاري في مرحمة الطفولة المبكرة  ،وألف
رياض األطفاؿ ىي المؤسسة التربوية األولى التي يقصدىا الطفؿ بعد أسرتو  ،كاف ليا الدور األكبر في

الكشؼ عف األطفاؿ المبتكريف ودعـ قدراتيـ االبتكارية وتنميتيا  ،ومف ىنا يبرز كـ ىو ميـ ومؤثر دور
مربية الروضة في تأىيؿ ىؤالء األطفاؿ تأىيبل سميما لمواجية المجتمع األكبر عند خروجيـ لمتعامؿ معو ،

وحتى تؤدي المربية دورىا وجب أف تتوفر فييا السمات التالية:
 -1مؤىمة تأىيبل تربويا ونفسيا لمقياـ بيذه الميمة .

 -2تحمؿ اتجاىات ايجابية نحو وظيفتيا  ،ونحو ذاتيا كذلؾ بحيث تكوف لدييا ثقة في نفسيا  ،وشجاعة
لمقياـ بيذا الدور بدوف تقصير .

 -3معدة إعدادا تربويا يمكنيا مف التعرؼ عمى األطفاؿ المبتكريف  ،وتنمية قدراتيـ االبتكارية  ،ومساعدة
مف ىـ اقؿ ابتكا ار لمتقدـ .

 -4لدييا البعد اإلنساني في التعامؿ مع األطفاؿ  ،ومتسامحة  ،مما يوفر ليـ شعو ار باألماف األمر الذي
يساعد عمى إطبلؽ قدراتيـ االبتكارية .

 -5تمتمؾ طبلقة في التعبير عف أفكارىا  ،وتوصيميا لؤلطفاؿ بطريقة تناسب تفكيرىـ.
 -6تتميز بشخصية مستقمة ،و قادرة عمى تحمؿ المسئولية .
 -7طموحة ولدييا دافعية لبلنجاز والتحدي .

 -8لدييا ذاكرة قوية  ،وقدرة عمى االنتباه واإلدراؾ .

تعقيب عمى اإلطار النظري :

تناوؿ الفصؿ السابؽ متغيرات الدراسة الحالية متمثمة في :

المتغير المستقؿ  :التعمـ النشط

المتغير التابع  :التفكير االبتكاري
وكذلؾ الفئة المستيدفة  :طفؿ الروضة
ومف خبلؿ اإلطار النظري الذي اعتمد عمى األدبيات السابقة التي تناولت ىذه المتغيرات بالبحث والدراسة
نجد مدى االنسجاـ والتوافؽ ما بيف ما توفره استراتيجيات التعمـ النشط مف دعـ لدور الطفؿ في العممية

التربوية  ،وما تقدمو مف اىتماـ بميوؿ الطفؿ ورغباتو وحاجاتو وبيف خصائص نمو الطفؿ في ىذه المرحمة
التي يأتي مف أىميا رغبتو في استكشاؼ المحيط  ،وقدرتو عمى التعمـ واالحتفاظ بالمعمومة بشكؿ أكبر مف

خبلؿ حواسو مف جية  ،وذلؾ االنسجاـ الواقع ما بيف متطمبات تنمية التفكير االبتكاري وخصائص
استراتيجيات التعمـ النشط مف ٍ
جية أخرى  ،األمر الذي يجعؿ مف الضروري العمؿ عمى ربط ىذه المتغيرات
بالبحث والدراسة لمتوصؿ إلى نتائج قد تكوف ذات أىمية كبيرة في تقديـ نموذج أفضؿ لمتعمـ في مرحمة ما

قبؿ المدرسة .
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انفصم انثانث
اندراسات انسابقة
الدراسات العربية
الدراسات األجنبية
التعميق عمى الدراسات السابقة
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مقدمة :
بدء بالدراسات العربية ثـ الدراسات
تستعرض الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة ً
األجنبية ،ويننيي الفصؿ بتعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة .
أوالً  :الدراسات العربية :

 -1دراسة خضر (2111م) بعنوان  :أثر برنامج قائم عمى األنشطة العممية في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي لدى طفل الروضة .

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر بعض األنشطة العممية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي (
طبلقة  ،أصالة  ،تخيؿ ) لدى عينة مف أطفاؿ الروضة في مدينة دمشؽ  ،وتكونت عينة الدراسة مف ()40

طفبل وطفمة  ،وزعت عشوائيا الى مجموعتيف ضابطة وتجريبية تكونت كؿ منيما مف ( )20طفبلً وطفمة ،

واستخدمت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي باألفعاؿ والحركات (  ، )TCAMحيث تـ تطبيقو تطبيقا قبمياً

وبعدياً  ،وبعد جمع البيانات وتحميميا أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بف متوسطات

درجات أطفاؿ كؿ مف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في الدرجة الكمية لميارات التفكير اإلبداعي في
القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

وأظيرت النتائج نمو ميارات التفكير اإلبداعي (طبلقة  ،أصالة وتخيؿ ) ألطفاؿ المجموعة التجريبية ،

في حيف لـ يظير عمى افراد المجموعة الضابطة أي تحسف أو نمو في ميارات التفكير اإلبداعي المقاسة
باختبار تورانس باألفعاؿ والحركات  ،وأوصت الباحثة بضرورة توفير البيئة المحفزة لمتفكير اإلبداعي لدى

األطفاؿ  ،و تضميف مناىج رياض األطفاؿ أنشطة عممية تستثير التفكير اإلبداعي لدييـ  ،وكذلؾ أشارت
إلى ضرورة تدريب مربيات رياض األطفاؿ عمى أساليب تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طفؿ الروضة .
 -2دراسة أىل (2119م) بعنوان  :فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج مقترح في تنمية اإلبداع لدى عينة مف أطفاؿ قطاع

غزة عند قدرة (الطبلقة  ،والمرونة  ،واألصالة  ،والتفاصيؿ )  ،قامت الباحثة باستخداـ المنيج الشبو تجريبي
المكوف مف مجموعتيف التجريبية والضابطة  ،و اشتممت عينة الدراسة عمى ( )20طفمة بعمر ( )11عاـ

وزعف بالتساوي عمى المجموعتيف  ،وطبقت الباحثة اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي تطبيقاً قبمياً وبعدياً ،
وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد اختبار التفكير اإلبداعي  ،والدرجة

الكمية لبلختبار لصالح المجموعة التجريبية .

وكذلؾ أثبتت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد المجموعة

التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده لصالح التطبيؽ البعدي  ،وأوصت الباحثة بضرورة العمؿ عمى تطوير
مقياس التفكير اإلبداعي  ،وكذلؾ ضرورة العمؿ عمى اكتشاؼ األطفاؿ المبدعيف في سف مبكر واحتضانيـ ،

واعتبار ذلؾ واجباً دينياً ولمصمحة الوطف  ،كما أكدت الباحثة عمى ضرورة توفير البيئة المدرسية التي تشجع
األنشطة اإلبداعية  ،وكذلؾ البيئة األسرية المناسبة لتنمية ميارات األطفاؿ اإلبداعية .
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 -3دراسة عويس (2119م) بعنوان  :فاعمية برنامج لتدريب معممات رياض األطفال عمى تنمية
بعض ميارات التفكير لدى أطفال الروضة .

عممت ىذه الدراسة عمى بناء برنامج لتدريب مربيات رياض االطفاؿ عمى تنمية بعض ميارات التفكير
لدى أطفاؿ الروضة  ،وقياس أثر البرنامج في اكتساب المربيات االساليب والطرائؽ البلزمة لتنمية ميارات

التفكير  ،وقياس مدى اكتساب أطفاؿ الروضة لميارات التفكير  ،واستخدمت الباحثة باإلضافة لمبرنامج
بطاقة مبلحظة لرصد ميارات المربية اثناء تعميميا لمخبرات التربوية وفؽ ميارات التفكير  ،واختبار تحصيمي

قبمي وبعدي لمعرفة فاعمية البرنامج التدريبي في اكساب المربيات المعارؼ والميارات البلزمة لتنمية التفكير ،

واختبار تحصيمي قبمي وبعدي لمعرفة مدى اكتساب أطفاؿ الروضة ميارات التفكير المحددة في البرنامج .

وتكونت عينة الدراسة مف ( )199طفبل وطفمة مف رياض االطفاؿ المذيف تمقت مربياتيـ التدريب عمى

البرنامج التدريبي المقترح (المجموعة التجريبية )  ،و ( )114طفبل وطفمة ممف لـ تتمؽ مربياتيـ التدريب
(المجموعة الضابطة )  ،وعينة مف مربيات الرياض بمغ عددىف ( )15مربية  ،وأظيرت النتائج تحسف أداء

المربيات في االختبار البعدي مما يؤكد اكتسابيف لممعارؼ والطرؽ التي تنمي ميارات التفكير لدى األطفاؿ ،

وكذلؾ أكدت النتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجمعة التجريبية
والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
 -4دراسة العامري (2118م) بعنوان  :أثر المعب التمثيمي عمى قدرات التفكير االبتكاري لدى أطفال
الرياض.

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر المعب التمثيمي عمى قدرات التفكير االبتكاري لدى أطفاؿ الرياض ،
وقد استخدمت الباحثة مقياس تورانس لمتفكير االبتكاري باستخداـ الصور (الصورة "ب" ) عمى الفئة العمرية

( ) 6-5سنوات لقياس قدرات التفكير االبتكاري لدى االطفاؿ قبؿ وبعد البرنامج  ،وطبؽ البرنامج عمى عينة
مف االطفاؿ بمغت (  ) 30طفبلً وطفمة  ،تـ توزيعيـ ( )15طفؿ مجموعة تجريبة  ،و ( )15طفؿ مجموعة
ضابطة  ،أثناء تدريس وحدة خبرة الحيوانات وخبرة النباتات ضمف منياج مرحمة التمييدي .

كما واستخدمت الباحثة اختبار  A-Zلقياس ذكاء أطفاؿ ما قبؿ المدرسة  ،وقد أكدت النتائج وجود فروؽ

ذات داللة احصائية بيف الدرجة الكمية لقدرات التفكير االبتكاري ( الطبلقة  ،المرونة  ،األصالة  ،التفاصيؿ)
بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية  ،وأوصت

الباحثة بضرورة توجيو االىتماـ الى تنمية الخبرات العممية لدى طفؿ الروضة منذ سف مبكرة  ،واتاحة الفرصة
لممربيات لزيادة التفاعؿ االجتماعي مع األطفاؿ  ،وفيـ خصائص نموىـ في ىذه المرحمة ،وكذلؾ مراعاة
خصائص المعب التمثيمي والتي تتفؽ مع خصائص التفكير لدى طفؿ الروضة .
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 -5دراسة عزوز ( 2118م ) بعنوان  :فاعمية بعض االنشطة العممية في تنمية قدرات التفكير
االبتكاري لدى عينة من أطفال الروضة في مكة المكرمة .

سعت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية بعض األنشطة العممية المقترحة الصوت،والضوء،واليواء) في
تنمية قدرات التفكير االبتكاري (الطبلقة  ،والمرنة  ،واألصالة) لدى عينة مقدراىا ( )40طفؿ مف أطفاؿ

رياض الروضة في مدينة مكة المكرمة  ،والتعرؼ عمى الفروؽ في نمو تفكيرىـ االبتكاري نتيجة الختبلؼ
الجنس  ،واستخدمت الباحثة اختبار أبراىاـ لمتفكير االبتكاري واختبار  A-Zألطفاؿ ما قبؿ المدرسة ،

واألنشطة العممية التي أعدتيا الباحثة لكؿ مف ( الصوت  ،والضوء  ،واليواء) .

أكدت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات المجموعة التجريبة  ،ومتوسط

درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير االبتكاري في قدرات ( الطبلقة  ،والمرونة ،
واألصالة  ،والدرجة الكمية)  .وأنو ال توجد فروؽ بيف متوسطات الذكور واإلناث في قدرات التفكير واالبتكاري

( الطبلق ة والمرونة واألصالة والدرجة الكمية ) في القياس البعدي  ،وأوصت الباحثة بضرورة تضميف برامج

الروضة أنشطة تستثير التفكير االبتكاري ،وتعطي الحرية لمطفؿ لمتعبير عف نفسو  ،لما لذلؾ مف تأثير
ايجابي عمى شخصيتو .

 -6دراسة الطايفي (2117م) بعنوان  :تكنيكات انتقائية في خدمة الفرد لتنمية قدرات التفكير
االبتكاري لدى األطفال.

سعت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكنيكات انتقائية في خدمة الفرد عمى قدرات التفكير االبتكاري لدى

األطفاؿ  ،واستخدـ الباحث المنيج الشبو تجريبي المكوف مف مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،وضمت
التجربة ( )60طالب وطالبة تتراوح أعمارىـ مف ( )7-6سنوات  ،قسموا إلى ( )30طالب وطالبة مجموعة
تجريبية ،و ( )30طالب وطالبة مجموعة ضابطة  ،واستخدـ الباحث اختبار رسـ الرجؿ لقياس درجة الذكاء
"لجودانؼ ىاريس" لتحقيؽ تجانس العينة ،واختبار تورانس لقياس التفكير االبتكاري لؤلطفاؿ الصورة (ب)

باستخداـ الفعؿ والحركة .

وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة
في قدرات التفكير االبتكاري (الطبلقة واألصالة والمرونة) في التطبيؽ البعدي نتيجة التدخؿ الميني

بالتكنيكات االنتقائية في خدمة الفرد  ،لصالح المجموعة التجريبية  ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات درجات البنيف والبنات في قدرات التفكير االبتكاري (الطبلقة واألصالة ) في التطبيؽ البعدي نتيجة

التدخؿ الميني بالتكنيكات االنتقائية في خدمة الفرد  ،لصالح اإلناث  ،في حيف لـ تحقؽ فروؽ في قدرة

المرونة .
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 -7دراسة محمد (2117م) بعنوان  :فاعمية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية
المفاىيم الرياضية والتفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة .

عممت ىذه الدراسة عمى معرفة فعالية استخداـ إستراتيجية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاىيـ
الرياضية وميارات التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ مف ( )6-5سنوات  ،قامت الباحثة بتطبيؽ كؿ مف مقياس

التفكير االبتكاري في الرياضيات لؤلطفاؿ مف ( )6-5سنوات  ،واختبار المفاىيـ الرياضية لؤلطفاؿ مف (-5

 )6سنوات –كبلىما مف إعداد الباحثة -تطبيقا قبمياً وبعدياً عمى أفراد المجموعتيف  ،التجريبية  ،والضابطة ،
وبعد المعالجة اإلحصائية لمبيانات توصمت الباحثة إلى ما يمي  :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في ميارات التفكير االبتكاري قبؿ وبعد تطبيؽ أنشطة المفاىيـ الرياضية
لصالح التطبيؽ البعدي  ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والضابطة

لصالح المجموعة التجريبية  ،وأوصت الباحثة بضرورة تدريب مربيات رياض األطفاؿ عمى استخداـ
استراتيجيات الذكاءات المتعددة  ،وبذؿ الجيد مف جانب الميتميف بتربية الطفؿ بتعميـ منيج الروضة وفقا

لبلتجاىات الحدي ثة في التعمـ  ،وضرورة تدريب أطفاؿ ما قبؿ المدرسة عمى استراتيجيات وأساليب متنوعة
ومختمفة .

 -8دراسة البميان (2115م) بعنوان  :أثر أنشطة المعب عمى التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة .
حاولت ىذه الدراسة تحديد اثر استخداـ أنشطة المعب عمى التفكير االبتكاري لدى أطفاؿ الروضة،

ومعرفة مدى االختبلؼ في التفكير االبتكاري ألطفاؿ الروضة وفقاً الختبلؼ الجنس والعمر ،وكذلؾ الوقوؼ
عمى الفروؽ بيف العاب أطفاؿ الروضة وفقا الختبلؼ الجنس والعمر  ،طبؽ الباحث مقياس برايد لمكشؼ

عف الموىوبيف بمرحمة ما قبؿ المدرسة  ،عمى ( )300طفؿ وطفمة مف روضتيف تابعتيف لو ازرة التربية والتعميـ
بدولة الكويت ،ثـ حدد وفقا لمنتائج عينة دراستو المكونة مف ( )60طفؿ وطفمة .

وقاـ الباحث بتطبيؽ اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري باستخداـ الحركات واألفعاؿ تطبيقاً قبمياً عمى عينة

الدراسة  ،وبعد تطبيؽ (أنشطة المعب ) ميدانياً  ،أعاد تطبيؽ اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري تطبيقا بعدياً،

وبعد تحميؿ البيانات.

أكدت النتائج وجود فروؽ دالة بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي  ،مما يشير إلى أف

األلعاب التي يمارسيا األطفاؿ في الروضة ليا أث اًر واضحاً عمى نمو تفكيرىـ االبتكاري  ،وأشارت النتائج

أيضا إلى أف عامؿ الجنس ليس مؤث اًر في ممارسة أطفاؿ ىذه المرحمة لمثؿ ىذه األلعاب  ،بينما أوجدت
النتائج فروؽ واضحة بيف العاب أطفاؿ المستوى الثاني بمرحمة الروضة وألعاب المستوى األوؿ  ،أرجع

الباحث أسباب ذلؾ إلى تطور نموىـ العقمي والنفسي حركي والوجداني .
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 -9دراسة منسي (2113م ) بعنوان  :تنمية قدرات التفكير االبتكاري في الرياضيات لدى أطفال
الروضة باستخدام حقيبة تعميمية .

ىدفت الدراسة إلى إعداد حقيبة تعميمية ألطفاؿ الروضة مف  6-5سنوات ،تسيـ في تنمية قدرات التفكير
االبتكاري في الرياضيات لدييـ  ،فقامت الباحثة بإعداد ( )26نشاطا بما يتناسب مع أساليب تنمية التفكير
االبتكاري  ،وقامت بتصميـ اختبار لقياس قدرات التفكير االبتكاري في الرياضيات لدى أطفاؿ الروضة ،
واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي المكوف مف مجموعة تجريبية  ،والتي تـ تطبيؽ أنشطة الحقيبة

التعميمية عمي أفرادىا  ،والمجموعة الضابطة التي ضمت تمارس أنشطتيا المعتادة في الروضة  ،وقامت بعد

ذلؾ بتطبيؽ اختبار التفكير االبتكاري في الرياضيات عمى كبل المجموعتيف.

وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في قدرات التفكير االبتكاري في

الرياضيات (الطبلقة ،األصالة  ،المرونة  ،حؿ المشكبلت  ،األلغاز الرياضية ) بعد ممارسة أنشطة الحقيبة
التعميمية  ،بينما لـ يكف بينيـ فروقا دالة في قدرة الحساسية لممشكبلت  ،كما أكدت النتائج نمو قدرات التفكير

االبتكاري لدى المجموعة التجريبية في قدرات (الطبلقة ،األصالة ،المرونة ،حؿ المشكبلت ،األلغاز

الرياضية) بعد ممارسة أنشطة الحقيبة التعميمية ،بينما لـ يكف بينيـ فروقا دالة في قدرة الحساسية لممشكبلت.

 -11دراسة أحمد ( 2111م) بعنوان  :فعالية استخدام إستراتيجية المتشابيات في إكساب بعض
المفاىيم العممية والتفكير االبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسة .

ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ إستراتيجية المتشابيات في إكساب بعض المفاىيـ العممية

والتفكير االبتكاري لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة  ،والتعرؼ عمى أثر استخداـ إستراتيجية المتشابيات عمى
العبلقة بيف اكتساب المفاىي ـ والتفكير االبتكاري لدى األطفاؿ  ،واستخدمت الباحثة اختبار المفاىيـ العممية

المصور -مف إعداد الباحثة – واختبار تورانس لمتفكير االبتكاري باستخداـ الصور (ب)  ،وطبقت الدراسة

عمى ( )125طفبلً وطفمة تتراوح أعمارىـ مف ( )6-5سنوات  ،مقسميف إلى مجموعة تجريبية ( )55طفبلً
وطفمة  ،ومجموعة ضابطة ( )70طفبل وطفمة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ
التدريس بالمتشابيات وبعده عمى اختبار المفاىيـ العممية المصور لؤلطفاؿ لصالح التطبيؽ البعدي  ،وجود

فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية قبؿ التدريس بالمتشابيات وبعده عمى

اختبار التفكير االبتكاري لصالح التطبيؽ البعدي  ،ووجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات أطفاؿ
المجموعة التجريبية والضابطة عمى كؿ مف اختبار التفكير االبتكاري واختبار المفاىيـ العممية المصور في

التطبيؽ البعدي لطالح المجموعة التجريبية  ،وأوصت الباحثة بضرورة العمؿ عمى توفير كؿ المصادر
الممكنة وتسخير كؿ اإلمكانات المتاحة في البيئة المدرسية وخارجيا لتيسير األداء العقمي المبتكر مف جانب

الطفؿ .
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 -11دراسة حطيبة ( 2111م)  :فعالية منيج األنشطة في نمو التفكير االبتكاري لمطفل في مرحمة
رياض األطفال .

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية منيج األنشطة في نمو التفكير االبتكاري لمطفؿ في مرحمة
رياض األطفاؿ  ,وقامت الباحثة بتحميؿ محتوى كتب رياض األطفاؿ  ,لموقؼ عمى جوانب التعمـ المتضمنة

في الكتب وعبلقتي ا بتنمية التفكير االبتكاري  ,واختارت الباحثة عينة مف أطفاؿ رياض الروضة في أربع
رياض ,تعتمد ثبلث رياض منيا عمى التدريس باستخداـ منيج األنشطة في حيف أف الروضة الرابعة ال تطبؽ

منيج األنشطة  ,وتـ اختيار فصميف مف كؿ روضة تراوحت أعداد األطفاؿ بالصفوؼ مف ( )42إلى ()44

طفؿ وطفمة .

واستخدمت الباحثة استمارة البيانات الشخصية واالجتماعية مف إعدادىا  ,واختبار ذكاء األطفاؿ إعداد إجبلؿ

سري  ,واختبار ابتكارية التفكير في األداء والحركة إعداد حمدي حسنيف ,واختبار تورانس لمتفكير االبتكاري
الصورة (ب),وبطاقة مبلحظة أداء المعممة لتقديـ األنشطة والموقؼ التعميمي

إعداد الباحثة  ,وبطاقة

مبلحظة كيفية استخداـ المعممة لكتب تنمية الميارات المقررة وفقا لمنيج األنشطة المتكامؿ داخؿ الروضة
إعداد الباحثة  ،وجاءت النتائج مؤكدة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمجموعات الدراسة الثبلثة الممارسة

لمني ج األنشطة في متوسطات درجات اختبار التفكير االبتكاري بإبعاده المختمفة ,مقارنة بأداء المجموعة
الرابعة التي لـ تمارس منيج األنشطة.

 -12دراسة سرج ( 2111م ) بعنوان  :أثر التكنولوجيا الحديثة في لعب األطفال عمى تنمية التفكير
االبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسة.

حاولت الدراسة التوصؿ إلى اثر األلعاب التكنولوجية – الفيديو جيـ – عمى تنمية التفكير لدى أطفاؿ

ما قبؿ المدرسة  ،واستخدـ الباحث كبل مف المنيج الوصفي والمنيج الشبو تجريبي  ،المكوف مف مجموعتيف

 :تجريبية وضابطة  ،وجاءت الدراسة مؤكدة وجود أثر فعاؿ أللعاب الفيديو جيـ في تنمية التفكير االبتكاري
لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة  ،كذلؾ أكدت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى تأثير ألعاب

الفيديو جيـ ترجع إلى الجنس.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إنتاج العاب فيديو جيـ تتناسب مع طبيعة كؿ مرحمة عمرية  ،وضرورة تنمية

خياؿ الطفؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة بما يتسؽ مع الواقع  ،وضرورة منح الطفؿ الحب واألماف ألنيما

مفتاح شخصية الطفؿ .

 -13دراسة منسي (2111م) بعنوان  :فاعمية بعض األنشطة العممية في نمو قدرات التفكير االبتكاري
لدى أطفال الروضة .

ىدفت الدراسة إلى تصميـ برنامج أنشطة عممية  ،والتحقؽ مف فاعميتو في تنمية قدرات التفكير

االبتكاري لدى أطفاؿ الروضة ( )6-5سنوات  ،واعتمدت الباحثة عمى المنيج التجريبي  ،حيث تكونت عينة
الدراسة مف (  )60طفبلً وطفمة  ،قسمت إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة شممت كؿ منيما ( )30طفبل
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وطفمة  ،واستخدمت الباحثة باإلضافة إلى البرنامج المقترح اختبار رسـ الرجؿ لجودانؼ – ىاريس  ،واختبار
التفكير االبتكاري لتورانس  ،وأكدت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية .
ثانياً  :الدراسات األجنبية :

 -1دراسة ريجا )  ) Riga, Chronopoulou 2014بعنوان Applying MacKinnon's :
4Ps to Foster Creative Thinking and Creative Behaviors in

Kindergarten Children

كاف الغرض مف ىذه الدراسة ىو تحديد استراتيجيات وبعض الظروؼ التي يجب استخداميا مف قبؿ

المعمميف في رياض األطفاؿ وذلؾ لتعزيز التفكير االبتكاري والسموكيات االبتكارية ألطفاؿ الرياض  ،واستخدـ
الباحثاف التصميـ شبو التجريبي المكوف مف مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة  ،وطبؽ البرنامج الذي يعتمد

عمى منيج ماكينوف لمدة  6أشير في رياض األطفاؿ العامة في منطقة الضواحي مف اليوناف  ،وتضمف

البرنامج عمى فقرات الموسيقى والحركة االبتكارية .

شاركت المجموعة التجريبية في البرنامج اإلبداعي  3-2مرات في األسبوع ،بينما شاركت المجموعة

الضابطة في برنامج يعتمد عمى المعب الحر الغير منظـ  .وقد أجريت تدخؿ خارجي مف قبؿ المعمـ،

المتخصص في الموسيقى والحركة والت عميـ ،تـ تطبيؽ تقييـ مزدوج لكبل المجموعتيف قبؿ وبعد تطبيؽ التجربة
 ،وتمت مقارنة النتائج عمى أساس منيج ماكينوف  ،وأظيرت نتائج الدراسة أف اتباع نيج ماكينوف خبلؿ

تصميـ برنامج تعميمي يساعد عمى تنمية االبتكار لدى األطفاؿ.

 -2دراسة رابنسون وتوريز )  ( Rabanos & Torres , 2012بعنوان Effects of a :
Program for Developing Creative Thinking Skills

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فعالية برنامج مقترح لتنمية قدرات التفكير االبتكاري  ،واستيدفت الدراسة

مجموعة مف طبلب تتراوح أعمارىـ ( )14-13عاـ في إحدى مدارس ازراجو از في (اسبانيا) خبلؿ  ،واستخدـ

الباحثيف التصميـ شبو التجريبي الذي اشتمؿ عمى مجموعة تجريبية ضمت  24طالب  ،ومجموعة ضابطة

ضمت  24طالب  ،وتـ تطبيؽ اختبار تورانس لقياس قدرات التفكير االبتكاري تطبيقا قبمياً وبعدياً  ،وبالتوازي
معو طُبؽ اختبار الخياؿ االبتكاري لؤلطفاؿ  ،وخضعت المجموعة التجريبية لمبرنامج المكوف مف ( )50دقيقة

أسبوعياً  ،وأكدت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االبتكار المفظي

والتصوري  ،وكاف تنمية االبتكار المفظي لدييـ أعمى مف االبتكار التصوري  ،وجاءت توصيات الدراسة

مؤكدة ضرورة دمج تنمية التفكير االبتكاري ضمف أىداؼ العممية التعميمية  ،وكذلؾ ضرورة إعداد معمميف
قادريف عمى تنمية ميارات التفكير االبتكاري .
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 -3دراسة شوارب ) ( Shawareb, 2011بعنوان The Effects of Computer Use on :
Creative Thinking among Kindergarten Children in Jordan

وىدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعمية تجربة الحاسوب في وقت مبكر عمى تنمية التفكير اإلبداعي
لدى أطفاؿ الروضة في األردف  ،واستخدمت الباحثة التصميـ شبو التجريبي ،في محاولة لئلجابة عمى

التساؤالت التالية  :ىؿ إضافة الحاسوب إلى بيئة الروضة يعزز التفكير اإلبداعي عند طفؿ الروضة؟ و ىؿ
يوجد فروؽ دالة إحصائية في قدرات التفكير اإلبداعي تعزي لمجنس ؟وتكونت المجموعة التجريبية لمدراسة مف

( )37طفبل وطفمة  ،في حيف كانت المجموعة الضابطة تتكوف مف ( )39طفبل وطفمة .

وتمقت المجموعة التجريبية التعميـ مف خبلؿ استخداـ الحاسوب  ،في حيف بقيت المجموعة الضابطة تتمقى

تعميميا وفقا لمبرامج التقميدية المستخدمة سابقا  ،واستخدمت الباحثة اختبار تورانس لمقياس التفكير اإلبداعي

لطفؿ الروضة المقنف عمى البيئة األردنية  ،أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف

التجريبية والضابطة في قدرات التفكير اإلبداعي في النتيجة اإلجمالية فقط  ،كما أشارت النتائج إلى عدـ

وجود فروؽ دالة احصائياً تعزى لمتغير الجنس .

 -4دراسة ليو )  ) lui , 1998بعنوان , The Effect of Hypermedia Authoring on :
Elementary School Students Creative Thinking

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثر استخداـ برامج الوسائط المتعددة في عرض المادة العممية عمى تنمية
التفكير االبتكاري لدى طمبة المرحمة االبتدائية  ,وقد أكدت النتائج أف الطبلب ذوي القدرات المنخفضة

والمتوسطة ارتفعت مستويات ابتكارىـ أكثر مف الطمبة ذوي القدرات المرتفعة  ,كما أكدت نتائج الدراسة أيضا
عمى أف درجات االبتكار لدى عينة الدراسة كانت أعمى في العمؿ الفردي منيا في العمؿ التعاوني  ,وقد
أوصت الدراسة بأىمية استخداـ الوسائط المتعددة واستخداـ الطرؽ الحديثة لعرض المادة العممية لما ليا مف

دور كبير في نمو المعرفة لدى األطفاؿ وكذلؾ تعزيز دوافعيـ نحو التعمـ .

 -5دراسة جونين )  ( Gonen , 1993بعنوان Creative Thinking in Five- and Six :
- Year- Old Kindergarten Children

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر العمر والجنس عمى االبتكار لدى أطفاؿ الرياض مف  6-5سنوات ,

وقد طبؽ الباحث الدراسة عمى عينة قواميا ( )60طفؿ وطفمة مف أطفاؿ الرياض  ,وبتحميؿ البيانات جاءت
نتائج الدراسة لتؤكد ارتفاع درجات االبتكار لدى األطفاؿ في عمر  6سنوات عف اؤلئؾ الذيف في عمر 5
سنوات  ,في حيف لـ تبيف نتائج الدراسة أي اثر لمتغير الجنس عمى درجات التفكير االبتكاري  ،وأوصى

الباحث بضرورة مساعدة األطفاؿ في البيت والمدرسة لتنمية طاقاتيـ االبتكارية مف خبلؿ الفف ,ورواية
القصص,والموسيقى والدراما  ,وضرورة جعؿ ىذه األنشطة جزء ال يتج أز مف المناىج الدراسية  ,كما أوصى

الباحث بضرورة تجنب المواقؼ التي يسيطر فييا المعمـ عمى الموقؼ التعميمي واعطاء الطفؿ الفرصة لمعب
بحرية  ,وضرورة مناقشة الطفؿ في األنشطة التي يقوـ بيا .
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 -6دراسة والدن )  ( waldon , 1982بعنوان :

The Relationship between K.G

Children Fantasy Plays Behavior and Divergent Thinking Ability.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف المعب الخيالي لؤلطفاؿ عمى قدراتيـ في التفكير التشعبي ،
واستخدـ الباحث المنيج الشبو تجريبي  ،حيث مارست المجموعة التجريبية المعب الخيالي لمدة طويمة  ،في

حيف مارسو أقرانيـ في المجموعة الضابطة لمدة قصيرة  ،وطبؽ الباحث اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري
تطبيقاً قبمياً وبعدياً  ،وجاءت النتائج مؤكدة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في قدرة الطبلقة والمرونة لصالح

أطفاؿ المجموعة التجريبية .

التعميق عمى الدراسات السابقة :

 -1اعتمدت جميع الدراسات السابقة عمى المنيج شبو التجريبي الذي يعتمد عمى القياس القبمي والبعدي
لممجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،وقد استفادت الباحثة مف ذلؾ في اختيار منيج الدراسة الحالية
وىو المنيج شبو التجريبي ،الذي يعتمد عمى المجموعة التجريبية والضابطة ،والتطبيؽ القبمي والبعدي

ألداة القياس .

 -2كاف متغير الذكاء مف أكثر المتغيرات التي عمدت الدراسات السابقة عمى تجنب ظيور أثرىا في نتيجة
التجربة  ،مف خبلؿ ضبط ىذا المتغير وكاف كؿ مف اختبار "رسـ الرجؿ" لجوادنؼ ىاريس  ،و اختبار

" " A-Zلقياس ذكاء أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ىما األكثر استخداما  ،حيث استخدـ أحدىما كؿ مف عزوز

(2008ـ) و الطايفي (2007ـ) ومنسي (2000ـ) ،وتستخدـ الدراسة الحالية اختبار  A-Zلذكاء أطفاؿ

ما قبؿ المدرسة ،إعداد وتقنيف الشربيني والحشاش ( ،)1993بعد تقنينو عمى عينو مف أطفاؿ الروضة
بمحافظة خانيونس .

 -3استخدمت بعض الدراسات أدوات أخرى وفقا لما يحقؽ أىداؼ كؿ منيا  ،ويحقؽ صدقا أكبر لمنتائج مثؿ
دراسة عويس(2009ـ) و العامري ( 2008ـ) ومحمد (2007ـ) و منسي (2003ـ) وأحمد (2000ـ)
و حطيبة (2000ـ)  ،وتستخدـ الدراسة الحالية بطاقة مبلحظة لمتعمـ النشط ( مف إعداد الباحثة)  ،و

استمارة تقدير الوضع االجتماعي والثقافي إعداد منسي ( ، )1985بعد تقنينيا عمى عينة مف أطفاؿ

الروضة بمحافظة خانيونس .

 -4اعتمدت معظـ الدراسات اختبار تورانس لقياس التفكير االبتكاري (الصورة ب)  ،واختبار تورانس
باستخداـ الفعؿ والحركة لقياس التفكير االبتكاري ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مثؿ دراسة العامري (2008ـ)

و أىؿ (2009ـ) والبمياف (2005ـ) و الطايفي 02007ـ) وأحمد (2000ـ) و حطيبة (2000ـ)

ومنسي (2000ـ) و ) )Rabanos&Tarrees ,2002و ) ، (Shawareb,2012و وتتفؽ الدراسة

الحالية معيـ باستخداـ اختبار تورانس لقياس التفكير االبتكاري (الصورة ب)  ،بعد تقنينو عمى عينة مف

أطفاؿ الروضة بمحافظة خانيونس .

 -5تمكنت الباحثة بمساعدة الدراسات السابقة مف تحديد ورصد استراتيجيات التعمـ النشط األنسب لمرحمة
طفؿ ما قبؿ المدرسة  ،وكذلؾ اختيار األدوات المناسبة لتطبيؽ تجربة الدراسة .
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انفصم انرابغ
منهج و إجراءات اندراسة

مقدمة
المنيج اإلحصائي لمدراسة
منيج الدراسة
مجتمع الدراسة
عينة الدراسة
متغيرات الدراسة
أدوات الدراسة
البرنامج المقترح
األساليب اإلحصائية المستخدمة
خطوات تنفيذ الدراسة
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مقدمة :
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لخطوات تنفيذ الدراسة الحالية ،ومجتمع الدراسة وعينتيا ،واألداة المستخدمة
وكيفية بنائيا وتطويرىا ,كما تناوؿ إجراءات التحقؽ مف صدؽ األداة وثباتيا ،والمعالجات اإلحصائية التي تـ

استخداميا في تحميؿ البيانات واستخبلص النتائج ,وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات:
المنيج اإلحصائي لمدراسة:

استخدمت الباحثة األسموب الوصفي التحميمي والذي يتناوؿ دراسة أحداث وظواىر وممارسات قائمة

موجودة ومتاحة لمدراسة والقياس كما ىي دوف تدخؿ الباحثة في مجرياتيا وتستطيع الباحثة أف تتفاعؿ معيا

في وصفيا وتحميميا .

وتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية توظيؼ التعمـ النشط في تنمية التفكير االبتكاري لدى

ويقيـ أمبلً في التوصؿ إلي تعميمات ذات
طفؿ الروضة  ،ويحاوؿ المنيج الوصفي التحميمي أف يقارف ويفسر ُ
معني يزيد بيا رصيد المعرفة عف الموضوع.
وقد استخدمت الباحثة مصدريف أساسييف لممعمومات:

 -1المصادر الثانوية :حيث اتجيت الباحثة في معالجة اإلطار النظري لمبحث إلي مصادر البيانات الثانوية
والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة ،والدوريات ،واألبحاث والدراسات السابقة

التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 -2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث لجأت الباحثة إلي جمع البيانات األولية مف
خبلؿ االختبار كأداة رئيسية لمبحث ،صمـ خصيصاً ليذا الغرض ،ووزعت عمى( )40طفؿ وطفمة مف
أطفاؿ رياض األطفاؿ بمحافظة خانيونس  ،عمى شكؿ اختبار ،وقد تـ تفريغ وتحميؿ البيانات باستخداـ

البرنامج اإلحصائي "."Statistical Package for the Social Sciences, SPSS
منيج الدراسة :
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج التجريبي  ،حيث تـ اختيار التصميـ التجريبي المكوف مف
مجموعتيف تجريبية  ،وضابطة  ،واستخداـ التطبيؽ القبمي والبعدي .
مجتمع الدراسة :
مجتمع الدراسة الحالية يمثؿ جميع األطفاؿ الممتحقيف برياض األطفاؿ بمحافظة خانيونس ،في مرحمة

التمييدي ( )6-5سنوات  ،لمعاـ الدراسي  2015-2014ـ والبالغ عددىـ حوالي  11067طفبل وطفمة ،
 5055ذكور ،و  6012إناث  ،موزعيف عمى كؿ مف مديرية خانيونس بواقع  6391طفبل وطفمة  ،ومديرية

شرؽ خانيونس بواقع  2903ذلؾ بحسب آخر اإلحصائيات التي استطاعت الباحثة الحصوؿ عمييا مف و ازرة
التربية والتعميـ العالي ( .كتاب اإلحصاء السنوي  2014 ،ـ)
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عينة الدراسة :
لقد تـ اختيار عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة األصمي مف خبلؿ مراجعة آخر جداوؿ اإلحصاء
المعتمدة لدى و ازرة التربية والتعميـ  ،التي أشارت إلى وجود ( )104روضة  ،موزعيف حسب المديريات في

المحافظة كالتالي  )57( :روضة تابعة لمديرية شرؽ خانيونس و ( )47روضة تابعة لمديرية غرب خانيونس
 ،وقد اختارت الباحثة عشوائيا عف طريؽ القرعة إحدى ىذه الرياض  ،ووقع االختيار عمى روضة رقـ ()60

حسب كشوفات و ازرة التربية والتعميـ وىي روضة األمؿ النموذجية.

وتكونت عينة الدراسة مف  40طفبلً ( ) 20ذكور و ( )20إناث  ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ،

المجموعة التجريبية اشتممت عمى ( )10ذكور و ( )10إناث  ،والمجموعة الضابطة اشتممت عمى ()10

ذكور و ( )10إناث.

وفيما يمي عرض لعينة الدراسة وفؽ الخصائص والسمات الشخصية

توزيع أفراد العينة حسب المجموعة:

يبيف جدوؿ ( )1أف ما نسبتو  %50مف عينة الدراسة مجموعة تجريبية و %50مف المجموعة الضابطة أي
أف المجموعتيف متساويتيف.

جدول رقم ()1

توزيع أفراد العينة حسب المجموعة
المجموعة

العدد

النسبة المئوية %

تجريبية

20

%50

ضابطة

20

%50

المجموع

40

100%

متغيرات الدراسة:
المتغير المستقؿ  :بعض استراتيجيات التعمـ النشط ( .المجموعات الصغيرة  ،والقصة  ،والتعمـ بالمعب ،

ولعب األدوار  ،وطرح األسئمة  ،العصؼ الذىني )

المتغير التابع  :مستوى التفكير االبتكاري عند قدرة (الطبلقة  ،والمرونة  ،واألصالة) .

المتغيرات الضابطة  :مستوى الذكاء و المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لعائبلت األطفاؿ.
ضبط المتغيرات:
حاولت الباحثة تحييد أثر المتغيرات الضابطة عمى الدراسة قيد التطبيؽ  ،حتى ال تؤثر عمى النتائج،

وذلؾ بتحقيؽ التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في المتغيرات الخارجية التي يمكف أف تؤثر عمى

الدراسة والتي تـ ذكرىا سابقا  ،مف خبلؿ حساب قيمة "ت" لتحديد الفروؽ بيف أطفاؿ المجموعتيف في كؿ مف

متغير الذكاء  ،والمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لؤلسرة .
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جدول رقم ()2

جدول يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة فروق ذات داللة إحصائية في متوسط
درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة لضبط متغيرات معدل الذكاء.
المجموعة التكرار

البعد
درجات أفراد المجموعة التجريبية

والضابطة بالنسبة لمعدؿ الذكاء لدى
طفؿ الروضة .

المتوسط

االنحراف
المعياري

التجريبية

20

123.80

11.897

الضابطة

20

123.70

11.752

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

0.923
0.027

غير دالة
إحصائية

يتبيف مف الجدوؿ أعبله :
أف قيمة مستوى الداللة درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بالنسبة لمعدؿ الذكاء لدى طفؿ

الروضة sig =0.623وىي أكبر مف  α=0.05حيث يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05≤ αبيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بالنسبة لقياس معدؿ الذكاء.
جدول رقم ()3

جدول يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمعرفة فروق ذات داللة إحصائية في متوسط

درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة لضبط متغير الوضع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لعائالت

األطفال.

المجموعة

النسبة المئوية
لممجموعة

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الدرجة

درجة

المعياري

"ت"

الداللة

الكمية

القبول

%76

متوسطة

التجريبية

%73

78.5

10.1

لألسرة

الضابطة

%79

80.4

12.7

المستوى التعميمي

التجريبية

%71

71.3

9.3

لألسرة

الضابطة

%80

73.7

11.6

الحالة االجتماعية

التجريبية

%68

72.8

9.1

والسكنية

الضابطة

%75

79.4

11. 2

المستوى االقتصادي

التجريبية

%79

70.5

10.02

الضابطة

%84

74.7

11.5

التجريبية

%80

78.7

11.6

الضابطة

%87

81.6

12.8

التجريبية

%74.2

74.36

10.02

الضابطة

%81

77.96

11.96

المستوى الوظيفي

لألسرة

المستوى الثقافي
لألسرة

الدرجة الكمية
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5.41
4.94
5.07
5.11

5.62

5.23

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا
غير دالة
احصائيا
غير دالة
احصائيا
غير دالة
احصائيا
غير دالة
احصائيا

%75.5

متوسطة

%71.5

متوسطة

%81.5

مرتفعة

%83.5

مرتفعة

%77.6

متوسطة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مستوى الداللة أكبر مف  α = 0.05حيث يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )0.05≤ αبيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بالنسبة لمتغير
الوضع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لعائبلت األطفاؿ
ضبط معدل التفكير االبتكاري لممجموعتين من خالل التطبيق القبمي لالختبار
جدول رقم ()4

جدول يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمعرفة فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات
أفراد المجموعة التجريبية والضابطة لمتفكير االبتكاري لدى طفل الروضة.

قيمة اختبار  T.testلقياس داللة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عند ().0.0
البعد
درجات أفراد المجموعة
التجريبية والضابطة

المجموعة

التكرار

المتوسط

التجريبية

51

0059.44

االنحراف
المعياري

14.293

بالنسبة لمتفكير

االبتكاري لدى طفل
الروضة .

الضابطة

51

50.8000

قيمة "ت"

مستوى الداللة

10.962

45040

0.111

غير دالة احصائية

يتبيف مف الجدوؿ أعبله :
أف قيمة مستوى الداللة درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بالنسبة لمتفكير االبتكاري لدى طفؿ
الروضة sig =0.111وىيأكبر مف  α=0.05حيث يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى ()0.05≤ α

بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بالنسبة لقياس التفكير

االبتكاري لدى طفؿ الروضة .
أدوات الدراسة:
تعمؿ الدراسة الحالية عمى دراسة فاعمية توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية التفكير

االبتكاري لدى طفؿ الروضة في محافظة خانيونس  ،وقد استخدمت الباحثة األدوات التالية :
 -1اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري  ،الصورة (ب) .

 -2اختبار  A-zلذكاء األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة ،إعداد زكريا الشربيني  ،وعبد المطيؼ الحشاش
(1992ـ)

 -3استبانو تقدير الوضع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لعائبلت األطفاؿ  ،إعداد الباحثة .
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وفيما يمي عرض ألدوات الدراسة بالتفصيؿ :

أوالً :اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة (ب)  :ممحق رقم() 2

تعددت االختبارات المخصصة لقياس التفكير االبتكاري  ،حيث قاـ مركز دراسات االبتكار في مدينة

بافمو األمريكية بنشر ( )264اختبا ار لقياس التفكير االبتكاري  ،إال أف المركز قرر في النياية أنو ال يمكف
تعميـ مقياس واحد مناسب لقياس التفكير االبتكاري يناسب جميع الدراسات  ،وذلؾ نظ ار لبلرتباط الشديد بيف

االبتكار والبيئة  ،لذا يجب وضع اختبار خاص بكؿ بيئة يراد قياس االبتكار فييا .

صمـ تورانس ىذا اإلختبار  (Torrance, s Test of Creative Thinking ) TTCTالذي نشر
عاـ 1966ـ  ،وقاـ بتطويره وتعديميو أربع مرات عاـ  ، )1998( ، )1990( ، )1984( ، )1974( :وقد

قاـ بترجمتو لمعربية كؿ مف سميماف  ،و أبو حطب (1971ـ) ،ويتكوف االختبار مف جزأيف لفظي الصورة
(أ)  ،وشكمي الصورة (ب)  ،حيث يحتوي جزء القدرة المفظية عمى سبعة أنشطة  ،ويحتوي الجزء الشكمي

(المصور) عمى ثبلثة أنشطة  ،وقد استخدمت الدراسة الحالية الجزء الشكمي الختبار تورانس الصورة (ب) ،

ويتناوؿ الجزء التالي أنشطتو بالتفصيؿ :
النشاط األول  :تكوين الصورة

في ىذا النشاط يوجد شكؿ منحنى عشوائي يشبو إلى حد كبير حبة الفاصولياء  ،يطمب مف الطفؿ

استخداـ ىذا الشكؿ لتكويف صورة واضحة المعالـ مف خبلؿ إضافة بعض الخطوط واأللواف لمرسـ  ،وجعؿ

الصورة توحي بقصة أو إدراجيا ضمف أحداث قصة  ،زمف تطبيؽ ىذا النشاط ىو عشر دقائؽ ويقيس

األصالة .

النشاط الثاني :إكمال األشكال الناقصة
يشتمؿ ىذا النشاط عمى عشر أشكاؿ ناقصة يطمب مف الطفؿ أف يضيؼ ليا بعض الخطوط
والتفاصيؿ لمحصوؿ عمى أشكاؿ مفيومة  ،واعطاء عنواف لكؿ صورة بحيث تشكؿ في مجمميا قصة مترابطة
 ،زمف تطبيؽ ىذا النشاط ىو عشر دقائؽ  ،ويقيس الطبلقة والمرونة واألصالة .

النشاط الثالث :الدوائر
يشتمؿ ىذا النشاط عمى ست وثبلثوف دائرة  ،يطمب مف الطفؿ استخداميا لتكويف رسـ ألشكاؿ

مختمفة  ،بحيث تكوف الدائرة جزء مف الرسـ  ،زمف تطبيؽ ىذا النشاط ىو عشر دقائؽ  ،ويقيس الطبلقة

والمرونة واألصالة .

تعديل اختبار تورانس ليناسب عينة الدراسة:
بعد محاولة تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف أطفاؿ الرياض في محافظة خانيونس ،

وجدت الباحثة صعوبة في تطبيؽ االختبار عمى أطفاؿ الرياض في خانيونس  ،نظ ار لطوؿ االختبار حيث أف
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النشاط الثاني لبلختبار يطمب مف الطفؿ إكماؿ مجموعة مف الصور الناقصة ( )10صور  ،ووضعيا في
إطار قصة كاممة ومثيرة لبلىتماـ  ،ووضع عنواناً لكؿ صورة  ،ويتطمب النشاط الثالث لبلختبار أف يقوـ

الطفؿ برسـ مجموعة مف الصور المختمفة بداخؿ ( )36دائرة خبلؿ عشرة دقائؽ  ،وبناء عمى ما سبؽ قامت
الباحثة باختصار االختبار ليتناسب مع الفئة العمرية لعينة الدراسة مف خبلؿ ما يمي :

أوال  :ما يتعمق بالنشاط الثاني :

 استبعاد الجزء المخصص بوضع الصور الناقصة بعد إكماليا في إطار قصة  ،واالكتفاء باف يقوـ
الطفؿ بإكماؿ الصور الناقصة .

 استبعاد ما يتعمؽ بوضع الطفؿ عنوانا لكؿ صورة .

 االكتفاء بإكماؿ الطفؿ ؿ ( )4صور بدال مف ( )10صور .
ثانيا  :ما يتعمق بالنشاط الثالث :
 اختصار عدد الدوائر المخصصة لمرسـ لتكوف ( )9دوائر بدال مف ()36

اختبار صدق وثبات األداة :
أ .صدق المحتوى :

صدؽ المحكميف  :تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف التربوييف مف والمتخصصيف

وأعضاء ىيئة التدريس بقسـ مناىج وطرؽ التدريس  ،ألخذ أرائيـ حوؿ مدى انتماء أنشطة االختبار لمموضوع
المعدلة لقياس
بعد تعديميا ومدى مناسبتيا لخصائص نمو عينة الدراسة  ،وقد أفادوا بصبلحية األنشطة ُ
التفكير اإلبتكاري في مستويات الطبلقة  ،والمرونة  ،واألصالة ،وقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف وقامت
بإجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء مقترحاتيـ  ،والممحؽ ( )1يبيف أسماء المحكميف .
ب .الصدق الذاتي (صدق االتساق الداخمي)

بمغ الصدؽ الذاتي لمقياس االختبار في بعد الطبلقة ( ، )0.885والمرونة ( ، )0.915واألصالة

( ، )0.963ولممقياس الكمي ( ، )0.965وذلؾ بإجراء الجذر التربيعي لمعامبلت الثبات الناتجة مف ثبات
التصحيح.

جدول رقم ()5

الصدق الذاتي لمقياس االختبار
المجال

معامل الثبات بعد التصحيح

معامل الصدق الذاتي

األصالة

0.927

0.963

الطبلقة

0.783

0.885

المرونة

0.837

0.915

جميع مجاالت االختبار

0.931

0.965

معامؿ الصدؽ الذاتي = لمعامبلت الثبات الناتجة مف ثبات التصحيح
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ج .دليل التمييز:
قامت الباحثة بتحديد المجموعتيف (التجريبية والضابطة)  ،فكاف ( )20مفحوصاً لكؿ مجموعة ومف ثـ أجرت

اختبار (ت) لمفرؽ بيف متوسطييما فكاف كما يمي:

جدول رقم ()6

صدق المقارنات لمقياس االختبار وأبعاده الفرعية
البعد
الطبلقة
المرونة
األصالة
الدرجػػة الكمية

االنحراف

قيمة ( ت )

المعياري

المحسوبة

المجموعات

الوسط الحسابي

التجريبية

14.25

1.95

الضابطة

5.75

1.13

التجريبية

9.25

1.48

الضابطة

3.66

0.98

التجريبية

12.08

5.93

الضابطة

0.67

1.07

التجريبية

35.58

7.02

الضابطة

10.08

1.97

مستوى الداللة

12.71

0.001

10.03

0.001

5.99

0.001

10.81

0.001

ويبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ ( )1أف قيمػػة (ت) المحوسػػبة بالنسػػبة لبع ػػد الطبلقػػة كانػػت األعمػػى مػػف نظيراتيػػا م ػػف
األبعاد االخرى ،حيث بينت نتائج الدراسة أف الوسط الحسابي لبعد الطبلقة في المجموعة التجريبية قد بمغػت

 63.52واف المجموعػػة الضػػابطة لبعػػد الطبلقػػة كانػػت االعمػػى كػػذلؾ بوسػػط حسػػابي  2.72وبالتػالي فػػإف بعػػد
الطبلقػػة لػػو قػػدرة تميزيػػة عاليػػة بالنسػػبة لبػػاقي االبعػػاد األخػػرى ،وىػػو مػػا بينتػػو الدرجػػة الكميػػة لؤلبعػػاد الثبلثػػة

(الطبلقة-المرونة-األصالة) حيث بمغ المتوسط الحسػابي لممجموعػة التجريبيػة  42.28ولممجموعػة الضػابطة
 61.18وىو ما يبيف أف المقياس لو قدرة تمييزية عالية بيف المجموعتيف الطرفيتيف في درجات المقياس .

د .صدق المحك

تـ حساب صدؽ االختبار بعد التعديبلت التي أُدخمت عميو ليناسب الفئة العمرية لعينة الدراسة

باستخداـ اختبار أبراىاـ لمتفكير االبتكاري (1977ـ)  ،ترجمة وتعريب مجدي حبيب (2001ـ) كمحؾ
خارجي  ،حيث طبؽ كبل االختباريف عمى عينة استطبلعية مف أطفاؿ الرياض بمحافظة خانيونس قواميا

( )30طفبلً وطفمة  ،ومف ثـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات كؿ طفؿ عمى اختبار أبراىاـ واختبار

تورانس (الصورة ب) بعد التعديؿ  ،وقد بمغت معامبلت االرتباط ()0.944( ، ) 0.799( ، )0.774

عمى التوالي لكؿ مف الطبلقة والمرونة واألصالة وىي معامبلت ارتباط عالية.
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جدول رقم ()7

معامالت االرتباط بين درجات العينة االستطالعية في اختبار تورانس وابراىام
البعد
الطبلقة في اختبار تورانس

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.774

0.05

الطبلقة في اختبار ابراىاـ
0.799

المرونة في اختبار تورانس

0.05

المرونة في اختبار ابراىاـ
0.944

األصالة في اختبار تورانس

0.05

األصالة في اختبار ابراىاـ
0.972

الدرجة الكمية في اختبار تورانس

0.05

الدرجة الكمية في اختبار ابراىاـ
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.05

يتضح مف جدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االختبار دالة إحصائياً عند

مستوي معنوية ( )α= 50.0وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االختبار صادقةً لما وضعت لقياسو.
ثبات االختبار:

يقصد بثبات االختبار أف تعطي ىذه االختبار نفس النتيجة لوتـ إعادة توزيع االختبار أكثر مف مرة

تحت نفس الظروؼ والشروط ،أو بعبارة أخرى أف ثبات االختبار يعني االستقرار في نتائج االختبار وعدـ
تغييرىا بشكؿ كبير فيما لوتـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترات زمنية معينة.

وقد تحققت الباحثة مف ثبات اختبار تورانس مف خبلؿ :

 معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االختبار  ،وبعد حساب معامؿ ألفا كرونباخ لثبات

االختبار تبيف أف معامبلت ثبات المجاالت التي تكوف منيا االختبار تتمتع بدرجة عالية مف الثبات مما جعؿ

الباحثة تطمئف إلى تطبيقيا ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ ()8
جدول رقم ()8

قيمة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االختبار
المجال

معامل ألفا كرونباخ

الثبات*

األصالة

0.564

0.751

الطبلقة

0.628

0.792

المرونة

0.655

0.809

جميع مجاالت االختبار

0.562

0.759

*الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ
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واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )7أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ
وتتراوح بيف  ،0.655 ،0.564لكؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار ،كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ

لجميع فقرات االختبار كانت ( ، )0.562وكذلؾ قيمة الثبات كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ وتتراوح بيف ، 0.751
 ،0.809لكؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار .كذلؾ كانت قيمة الثبات لجميع فقرات االختبار كانت ()0.759
وىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع  ،وبذلؾ تكوف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ وثبات اختبار الدراسة مما

يجعميا عمى ثقة تامة بصحة االختبار وصبلحيتو لتحميؿ النتائج واإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار
فرضياتيا.

تصحيح اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة ( ب) :
يعتمد النشاط األوؿ لبلختبار عمى قياس كؿ مف قدرة األصالة والتفاصيؿ فقط مف قدرات التفكير

االبتكاري  ،بينما يمكننا احتساب كؿ مف درجات قدرة الطبلقة والمرونة واألصالة في النشاط الثاني والثالث .
وفيما يمي شرح مفصؿ لمخطوات التي اتبعتيا الباحثة أثناء تصحيح اإلختبار :

النشاط األول  :تكوين الصورة :

األصالة :

لتصحيح أصالة النشاط األوؿ  ،أعدت الباحثة قائمة بأوزاف أصالة النشاط األوؿ والتي قامت
باستخراجيا مف عينة مكونة مف ( )110طفبل وطفمة مف أطفاؿ رياض األطفاؿ في محافظة خانيونس ،
مستخدمة نفس المقياس الذي استخدمو تورانس ( ، )Torrace, 1974الممتد مف صفر إلى خمس درجات
وفقا لتكرار االستجابة في عينة الدراسة  ،فاالستجابة التي تتكرر بنسبة  %5فأكثر مف عينة الدراسة تحصؿ

عمى درجة (صفر)  ،واالستجابة التي تتكرر بنسبة  %4.99-%4تحصؿ عمى (درجة واحدة)  ،واالستجابة

التي تتكرر بنسبة  %2.99 -%2تحصؿ عمى (ثبلث درجات)  ،واالستجابة التي تتكرر بنسبة -%1
 %1.99تحصؿ عمى (أربع درجات) ،في حيف تحصؿ االستجابات التي تتكرر بنسبة أقؿ مف ذلؾ عمى

(خمس درجات) .

وفيما يمي قائمة االستجابات التي حصمت عمييا الباحثة مف العينة االستطبلعية لمدراسة :
جدول رقم ()9

أوزان األصالة لمنشاط األول
االستجابة

التكرار

النسبة المئوية لمتكرار

األصالة

خيارة

11

10

0

موزة

12

10.9

0

إصبع

7

6.3

0

دودة

12

10.9

0

بحر

2

1.8

4

ولد

10

8.1

0
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باذنجانة

4

3.6

2

حبة بطاطا

12

10.9

0

حبة بندؽ

1

0.9

5

أرض مزروعة أزىار

1

0.9

5

تفاحة

7

6.3

0

بانيو

1

0.9

5

فيؿ

2

1.8

4

حبة فوؿ

3

2.7

3

سفينة

2

1.8

4

سرير

2

1.8

4

شجرة

3

2.7

3

سيارة

3

2.7

3

طائرة

1

0.9

5

بنت

1

0.9

5

وسادة

3

2.7

3

أرجوحة

4

3.6

2

قبعة

1

0.9

5

كنبة

2

1.8

4

إجاصة

1

0.9

5

حقيبة

1

0.9

5

خروؼ

1

0.9

5

يتبيف لنا مف الجدوؿ السابؽ أف استجابات األطفاؿ في العينة االستطبلعية البالغ عددىـ ( )110طفؿ

وطفمة عمى النشاط االوؿ كانت ( )27استجابة  ،كانت أكثرىا تك ار اًر (الموزة  ،الولد و حبة البطاطا) بتكرار

( )12مرة لكؿ منيا مما جعؿ النسبة المئوية ليذه االستجابات يكوف  % 10.9وبالتالي بمغت درجة األصالة
ليا (صفر) .

في حيف كانت بعض االستجابات غير مكررة أبدا وانحصر ظيروىا عند طفؿ واحد فقط مف أفراد العينة
االستطبلعية مثؿ (حبة البندؽ  ،األرض المزروعة أزىار  ،البانيو ،الطائرة  ،البنت  ،القبعة  ،اإلجاصة ،

الحقيبة والخروؼ ) وقد حصمت كؿ مف ىذه االستجابات عمى نسبة مئوية  %0.9وخمس درجات لؤلصالة.
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النشاط الثاني :تكممة الصورة :
الطالقة:

ويقصد بيا  " :القدرة عمى توليد عدد كبير مف البدائؿ أو المترادفات أو األفكار عند االستجابة لمثير
معيف والسرعة و السيولة في توليدىا "  ( .جرواف  1999 ،ـ )82 :
يمكف الحصوؿ عمى درجة الطبلقة في ىذا النشاط بجمع عدد األشكاؿ التي أكمميا الطفؿ  ،ويبمغ
الحد األقصى لدرجة الطبلقة في ىذا النشاط (أربع درجات ) .

المرونة:

ويقصد بيا  ":القدرة عمى سرعة إنتاج أفكار تنتمي إلى أنواع مختمفة مف األفكار التي ترتبط بموقؼ

معيف" ()Guilford, 1967 : 133

وتحسب درجة المرونة مف خبلؿ تصنيؼ الفئات المختمفة لؤلجزاء األربعة لمنشاط ،وقد حصمت

الباحثة عمى درجات المرونة بجمع عدد الفئات المختمفة التي تقع فييا استجابات الطفؿ .
األصالة :

قامت الباحثة باستخراج قائمة بأوزاف األصالة لكؿ صورة مف صور النشاط الثاني مف استجابات

عينة مكونة مف ( )110طفبل وطفمة مف أطفاؿ الرياض بمحافظة خانيونس  ،مستخدمة التقدير الذي

استخدمو تورانس ( ، )Torrance , 1974الممتد مف ( )2-0وفقا لتكرار االستجابة في عينة الدراسة .

وفيما يمي جدوؿ يوضح كؿ صورة مف الصور األربعة لمنشاط الثاني  ،يقابميا عدد التكرار  ،والنسبة

المئوية لمتكرار  ،ووزف أصالة كؿ استجابة
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جدول رقم ( )11أوزان األصالة لمصورة األولى  ،في النشاط الثاني
االستجابة

التكرار

النسبة المئوية لمتكرار

االصالة

عيف

6

5.4

0

طبؽ

10

9

0

موزة

22

20

0

سيارة

3

2.7

1

فأر

2

1.8

1

فـ

12

10.9

0

حمامة

1

0.9

2

سفينة

17

15.4

0

يد

6

5.4

0

ذيؿ

1

0.9

2

سكيف

8

7.2

0

مقممة

1

0.9

2

أرجوحة

2

1.8

1

قمر

3

2.7

1

طائرة ورقية

3

2.7

1

أُذف

3

2.7

1

حذاء

5

4.5

1

ورقة شجر

4

3.6

1

ُعش

1

0.9

2

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ الحصوؿ عمى ( )19استجابة لمصورة األولى مف النشاط الثاني (تكممة
الصورة) مف استجابات أطفاؿ العينة االستطبلعية البالغ عددىـ ( )110طفؿ وطفمة  ،كانت أكثرىا تك ار اًر

(الموزة) بتكرار ( )22مرة مما جعؿ النسبة المئوية ليذه االستجابة  ، %20وبالتالي بمغت درجة األصالة ليا
(صفر) .

في حيف كانت بعض االستجابات غير مكررة أبدا وانحصر ظيروىا عند طفؿ واحد فقط مف أفراد العينة

العش) وقد حصمت كؿ مف ىذه االستجابات عمى نسبة
االستطبلعية مثؿ (الحمامة  ،الذيؿ  ،المقممة و ُ
مئوية  %0.9ودرجتاف لؤلصالة .
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جدول رقم (  )11أوزان األصالة لمصورة الثانية  ،في النشاط الثاني
االستجابة

التكرار

النسبة المئوية لمتكرار

األصالة

حرؼ

7

6.3

0

قدـ

20

18.1

0

شمعة

3

2.7

1

صخرة

2

1.8

1

باب

7

6.3

0

حذاء

13

11.8

0

سكيف

3

2.7

1

قمـ

6

5.4

0

منزؿ

4

3.6

1

صاروخ

5

4.5

1

رجؿ آلي

2

1.8

1

شباؾ

2

1.8

1

لعبة

6

5.4

0

مدخنة

5

4.5

1

شجرة

6

5.4

0

زحميقة

5

4.5

1

سمة ميمبلت

3

2.7

1

سرير

3

2.7

1

كرسي

2

1.8

1

رقـ

3

2.7

1

طاولة

2

1.8

1

قمعة

1

0.9

2

يتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ الحصوؿ عمى ( )22استجابة لمصورة الثانية مف النشاط الثاني

(تكممة الصورة) مف استجابات عينة مكونة مف ( )110طفؿ وطفمة  ،كانت أكثرىا تك ار اًر (القدـ) بتكرار ()20

مرة مما جعؿ النسبة المئوية ليذه االستجابة  ، %18.1وبالتالي بمغت درجة األصالة ليا (صفر) .

في حيف جاءت االستجابة الممثمة ب ( القمعة) غير مكررة نيائيا ومنحصرة لدة طفؿ واحد فقط مف أفراد

العينة االستطبلعية وقد حصمت ىذه االستجابة عمى نسبة مئوية  %0.9ودرجتاف لؤلصالة .
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جدول رقم ( )12أوزان األصالة لمصورة الثالثة  ،في النشاط الثاني
االستجابة

التكرار

النسبة المئوية لمتكرار

األصالة

سمكة

3

2.7

1

أنؼ

13

11.8

0

أُذف

15

13.6

0

عصفور

3

2.7

1

يد

17

15.4

0

قدـ

9

8.1

0

حبة بطاطا

6

5.4

0

موزة

6

5.4

0

عصا

5

4.5

1

دجاجة

2

1.8

1

زرافة

1

0.9

2

حذاء

3

2.7

1

منزؿ

1

0.9

2

لساف

5

4.5

1

ممعقة

4

3.6

1

دمية

5

4.5

1

مقص

1

0.9

2

بطريؽ

2

1.8

1

ولد

1

0.9

2

مقممة

2

1.8

1

جواؿ

1

0.9

2

خيارة

3

2.7

1

ثعباف

2

1.8

1

يبيف لنا الجدوؿ السابؽ الحصوؿ عمى ( )23استجابة لمصورة الثالثة مف النشاط الثاني (تكممة الصورة) مف

استجابات أطفاؿ عينة مكونة مف ( )110طفؿ وطفمة  ،كانت أكثرىا تك ار اًر االستجابة المتمثمة ب (اليد)

بتكرار ( )17مرة  ،مما جعؿ النسبة المئوية ليذه االستجابة  ، %15.4وبالتالي بمغت درجة األصالة ليا

(صفر) .
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في حيف كانت بعض االستجابات نادرة و غير مكررة أبدا وانحصر ظيروىا عند طفؿ واحد فقط مف
أفراد العينة االستطبلعية مثؿ (الزرافة  ،والمنزؿ  ،المقص  ،الولد والجواؿ ) وقد حصمت كؿ مف ىذه

االستجابات عمى نسبة مئوية  %0.9ودرجتاف لؤلصالة .

جدول رقم (  )13أوزان األصالة لمصورة الرابعة  ،في النشاط الثاني
االستجابة

التكرار

النسبة المئوية لمتكرار

األصالة

مستطيؿ

20

18.1

0

باص

15

13.6

0

شباؾ

8

7.2

0

منزؿ

4

3.6

1

ممعب

1

0.9

2

ُدرج

3

2.7

1

طاولة

15

13.6

0

َعمـ

4

3.6

1

سيارة

3

2.7

1

سيجارة

1

0.9

2

ثعباف

4

3.6

1

مكعبات

5

4.5

1

قطار

7

6.3

0

سرير

6

5.4

0

كتاب

4

3.6

1

خزانة

3

2.7

1

بوتجاز

2

1.8

1

كرسي

2

1.8

1

جواؿ

2

1.8

1

طريؽ

1

0.9

2

يوضح الجدوؿ السابؽ الحصوؿ عمى ( )20استجابة لمصورة الرابعة مف النشاط الثاني (تكممة الصورة)

مف استجابات عينة مكونة مف ( )110طفؿ وطفمة  ،كانت أكثرىا تك ار اًر (المستطيؿ) بتكرار ( )20مرة مما
جعؿ النسبة المئوية ليذه االستجابة  ، %18.1وبالتالي بمغت درجة األصالة ليا (صفر) .

في حيف كانت بعض االستجابات غير مكررة أبدا وانحصر ظيروىا عند طفؿ واحد فقط مف أفراد العينة
االستطبلعية مثؿ (الممعب  ،السيجارة و الطريؽ) وقد حصمت كؿ مف ىذه االستجابات عمى نسبة مئوية

 %0.9ودرجتاف لؤلصالة .
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النشاط الثالث  :الدوائر

المرونة :

وتحسب درجة المرونة مف خبلؿ تصنيؼ الفئات المختمفة لؤلجزاء األربعة لمنشاط ،وقد حصمت
الباحثة عمى درجات المرونة بجمع عدد الفئات المختمفة التي تقع فييا استجابات الطفؿ .
األصالة :
اعتمدت الباحثة في تصحيح أصالة النشاط الثالث عمى مقياس يمتد مف ( )3-0وفقا لمتقدير الذي
استخدمو تورانس عاـ 1974ـ  ،و قد استخرجت أوزاف األصالة ليذا النشاط مف خبلؿ عينة مكونة مف

( )110طفبل وطفمة مف أطفاؿ رياض األطفاؿ في محافظة خانيونس  ،وحصمت االستجابات التي تكررت

بنسبة  %10فأكثر عمى درجة (صفر)  ،واالستجابات التي تكررت بنسبة  %9-%5عمى (درجة واحدة) ،
واالستجابات التي تكررت بنسبة  %4-%2عمى (درجتيف)  ،في حيف حصمت االستجابات التي تكررت

بنسبة أقؿ مف  %2عمى (ثبلث درجات)

وفيم ا يمي جدوؿ يوضح االستجابات التي حصمت عمييا الباحثة لمنشاط الثالث مف العينة

االستطبلعية  ،يقابميا عدد التكرار  ،والنسبة المئوية لمتكرار  ،ووزف أصالة كؿ استجابة :
جدول رقم ( ) 14أوزان األصالة لمنشاط الثالث
االستجابة

التكرار

النسبة المئوية لمتكرار

األصالة

بالوف

8

7.2

1

قمب

3

2.7

2

برتقالة

4

3.6

2

منزؿ

2

1.8

3

حقيبة

1

0.9

3

شمس

9

8.1

1

ولد

3

2.7

2

كرة

4

3.6

2

بنت

2

1.8

3

سفينة

2

1.8

3

تفاحة

4

3.6

2

مصاصة

2

1.8

3

شجرة

2

1.8

3

موزة

4

3.6

2

عجؿ سيارة

2

1.8

3

نجمة

2

1.8

3
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شمعة

1

0.9

3

سمة ميمبلت

1

0.9

3

طبؽ

2

1.8

3

بطيخة

1

0.9

3

وردة

4

3.6

2

نجمة

2

1.8

3

ممحاة

1

0.9

3

قمعة

1

0.9

3

عجؿ سيارة

2

1.8

3

دمية

1

0.9

3

رجؿ آلي

1

0.9

3

فراولة

4

3.6

2

حرؼ

3

2.7

2

طوؽ لعب

2

1.8

3

شباؾ

2

1.8

3

أرنب

1

0.9

3

كرسي

1

0.9

3

غيمة

1

0.9

3

قمر

4

3.6

2

سي دي

1

0.9

3

ستااليت

1

0.9

3

ىاتؼ

1

0.9

3

طوؽ شعر

2

1.8

3

طائرة

1

0.9

3

بئر ماء

1

0.9

3

سرير أطفاؿ

1

0.9

3

صندوؽ

2

1.8

3

ُعش

1

0.9

3

كأس

3

2.7

2

طاولة

3

2.7

2

ميرج

1

0.9

3

ميكي ماوس

1

0.9

3

أرجوحة

2

1.8

3
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نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ الحصوؿ عمى ( )45استجابة لمدوائر التسعة المتضمنة في النشاط
الثالث (الدوائر) مف استجابات عينة مكونة مف ( )110طفؿ وطفمة  ،كانت أكثرىا تك ار اًر االستجابة المتمثمة

ب (الشمس) بتكرار ( )9مرات مما جعؿ النسبة المئوية ليذه االستجابة  ، %8.1وبالتالي بمغت درجة
األصالة ليا (. )1
في حيف ظيرت العديد مف االستجابات الغير مكررة أبدا والتي وانحصر بطفؿ واحد فقط مف أفراد العينة

االستطبلعية مثؿ (الحقيبة  ،الشمعة  ،سمة الميمبلت  ،البطيخة  ،الممحاة  ،القمعة  ،الدمية  ،الرجؿ اآللي ،

العش  ،الميرج و
األرنب  ،الكرسي  ،الغيمة  ،السي دي  ،الستااليت ،الطائرة  ،بئر الماء  ،سرير األطفاؿ ُ ،
ميكي ماوس ) وقد حصمت كؿ مف ىذه االستجابات عمى نسبة مئوية  %0.9وبمغت درجة األصالى لكؿ
منيا ( )3درجات .
ثانياً  :اختبار  A-zلذكاء األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة ممحق ()3

ىذا االختبار مف إعداد كؿ مف زكريا الشربيني  ،وعبد المطيؼ الحشاش (1992ـ)  ،وقاموا بتقنيو

عمى البيئة السعودية .

وىو مف اختبارات الذكاء المفظية  ،والفردية حيث يطبؽ االختبار عمى كؿ مفحوص عمى حدة .

وصف اإلختبار :

يشتمؿ ىذا االختبار عمى  78بند  ،موزعة عمى اختباريف رئيسييف ىما :

 اختبار األشكاؿ . -اختبار األلفاظ .

ويتكوف كؿ منيا مف عدد مف االختبارات الفرعية عمى النحو التالي :

أوال  :اختبار األشكاؿ

ويتكوف مف عدة أنشطة وىي :

 -1التعرؼ عمى األشياء مف مبلمحيا  ،يحتوي عمى ( )7بنود .

 -2إدراؾ المختمؼ مف بيف المتشابيات  ،يحتوي عمى ( )20بنداً .
 -3إدراؾ عناصر الفئات بفكرة االنتماء  ،يحتوي عمى ( )5بنود .
 -4إدراؾ الشكؿ الناقص  ،يحتوي عمى ( )4بنود .

 -5إدراؾ المسافات والمساحات  ،يحتوي عمى ( )5بنود .
 -6التوقع واالحتماؿ  ،يحتوي عمى ( )5بنود .
 -7اختبار التناظر  ،يحتوي عمى ( )3بنود .
ثانيا  :اختبار األلفاظ

 -1اختبار الفيـ المفظي  )29( ،بنداً .
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كاف ما تـ ذكره سابقا شرحا مفصبل لمنسخة األصمية الختبار  A-Zلذكاء األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ
المدرسة  ،إال أف الباحثة أثناء محاولة تطبيقو عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة  ،واجيت بعض

الصعوبات في تطبيقو وىي :

أوالً :

جاءت األلفاظ المستخدمة في النسخة األصمية بالميجة السعودية والتي ال يستطيع أطفاؿ مجتمع

الدراسة الحالية فيميا او التفاعؿ معيا  ،ولحؿ ىذه المشكمة قامت الباحثة بتعديؿ أسئمة االختبار مف الميجة

السعودية إلى المغة العربية الفصحى  ،المستخدمة في رياض األطفاؿ بمحافظة خانيونس ويسيؿ عمى
األطفاؿ فيميا .
ثانياً :

جاءت النسخة األصمية لبلختبار ب ( )78بندا  ،وقد تطمب تطبيقيا مف بيف  45-30دقيقة لكؿ

طفؿ  ،مما أدى إلى شعور األطفاؿ بالممؿ  ،وابداء التأفؼ وعدـ الرغبة في إكماؿ االختبار ،ولحؿ ىذه

المشكمة لجأت الباحثة إلى حذؼ بعض بنود االختبار التي جاءت متشابيو وقريبة في مضمونيا مف بعضيا،

وفقاً لما وجدتو الباحثة مناسباً  ،باالعتماد عمى أراء مجموعة مف األساتذة المختصيف الذيف استشارتيـ بيذا

الخصوص  ،وقد جاءت النسخة المعدلة ب ( )48بنداً .

وفيما يمي توضيح ألعداد بنود النسخة المعدلة مف االختبار ممحؽ ()5

أوال :اختبار األشكاؿ

 -1التعرؼ عمى األشياء مف مبلمحيا  )5( ،بنود .

 -2إدراؾ المختمؼ مف بيف المتشابيات  )10( ،بنود .
 -3إدراؾ عناصر الفئات بفكرة االنتماء  ،يحتوي عمى ( )3بنود .
 -4إدراؾ الشكؿ الناقص  ،يحتوي عمى ( )3بنود .

 -5إدراؾ المسافات والمساحات  ،يحتوي عمى ( )4بنود .
 -6التوقع واالحتماؿ  ،يحتوي عمى ( )4بنود .
 -7اختبار التناظر  ،يحتوي عمى ( )2بنود .
ثانيا  :اختبار األلفاظ

 -1اختبار الفيـ المفظي  )17( ،بنداً .

اختبار الصدق والثبات الختبار  A- Zبعد االختصار :

صدق االختبار :

أ .صدق المحتوى :
صدؽ المحكميف  :قامت ا لباحثة بعرض االختبار عمى لجنة مف المحكميف  ،المتخصصيف ألخذ

أرائيـ حوؿ الفقرات الواجب التخمي عنيا الختصار االختبار بما يتناسب مع خصائص النمو لعينة الدراسة ،
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وقد استجابت الباحثة ألراء المحكميف وقامت بإجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء مقترحاتيـ  ،ثـ
المعدلة مف االختبار عمى لجنة التحكيـ مرة أخرى واخذ موافقتيـ عمى التعديبلت الواردة ،
عرضت النسخة ُ
ويوضح ممحؽ رقـ ( )1قائمة بأسماء السادة المحكميف .
ب 0صدق المحك
تـ حساب صدؽ االختبار بعد التعديبلت التي أُدخمت عميو ليناسب عينو الدراسة باستخداـ اختبار
رسـ الرجؿ (لجودا نؼ)  ،حيث طبؽ خبل االختباريف عمى عينة مف أطفاؿ الرياض بمحافظة خانيونس قواميا

( )30طفبل وطفمة  ،ومف ثـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات كؿ طفؿ عمى اختبار رسـ الرجؿ واختبار
 A-Zلذكاء أطفاؿ ما قبؿ المدرسة بعد التعديؿ .

جدول رقم ( ) 15

معامالت االرتباط بين درجات العينة االستطالعية في اختبار تورانس و أبراىام
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

اختبار A-z
اختبار رسـ الرجؿ

0.835

0.5

يوضح لنا الجدوؿ السابؽ اف معامبلت االرتباط بيف درجات كؿ طفؿ عمى اختبار  A-Zلذكاء
أطفاؿ ما قبؿ المدرسة بعد التعديؿ ،و اختبار رسـ الرجؿ الذي استخدـ كمحؾ خارجي قد بمغت ()0.835
وىي معامبلت ارتباط عالية  ،تجعمنا مطمئنيف لصدؽ االختبار والنتائج التي نحصؿ عمييا مف خبللو .
ثالثاً  :استبانو تقدير الوضع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لعائالت األطفال  :ممحق رقم()4

قامت الباحثة بإعداد استبانة تقدير الوضع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لعائبلت األطفاؿ بيدؼ

تطبيقيا لجمع البيانات الخاصة بعائبلت األطفاؿ  ،والتي قد تكوف ذات اثر عمى التجربة وذلؾ لتحييد ىذا

األثر ومنعو مف التأثير عمى نتائج الدراسة أثناء قياس فاعمية البرنامج المقترح عمى المتغير التابع وىو
مستوى التفكير االبتكاري عند قدرة (األصالة  ،والمرونة ،والطبلقة).

واشتممت البيانات التي استيدفت الباحثة جمعيا مف خبلؿ االستبانة ما يمي :

أوال  :البيانات الشخصية لمطفؿ .
ثانيا  :المستوى الوظيفي لؤلسرة .

وظيفة األب
وظيفة األـ

ثالثا  :المستوى التعميمي لؤلسرة .
المستوى التعميمي لؤلب
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المستوى التعميمي لؤلـ
رابعا  :الحالة االجتماعية والسكنية .

خامسا  :المستوى االقتصادي لؤلسرة.
سادسا  :المستوى الثقافي لؤلسرة .

اختبار صدق وثبات االستبانة :
صدق المحتوى :

صدؽ المحكميف  :تـ عرض االختبار عمى ثمانية مف المحكميف التربوييف مف أعضاء الييئة

التدريسية في جامعة األقصى وجامعة أـ القرى والمتخصصيف وأعضاء ىيئة التدريس ألخذ أرائيـ حوؿ مدى
انتماء أسئمة االختبار لمموضوع ومدى مناسبة صوغ الفقرات أو إضافة فقرات جديدة أو حذؼ فقرات  ،وقد

استجابت الباحثة ألراء المحكميف وقامت بإجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء مقترحاتيـ  ،والممحؽ رقـ
( )1يبيف أسماء المحكميف .
البرنامج المقترح  :ممحق ()5

خطوات تصميم البرنامج المقترح :

أوال  :وضع التصور العام لممحتوى :
أثناء مراجعة الباحثة لؤلدبيات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة  ،ومف ضمنيا استراتيجيات

التعمـ النشط ومظاىر النمو لدى طفؿ الروضة  ،قامت الباحثة بإجراء مسح لبلستراتيجيات الكثيرة التي
أوردتيا ىذه األدبيات  ،واختارت مف خبلليا بعض االستراتيجيات التي ارتأت بأنيا تتناسب ومواصفات النمو

لطفؿ الروضة وقدراتو الجسدية والعقمية والنفسية وقامت باستبعاد بعضيا واضافة أُخرى بعد مناقشتيا مع
بعض األساتذة والمختصيف في ىذا المجاؿ حيث استقر االختيار عمى االستراتيجيات التالية :

الدمى
مسرح ُ

المجموعات الصغيرة

القصة

التعمـ بالمعب

لعب األدوار

المحاكاة

المناقشة

وطرح األسئمة

العصؼ الذىني
حؿ المشكبلت
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قامت الباحثة بمراجعة المناىج المقررة لرياض األطفاؿ في محافظة خانيونس ،فوجدت أنيا تختمؼ
فقط في التصميـ الخارجي  ،وبعض األمور الشكمية ،في حيف اتفقت جميعيا في األمور األساسية ،واألىداؼ
العامة والخاصة  ،وكذلؾ اإلطار التعميمي والفكري العاـ .

وعميو اختارت الباحثة أربع وحدات تعميمية يستيدفيا البرنامج المقترح بأنشطتو المختمفة ،وىذه الوحدات ىي:
وسائؿ الموصبلت

الميف والوظائؼ

تكوف مياه األمطار

والحيوانات األليفة و المفترسة

ثانيا  :مرحمة اإلعداد
في ىذه المرحمة تـ تجييز محتوى البرنامج المقترح مف أنشطة تعتمد عمى استراتيجيات التعمـ النشط

المختارة سابقا لتطبيقيا عمى محتويات الوحدات التعميمية المذكورة سابقا مف خبلؿ الخطوات التالية :

 -1صياغة األىداؼ المراد تحقيقيا أثناء تدريس كؿ وحدة تعميمية .
 -2اختيار اإلستراتيجية المناسبة لتحقيؽ كؿ ىدؼ .
 -3تصميـ النشاط وفقا لكؿ ىدؼ واستراتيجية .
 -4إعداد األدوات البلزمة لتنفيذ كؿ نشاط .

 -5اختبار قابمية األنشطة لمتطبيؽ مف خبلؿ جمسات عمؿ اجتمعت فييا الباحثة مع بعض المربيات ومف ثـ
إجراء التعديبلت البلزمة لكؿ نشاط .

 -6تحديد الوقت المناسب لكؿ نشاط .

وقد جاء توزيع أنشطة البرنامج المقرح عمى النحو التالي :

الوحدة األولى  :الميف والوظائؼ

اشتمؿ البرنامج المقترح عمى ( )4أنشطة لعرض ىذه الوحدة تُنفذ خبلؿ يوميف وىذه األنشطة ىي:
مقدمة عف وسائؿ المواصبلت
نسافر ب ار وبح ار وجوا

اختر وسيمتؾ  ،قديمة وحديثة
الوحدة الثانية  :الميف والوظائؼ

احتوى البرنامج المقترح عمى ( )3أنشطة ليذه الوحدة تُنفذ خبلؿ يوميف وىي :
تقمص األدوار
مف أكوف

ابحث عف أدواتي

الوحدة الثالثة  :كيؼ تتكوف األمطار
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صممت ليذه الوحدة ( )5أنشطة تُنفذ خبلؿ ثبلثة أياـ و ىي :
ُ
فصوؿ السنة
جاء الشتاء

كيؼ يتكوف المطر
ِقصة رحمة نقطة المياه

قُص الصؽ ولوف
الوحدة الرابعة  :الحيوانات األليفة والمفترسة

احتوت ىذه الوحدة عمى ( )4أنشطة تُنفذ خبلؿ يوميف وىي :
مف أنا ؟ وأيف أعيش ؟
مف أنا ؟ وما ىو طعامي المفضؿ

قصة ىدية أمجد

َحوؿ الشكؿ اليندسي لصورة معبرة
وقد راعت الباحثة عند تصميم أنشطة البرنامج المقترح االعتبارات التالية :

 -1اختيار أنشطة تحقؽ الترفيو وتحفز فضوؿ الطفؿ لمعرفة المزيد .
 -2تنفيذ األنشطة باستخداـ أدوات وخامات متنوعة مف حيث األلواف والمممس  ،ومتوفرة بسيولة في البيئة
المحيطة  ،وغير ُمكمفة .
 -3االعتماد عمى الخبرات السابقة لؤلطفاؿ وبناء المعرفة الجديدة وفقا ليا .

 -4تحقيؽ اكبر كـ ممكف مف التنويع واالختبلؼ بيف طبيعة األنشطة ما بيف المرئي والمسموع  ،وما يحتاج
لمتخيؿ وما يتطمب العمؿ باأليدي  ،ليجد كؿ طفؿ ما يناسب ميولو ورغباتو ضمف األنشطة المستخدمة .

 -5مراعاة خصائص نمو األطفاؿ في ىذه المرحمة العمرية .
ضبط البرنامج لمتأكد من مالئمتو :
بعد أف قامت الباحثة بإعداد البرنامج في صورتو األولية قامت بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف

ذوي االختصاص ممحؽ ( )1لمعرفة آرائيـ في البرنامج مف حيث :
 دقة المحتوى مف الناحية العممية .
 مبلئمة األىداؼ وشموليتيا .

 مبلئمة األنشطة لممستوى العقمي والعمري لمفئة المستيدفة .

 قابمية األنشطة لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة  ،وامكانية تطبيقيا عمميا .

وقد تـ إجراء التعديبلت البلزمة وفقا آلراء المحكميف وتوجيياتيـ .
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خطوات تنفيذ الدراسة :
قامت الباحثة بانجاز الدراسة الحالية مف خبلؿ تنفيذىا لمخطوات التالية :
 -1إعداد اإلطار النظري لمدراسة  ,ورصد الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة .

 -2إعداد البرنامج المقترح لموحدات المراد تدريسيا لؤلطفاؿ باستخداـ أساليب التعمـ النشط .
 -3إعداد استبانة تقدير الوضع الثقافي االجتماعي واالقتصادي لعائبلت األطفاؿ  ،وعرضيا عمى المحكميف.

 -4الحصوؿ عمى قائمة بأسماء وبيانات جميع رياض األطفاؿ المرخصة والموضوعة عمى قائمة الترخيص
في محافظة خانيونس  ،مف و ازرة التربية والتعميـ .

 -5اختصار بعض الفقرات مف اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة (ب)  ،ليناسب عينة الدراسة  ،نظ ار
لكثرة فقرات النسخة األصمية لبلختبار وصعوبتيا عمى األطفاؿ .

 -6تطبيؽ كبل مف اختبار تورانس الصورة (ب) لمتفكير االبتكاري النسخة المختصرة  ،واختبار أبراىاـ لمتفكير
االبتكاري  ،عمى عينة استطبلعية تكونت مف ( )30طفؿ وطفمة مف أطفاؿ الرياض بمحافظة خانيونس ،

حيث استخدـ االختبار الثاني كمحؾ خارجي لقياس صدؽ وثبات اختبار تورانس بنسختو المختصرة .

 -7تطبيؽ اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة (ب) عمى عينة قواميا ( )110طفؿ مف أطفاؿ الرياض
بمحافظة خانيونس  ،إلعداد قوائـ االستجابات البلزمة لتصحيح اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري .

 -8إعداد قوائـ اال ستجابات لكؿ صورة مف صور األنشطة الثبلث التي يتكوف منيا اختبار تورانس الصورة

(ب)  ،مف خبلؿ حساب تكرار كؿ استجابة  ،ونسبة التكرار المئوية  ،ودرجة األصالة لكؿ استجابة وفقا

لتعميمات تورانس في تصحيح االختبار .

 -9إعداد قائمة بالفئات التي تكونت منيا االستجابات  ،لحساب درجة المرونة لكؿ نشاط .

-10

إجراء قرعة الختيار إحدى الرياض لتطبيؽ تجربة الدراسة فييا  ،وقد وقع االختيار عمى الروضة رقـ

( ، )60وىي روضة األمؿ النموذجية .

-11

اختيار شعبتيف مف شعب مرحمة التمييدي في روضة األمؿ النموذجية (عشوائيا) باستخداـ القرعة ،

الختيار أفراد المجموعة التجريبية مف إحداىما  ،والمجموعة الضابطة مف الثانية وقد وقع االختيار عمى

وشعبة (البسمة) الختيار مجموعات الدراسة منيما عمى التوالي وتحتوي كؿ
كؿ مف ُشعبة (اإليماف) ُ ،
شعبة عمى ( )40طفؿ وطفمة .
-12

تطبيؽ  ،اختبار  A-zلذكاء األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة  ،لقياس الذكاء عند األطفاؿ عمى

وشعبة (البسمة) في روضة األمؿ النموذجية .
أطفاؿ كؿ مف ُشعبة (اإليماف) ُ ،
 -13إرساؿ ( استبانة تقدير الوضع الثقافي االجتماعي واالقتصادي لعائبلت األطفاؿ) ألولياء أمور
وشعبة (البسمة) لتعبئتيا بالبيانات المطموبة .
األطفاؿ في كؿ مف ُشعبة (اإليماف) ُ ،
 -14مزاوجة مجموعات الدراسة باختيار ( )20طفؿ وطفمة ( )10ذكور ( )10إناث مف شعبة (اإليماف)
لتمثؿ المجموعة التجريبية  ،و( )20طفؿ وطفمة ( )10ذكور ( )10إناث مف شعبة (البسمة) لتمثؿ
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المجموعة الضابطة بعد التأكد مف تكافؤىما في كؿ مف مستوى الذكاء  ,و المستوى االجتماعي الثقافي
لؤلسرة  ،وفقا لنتائج أدوات الدراسة سالفة الذكر .

-15

تطبيؽ اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري  ،الصورة (ب) عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة تطبيقا قبميا .

-16

عرضت الوحدات الدراسية المستيدفة في الدراسة عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية وفقا لمبرنامج

-17

عرضت الوحدات الدراسية المستيدفة في الدراسة عمى أطفاؿ المجموعة الضابطة مف قبؿ المربية

-18

إعادة تطبيؽ اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة (ب) عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية

-19

تصحيح االختبار وتحميؿ البيانات ،ورصد نتائج التجربة لمتحقؽ مف صحة فروض الدراسة.

المقترح المعد مف قبؿ الباحثة .
بطريقتيا المعتادة .

والمجموعة الضابطة .
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انفصـم اخلامس
نتائج اندراسة

 مقدمة
 اختبار فرضيات الدراسة
 تعميق عام عمى نتائج الدراسة
 توصيات الدراسة
 مقترحات الدراسة
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مقدمة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لنتائج الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض

أبرز نتائج االختبار والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ,بيدؼ التعرؼ عمى فاعمية توظيؼ التعمـ

النشط في تنمية التفكير االبتكاري لدى طفؿ الروضة.

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف اختبار الدراسة,إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ

اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا

الفصؿ.

اختبار فرضيات الدراسة:
تظير مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ التالي:

ما فاعمية توظيؼ التعمـ النشط في تنمية التفكير االبتكاري لدى طفؿ الروضة؟

وتتفرع منيا األسئمة الفرعية التالية:

-1

ما فاعمية تدريس الوحدة التعميمية المقترحة في تنمية قدرة (الطبلقة) لدى طفؿ الروضة؟

-3

ما فاعمية تدريس الوحدة التعميمية المقترحة في تنمية قدرة ( األصالة ) لدى طفؿ الروضة ؟

-2
-4

ما فاعمية تدريس الوحدة التعميمية المقترحة في تنمية قدرة ( المرونة ) لدى طفؿ الروضة؟
ما فاعمية تدريس الوحدة التعميمية المقترحة في تنمية التفكير االبتكاري لدى طفؿ الروضة ؟

اإلجابة عمى فرضيات الدراسة:
أ  .الفرضية األولى :

والتي نصيا  " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبين متوسط درجات أفراد
المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمق بميارة األصالة ".

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار (ت) والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لمعرفة متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما
يتعمؽ بميارة األصالة  ،والجدوؿ التالي رقـ ( )16يوضح ذلؾ.

جدول رقم ()16

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في قدرة
(األصالة)

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

التجريبية

20

6.61

2.11

الضابطة

20

7.52

1.64
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قيمة "ت"
2.72

يتبيف مف الجدوؿ أعبله :
أف قيمة (ت) الختبار الفروؽ بيف متوسطي المجموعتيف عند قدرة (األصالة) بمغت ( )2.72وىي

قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤ αاألمر الذي يقود إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ

الفرض البديؿ والذي نصو  :توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى( )0.05≤ αمف حيث المتوسط

البعدي لقدرة األصالة بيف أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية  ،مما

يبيف لنا ما الستراتيجيات التعمـ النشط مف دور فعاؿ وواضح في تنمية واحدة مف أىـ قدرات التفكير االبتكاري

لدى طفؿ الروضة  ،وىي قدرة (األصالة) التي تمثؿ القدرة عمى إنتاج اكبر عدد ممكف مف االستجابات غير

المباشرة واألفكار غير الشائعة فيي تتجاوز تحديد المشكمة والقدرة عمى حميا  ،إلى طرح حموؿ وأفكار لـ
تخطر بباؿ اآلخريف .
الفرضية الثانية:

والتي نصيا  ":ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبين متوسط درجات أفراد

المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمق بميارة الطالقة" .

استخدمت الباحثة اختبار (ت) والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية متوسط درجات أفراد المجموعة
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمؽ بميارة الطبلقة  ،والجدوؿ

التالي ( )17يوضح ذلؾ :
جدول رقم ()17

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في قدرة
(الطالقة)

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

التجريبية

20

4.81

2.72

الضابطة

20

4.29

2.51

قيمة "ت"
2.30

يتبيف مف الجدوؿ أعبله :

أف قيمة (ت) الختبار الفروؽ بيف متوسطي المجموعتيف عند قدرة (الطبلقة) بمغت ( )2.30وىي

قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤ αاألمر الذي يقود إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ

الفرض البديؿ والذي نصو  :توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى( )0.05≤ αمف حيث المتوسط

البعدي لقدرة الطبلقة بيف أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية  ،مما
يبيف لنا ما الستراتيجيات التعمـ النشط مف دور فعاؿ وواضح في تنمية واحدة مف أىـ قدرات التفكير

االبتكاري لدى طفؿ الروضة  ،وىي قدرة (الطبلقة) التي تمثؿ الجانب الكمي لبلبتكار ،أي أنيا قدرة الطفؿ
عمى استدعاء أكبر عدد ممكف مف األفكار والحموؿ أثناء مواجيتو لمموقؼ في وقت محدد .
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الفرضية الثالثة:

والتي نصيا ":ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبين متوسط درجات أفراد
المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمق بميارة المرونة".

استخدمت الباحثة اختبار (ت) والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة متوسط درجات
أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمؽ بميارة المرونة

 .والجدوؿ التالي ( )18يوضح ذلؾ :

جدول رقم ()18

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في قدرة
(المرونة)

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

التجريبية

20

5.53

2.46

الضابطة

20

5.10

1.98

قيمة "ت"
0.978

يتبيف مف الجدوؿ أعبله :
أف قيمة (ت) الختبار الفروؽ بيف متوسطي المجموعتيف عند قدرة (المرونة) بمغت ( )0.978وىي

قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤ αاألمر الذي يقود إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ
الفرض البديؿ والذي نصو  :توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى( )0.05≤ αمف حيث المتوسط

البعدي لقدرة المرونة بيف أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية  ،مما
يبيف لنا ما الستراتيجيات التعمـ النشط مف دور فعاؿ وواضح في تنمية واحدة مف أىـ قدرات التفكير االبتكاري

لدى طفؿ الروضة  ،وىي قدرة (المرونة) التي تمثؿ الجانب النوعي لبلبتكار  ،والتي تشير إلى قدرة الطفؿ

عمى التكيؼ مع الموقؼ وتعديؿ سموكو لمتغمب عمى ما يواجيو مف معوقات.

الفرضية الرابعة :

والتي نصيا  ":ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.15بين متوسط درجات أفراد
المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمق بالمجموع الكمي

لمتفكير االبتكاري" .

استخدمت الباحثة اختبار (ت) والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة متوسط درجات
أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمؽ بالمجموع الكمي

لمتفكير االبتكاري  ،والجدوؿ التالي ( )19يوضح ذلؾ :
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جدول رقم ()19

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في المجموع
الكمي لمتفكير البتكاري

البعد
الدرجة الكمية

المجموعة

العينة

المتوسط

االنحراف المعياري

التجريبية

20

68.40

9.489

الضابطة

20

72.15

6.507

قيمة "ت"

مستوى الداللة
0.138

1.45

غير دالة احصائية

يتبيف مف الجدوؿ أعبله :
أف قيمة مستوى الداللة لكؿ مف فقرات لمجاؿ الثاني والمتعمقة بفاعمية تدريس الوحدة التعميمية

المقترحة في تنمية ميارة (الطبلقة) لدى طفؿ الروضةsig =0.138حيث يتضح أنو توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05≤ αبيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ
البعدي لمقياس التفكير االبتكاري فيما يتعمؽ بميارات (األصالة -الطبلقة -المرونة) لصالح المجموعة
التجريبية األمر الذي يقود إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ والذي نصو  :توجد فروؽ ذات

داللة احصائية عند مستوى( )0.05≤ αمف حيث المتوسط البعدي لمدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري بيف أفراد

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية  ،مما يبيف لنا ما الستراتيجيات التعمـ
النشط مف دور فعاؿ وواضح في تنمية التفكير االبتكاري لدى طفؿ الروضة .
تعميق عام عمى النتائج :
وفقا لما سبؽ فقد أظيرت نتائج الدراسة الحالية أث ار ايجابيا لمبرنامج المقترح عمى تنمية التفكير
االبتكاري لدى طفؿ الروضة  ،وىنا أود اإلشارة إلى نقطتيف وىما:

أوال  :نظ ار الف التفكير االبتكاري يعتبر مف أرقى مستويات التفكير  ،فانو مف الضروري العمؿ عمى تصميـ
برامج تعميمية لطفؿ الروضة مماثمة لبرنامج الدراسة الحالية لما لذلؾ مف اثر كبير عمى إنتاج جيؿ يتمتع

بقدرات عالية عمى التفكير واالبتكار لمخروج بحموؿ مناسبة لمشكبلت المجتمع .

الدمى،
ثانيا :اف البرنامج المقترح لمدراسة الحالية قد اعتمد عمى استراتيجيات التعمـ النشط المتمثمة في (مسرح ُ

المجموعات الصغيرة  ،القصة ،التعمـ بالمعب  ،لعب األدوار  ،المحاكاة ،المناقشة ،وطرح األسئمة  ،العصؼ

الذىني  ،وحؿ المشكبلت) وجميعيا تخرج الطفؿ مف قوقعة الفصؿ الدراسي التقميدي  ،والحصص الدراسية
المعتمدة عمى اإللقاء واالستظيار  ،واالعتماد عمى النسخ المتكرر ،وىو ما يتعارض مع طبيعة نمو الطفؿ
في ىذه المرحمة العمرية كما جاء شرحيا بالتفصيؿ في اإلطار النظري (ص  ، )17 :لذا وجب عمى القائميف
عمى العممية التعميمة العمؿ عمى نشر الوعي لدى المؤسسات القائمة عمى إدارة رياض األطفاؿ بضرورة
إعطاء الطفؿ حقو في طفولتو بيذه المرحمة بأف يتـ تعميمو في ظؿ بيئة تعميمية تعتمد عمى األنشطة و المعب

والترفيو والمشاركة الفاعمة لمطفؿ  ،ومراعاة اىتمامات الطفؿ وميولو .
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توصيات الدراسة :
مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدبيات المختمفة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية مف جية ،
ومف خبلؿ تصميـ األدوات و تطبيقيا عمى عينة الدراسة توصمت إلى مجموعة مف التوصيات الميمة التي

يجب إرساءىا لتطوير العممية التعميمية في رياض األطفاؿ وىي :

 .1ضرورة إثراء البيئة التعميمية لطفؿ الروضة بالوسائؿ التعميمية المنوعة والحديثة .

 .2تأىيؿ مربيات رياض األطفاؿ ورفع قدراتيـ لمكشؼ عف األطفاؿ الذيف يتمتعوف بقدرات ابتكارية عالية
في مرحمة مبكرة والعمؿ عمى صقؿ قدراتيـ وتدريبيـ .

 .3توعية األىالي بأىمية إعطاء الطفؿ فرصة لمعرفة عالمو الخارجي مف خبلؿ الممارسة واالستكشاؼ،
وضرورة عدـ الضغط عم ى الطفؿ لمكتابة والنسخ  ،والحفظ الذي ال يعتمد عمى الفيـ واإلدراؾ لحقيقة

األمور .

 .4ضرورة دمج رياض األطفاؿ ضمف األنشطة التربوية لو ازرة التربية والتعميـ  ،وكذلؾ اإلشراؼ الدوري،
والزيارات الميدانية المستمرة مف ِقبؿ مشرفات الرياض بالو ازرة .
 .5ضرورة إنشاء مجموعات الكترونية َعبر مواقع التواصؿ االجتماعي لمربيات رياض األطفاؿ في
فمسطيف  ،بإشراؼ و ازرة التربية والتعميـ لسيولة التواصؿ معيف  ،وارشادىف بأىـ وأحدث مناىج
وأساليب تربية الطفؿ .

مقترحات الدراسة :

تقترح الباحثة وفقاً لمعطيات و نتائج الدراسة الحالية عدد مف المتغي ارت التي يمكف تناوليا بالبحث والدراسة

تتمثؿ فيما يمي :

 فاعمية برنامج تدريبي مقترح يعتمد عمى استراتيجيات التعمـ النشط عمى أداء مربيات رياض األطفاؿ فيقطاع غزة .

 فاعمية برنامج مقترح يعتمد عمى استراتيجيات التعمـ النشط عمى تنمية القدرات المغوية لطفؿ الروضة فيقطاع غزة .

 -مدى توافؽ اإلمكانيات والتجييزات المتوفرة

في رياض األطفاؿ بقطاع غزة مع متطمبات تطبيؽ

استراتيجيات التعمـ النشط .
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 -52سعادة  ،جودت أحمد 2006 ( ،ـ)  :تدريس ميارات التفكير  ،ط ، 1دار الشروؽ لمنشر والتوزيع
والطباعة  ،عماف .
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 -56الطايفي  ،عبده كامؿ (2007ـ)  :تكنيكات انتقائية في خدمة الفرد لتنمية قدرات التفكير االبتكاري
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ممحق رقم ()1
قائمة بأسماء األساتذة المحكمين*

م

د .حمدي سمماف معمر

أستاذ مساعد

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

2

د  .رندة عيد شرير

أستاذ مساعد

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

3
4

ميس
د .ساما فؤاد ُخ ّ

أستاذ مساعد

طفولة مبكرة

جامعة الممؾ عبد العزيز

أ .عبد الكريـ محيسف

محاضر

مناىج وطرؽ تدريس

جامعة األقصى

5

د .عيسى المحتسب

أستاذ مساعد

عمـ نفس

جامعة األقصى

6

د .محمود محمد الشامي

أستاذ مساعد

عمـ اجتماع

جامعة األقصى

7

أ .نادية قرباف

محاضر

طفولة مبكرة

جامعة أـ القرى

8

د  .نيمة محمود القيوجي

أستاذ مشارؾ

طفولة المبكرة

جامعة الممؾ عبد العزيز

9

أ .ىنيدة حسف عزوز

محاضر

طفولة مبكرة

جامعة أـ القرى

1

اسم المحكم

الدرجة

التخصص

الجامعة

العممية

* ُرتبت األسماء أبجدياَ
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ممحق رقم ()2
اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الصورة (ب)

656

النشاط األول  :تكوين الصورة
يوجد أسفؿ ىذه الصفحة ورقة ممونة ذات شكؿ منحني  ،فكر في صورة لموضوع ما يمكنؾ أف

ترسمو بحيث تكوف ىذه الورقة الممونة جزء مف الموضوع  ،ثـ أضؼ خطوطا بالقمـ لكي ترسـ الصورة التي

تريدىا  ،حاوؿ اف تفكر في صورة لـ يفكر فييا أحد .

655

النشاط الثاني  :تكممة الخطوط
تستطيع بإضافة بعض الخطوط إلى األشكاؿ الناقصة عمى ىذه الصفحة أف ترسـ موضوعات أو
صو اًر مثيرة لبلىتماـ  .حاوؿ أف تفكر في بعض الموضوعات أو الصور التي سوؼ ال يفكر فييا أحد
غيرؾ.

654

النشاط الثالث  :الدوائر
في عشر دقائؽ حاوؿ أف ترى كـ مف الموضوعات أو الصور تستطيع أف ترسـ مستخدماً الدوائر

الموجودة في أسفؿ ىذه الصفحة  ،يجب أف تكوف الدوائر الجزء األساسي مف كؿ صورة أو رسـ  .أضؼ

خطوطا لمدوائر لكي تكمؿ الصورة  .تستطيع أف تضع عبلمات في داخؿ الدوائر أو خارجيا  ،أو في داخميا

وخارجيا معاً  ،في أي مكاف تريد لكي ترسـ الصورة  .حاوؿ أف تفكر في أشياء لـ يفكر فييا أحد  .ارسـ

أكبر عدد ممكف مف الصور أو الموضوعات المختمفة وضع أكثر ما تستطيع مف األفكار في كؿ صورة .

ممحق رقم ()3
اختبار  A-Zلذكاء أطفال ما قبل المدرسة
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ممحق رقم ()3
اختبار  A-Zلذكاء أطفال ما قبل المدرسة

اختببر االشكبل

652

اختببر انتعرف عهى أمسبء األشيبء من مالمح هلب

انتعهيمبث
 ما اسم ىذا الشيء  ،ونشير إلى الصورة .

651

6

657

5

658
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659
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641

2

646

اختببر تعرف املختهف بني متشببه

انتعهيمبث
اُنظر إلى ىذا الشكل (نشير إلى الصورة في كل ورقة )
 أي من ىذه األشكال مختمف عنيا ؟

645

1

644

7

643

8

642

9

641

61

647

66

648

65

649

64

631

63

636

62

635

اختببر مقبرنت عنبصر انفئبث بفكرة االنتمبء

انتعهيمبث
 انظر إلى ىذه األشكال الموجودة خارج المجموعة (نشير لمعناصر غير
المحاطة )
ىل ىي موجودة داخل الحبل (نشير لمعناصر المحاطة)

634

61

633

67

632

68

631

اختببر إكمبل األشكبل (إدراك انشكم اننبقص)

انتعهيمبث
 حدد الشكل المطابق ليذا الشكل (نشير لمجزء الموضح داخل المستطيل)
من ضمن ىذه األشكال (نشير لمبدائل الثالثة الموجودة في األسفل )

637

69

638

51

639

56
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اختببر إدراك املسبفبث

انتعهيمبث
-1

الورقة األولى  :الخروؼ يريد أف يأكؿ أكثر ،أيف يذىب  ،ىنا أـ ىنا ؟ (نشير إلى
الحقميف) .

-2

الورقة الثانية  :مف يصؿ أسرع إلى طبؽ األكؿ ؟

-3

الورقة الرابعة  :أي الذئبيف يصؿ أوال إلى الخروؼ ليأكمو ؟

-4

الورقة الخامسة  :أي الطريقيف أسيؿ حتى تأخذ البطة ىذه األزىار ؟ (نشير إلى
باقة األزىار ) .

626

55

625

54

624

53

623

52

622

اختببر انتوقع (االحتمبل)

انتعهيمبث
 -1الورقة األولى  :ىذه لعبة الميزاف  ،أي المجموعتيف تكوف في األسفؿ  ،وأييما ترتفع
لؤلعمى ؟ ولماذا ؟
 -2الورقة الثانية  :ىذا الكمب يركب الطائرة (نشير لمصورة)  ،وىذا الكمب يركب السيارة
(نشير لمصورة)  ،أييما يصؿ أوال ألصدقائو ليمعب معيـ ؟ لماذا ؟
 -3الورقة الثالثة  :أي البطتيف شربت ما أكثر مف األخرى (نشير إلى الماء) ؟ لماذا ؟
 -4الورقة الخامسة  :أي الكمبيف يصؿ إلى الكرة أوال ويضعيا في السمة ؟ لماذا؟

621

51

627

57

628

58

629

59

611

اختببر انتنبظر

انتعهيمبث
 -1الصورة األولى  :انظر  ...تريد الفراشات أف تقؼ عمى األزىار  ،ىؿ تكفي األزىار
لمفراشات ؟
 -2الصورة الثانية  :انظر  ...تريد الفتيات أف تمعب بالكرات  ،ىؿ الكرات تكفي
لمفتيات؟

616

41

615

46

614

اختببر األنفبظ

613

سأق أر لؾ بعض الجمؿ الناقصة وأريدؾ أف تكمميا ...
أمثمة :
رأسؾ فوؽ  ،وأرجمؾ تحت
حنيف بنت  ،وأحمد ولد
 -32السماء فوؽ  ،واألرض ......
 -33الشاي ساخف  ،والعصير .....
 -34خالد ولد  ،ومريـ .....
 -35اسمع بأذني  ،وأرى االشياء بػ .....
 -36نأخذ مف البقرة الحميب  ،ونأخذ مف النحمة ......
 -37نناـ في الميؿ  ،ونصحو في .....
 -38اليد بيا خمس أصابع  ،واليداف بيما ......
 -39متى نتناوؿ طعاـ الفطور ؟
 -40الحمامة ليا قدميف  ،والجمؿ لو .....
 -41أختي بنت  ،وأخي ......
 -42الصوت نسمعو  ،والرائحة .....
 -43الرمؿ أصفر والزرع ......
 -44مبلبسي مصنوعة مف القماش  ،وكتابي مصنوع مف ....
 -45نأخذ البرتقاؿ مف الشجرة  ،ونأخذ الحميب مف ......
 -46ما ىو اليوـ الذي ال نأتي بو الى الروضة ؟
 -47نصمي صبلة العشاء في الميؿ اـ في النيار ؟
 -48فوؽ وتحت مثؿ شماؿ و ......

612

ممحق رقم ()4
جامعػ ػ ػ ػ ػ ػة األزى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر – غزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية
قسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاىج وطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرؽ التدريس

استبانه تقدير الوضع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لعائالت األطفال
إعداد الباحثة
ميساء سميمان أبو ستو
تحت إشراؼ
د  .صديقة سميم حمس
أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد
كمية التربية
جامعة األزىر

611

استبانو تقدير الوضع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لعائالت األطفال
إعداد الباحثة  /ميساء أبو ستو
تعميمات :

 المعمومات التي تكتب في ىذه االستبانة سرية جدا ولف تستخدـ في غير أغراض البحث العممي .
 برجاء كتابة البيانات الصحيحة لممساىمة في تطوير البحوث وتحسينيا.

أوال  :البيانات الشخصية :

 -1اسـ الطفؿ/ة _________________________
 -2اسـ الروضة _________________________ :
 -3الجنس :

___________________________

 -4العمر الزمني بالسنوات ___________________ :
 -5ترتيب الطفؿ بيف إخوتو ___________________ :
ثانيا  :المستوى الوظيفي لألسرة :
 -1وظيفة األب :

موظؼ

 -2وظيفة األم :

ربة بيت

أعماؿ حرة
موظفة

ال يعمؿ
أعماؿ حرة

ثالثا :المستوى التعميمي لألسرة :
-

صغ عالمة ( ) أمام العبارة المناسبة :

أ) المستوى التعميمي لألب :
 -1أ ِ
ُمي (ال يق أر وال يكتب) .
 -2دوف الثانوية العامة

 -3حاصؿ عمى الثانوية .
 -4حاصؿ عمى مؤىؿ جامعي بكالوريوس .
 -5حاصؿ عمى درجة الماجستير .
 -6حاصؿ عمى درجة الدكتوراه .
ب) المستوى التعميمي لألم :
 -1أ ِ
ُمية (ال تق أر وال تكتب) .
 -2دوف الثانوية العامة

 -3حاصمة عمى الثانوية .

 -4حاصمة عمى مؤىؿ جامعي بكالوريوس .
 -5حاصمة عمى درجة الماجستير .
 -6حاصمة عمى درجة الدكتوراه .
617

متوفى
ال تعمؿ

متوفاة

رابعا  :الحالة االجتماعية والسكنية :
-

ضع عالمة ( ) أمام اإلجابة التي تناسب حالة الطفل

( )1ىل يعيش الطفل مع أبويو ؟

األب

كبل الوالديف

ال أحد منيما

األـ

( )2إذا كان األب غائبا فما ىو سبب غيابو ؟
الطبلؽ أو االنفصاؿ

السفر

الوفاة

( )3إذا كانت األم غائبة فما ىو سبب غيابيا ؟
الطبلؽ أو االنفصاؿ

( )4عدد أخوة الطفل :
ال يوجد

السفر

الوفاة

3-1

أكثر مف 6

6-4

خامسا  :المستوى االقتصادي لألسرة :
( )1معدل الدخل الشيري لألسرة :
أقؿ مف  1000شيكؿ

مف 1999-1000شيكؿ

مف  2999-2000شيكؿ

أكثر مف  3000شيكؿ

( )2مصادر دخل األسرة :
عمؿ األب

عمؿ األـ

( )3مكان السكن :

مدينة

مصادر أخرى

معسكر

( )4شكل البناء :
فيبل

قرية

شقة

خيمة

منزؿ شعبي

( )5طبيعة البناء :
باطوف

اسبست

( )6ممكية البناء :
ممؾ

غير ذلؾ

إيجار

( )7عدد الغرف في المنزل :

أقؿ مف ( )3غرؼ

غير ذلؾ

مف( )5-4غرؼ

( )6غرؼ فأكثر

( )8ىل تخصص األسرة غرفة مستقمة لمطفل .
ال

نعـ

( )9التجييزات المتوفرة لألسرة :
ثبلجة

سالة

حاسوب

البتوب

أدوات وألعاب أطفاؿ

غاز

تمفيزيوف

تمفوف

ايباد

مكيؼ

مكتبة

سيارة خاصة

618

كرفاف

سادسا  :المستوى الثقافي لألسرة :
( )1يحرص أحد األبوين أو كالىما عمى متابعة البرامج التمفزيونية الثقافية والعممية .
دائما

أبدا

أحيانا

( )2ييتم احد األبوين أو كالىما بحضور الندوات الثقافية  ،واألدبية  ،واألمسيات الشعرية.
دائما

أبدا

أحيانا

( )3يحرص أحد األبوين أو كالىما عمى شراء الكتب  ،أو تحميل الكتب االلكترونية ومطالعتيا.
دائما

أبدا

أحيانا

( )4يقوم أحد األبوين أو كالىما بالتقصي والبحث عن إجابات طرحت من قبل الطفل ولم يستطيعوا إجابتيا .
دائما

أبدا

أحيانا

( )5يشجع احد األبوين أو كالىما الطفل عمى استذكار دروسو واالىتمام بيا .
دائما

أبدا

أحيانا

( )6يساعد احد األبوين أو كالىما الطفل أثناء كتابة واجباتو المنزلية .
دائما

أبدا

أحيانا

( )7يحرص أحد األبوين أو كالىما عمى أن تكن كتابة الواجبات صحيحة ودقيقة .
دائما

أبدا

أحيانا

( )8يوفر أحد األبوين أو كالىما الحوافز والجوائز لمطفل في حال تقدمو في انجاز واجباتو .
دائما

أبدا

أحيانا

( )9يحرص أحد األبوين أو كالىما عمى زيارة الروضة بشكل دوري لمتابعة حالة الطفل داخل الروضة .
دائما

أبدا

أحيانا

( )11ييتم أحد األبوين أو كالىما بحل المشكالت التربوية والسموكية التي قد تشكو منيا مربية الروضة لدى
طفميم .

دائما

أبدا

أحيانا

( )11يحرص أحد األبوين أو كالىما عمى تسييل متابعة الطفل لمبرامج التمفزيونية المالئمة.
دائما

أبدا

أحيانا

( )12يحرص أحد األبوين أو كالىما عمى توفير القصص والكتب المالئمة لمطفل .
دائما

أبدا

أحيانا

( )13يتخذ احد األبوين أو كالىما اإلجراء الالزم مع الطفل إذا لوحظ تأخر قدراتو التعميمية بالبحث في
األسباب  ,إيجاد الحمول والتوجيو واإلرشاد .
دائما

أبدا

أحيانا

( )14تحرص األسرة عمى أخذ الطفل في في رحالت أو زيارات عائمية في عطمة نياية األسبوع .
دائما

أبدا

أحيانا

619

ممحق رقم ()5
دليل المربية
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دليل المربية

في عرض أربع وحدات تعميمية لطفل الروضة بتوظيف بعض استراتيجيات التعمم النشط

إعداد الباحثة
ميساء سميمان أبو ستو

تحت إشراؼ
د  .صديقة سميم حمس
أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد
كمية التربية
جامعة األزىر
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دليل المربية
قامت الباحثة بِإعداد دليؿ عمؿ لكؿ مف الموضوعات التالية  :وسائؿ المواصبلت  ،الميف والوظائؼ ،
دورة المياه  ،الحيوانات األليفة و المفترسة  ،وسيتـ عرض البرنامج عمى المحكميف وفيما يمي توضيح ألقساـ

البرنامج المقترح :

 -1تـ اختيار الموضوعات مف ضمف الموضوعات المقررة في خطة مرحمة التمييدي  ،التي تقدـ في
رياض األطفاؿ  ،بمحافظة خانيونس .

 -2سيتـ استخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط التالية (المجموعات الصغيرة  ،والقصة  ،والتعمـ بالمعب ،
ولعب األدوار  ،وطرح األسئمة  ،العصؼ الذىني ) إلعداد األنشطة .

 -3تـ إعداد مجموعة مف األنشطة لكؿ موضوع كما يمي :

 الميف والوظائؼ  )4( ،أنشطة ستنفذ خبلؿ يوميف وىي ( :مقدمة عف وسائؿ المواصبلت  ،نسافرب ار وبح ار وجوا ،اختر وسيمتؾ ،قديمة وحديثة ) .

 الميف والوظائؼ  )3( ،أنشطة ستنفذ خبلؿ يوميف وىي  ( :تقمص األدوار  ،مف أكوف ؟  ،ابحثعف أدواتي ).

 كيؼ تتكوف األمطار  )5( ،أنشطة ستنفذ خبلؿ ثبلثة أياـ و ىي  ( :فصوؿ السنة  ،جاء الشتاء ،كيؼ يتكوف المطر ِ ،قصة رحمة نقطة المياه  ،قُص الصؽ ولوف ).
 -الحيوانات األليفة والمفترسة  )4( ،أنشطة ستنفذ خبلؿ يوميف وىي  ( :مف أنا ؟ وأيف أعيش ؟  ،مف

أنا ؟ وما ىو طعامي المفضؿ  ،قصة ىدية أمجد َ ،حوؿ الشكؿ اليندسي لصورة معبرة).
 -4تـ تحديد األىداؼ السموكية المراد تحقيقيا مف كؿ نشاط .

 -5تـ تحديد األ دوات المستخدمة لتطبيؽ كؿ نشاط  ،وتصميـ ما يمزـ مف وسائؿ تخدـ تحقيؽ األىداؼ ،
وتعمؿ عمى استثارة دافعية األطفاؿ لمتعمـ .

 -6تـ تحديد استراتيجيات التعمـ النشط التي ستستخدـ في تنفيذ كؿ نشاط .

 -7تـ تحديد اإلجراءات التي سيتـ إتباعيا مف قبؿ المربية  ،ودورىا الذي ستؤديو خبلؿ تنفيذ أنشطة التعمـ
النشط مع األطفاؿ  ،وكذلؾ دور الطفؿ في كؿ نشاط مف األنشطة .

 -8تـ تحديد عدد األطفاؿ الذيف سيقوموف بتنفيذ كؿ نشاط  ،حيث اعتمدت بعض األنشطة عمى
المجموعات  ،وأخرى اعتمدت عمى العمؿ الفردي  ،مع كؿ طفؿ عمى حدا .

 -9تـ تحديد المدة الزمنية البلزمة لتنفيذ كؿ نشاط مف األنشطة المقترحة حيث تراوحت مف 35 – 10
دقيقة .

المعدة في الدليؿ خبلؿ (  ) 4أسابيع  ،بواقع موضوع أسبوعياً.
 -10استغرؽ تطبيؽ األنشطة ُ
وفيما يمي أنشطة البرنامج المقترح بالتفصيؿ :
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الموضوع األول  :وسائل المواصالت
اليوـ األوؿ
النشاط األوؿ :

اسـ النشاط  :مقدمة عف وسائؿ المواصبلت
الفترة الزمنية  30 :دقيقة
عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

اإلستراتيجية المستخدمة  :مسرح الدمى  /طرح األسئمة

األىداؼ :

 يذكر الطفؿ بعض أنواع وسائؿ المواصبلت التي يعرفيا ويستخدميا . -يتعرؼ الطفؿ عمى أسماء وأشكاؿ وسائؿ مواصبلت جديدة .

المواد واألدوات :

 مسرح الدمى . -دميتيف .

 صور ممونة وواضحة لوسائؿ المواصبلت .خطوات النشاط :

 -تحضر المربية مسرح الدمى إلى الفصؿ  ،وتضعو في مكاف يراه جميع األطفاؿ .

 تخبر المربية األطفاؿ انو لدييـ زميميف جديديف سينضماف ليـ في فصؿ التمييدي  ،وتعرفيـ عمييما(بسبس  ،و أرنوب ) الدميتيف .

 بعد التعارؼ المتبادؿ بيف الدميتيف واألطفاؿ  ،تبدأ المناقشة بينيـ حوؿ طريقة حضورىـ لمروضةاليوـ .

 كؿ طفؿ يخبر زمبلئو عف وسيمة حضوره لمروضة  ،ويختار الصورة التي تعبر عنيا ويعرضيا أماـزمبلئو .

 تعرفيـ الدميتيف عمى وسائؿ مواصبلت جديدة ال يعرفيا األطفاؿ  ،مف خبلؿ حوار ٍمسؿ وممتع مع
األطفاؿ .

 تعرض المربية لؤلطفاؿ بعض المعمومات عف وسائؿ المواصبلت الجديدة التي قد ال يعرفوىا (المترو  ،القطار  ،الطائرة  ..وغيرىا )

التقويـ 1 :

 ما اسـ الدميتيف البلتي انضممف لنا اليوـ ؟ -عف ماذا تحدثنا اليوـ يا صغار ؟

 -ما ىي وسائؿ المواصبلت التي تعرفنا عمييا اليوـ ؟
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الموضوع األول  :وسائل المواصالت
اليوـ األوؿ
النشاط الثاني :

اسـ النشاط  :نسافر ب ار  ،وبح ار  ،وجوا

الفترة الزمنية  30 :دقيقة

عدد األطفاؿ  20 :طفؿ (مقسميف إلى ثبلث مجموعات)

اإلستراتيجية المستخدمة  :التعمـ بالمعب  /المجموعات الصغيرة

األىداؼ :

 -يصنؼ األطفاؿ وسائؿ الموصبلت بحسب مكاف سيرىا ( برية – بحرية – جوية)

المواد واألدوات :

 وسيمة تعميمية تعدىا الباحثة مسبقا (لكؿ مجموعة واحدة) . -مجموعة مف مجسمات صغيرة لوسائؿ مواصبلت مختمفة .

شرح الوسيمة التعميمية :

 لوحة مقسمة إلى ثبلثة أقساـ  ،عمى رأس كؿ قسـ عمبة ببلستيكية شفافة و صغيرة  ،في األولىتراب  ،وفي الثانية ماء  ،والثالثة فارغة

تمثؿ العمب الثبلث البيئة التي تسير فييا وسائؿ المواصبلت .

 ترفؽ الموحة بمجموعة مف مجسمات مختمفة لوسائؿ المواصبلت  ،وعمى أطفاؿ كؿ مجموعة التعاوفلتصنيفيا حسب مكاف سيرىا عمى الموحة .

خطوات النشاط :

 تعرض المربية بعض الصور الممونة لمجموعة مف وسائؿ المواصبلت التي يعرفيا األطفاؿ  ،والتيال يعرفوىا  ،والتي تـ ذكرىا في النشاط السابؽ.

 توزع المربية الموحة المعدة لتوزيع وسائؿ المواصبلت عمييا وتشرح ليـ كيؼ سيقوموف بانجاز العمؿالتقويـ :

فييا .

مف خبلؿ مراقبة المربية لعمؿ األطفاؿ  ،أثناء تنفيذ النشاط .
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الموضوع األول  :وسائل المواصالت
اليوـ الثاني
النشاط األوؿ

اسـ النشاط  :اختار وسيمتؾ
الفترة الزمنية  15:دقيقة

عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

اإلستراتيجية المستخدمة  :التعمـ بالمعب
األىداؼ :

 -يصنؼ األطفاؿ وسائؿ الموصبلت بحسب مكاف سيرىا ( برية – بحرية – جوية)

المواد واألدوات :

 مجموعة مف المجسمات الصغيرة لوسائؿ مواصبلت متعددة . -قطعة قماش  ،لربطيا عمى عيني الطفؿ المشارؾ .

خطوات النشاط :

توضع مجموعة م ف مجسمات لوسائؿ المواصبلت في سمة كبيرة  ،ويطمب مف احد األطفاؿ أف يختار واحدة
وىو مغمض العينيف ،ويقوؿ ما ىي وأيف تسير .

التقويـ  :مف خبلؿ متابعة المربية الستجابات االطفاؿ .
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الموضوع األول  :وسائل المواصالت
اليوـ الثاني
النشاط الثاني :

اسـ النشاط  :قديمة وحديثة

الفترة الزمنية  20 :دقيقة
عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

اإلستراتيجية المستخدمة  :المحاكاة  /العصؼ الذىني  /المناقشة .

األىداؼ :

 -يصنؼ األطفاؿ وسائؿ الموصبلت بحسب فترة استخداميا ( حديثة – قديمة )

المواد واألدوات :

 مجسـ لبيئة المدينة حديثة  ،فييا مباني  ،وطرؽ ومبلعب  ،وحدائؽ . مجسـ لمبيئة الصحراوية . -مجسـ قرية .

 مجموعة كبير ومتنوعة مف مجسمات لوسائؿ الموصبلت بأشكاليا المختمفة .خطوات النشاط :

 -تضع المربية المجسمات في مكاف يراه جميع االطفاؿ .

 تطمب المربية مف كؿ طفؿ أف يختار واحدة مف وسائؿ الموصبلت ويضعيا في البيئة المناسبة ليا ،حتى يتـ توزيع جميع وسائؿ المواصبلت بشكؿ صحيح في األماكف التي تسير فييا .

 بعد االنتياء تناقش المربية األطفاؿ في أسباب اختيارىـ لكؿ وسيمة  ،وأيف تسير؟ وىؿ كانت تستخدـقديما؟ أـ ال؟ ولماذا ؟

التقويـ :

 -متابعة مشاركة األطفاؿ أثناء المناقشة .
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الموضوع الثاني  :المين والوظائف
اليوـ األوؿ
النشاط األوؿ :

اسـ النشاط  :لعبة تقمص األدوار (سيطبؽ ىذا النشاط في اليوـ األوؿ "باالعتماد عمى الخبرات السابقة "

وفي اليوـ األخير لمموضوع "تقويـ ختامي")

الفترة الزمنية  40 :دقيقة
عدد األطفاؿ  :فردي

اإلستراتيجية المستخدمة  :لعب األدوار  /العصؼ الذىني  /التعمـ بالمعب  /المناقشة  /مسرح الدمى

األىداؼ :

 يتحدث الطفؿ عف مينة يحب أف يعمؿ بيا عندما يكبر . -يصنؼ الطفؿ كؿ مينة بحسب مبلبسيا وأدواتيا .

المواد واألدوات :

 -مسرح الدمى .

 مجموعة مف المبلبس الخاصة ببعض الميف . -مجموعة مف المجسمات المناسبة لؤلطفاؿ ألدوات  ،وأجيزة يستخدميا أصحاب بعض الميف.

خطوات النشاط :

 تبدأ المربية تقديـ لمموضوع مف خبلؿ حوار بينيا وبيف الدميتيف التي سبؽ وتعرؼ عمييما األطفاؿ . -تسأؿ الدمى األطفاؿ ماذا تريدوف أف تعمموا عندما تكبروف ؟ لماذا ؟

 يعبر األطفاؿ عف آرائيـ  ،ورغباتيـ ردا عمى السؤاؿ  ،ثـ يودعوف الدمى عمى وعد بمقاء جديد . تضع المربية مجموعة مف المبلبس الخاصة ببعض الميف في سمة كبيرة في غرفة مجاورة  ،وسمةأخرى بيا األدوات التي يستخدميا أصحاب ىذه الميف.

 تطمب المربية مف كؿ طفؿ عمى حدة أف يتوجو لمغرفة المجاورة  ،ويختار مبلبس وأدوات أي مينةيريد  ،ثـ يعود لمقاعة ويقمد صاحب المينة وطريقة عممو .

التقويـ :

مف خبلؿ مبلحظة أداء األطفاؿ  ،وصحة مطابقتيـ لمبلبس كؿ مينة مع أدواتيا وأدائيا .
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الموضوع الثاني  :المين والوظائف
اليوـ الثاني
النشاط األوؿ :

اسـ النشاط  :مف أكوف ؟
الفترة الزمنية  20 :دقيقة
عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

اإلستراتيجية المستخدمة  :التعمـ بالمعب  /المناقشة

األىداؼ :

 يتعرؼ الطفؿ عمى بعض الميف  ،المألوفة والجديدة التي ربما لـ يكف يعرفيا مف قبؿ . -يتعرؼ الطفؿ أصحاب الميف ،و األدوات التي يستخدميا كؿ منيـ .

المواد واألدوات :

 شاشة العرض -صور تعبر عف ظؿ ألصحاب الميف المختمفة .

 صورة صاحب الظؿ باأللواف مطابقة لحجـ ووضعية الظؿ .خطوات النشاط :

 تعرض المربية فيديو لمجموعة مف صور أصحاب الميف المختمفة . -تناقش المربية األطفاؿ بعد كؿ صورة فيما شاىدوه .

 -توزع المربية عمى كؿ طفؿ صورة ظؿ لصحاب مينة معينة .

 تضع المربية الصور الممونة المطابقة لصور الظؿ الموجودة مع األطفاؿ في سمة  ،وتطمب مف كؿمنيـ عمى حدة بأف يتوجو لمسمة ويبحث عف الصورة المطابقة لمظؿ الموجود معو .

 بعد أف يتـ الجميع مطابقة الصور  ،يبدأ كؿ منيـ بالحديث عف مينة صاحب الصورة التي معو ،واألدوات التي يستخدميا .

التقويـ :

مف خبلؿ مبلحظة صحة مطابقة األطفاؿ لكؿ صورة مع ظميا وأدواتيا .
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الموضوع الثاني  :المين والوظائف
اليوـ الثاني
النشاط الثاني :

اسـ النشاط  :ابحث عف أدواتي ؟

الفترة الزمنية  15 :دقيقة
عدد األطفاؿ  :فردي

اإلستراتيجية المستخدمة  :التعمـ بالمعب

األىداؼ :

 يطابؽ الطفؿ صاحب كؿ مينة  ،مع األدوات التي يستخدميا -يطابؽ الطفؿ مجسمات األدوات التي يستخدميا صاحب المينة  ،مع الرسـ المفرغ لؤلدوات .

المواد واألدوات :

 صور ممونة لمجموعة مف أصحاب الميف لوحة صغيرة تحمؿ رسـ مخطط لؤلدوات التي يستخدميا صاحب مينة ما (لكؿ طفؿ لوحة مختمفة ) -مجسمات بنفس شكؿ وحجـ الرسومات المخططة عمى الموح السابؽ ذكره .

خطوات النشاط :

 توزع المربية عمى كؿ طفؿ لوحة عمييا رسوـ مفرغة ألدوات تخص مينة ما . -عمى الطفؿ البحث عف صورة صاحب المينة ولصقيا عمى طرؼ الموح .

 ثـ البحث عف المجسمات الخاصة بالرسوـ المفرغة  ،التي تناسبيا شكبل وحجما ولصقيا فوؽ الرسـمباشرة .

التقويـ :

مف خبلؿ متابعة صحة مطابقة األطفاؿ لؤلدوات مع الرسـ المفرغ  ،وكذلؾ االختيار الصحيح لصاحب

المينة .
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الموضوع الثالث  :كيف تتكون األمطار ؟
اليوـ األوؿ
النشاط األوؿ :

اسـ النشاط  :فصوؿ السنة

الفترة الزمنية  15 :دقيقة
عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

اإلستراتيجية المستخدمة  :العصؼ الذىني  /المناقشة  /مسرح الدمى

األىداؼ :

 يعبر الطفؿ عف الصور بمغتو الخاصة . يتعرؼ الطفؿ عمى بعض المعمومات عف الظواىر المختمفة التي تميز كؿ فصؿ . -يتعرؼ الطفؿ عمى بعض الظواىر التي تميز فصؿ الشتاء .

المواد واألدوات :

 -مسرح الدمى

 صور منوعة تعبر عف مظاىر الطقس خبلؿ العاـ .خطوات النشاط :

 تظير الدمى التي أصبحت صديقة لؤلطفاؿ في بداية أي موضوع ويدور بينيـ وبيف األطفاؿ حوارحوؿ حالة الطقس اليوـ ويعبر كؿ طفؿ بمغتو عف حالة الطقس .

 -تعرض المربية الصورة وتطمب مف طفؿ التعبير عما يراه في الصورة .

 تناقش المربية األطفاؿ مف خبلؿ الصور عف ما يميز كؿ فصؿ مف مظاىر الطقس  ،وما نمبسو فيكؿ فصؿ  ،وأسباب لبس ىذه المبلبس في كؿ فصؿ .

 -تتدرج المربية في الحديث مع األطفاؿ لمحديث عف فصؿ الشتاء وما يميزه .

 تشارؾ الدمى في الحوار السابؽ لتشجيع األطفاؿ عمى الحوار والمشاركة الفعالة .التقويـ :

مف خبلؿ متابعة ردود األطفاؿ .
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الموضوع الثالث  :كيف تتكون األمطار ؟
اليوـ األوؿ
النشاط الثاني :

اسـ النشاط  :جاء الشتاء

الفترة الزمنية  40 :دقيقة
عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

مكاف النشاط  :الساحة الخارجية لمروضة
اإلستراتيجية المستخدمة  :المحاكاة  /حؿ المشكبلت  /لعب األدوار
األىداؼ :

 -يتعرؼ الطفؿ عمى الظواىر البيئية المختمفة لفصؿ الشتاء .

 -يبتكر الطفؿ بعض الحموؿ ليحمي نفسو مف ىذه الظواىر  ،ويختبر فعاليتيا .

المواد واألدوات :

 -مبلبس شتوية منوعة .

 بعض المظبلت  ،وقطع صغيرة مف النايموف -رذاذ الثمج  ،أو أي بديؿ يمثؿ الثمج

 -تسجيبلت صوتية لصوت البرؽ والشتاء

 بعض المنتجات التي تمثؿ بضائع ومشتريات في السوؽخطوات النشاط :

 يتـ تجييز الساحة الخارجة لمروضة أو جزء منيا  ،لتحاكي بيئة السوؽ بما فيو مف محاؿ تجاريةومنتجات معروضة لمبيع بشكؿ مصغر .

 تخبر المربية األطفاؿ بأننا سنعيش اليوـ مغامرة جديدة في إحدى الببلد الباردة . -تتيح المربية لؤلطفاؿ اختيار ما يريدوف مف مبلبس وأدوات تحمييـ .

 يتوجو األطفاؿ إلى الساحة  ،وتوزع المربية عمييـ األدوار ما بيف بائع ومشتري . -يبدأ األطفاؿ بتأدية أدوارىـ في السوؽ .

 تستغؿ المربية كؿ ما يتوفر ليا مف خامات البيئة  ،وأدوات ومكبرات صوت في الروضة لتييئةمظاىر فصؿ الشتاء  ،مف خبلؿ  :رذاذ الثمج  ،رشات خفيفة مف المطر  ،صوت الرعد  ،أصوات

حركة مرتبكة لمناس في السوؽ .

 تترؾ لؤلطفاؿ حرية ابتكار الحؿ المناسب لحماية نفسو مف المطر والبرد  ،باستخداـ ما اختاره مفأدوات  ،أو االحتماء بأي طريقة يستطيع التفكير بيا .

 توقؼ المربية المؤثرات الخاصة بفصؿ الشتاء بالتدريج  ،لتعود الحياة إلى اليدوء  ،ويعاود األطفاؿنشاطيـ .
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 تشكر المربية األطفاؿ وتطمب منيـ وقؼ النشاط والعودة لمفصؿ . -يعود األطفاؿ إلى الفصؿ بعد مغامرتيـ  ،ليخبروا الدمى المنتظرة في الفصؿ عف مغامرتيـ .

التقويـ :

 -مف خبلؿ مبلحظة سموؾ األطفاؿ و الحموؿ التي اختاروىا .

 -متابعة التعبير المفظي لؤلطفاؿ عف تجربتيـ بعد العودة لمفصؿ .
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الموضوع الثالث  :كيف تتكون األمطار ؟
اليوـ الثاني
النشاط الثاني :

اسـ النشاط  :كيؼ يتكوف المطر

الفترة الزمنية  40 :دقيقة
عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

مكاف النشاط  :القاعة الدراسية
اإلستراتيجية المستخدمة  :المحاكاة
األىداؼ :

 -يتعرؼ الطفؿ عمى طريقة تكوف المطر بالتجربة العممية .

 -يكرر الطفؿ خطوات تكوف المطر مف خبلؿ فيمو لمتجربة .

 يتعرؼ الطفؿ عمى خطوات تكوف المطر مف خبلؿ أنشودة المطر .المواد واألدوات :
 -وعاء

 ماء ساخف -ثمج

 مروحةخطوات النشاط :

 تطبؽ المربية تجربة عممية أماـ األطفاؿ توضح عممية تبخر الماء مف البحار واألنيار  ،ومف ثـانتقاؿ البخار بفعؿ الرياح  ،وتكاثفو  ،وتحولو لقطرات مف المياه مرة أخرى  ،ليستنج األطفاؿ طريقة

تكوف قطرات المطر .

 تكرر المربية التجربة مرة أخرى وتعرض أماـ األطفاؿ القطرات التي تكونت وتجعميـ يممسونيا  ،مععرض لمخطوات مف خبلؿ صور تثبت عمى السبورة توضح الخطوات الحقيقية لتكوف المطر .

 تطمب المربية مف األطفاؿ الخروج أماـ زمبلئيـ وشرح ما فيمو مف التجربة باالستعانة بالصورةالموضحة عمى السبورة .

 -تعيد المربية الخطوات لفظيا مف خبلؿ أنشودة المطر أكثر مف مرة ويرددىا األطفاؿ

التقويـ :

مبلحظة تفاعؿ األطفاؿ ومشاركتيـ  ،وتعبيرىـ المفظي عف ما فيموه مف التجربة .

أنشودة المطر

اصحي يا شمس بدري

خمي البحر يسخف
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يطمع منو بخار
ويصير سحاب طيار

يجي الريح ويشيمو
نسمع رعد وبرؽ

يجي الخير والسعد

مطرة تسقي االرض
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الموضوع الثالث  :كيف تتكون األمطار ؟
اليوـ الثالث
النشاط األوؿ :

اسـ النشاط  :قصة  /رحمة نقطة المياه

الفترة الزمنية  20 :دقيقة
عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

مكاف النشاط  :القاعة الدراسية
اإلستراتيجية المستخدمة  :القصة

األىداؼ :

 يستمع الطفؿ إلى قصة رحمة نقطة المياه . يعبر الطفؿ عف رأيو بما جاء في القصة . يعبر الطفؿ عف القصة بأسموبو .المواد واألدوات :

 -قصة رحمة نقطة المياه  ،مف إعداد الباحثة  ،مصورة باأللواف عمى أوراؽ كبيرة وواضحة لؤلطفاؿ .

خطوات النشاط :

 -تقدـ المربية لمنشاط  ،وتستثير دافعية األطفاؿ لسماع القصة ومعرفة محتواىا .

 تروي المربية القصة عمى مسامع األطفاؿ  ،مع مراعاة تغيير نبرة الصوت  ،ومستواه لجذب انتباهاألطفاؿ .

 تعرض المربية صور القصة واحدة تمو األخرى وفقا لؤلحداث التي تدور  ،بحيث تكوف واضحةلجميع األطفاؿ في القاعة .

 تنيي المربية القصة  ،وتترؾ فرصة لؤلطفاؿ لمتعبير عف رأييـ بالقصة  ،ما أعجبيـ وما لـ يعجبيـفييا  ،والرد عمى أسئمتيـ .

التقويـ  :متابعة مدى تفاعؿ األطفاؿ وفيميـ لمقصة

قصة ( رحمة نقطة المياه )

كاف يا ما كاف يا سادة يا كراـ
كاف ىناؾ نقطة مياه في البحر شقية  ،تقفز طوؿ اليوـ مع صديقاتيا النقاط فوؽ سطح البحر  ،و تميو مع
صديقتيا السمكة الصغيرة  ،تضحؾ وتصيح أنا سعيدة  ،أنا حرة اقفز في اليواء وذات يوـ أشرقت الشمس ،

وكانت ح اررتيا مرتفعة وحارقة .

تركزت أشعة الشمس عمى سطح البحر  ،فيربت نقاط الماء بسرعة واختبأت في قاع البحر  ،إال النقطة

الشقية ظمت تمعب وتقفز وتصيح أنا سعيدة  ،أنا حرة أقفز في اليواء  ،إال أنيا فجأة وجدت نفسيا خفيفة
شفافة تطير إلى فوؽ فوؽ أعمى مف العصافير  ،لقد تحولت إلى بخار .
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طارت وطارت وىي تصيح أنا سعيدة أنا حرة أطير في اليواء .
اجتمعت النقطة مع زميبلت ليا تبخرف في سحب بيضاء تشبو القطف  ،سافرت وتجولت ىنا وىناؾ .

وأثناء سفرىا مرت عمى مدينة جميمة جدا  ،إال أنيا سمعت بيا صوت صراخ  ،ورأت بيا جنود يمنعوف الناس
مف الصبلة ويرموف عمييـ الغاز المسيؿ لمدموع  ،سألت النقطة بحزف " :ما ىذه المدينة ومف ىؤالء الجنود "

 ،فأجابت زميمة ليا  " :إنيا مدينة القدس  ،وىذا المسجد األقصى  ،وىؤالء جنود إسرائيميوف جاءوا إلى ىنا
واستولوا عمى ارض الفمسطينييف  ،وال زاؿ أىؿ ىذه المدينة صامدوف ويدافعوف عنيا .

رفعت النقطة عينييا إلى السماء وقالت  " :يا رب ظف يا رحمف يا رحيـ  ...احـ القدس ،واحـ المسجد

األقصى  ،وانصر أىؿ ىذه المدينة واجعميـ امنيف"

سافرت النقطة وسافرت حتى وفجأة تجمعت السحب وكانت ىي بالداخؿ وحدث صوتا مدويا وش اررة كبيرة ،

وبدأت النقط التي تبخرت تتجمع في نقاط ماء مرة أخرى فصاحت النقطة الشقية أنا سعيدة  ،أنا حرة وأساىـ

في إصدار الرعد والبرؽ .

سقطت األمطار مف السحب وسقطت صديقتنا النقطة الشقية في واد ممموء بالماء وبدأت تجري في ىذا

الوادي وتقفز وتصيح أنا سعيدة أنا حرة أقفز في الماء .

وبينما كانت تقفز نظرت حوليا باستغراب فقد وجدت بيوتا تغرؽ تحت مياه الوادي  ،وأطفاؿ صغار يصرخوف

 ،وأميات تستغيث  ،ورجاؿ ييرعوف ىنا وىناؾ يحاولوف المساعدة  ،حزنت النقطة حزنا شديدا وسألت  " :ما
ىذا المكاف ؟ مف ىؤالء ؟ ولماذا يصرخوف ؟"

فأجابتيا عصفورة صغيرة كانت تطير بالقرب منيا  " :ىذه مدينة غزة  ،وىذا الوادي يسمى وادي غزة ،

واإلسرائيميوف عندما احتموا فمسطيف  ،قاموا ببناء سد يمنع المياه مف الوصوؿ الى سكاف غزة ويحجز المياه
ليـ  ،فإذا جاءت األمطار غزيرة وفاضت المياه عندىـ فتحوا السد عمى سكاف منطقة الوادي فتغرؽ بيوتيـ

كماف تريف ".

حزنت النقطة حزنا شديدا ونظرت إلى السماء وقالت  " :يا هللا يا رب السماء واألرض  ،يا مف سخرت كؿ

شيء  ،وممكتو  ...احـ أىؿ غزة  ،واحرس أطفاليا مف كؿ سوء ،وانصر أىميا واجعميـ امنيف "

واصمت النقطة سيرىا حتى وصمت إلى مياه البحر المالحة  ،عادت تبحث عف صديقاتيا النقاط البلتي كف

يمعبف ويقفزف معيا  ،و بحثت كثي ار عف صديقتيا السمكة الصغيرة وقالت ليا  " :يا صديقتي لقد ذىبت في
رحمة طويمة  ،تعالي أقص ِ
عميؾ ما رأيتو في رحمتي ".
ىذه يا صغار كانت حكاية نقطة المياه

أىـ نقطة في الحياة .
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الموضوع الثالث  :كيف تتكون األمطار ؟
اليوـ الثالث
النشاط الثاني :

اسـ النشاط  :قص  ،الصؽ ولوف

الفترة الزمنية  25 :دقيقة

عدد األطفاؿ  :نشاط فردي

مكاف النشاط  :القاعة الدراسية
االستراتيجية المستخدمة  :التعمـ بالمعب  /المحاكاة
األىداؼ :

 -يكوف الطفؿ لوحة تعبر عف أي ظاىرة مف ظواىر الطقس يختارىا مف خبلؿ القص والمصؽ .

المواد واألدوات :

 -أوراؽ ممونة  ،مرسوـ عمييا ظواىر الطقس  ،وبعض مناظر مف بيئات مختمفة .

خطوات النشاط :

 توزع المربية قطعة مف الورؽ المقوى لكؿ طفؿ  ،ومقص آمف  ،وصمغ  ،وألواف. تعرض المربية الصور عمى األطفاؿ  ،وتترؾ ليـ حرية اختيار أي صور يريدوف ولصقيا عمىالموحة  ،بحيث تشكؿ منظر طبيعي جميؿ  ،ويستخدـ األلواف لتمويف بعض أجزائيا إف أراد .

 -تساعد المربية األطفاؿ في قص ولصؽ بعض الصور التي اختاروىا .

 -يعبر كؿ طفؿ عف لوحتو  ،وأسباب اختياره لمصور التي كوف منيا الموحة .

التقويـ :

مبلحظة تفاعؿ األطفاؿ  ،ومشاركتيـ في تنفيذ النشاط .
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الموضوع الرابع  :الحيوانات األليفة والمفترسة
اليوـ األوؿ
النشاط األوؿ :

اسـ النشاط  :مف أنا ؟ وأيف أعيش؟
الفترة الزمنية  25 :دقيقة

عدد األطفاؿ  :نشاط جماعي

مكاف النشاط  :القاعة الدراسية
اإلستراتيجية المستخدمة  :مسرح الدمى  /العصؼ الذىني  /طرح األسئمة
األىداؼ :

 -يتعرؼ الطفؿ عمى بيئة الغابة  ،والحيوانات التي تعيش فييا .

 -يتعرؼ الطفؿ عمى بيئة الحظيرة  ،والحيوانات التي تعيش فييا .

األدوات :

 صور لبعض شخصيات الكرتوف التي يعرفيا األطفاؿ والتي تعيش مع مجموعة مف الحيواناتالمتنوعة .

 لوحة تمثؿ الغابة  ،وأخرى تمثؿ الحظيرة (المزرعة) . -مجموعة مف صور الحيوانات .

خطوات النشاط :

 تبدأ المربية مف خبلؿ مسرح الدمى  ،وحوار حوؿ ما يحبوف مشاىدتو مف أفبلـ الكرتوف. تعرض المربية صورة لشخصية (ماوكمي) وتسأؿ األطفاؿ عنو  ،وتستمع لتعميقاتيـ . تناقش المربية األطفاؿ عف المكاف الذي كاف يعيش فيو ماوكمي . -تمصؽ المربية لوحة كبيرة لغابة عمى السبورة .

 تواصؿ المربية حديثيا عف شخصية ماوكمي  ،وتسأؿ األطفاؿ عف أصدقائو مف الحيوانات  ،مععرض صور واضحة وممونة لكؿ حيواف يذكره األطفاؿ  ،ثـ لصؽ صورة الحيواف عمى الموحة .

 -تعود المربية لمحديث عف البرامج التمفزيونية المفضمة  ،وأفبلـ الكرتوف التي يتابعونيا .

 تعرض المربية صورة لشخصية ( الخروؼ شوف )  ،وتسأليـ عف المكاف الذي يعيش فيو شوف . -تعرفيـ بأف ىذا المكاف اسمو حظيرة (مزرعة)  ،وتقوـ بمصؽ لوحة أخرى عمى السبورة لحظيرة.

 تتابع المربية الحديث عف شخصية شوف  ،وما ىي الحيوانات التي تشاركو العيش في الحظيرة  ،مععرض صورة واضحة وممونة لكؿ حيواف ولصقيا عمى الموحة .

التقويـ  :تطمب المربية مف عدة أطفاؿ الخروج إلى السبورة  ،و ذكر أسماء الحيوانات التي تعيش في الغابة ،

والتي تعيش في الحظيرة  ،مع اإلشارة إلى صورة كؿ حيواف .
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الموضوع الرابع  :الحيوانات األليفة والمفترسة
اليوـ األوؿ
النشاط الثاني :

اسـ النشاط  :مف أنا ؟ وما ىو طعامي المفضؿ ؟
الفترة الزمنية  20 :دقيقة

عدد األطفاؿ  20 :طفؿ (مقسميف إلى ثبلث مجموعات)

مكاف النشاط  :القاعة الدراسية

اإلستراتيجية المستخدمة  :العصؼ الذىني  /المجموعات الصغيرة  /التعمـ بالمعب /طرح األسئمة
األىداؼ :

 -يصنؼ الطفؿ الحيوانات إلى مفترسة وأليفة .

 -يصنؼ الطفؿ الحيوانات حسب نوع طعاميا ( آكمة لحوـ  ،آكمة أعشاب ) .

األدوات :

 -قطع ببلستيكية وخشبية منوعة األشكاؿ واألحجاـ .

 مجسمات صغيرة لمجموعة مف الحيوانات األليفة والمفترسة . -صور ومجسمات مختمفة ألطعمة الحيوانات .

خطوات النشاط :

 تناقش المربية األطفاؿ في نوع الطعاـ الذي يأكمو كؿ حيواف مف الحيوانات الممصقة صورىا عمىالموحات التي استخدمت في النشاط األوؿ .

 تمصؽ المربية صورة لنوع الطعاـ الذي يأكمو كؿ حيواف أمامو عمى الموحة . تفسر المربية مفيوـ الحيوانات األليفة والحيوانات المفترسة مف خبلؿ عرض أنواع الطعاـ  ،ومدىخطورة الحيوانات المفترسة لذلؾ ال يمكف أف تعيش مع اإلنساف .

 توضح المربية أف بعض الحيوانات آكمة أعشاب  ،ولكنيا تصنؼ ضمف الحيوانات المفترسة التيتعيش في الغابة  ،وتشرح األسباب .

 تقسـ المربية األطفاؿ إلى ثبلث مجموعات  ،تضـ كؿ مجموعة خمسة أطفاؿ . تضع أماـ كؿ مجموعة مجسمات لحيوانات مختمفة  ،وصور منوعة لؤلطعمة التي تأكميا الحيوانات ،وقطع ببلستيكية أو خشبية لسور مختمفة األشكاؿ واألحجاـ .

 تطمب المربية مف كؿ مجموعة أف تقوـ بتصميـ حظيرة  ،وغابة مف المواد المتوفرة ليـ ،و توزيعالحيوانات بداخميا بحسب تصنيؼ كؿ حيواف  ،مجموعة الحيوانات األليفة  ،ومجموعة الحيوانات
المفترسة  ،وكذلؾ وضع الطعاـ المناسب لكؿ حيواف أمامو .

التقويـ  :مبلحظة صحة تصنيؼ األطفاؿ أثناء عمميـ عمى توزيع المجسمات .
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الموضوع الرابع  :الحيوانات األليفة والمفترسة
اليوـ الثاني
النشاط األوؿ :

اسـ النشاط  :قصة  /ىدية أمجد

الفترة الزمنية  25 :دقيقة
عدد األطفاؿ  20 :طفؿ

مكاف النشاط  :القاعة الدراسية
اإلستراتيجية المستخدمة  :القصة  /طرح األسئمة

األىداؼ :

 يتعرؼ األطفاؿ عمى الحيوانات التي يربييا اإلنساف في الحظيرة (المزرعة) -يتعرؼ الطفؿ عمى طرؽ استفادة اإلنساف مف كؿ حيواف في الحظيرة .

األدوات  :قصة ىدية أمجد  ،مف إعداد الباحثة  ،مصورة باأللواف عمى أوراؽ كبيرة وواضحة لؤلطفاؿ .
خطوات النشاط :

 يستمع الطفؿ إلى قصة ىدية أمجد . -يعبر الطفؿ عف رأيو بما جاء في القصة .

 -يذكر األطفاؿ أسماء الحيوانات التي وردت في القصة وكيؼ يساعد كؿ منيا اإلنساف .

التقويـ  :متابعة مدى تفاعؿ األطفاؿ وفيميـ لمقصة
قصة ( ىدية أمجد )

كاف يا ما كاف يا سادة يا كراـ
كاف ىناؾ طفؿ صغير في الصؼ األوؿ  ،يعيش بسعادة مع والديو وأختو الصغيرة  ،في قرية جميمة  ،وكاف

أمجد ي ساعد والده كؿ يوـ في زراعة األرض  ،واالعتناء بالحيوانات في الحظيرة ،وألنو كاف طفؿ نشيط

ومتفوؽ في المدرسة فقد َو َعده والده أنو سيحضر لو ىديو جميمة  ،وسألو  :ماذا تريد أف تكوف ىديتؾ يا أمجد
؟ سأذىب غدا عمى السوؽ الحضر لؾ اليدية التي تريدىا.

فكر أمجد وفكر  :ماذا أختار ؟

وطمب أمجد مف والده أف يميمو حتى الصباح ليفكر في اليدية التي يريدىا  ،ثـ ذىب إلى غرفتو وبدأ

يفكر...

قاؿ لنفسو  :إنني أحب االعتناء بالحيوانات واطعاميا والمعب معيا  ،لذلؾ سأطمب مف والدي أف يحضر لي

حيواف صغير  ،أعتني بو ونكوف أصدقاء  ..ولكف أي حيواف أطمب منو أف يحضر .

عاد أمجد يفكر ويفكر ....

ثـ قاؿ  :وجدتيا  ..سوؼ أطمب مف أبي أف يحضر لي جرو صغير  ،أطعمو واعتني بنظافتو ويرافقني إلى

الحقؿ  ،ويحرس الحيوانات الموجودة في الحظيرة  ،ويحمي المنزؿ مف المصوص .
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ولكف أمجد تذكر أف عائمتو تمتمؾ كمب جميؿ يقوـ بكؿ ىذه االعماؿ ويحبو جدا ويمعب معو  ،لذلؾ قرر أف
يفكر في اقتناء حيواف آخر ...

عاد أمجد يفكر ويفكر ....

ثـ قاؿ  :وجدتيا  ..سوؼ أطمب مف أبي أف يحضر لي حما اًر صغي اًر  ،أطعمو واعتني بنظافتو ،العب معو
ويساعدني في حمؿ الحطب إلى البيت  ،وعندما يكبر أحضر لو عربة واستخدمو في التنقؿ  ،وحمؿ األشياء

الثقيمة إلى السوؽ .

ولكف أمجد بعد تفكير قاؿ  :ولكف العمة سميرة لدييا حما اًر جميبلً  ،يرافقني ويساعدني دائماً وال أحب اف

استغني عنو  ،لذلؾ سأفكر في حيواف آخر .
عاد أمجد يفكر ويفكر ....

ثـ قاؿ  :وجدتيا  ..سوؼ أطمب مف أبي أف يحضر لي مجموعة مف الكتاكيت الجميمة  ،أطعميا الحبوب ،
واىتـ بيا حتى تصبح كبيرة تعطيني البيض المذيذ والمفيد  ،ويصيح الديؾ في الصباح ويوقظني مف النوـ

مبك اًر  ،ويمكنني االستفادة مف ريشيا الجميؿ في العديد مف األشياء.

ولكف أمجد قاؿ لنفسو  :اف والدتو لدييا دجاجات كثيرة في الحظيرة  ،ولف يتسع المكاف لممزيد منيا  ،لذلؾ

قرر التفكير في حيواف آخر .
عاد أمجد يفكر ويفكر ....

ثـ قاؿ  :وجدتيا  ..سوؼ أطمب مف أبي أف يحضر لي بقرة صغيرة وجميمة  ،أطعميا البرسيـ  ،والحشيش
ِ
الجبف  ،والمبف  ،والقشدة الرائعة التي
المغذ  ،والمذيذ  ،الذي تصنع منو أمي ُ
حتى تكبر  ،فتعطيني الحميب ُ
أحبيا  ،وتساعد أبي في حرث األرض  ،وسقاية األرض .
ولكف بعد تفكير تراجع أمجد عف ىذا القرار قائبل لنفسو  :إف العـ خميؿ لديو بقرتيف جميمتيف تقوماف بعمؿ

كؿ ىذا وال حاجة لنا ببقرة جديدة .
عاد أمجد يفكر ويفكر ....

ثـ قاؿ  :وجدتيا  ..سوؼ أطمب مف أبي أف يحضر لي نعجة صغيرة  ،أطعميا البرسيـ والحشيش  ،وأعتني
بيا حتى تكبر  ،ونصبح أصدقاء نميو معاً  ،ويمكنني االستفادة مف صوفيا ،وحميبيا المذيذ.

فكر أمجد وفكر ....

ثـ قاؿ  :نعـ لقد قررت ماذا سأختار  ،انو افضؿ اختيار .

وأخي ار قرر أمجد أف يختار نعجة صغيرة لتكوف ىديتو  ،وفي صباح اليوـ التالي رافؽ أمجد والده إلى السوؽ

واشترى لو نعجة بيضاء صغيرة وجميمة  ،وعاد أمجد إلى البيت سعيدا فرحا  ،وساعده والده والعـ خميؿ في

صناعة بيت جميؿ لنعجتو الجميمة .
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الموضوع الرابع  :الحيوانات األليفة والمفترسة
اليوـ الثاني
النشاط الثاني :

اسـ النشاط  :حوؿ الشكؿ اليندسي لصورة معبرة

الفترة الزمنية  25 :دقيقة

عدد األطفاؿ  :نشاط فردي

مكاف النشاط  :القاعة الدراسية
اإلستراتيجية المستخدمة  :المحاكاة

األىداؼ :

 يحوؿ الطفؿ صورة لشكؿ ىندسي إلى رسـ حيواف . -تحدث الطفؿ عف الحيواف الذي رسمو .

األدوات :

 -ورؽ أبيض مرسوـ بو مجموعة مف الخطوط واألشكاؿ اليندسية .

خطوات النشاط :

 -تقوـ المربية برسـ شكؿ ىندسي عمى السبورة  ،وتسأؿ األطفاؿ عف اسـ ىذا الشكؿ .

 -تقوـ المربية بتحويؿ الشكؿ اليندسي إلى شكؿ حيواف بإضافة شعر وذيؿ وعينيف ....الخ .

 تسأؿ المربية األطفاؿ عف رأييـ في الرسـ  ،وعما إذا كانوا يستطيعوف تحويؿ أي شكؿ آخر لحيوافكما فعمت .

 توزع المربية أوراؽ بيضاء مرسوـ عمييا بعض األشكاؿ اليندسية  ،وتطمب مف األطفاؿ اختيار شكؿواحد أو أكثر وتعديمو ليصبح عمى شكؿ حيواف .

 تطمب المربية مف كؿ طفؿ أف يعرض ما رسمو أماـ زمبلئو  ،وأف يعرفنا عمى الحيواف الذي رسمومف خبلؿ بعض المعمومات التي تعمميا عف ىذا الحيواف .

التقويـ  :مف خبلؿ متابعة رسـ األطفاؿ  ،وحديثيـ عف رسوماتيـ .
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