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  البحث الثاني.. م ٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسسلسلة 

  

٥٥  

الروضة  أطفالبرنامج مقرتح لتنمية مهارة حل املشكالت لدى 
  )دراسة جتريبية ( مبدينة مكة املكرمة 
  

  يــزمزم دــأحمة ـفضيل.  د                                             
  كلية التربية للبنات بمكة المكرمة

  
 :مستخلص الدراسة  •

تصميم برنامج تدريبي ومعرفة فعاليته لتنمية مهارة حـل   إلىهدفت الدراسة 

رياض  بإحدىسنوات )  ٦ – ٥( الروضة من سن  أطفالالمشكالت لدى عينة من 

  :التالية  األدواتبمدينة مكة المكرمة واستخدمت الباحثة  األطفال

  ) .الباحثة  إعداد( برنامج تدريبي لتنمية مهارة حل المشكالت  - ١

 ) .الباحثة  إعداد(  اختبار مهارة حل المشكالت لطفل الروضة  - ٢

 ) . ١٩٢٦( هاريس  أنفاختبار رسم الرجل لجود  - ٣

 إعداد( السعودية  لألسرةمقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي  -٤

  . ) ١٤٠١سهير عجالن 
  

 أفرادبين متوسطي درجات  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة  وأظهرت

المجموعتين الضابطة التجريبية الختبار مهارة حل المشكالت لصالح المجموعـة  

  .استخدام البرنامج المقترح لتنمية مهارة حل المشكالت  إلىالتجريبية تعزى 
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٥٦  

 :مقدمة  •
تطوير قدرة الطفل على التفكير وحل المشكالت يعد هدفاً تربوياً تضـعه   إن

الطفل القدرة علـى   إلكسابوذلك  أولوياتهااالتجاهات التربوية الحديثة في مقدمة 
 والحياتية الحاليـة والمسـتقبلية    التواصل الفعال من خالل حل مشكالته المدرسية

  . العالم يتجه نحو التكنولوجيا وتعدد الثقافات  وأنالسيما 

فمهارة حل المشكالت من المهارات القابلة للتطور والنمو والتدريب حيث أن 
لها مكوناً معرفياُ هاماً وهو عبارة عن المعارف والبنية المعرفية التي اكتسبها الطفل 

خزينها في صـورة  من خالل المواقف المدرسية والحياتية التي تفاعل معها وقام بت
الجديدة ، كما أن التدريب الموجه  أوخبرات قابلة لالستدعاء في المواقف المشابهة 

لمهارة حل المشكالت قيمة كبيرة للطفل تعينه على معالجة المشـكالت التعليميـة   
تعلمها والتدريب عليها  أهميةوالحياتية في المراحل التعليمية التالية ، ومن هنا تظهر 

   .) ١٨٥، ٢٠٠٣: القطامي نايفة ( 

 أوويعتبر فيصل يونس مهارة حل المشكالت من مهـارات التفكيـر العليـا    
حل المشكالت ، اتخاذ القـرار ، التفكيـر   : عمليات هي  أربعالمركبة فهي تشمل 

  )  ١١،  ١٩٧٧: فيصل يونس (.  اإلبداعيالنقدي ، والتفكير 

، وجودت  ( 2001 )يسسن ، وبر ( 2000 )وقد اتفق معه في ذلك باري بير 
  ) .  ٢٠٠٢( سعادة 

  : مشكلة الدراسة  •
إن مـن  والعصر الذي نعيش فيه هو عصر تفجر المعلومات والمعرفة ،  إن
والمتعلمين المعرفـة   األطفالالقرن الحادي والعشرين ليس فقط اكتساب  أساسيات

اكتسابهم التفاعل مع الخبرات والمواقـف   أيضاًتشمل  أنهاوالمعلومات المختلفة بل 
والمهارات الالزمة لمواجهة المشكالت والمواقف المعقدة ، ويكن  واألدواتالجديدة 

هذه المهارات من خالل برامج التدريب على مهـارات التفكيـر    إكسابأن يتحقق 
   ) ١٦٩-١٦٨،  ٢٠٠٣: نايفة القطامي ( . ومنها مهارة حل المشكالت 

 األحيانفردياً بالضرورة بل في اغلب  أسلوباًالمشكالت ليس  حل أسلوب إن
ينبغي أن يكون نشاطاً جماعياً يتم من خالل العمل في مجموعة الكتساب مهـارات  

 ، ومناقشـتهم    اآلخـرين  أراءالعمل بروح الفريق ، ومهارات التعاون ، وقبـول  
وعة مما يشـجع علـى   نقدهم ، وتقويم نشاط المجم إلى، واالستماع  أرائهموانتقاد 

التقليدي الذي يركز علـى   األسلوباالبتكار في حل المشكالت ويقلل من استخدام 
  ). ١٣١، ١٩٩٩: الحارثي  إبراهيم( . نشاط المعلم 
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٥٧  

تنميـة قـدرة    إلىتخطيط برامج تهدف  إلىوفي مجال الطفولة هناك حاجة 
الطفل على التفكير وحل المشكالت التي تطرح عليه بحيث تتضمن طـرح عـدة   

لطبيعة  إدراكهحلول خاصة لتلك المشكالت من خالل  إلىاقتراحات بهدف وصوله 
 أفكار، وكيفية طرح  أفكارهالمشكلة وجوانبها ومستوياتها وتنمية قدرته على اختبار 

   ) ٣١-٢٩،  ٢٠٠١: فهيم مصطفى ( . جديدة لحلها 

  األحمديدراسة حميدة : ويؤكد ذلك نتائج بعض الدراسات في المملكة مثل 
علمي  بأسلوبتنمي مهارات التفكير العليا  أنشطةعدم وجود  أوضحتالتي  ٢٠٠٤

تنميـة مهـارات    إلىال تهدف  األطفالالتعليم في رياض  أساليبمنظم ، والى أن 
ة في المنهج في مواقف محددة وبطريقة غير التفكير ، وأن مهارات التفكير موجود
، والـى   وإظهارهـا تسليط الضوء عليها  إلىمنظمة وغير مقصودة وهي بحاجة 

بالمملكة العربية  األطفالالمنهج الحالي برياض  إلىمهارات التفكير  إدراجضرورة 
اسـتخدام   إلى ) ٢٠٠٠فضيلة زمزمـي ،  ( السعودية ، كما توصلت نتائج دراسة 

 النشاط الـذاتي ، اللعـب ، الحـواس     : مثل  األطفالالمعلمات طرق حديثة لتعليم 
اللعب ولم تستخدم طرق تنمي مهارات التفكير العليا لدى الطفل مثل مهـارة حـل   

  . المشكالت واتخاذ القرار المناسب لحلها 

في مكـة   األطفالومن خالل واقع الزيارات الميدانية للباحثة لبعض رياض 
الروضة الثالثة ، والخامسة ، والسادسة ، والعاشرة ، ومقابلة بعض : المكرمة مثل 

  : الموجهات والمديرات والمعلمات بهذه الروضات اتضح ما يلي 

المعلمات بكيفية تدريب الطفل على مهارة حـل المشـكالت التـي     إلمامعدم  ¯
علـى   األكـاديمي  اإلعـداد تواجهه بطريقة علمية وذلك لعدم تدريبهن خالل 

  . مهارات التفكير العليا الصحيح ومنها مهارة حل المشكالت 

في حل مشكالت العمل والنظام في الروضة على عـاتق   األكبروقوع العبء  ¯
المعلمة دون السماح للطفل بالمشاركة في حل هذه المشكالت بطريقـة علميـة   

  . لتفكير في حلها منظمة وفعالة بل وعدم  اعتبارها مشكالت لتصدي المعلمة با

واستجابة لتوصيات بعض المؤتمرات على استخدام االستراتيجيات التي تنمي 
العصف الذهني وحل المشكالت مثل المؤتمر  أسلوبقدرة الطفل على التفكير مثل 

       األطفـال ، ونـدوة ريـاض   )  ٢٠٠٠( الثاني عشر لمناهج التعليم وتنمية التفكير 
تدريب الطفل على مهارات التفكير العلمي ، ولعدم وجـود   أهميةعلى )  ٢٠٠٤( 

اهتمت بتدريب طفل الروضة على مهارة حل  –على حد علم الباحثة  -دراسة محلية
  :فكرة هذه الدراسة التي يمكن تحديد مشكلتها في التساؤل التالي  أتتالمشكالت 
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٥٨  

 أطفـال ما فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارة حل المشكالت لدى :  ١س 
  الروضة بمدينة مكة المكرمة ؟ 

  : الدراسة  أهداف •
  :  إلىهدفت الدراسة الحالية 

 أطفـال تصميم برنامج تدريبي لتنمية مهارة حل المشكالت لدى عينـة مـن    ¯
  . سنوات )  ٦ – ٥( الروضة من سن 

  .الروضة على حل المشكالت  أطفالاختبار يقيس مهارة  إعداد ¯

  :الدراسة  أهمية •
دراسة محلية تتناول تـدريب   أول –في حدود علم الباحثة  –تعد هذه الدراسة  ¯

  . على مهارة حل المشكالت في مرحلة الروضة  األطفال

مـن موجهـات    األطفـال قد تسهم هذه الدراسة في تبصير العامالت برياض  ¯
 بأسـلوب على مهارة حل المشكالت  األطفالومديرات ومعلمات بكيفية تدريب 

علـى حـل    األطفـال علمي صحيح وفعال مما يسهم من رفع كفاءة وقـدرة  
  . مشكالتهم اليومية 

  :مصطلحات الدراسة  •
   " Program ": برنامج  -١

التعلم  وأنماطوالخبرات  األنشطةتنظيم لمختلف : "  بأنهعرف جود البرنامج 
 "المعلمة من الطالب تحت قيادة مشكلة تطرح وتناقش بين مجموع أوحول موضوع 

( Good, 1973, 629 )   
مجموعة من الخبـرات التربويـة ذات   : "  بأنهوعرفت منى عافية البرنامج 

المترابطة التي يمر بها الطفل بما يتناسب مع المرحلة العمرية ، وذلك من  األفكار
 األطفـال المتنوعة والهادفة والتي تتناسـب مـع ميـول     واألنشطة األركانخالل 

  )  ٩،  ٢٠٠٣: منى عافية( ".التفكير المتعددة  أنماطدريبهم على وحاجاتهم بهدف  ت

مجموعة من المواقف التعليمية والمخطط لها :  بأنهوتعرف الباحثة البرنامج 
)  ٦ – ٥( بدقة وتمتاز بتنوعها وواقعيتها ومناسبتها لخصائص نمو الطفل من سن 

سنوات ، وملبية الحتياجاته بهدف تنمية مهاراته في حل مشكالت العمل واللعـب  
لـدى   مألوفووسائل واستراتيجيات محددة ضمن محتوى  أساليبوذلك باستخدام 

  . حياتهم  وأمورومن واقع بيئتهم  األطفال
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٥٩  

  :الروضة  أطفال -٢
)  ١٤٢٦/  ٢٠٠٥( للعام الدراسـي   األطفالالملتحقون بروضة  األطفالهم 

)  ٦ – ٥( ما بـين   أعمارهمالمستوى الثالث للروضة والذين تتراوح  أطفالوهم 
 في الجوانب الجسـمية ، والمعرفيـة   سنوات وتقدم لهم الرعاية الشاملة والمتكاملة 

مخطط لها بعناية بحيث تثير حواسـهم   وأنشطةوالوجدانية من خالل تقديم برنامج 
الخبرات والمهارات التفكيرية التي تسهم في نموهم وتفكيرهم الكتساب مجموعة من 

للمرحلة االبتدائية بخاصة ومراحل  إلعدادهمالحركي واللغوي والعقلي واالجتماعي 
  . حياته المستقبلية بعامة 

  : مهارة حل املشكالت  -٣
التقدير الكمـي لمهـارة   :  بأنها إجرائياًتعرف الباحثة مهارة حل المشكالت 

الطفل في حل مشكالت العمل واللعب من خالل الدرجة التي يحصل عليهـا فـي   
  . اختبار حل المشكالت 

  : مشكالت العمل واللعب -٤
من خالل التعامـل   األطفالوتقصد بها الباحثة المشكالت اليومية التي تواجه 

في مواقف العمـل و اللعـب    األطفالفي البيئة الصفية ، والتفاعل مع  األدواتمع 
  . حل مناسب لها  إيجاد إلىوالنشاط وتحتاج 

  : حدود الدراسة  •
الروضـة السادسـة بمكـة     أطفالتتحدد الدراسة الحالية بعينة الدراسة وهم 

الدراسة  وأدواتسنوات ، )  ٦ – ٥( المكرمة بالمرحلة التمهيدية للفئة العمرية من 
ى مهارة حل المشكالت ، واختبار مهارة حـل  وهي البرنامج التدريبي المقترح عل

فيها الدراسـة وهـي الفصـل     أجريتالمشكالت وتطبيقها في الفترة الزمنية التي 
  . هـ  ١٤٢٦/١٤٢٧الدراسي الثاني للعام الدراسي 

  : النظري اإلطار •
  :خصائص منو طفل الروضة :  أوالً  •

تدريبي على فهم ومعرفة خصائص المرحلة  أومنهج تعليمي  أييرتكز بناء 
التي يعد لها ، لذا تستعرض الباحثة مختلف جوانب نمو طفـل الروضـة وسـيتم    

  . التركيز على النمو العقلي لتعلقه بموضوع الدراسة 

  :النمو اجلسمي  -١
والنشـاط   اإلرادييتقدم نمو المخ خالل مرحلة الروضة ويرتبط بالسـلوك  

  العقلي ويفسر نمو لحاء المخ في هذه المرحلة السرعة والسهولة التي يكتسب بها 
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٦٠  

التفكير وحل المشـكالت ممـا    أنشطةالطفل المعلومات والمهارات والمشاركة في 
 آمال( . يكسبه الكفاءة والقيمة واالنجاز والنجاح وهو مفتاح شخصية طفل الروضة 

   ) ٢٩٣،  ١٩٩٠: حطب  أبوصادق وفؤاد 
  :النمو احلسي واحلركي  – ٢

 اإلبصـار تشهد مرحلة الطفولة المبكرة تحسناً واضحاً في قدرة الطفل على 
 قدرته على التمييـز بـين المثيـرات     والتركيز البصري ، ومع تقدم العمر تزداد 

أن  أيعلى كل منها اسم خاص به ،  أطلقويزداد نصيب المثيرات من التمايز كلما 
  ١٩٩٥: حطب  أبوصادق وفؤاد  آمال( . المثيرات تصبح مرتبطة بتسميات لغوية 

٢٩٢  (  

  :النمو العقلي  -٣
للمفاهيم حسياً كمـا تـزداد    وإدراكهمن مظاهر النمو العقلي أن ذكاء الطفل 

قدرته في هذه المرحلة على المالحظة واالنتباه والتركيز وتذكر العبارات السـهلة  
المفهومة ، ويتميز بقوة التخيل وتزداد قدرته على التعلم من خالل الخبرة والمحاولة 

 أكثـر ، كما يقترب تفكير الطفل في نهاية هذه المرحلة من المنطق ويكون  والخطأ
التمركز حـول   إلىاً وفهماً ، كما يتحول تفكير الطفل من التمركز حول الذات عمق

ويكون تفكيره ثابتاً مستقراً مما يوحي بان لديه نظامـاً معرفيـاً يتصـف     اآلخرين
االستفادة  بالمرونة والثبات واالتساق بحيث يمكنه ذلك من تنظيم الخبرات الحالية مع

   ) ١٧٥-١٧٤،  ١٩٧٧:  حامد زهران( .من الخبرات السابقة 

  :النمو اللغوي  – ٤
 لمزيد مـن المعرفـة     األطفالالتي يرددها  األسئلةتتميز هذه المرحلة بكثرة 

      . عالقـة  إدراكالتـي تتطلـب    األسئلةعن  واإلجابةكما يتبادل الحديث مع الكبار 
 التساؤل حول المشكالت إلىوهذا يؤدي  ) ١٧٩،  ١٧٣، ١٩٧٧: حامد زهران ( 

  . قبل طرح الحلول لها  وأسبابها

بالكبـار والتفاعـل    األطفالوهناك من الشواهد التجريبية ما يبين أن اتصال 
بدرجة  األطفالمعهم ينهض بالنمو اللغوي والعقلي والقدرة على التفكير والتخيل عند 

   ) ٨٨،  ١٩٨٠: فوزية دياب ( .بالغة 

  : النمو االنفعايل  – ٥
الخصائص االنفعالية المتمثلة في سهولة االسـتثارة وشـدة االنفعـاالت     إن

  ١٩٩٠: حطـب   أبـو صادق وفؤاد  آمال( والمخاوف وحدة المزاج وقوة الغيرة 
  التحاق الطفل بالروضة ولكنها تقل تدريجياً في  أولوضوحاً في  أكثرتكون  ) ٣٦٠
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سنوات مما يسهم في تفاعل الطفل وسهولة تدريبه على )  ٦ – ٥( نهايتها في عمر 
  . والعليا  األساسيةمهارات التفكير 

  : النمو االجتماعي  – ٦
 التقليـد   : لضـروري للتوافـق ومنهـا    السلوك االجتماعي ا أشكال أهم إن

في النمو في هذه المرحلة ، ويـزداد   وتبدأالعطف تظهر  أووالتعاون ، والتعاطف 
السلوك االجتمـاعي الـذي    إلىالتفاعل تدريجياً بعد الثالثة ، ويتحول سلوك الطفل 

تقديراً للسياق االجتمـاعي   أكثرويبدو حديثه  اآلخرينيحترم فيه الطفل وجهة نظر 
   ) ٣٤٩، ١٩٨٠: محمد جميل منصور وفاروق عبد السالم ( . السائد حوله 

      Problem Solvingحل املشكالت  أسلوب: ثانيًا  •
الطفل اليومية للكثير من المشكالت بعضـها بسـيط    أوتعترض حياة الراشد 

التفكير واستخدام خطوات علمية للتوصـل   إلىسهل الحل وبعضها مركب ويحتاج 
  . الحل  إلى

حل المشكلة كما  أسلوبثم  أوالًوفيما يلي سوف يتم تعريف مفهوم المشكلة 
  : يراها التربويين 

يوسـف  ( ".حـل   إلـى بحاجة  مسألة: "  بأنهايرى يوسف قطامي المشكلة 
موقف جديـد  : "  بأنهاعزت راجح  أحمد، كما يعرفها  ) ٥٧٣، ١٩٩٠: قطامي 

حاجات الفرد ورغباته ، وال يكفي لحـل السـلوك    إرضاءيكون بمثابة عقبة تعوق 
   ) ٣٤٦، ١٩٩٥: عزت راجح  أحمد( . "الخبرة السابقة  أوالتعودي 

يواجهه الفرد ) المعطى ( موقف محير : "  بأنهاكما عرفت بثينة بدر المشكلة 
ولكي يكون هذا  ولكن ال يوجد طريق واضح لبلوغه  )المطلوب (  آخرويريد موقفاً 

: بثينة بـدر  ( : ذلك يستلزم التالي  فإنالموقف مشكلة بالنسبة لفرد ما في وقت ما 
١٠،  ٢٠٠١  (  
  . الوعي بوجود هذا الموقف المحير  ¯
 . وجود صعوبة تحول دون التخلص من هذا الموقف  ¯
 . الرغبة في التخلص من هذا الموقف المحير  ¯
التخلص من هذا الموقف ال يتم فوراً وال مباشرة بالطرق العادية في التفكير  إن ¯

على الفرد أن يفكر بدقة وعمق لكي يتجاوز العقبة التي تحول بينه وبين  وإنما
 " . تحقيق الهدف 

موقف يستثير تفكير الطفل ويتحدى قدراتـه  :  بأنهاوتعرف الباحثة المشكلة 
حـل منطقـي    إلـى للوصول  بتأنيالعقلية ، من خالل طرح سؤال يتطلب التفكير 

  . ل وتحقيق هدفه لحل المشكلة مرضي لتجاوز العقبة التي تحول بين الطف
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٦٢  

حل المشكلة لدى الباحثين  أسلوبحل المشكلة فقد تباينت تعريفات  أسلوب اأم
 إبرازهـا أن معظم التعريفات تتضمن عدد من العناصر المشتركة التي ينبغـي   إال

     :حل المشكالت بطريقة فعالة وهي كمـا يلـي    إلستراتيجيةفي التخطيط  ألهميتها
    ) ٩٦،  ١٩٩٩: جروان فتحي ( 

  . العمر الزمني للطفل ومستوى ذكائه  -
المعارف والمعلومات والمفاهيم ، واالتجاهات والمهارات والخبرات السـابقة   -

 . عند مواجهة مشكالتهم اليومية  األطفالالتي اكتسبها 
حتى ال تكون نوعاً مـن التـدريب    األطفالجدة المشكلة وعدم مألوفيتها لدى  -

 . بذل مجهود عقلي دون  اآللي
في كفاءتهم وقدراتهم على حل المشكالت من خالل الدعم الـذي   األطفالثقة  -

 . الوالدين والمعلمين : يقدمه الكبار مثل 
فـي حـل المشـكالت بغيـة      األطفالتوفر الحماس والدافعية والمثابرة لدى  -

  . نتيجة مرضية  إلىالوصول في حلها 
عرف : حل المشكالت ما يلي  ألسلوبالباحثون  أوردهاومن التعريفات التي 

طريقـة فـي   : "  بأنهحل المشكالت  أسلوبجابر عبد الحميد وعالء الدين الكفافي 
           "  قـف  تتحـدى عقـولهم وتتطلـب الحـل      التعلم يستثار فيها المتعلمون في موا

  )  ٧٨،  ١٩٩٥: جابر عبد الحميد وعالء الدين الكفافي ( 

: بأنهحل المشكلة  أسلوبكما عرف مصطفى عبد السميع وسميرة عبد العال 
مرتبطاً بمشكلة ما  إليهاللعمل الذي يوكل  األطفالانجاز المجموعة المتعاونة من " 

وقت ممكن وينسحب نفس القول علـى الطفـل    أقلفي خطوات منطقية بنجاح في 
سبة للطفل الواحد تعنـي انجـازه   يمكن القول أن مهارة حل المشكلة بالن إذالفرد ، 

مصـطفى  ( . وقت ممكن أقللعمل ما مرتبطاً بمشكلة ما في خطوات منطقية وفي 
   .) ١٦٤،  ١٩٩٦: عبد السميع وسميرة عبد العال 

حل  أسلوب ( Krulik & Rudnik, 1980 )كما عرف كروليك ورودينك 
يه من معارف مكتسبة سابقة عملية تفكيرية يستخدم الفرد فيها ما لد: "  بأنهالمشكلة 

لديه ، وتكون االستجابة  مألوفاًومهارات من اجل االستجابة لمتطلبات موقف ليس 
  . الغموض الذي يتضمنه الموقـف   أواللبس  أومباشرة عمل يستهدف حل التناقض 

  )  ٩٥،  ١٩٩٩: في فتحي جروان ( 

نوع من النشاط العقلي يتفاعل : "  بأنهكما عرف فتحي الزيات حل المشكلة 
الحـل   إلنتـاج فيه التمثيل المعرفي للخبرات السابقة مع مكونات الموقف المشكلة 

  ) ٩١،  ٢٠٠١: فتحي الزيات ( " . المستهدف 
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٦٣  

تلك المهـارة التـي   : "  بأنهاكما عرف جودت سعادة مهارة حل المشكالت 
 أوموقف معقد  أوحل سؤال صعب  إلىتستخدم لتحليل ووضع استراتيجيات تهدف 

   )٤٦٩،  ٢٠٠٣: جودت سعادة ".( لتقدم في جانب من جوانب الحياة مشكلة تعيق ا

:  بأنـه حل المشـكالت   أسلوبومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف 
من خالل موقف تعليمي وتدريبي  األطفالتعلمي يستثار فيه تفكير / تعليمي  أسلوب

عملياً ، وترتبط هذه المشكلة بواقع وحيـاة بيئـة    أونظرياً  للبحث عن حل لمشكلة
الطفل وحاجاته واهتماماته مع مناسبتها لمستوى عمره الزمني والعقلي ، ويتطلـب  

 المشكلة وطـرح الحلـول المختلفـة     إلدراكالجماعي  أوذلك منه التفاعل الفردي 
ل مشكالته الخاصـة  تنمية قدرته على ح إلىمما يؤدي  أفضلهاوتقييمها ثم اختيار 

  . وبالتالي زيادة ثقته في نفسه 

حل المشكالت لدى التربويين أال إنهم لم  أسلوبوبرغم تعدد مفاهيم ومصطلح 
تنمية مهارة حل المشكالت من خالل التدريب وخاصـة لـدى    أهميةيختلفوا على 

  .  األطفال

تعقيداً من عملية اتخاذ القرار  أكثر آخر أوعملية حل المشكلة تعتبر بشكل  إن
العمليـات الرياضـية    إلـى  األحيانكما يرمز مصطلح حل المشكالت في بعض 

الحسابية ، كما أن تعلم مثل هذه المشكالت الحسابية والعلمية بطريقة جيدة يمكن أن 
يساعد على تعلم المبادئ العلمية الحسابية ذات العالقة ولكنه ال يعلم اسـتراتيجيات  

   ٢٠٠٥: روبـرت سـوارتز   ( . ير التي نحتاجها للقيام بحل المشاكل اليومية التفك
٩١  (  

لذا تم اختيار الباحثة لبعض مشكالت العمل واللعب المرتبطة بحياة الطفـل  
 الرياضـية   أوالصحية  أواالجتماعية  أواليومية ، ولم يقصد بها المشكالت النفسية 

الحل المناسب  إيجاد إلىها الطفل ويحتاج هي المشكالت الصغيرة التي يواجه وإنما
لها فمن النادر أن ينقضي يوم الطفل في الروضة دون أن يواجه مشاكل صـغيرة  

  . يجب البحث عن حل مناسب لها 

  :املشكالت  أنواع: ثالثًا  •
صنف عدد من الباحثين المشكالت وفق معايير متباينة ، ومـن التصـنيفات   

الذي حصر المشكالت في خمسة  ( Reitman, 1965 )المعروفة تصنيف ريتمان 
  :  واألهدافدرجة وضوح المعطيات  إلىاستناداً  أنواع

  . واضحة ومحددة جيداً  واألهدافمشكالت تكون فيها المعطيات  - ١
غيـر محـددة    األهدافمشكالت تكون فيها المعطيات واضحة جيداً بينما  -٢

 . بصورة واضحة 
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 .دةواضحة محد األهدافمشكالت تكون معطياتها غير واضحة بينما تكون  -٣
 . فيها غير واضحة وغير محددة  واألهدافمشكالت تكون فيها المعطيات  -٤
  . مشكالت االستبصار  -٥

معرفة كل مـن المعلـم والمـتعلم     أساسللباحثين على  آخروهناك تصنيف 
  : لطريقة الحل والحل على النحو التالي 

  . المشكلة معروفة للمعلم والمتعلم ، ولكن الحل معروف للمعلم فقط   - أ
المشكلة معروفة للمعلم وللمتعلم ، ولكن طريقة الحل والحـل مفهومـان     -  ب

 . للمعلم فقط 
من طريقة لحلهـا والمعلـم    أكثرالمشكلة معروفة للمعلم والمتعلم وهناك   -  ت

 . وحده يعرف طرائق الحل والحل 
 . هما ال يعرفان طرائق الحل والحلوالمتعلم وكال المشكلة معروفة للمعلم  -  ث
محددة ، وكذلك طرائق حلهـا وحلهـا ليسـا     أوالمشكلة ليست معروفة   - ج

  . معروفين لكل من المعلم والمتعلم 
 ( Greeno, 1978 )المشكالت قدمه جرينو  ألنواع آخركما أن هناك تصنيف 

 أنواع أربعةليضم   ( Greeno & Simon,  1988 )في البداية ثم وسعه مع سيمون 
   ) ١١٠ -١٠٧،  ١٩٩٩: في فتحي جروان (  :هي 
    " Transformation ": مشكالت التحويل  -١
      " Arrangement ": مشكالت التنظيم  -٢
         " Inductive " : مشكالت االستقراء  -٣
         " Deductive " : مشكالت االستنباط  -٤

  :  إلى أيضاًويمكن تصنيف المشكالت 
وهي المشكالت التي يوجد حل صحيح واحد لها وطريقـة  : المشكالت المغلقة  ¯

  . الحل  إلىواحدة للوصول 
وهي المشكالت التي ليس لها جواب صحيح واحد بـل  : المشكالت المفتوحة  ¯

 . صحيحة ، كما أن لها عدة طرق مختلفة لحلها  أجوبةلها عدة 
وهي تقع بين المشكالت المغلقة والمفتوحة حيث يوجـد  : المشكالت المتوسطة  ¯

الجـواب بعـدة    إلـى هناك جواب واحد صحيح للمشكلة ولكن يمكن الوصول 
  . طرق مختلفة 

بعدها عنه  أوكما يمكن تصنيف المشكالت حسب قربها من المنهج الدراسي 
  : كما يلي 

والمفـاهيم   األفكـار ه المشـكالت  المشكالت الملتصقة بالمنهج ، وتتضمن هذ ¯
يتفاعل  أنشطةوالمهارات المتصلة بالمنهج ، وتشغل هذه المشكالت الطلبة في 

  . معلميهم ويتعلم من خاللها فقرات من المنهج  أوفيها الطالب مع زمالئه 
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وتركز هذه المشكالت على القضايا ذات العالقـة بالحيـاة   : المشكالت العملية  ¯
يها أن تكون ذات معنى بالنسبة للطالب ، وأن تجعله يتبنى اليومية ، ويراعى ف

  . المشكلة ويتحمس لها 

للمشكالت يعتمد على مقدار المعلومات المعطـاة حـول    آخروهناك تصنيفاً 
  : المشكلة ومدى تحديدها ويمكن تلخيصه كما يلي 

وهي المشكالت التي يعطى فيه الهدف من المشكلة كمـا  : المشكالت المعطاة  ¯
  . يعطى فيها استراتيجيات الحل 

المشكالت التي يعطى فيها الهدف ، وال تعطى فيها االستراتيجيات المتبعة فـي   ¯
   . الحل ويطلب من الطالب تحديد الهدف وتحديد طرق الحـل واسـتراتيجياته   

  )  ١٤٠ – ١٣٨،  ١٩٩٩: الحارثي  إبراهيم( 

 األطفالفي مجال الطفولة فقد صنف فهيم مصطفى المشكالت في رياض  إما
  :  إلى

  . مشكالت عمل  ¯

  . عالقة اجتماعية  أومشكالت لعب  ¯

وهذه هي المشكالت التي تم تناولها في الدراسة الحالية الرتباطها بحياة الطفل 
تثير حماس الطفل للبحـث عـن    أنهاكما  خارجها أواليومية سواء داخل الروضة 

  . حلول عملية لها 

عن عناصر المشكلة فقد اتفق كثير من علماء النفس علـى أن المشـكلة    ماأ
  واألهـداف المعطيـات ،  : حالة تتحدد بثالثة عناصر هـي   أوعبارة عن موقف 

  . والعقبات 

  : خطوات حل املشكلة : رابعًا  •
، وجيـتس   ١٩٥٧نموذج يوليا : حل المشكالت ومنها  أسلوبتعددت نماذج 

   ١٩٨٤، ونشـواتي   ١٩٨٠عبـد الحميـد   ، وجـابر   ١٩٧٩، وشونفيليد  ١٩٧٤
، وجون هينـي   ١٩٨٦، وجيلفورد  ١٩٨٥، وفرانك  ١٩٨٤وبرانز فورد وزميله 

  .  ٢٠٠٣، وجودت سعادة  ١٩٨٨

ها وفقاً وبرغم اختالف تلك النماذج في خطواتها الفرعية وتغير مسما
ة يجب أربعإنها تتفق في خطوات  إاللفلسفة صاحب النموذج وهدفه وميدان تطبيقه 

 ١٩٩٦: السميع وسميرة عبد العال  مصطفى عبد( : تعويد الطفل عليها وهي 
١٧٢ (    
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     Identifying تعريف المشكلة تعريفاً جيداً  - ١
     Brainstormingالعصف الذهني للحلول  - ٢
  Evaluationتوليد وتقويم الحلول المحتملة  - ٣
    Indementation األفضلتطبيق الحل  - ٤

أما في مجال الطفولة المبكرة فقد حددت ماريان ماريون خطوات حل 
   ) ٢٧١، ١٩٨٣: سهام المناع : ت . ماريان ماريون ( : المشكلة كما يلي 

  . تعريف وتحديد المشكلة  - ١
 . تقديم حلول ممكنة وقبول عدد من الحلول دون الحكم عليها  - ٢
 . تقييم الحلول البديلة  - ٣
 . الحلول  أفضلاختيار  - ٤
 .  األفضلتوفير الوسائل التي تساعد على تحقيق الحل  - ٥
 . متابعة العمل وتقييم مدى نجاحه  - ٦

) عينة الدراسة (  األطفالوقد اتبعت الباحثة الخطوات السابقة في تدريب 
  . على مهارة حل المشكالت المطروحة عليهم في العمل واللعب 

يستخدم  فإنهعند توليد وتقييم الحلول  أنهسوارتز وباركس  أوضحكما 
التفكير  إلىعند تحديد المشكلة ثم التفكير التباعدي الذي يقود  أوالًالتفكير التقاربي 

والناقد في عملية مهارة حل المشكالت ، لذا عندما يتم عرض المشكلة  اإلبداعي
 إلعطاء اإلمكانالوقت قدر  إعطاءحل يظهر بل يجب  أول إلىيجب عدم القفز 

ناجحاً  أسلوباً ( Brainstorming )العصف الذهني  أسلوبحلول محتملة ، ويعتبر 
الحلول ، ووضع  عأنوايمكن اعتماده في حل المشكلة ، كما يجب اخذ مختلف 

تم القيام ببحث واسع  أنه التأكدالبدائل التي قد تبدو بعيدة جداً في االعتبار من اجل 
الحلول ، وتعتبر الحلول غير العادية وغير القابلة للتطبيق ذات قيمة  أفضلحول 
ال ينبغي تفضيل هذه الحلول حتى يتبين من البحث في  أنهتعتبر مبتكرة بيد  ألنها

من  أفضلكان الحل الروتيني لمشكلة ما يعتبر  وإذامن غيرها ،  أفضل نهاأنتائجها 
من  أيجمع  باإلمكان أنهالحلول غير العادية عندها ينبغي اختيار هذا الحل كما 

حل يفوق ما يطرحه  إلىجزئي للوصول  أوالحلول المقترحة سواء كان بشكل كلي 
  . كل حل على حده 

خبراء حل المشاكل على شيئين يجب وضعهما في االعتبار عند  أكدوقد 
  األفضلأن هذا الحل هو  اآلخرين وإقناعتطوير خطة التطبيق : مشكلة  أيحل 

الذين  اآلخرونويتطلب التطبيق عادة أن يكون الحل مقبوالً ، وأن يصادق عليه 
   ) ٩٥- ٩٤، ٢٠٠٥: سوارتز وباركس ( . يخصهم هذا الحل 
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٦٧  

بيانية تفيد في حل المشكلة احدهما يقضي  أشكالسوارتز وباركس  أوضحكما 
  ( Swartz & Parks, 1994, 77 ): التالي )  ١( بتعريف المشكلة وهو شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  خطوات حل المشكلة) :  ١( شكل 

الحلول باستخدام عملية  أفضل إلىيستخدم للوصول  آخركما قدما شكالً 
العصف الذهني للتفكير في الحلول المحتملة مناسب لمرحلة الروضة والصف 

 إعدادوالمتوسطة والثانوية وقد تم للمرحلة االبتدائية  آخراالبتدائي ، وشكل  األول
 واإلضافةالباحثة لشكل جديد مناسب لطفل الروضة من خالل الدمج بين الشكلين 

  :)  ٢( كما يتضح من شكل  إليهما

سوارتز (  :الشائعة في طريقة استخدام حل المشكالت  األخطاءومن 
  ) ٩٧،  ٢٠٠٥: وباركس 

ولذلك       األحيانمشاكل في اغلب  أنهابعض الحاالت على  إدراكعدم  -
  .خطوة حيالها  أيال تتخذ 

 . األحيانالمشكلة الواجب حلها من منظار ضيق في اغلب  إلىالنظر  -
بعين  األخذعدم  أول حل يخطر بالبال أواتخاذ خياراً متسرعاً ليكون  -

 .االعتبار لعدد من الحلول الممكنة 
التي تترتب على اعتماد الحلول عدم وضع العديد من النتائج في االعتبار  -

 .التي تؤخذ بعين االعتبار 
  .حل يتم اختياره  أيفي االعتبار مدى جدوى تنفيذ  األخذعدم  -

  .وذلك لقلة خبراتهم المختلفة  األطفالشيوعاً لدى  األخطاءهذه  أكثروتعتبر 
  

  : حل المشكلة بمهارة
 لماذا توجد مشكلة ؟ -١

 ما هو الوضع الحالي ؟ –أ     
 أمراًما هو الهدف الذي يجعل من تحسين الوضع الحالي  - ب    

  مرغوباً ؟
 ما هي المشكلة ؟ -٢
 ما هي الحلول المحتملة للمشكلة ؟ -٣
 ما هي نتائج تبني هذه الحلول ؟ -٤

  بعين االعتبار ؟ أخذهاالنتائج الهامة التي يجب  أنواعما هي  –أ     
  ما هي هذه النتائج ؟ -ب    
  كل نتيجة ؟ أهميةما هي  –ج    
  حل للمشكلة باالعتماد على هذه المعلومات ؟ أفضلما هو  –د     
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٦٨  
  حل المشكلة لطفل الروضة لمهارات نموذج): ٢(شكل 

  

  : تحديد المشكلة
  ضد أولماذا مع   ضد أوتقييم الحلول مع   الحلول المقترحة لحل المشكلة

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

  متابعة العمل وتقييم مدى نجاحه  األفضلالوسائل المساعدة لتحقيق الحل 
    

  احلل األفضل
  حلل املشكلة 
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٦٩  

  :على مهارة حل املشكلة معايري تتعلق بتدريب الطفل : خامسًا  •
والدراسات تم تحديد معايير يجب مراعاتها عند تدريب  األدبياتفي ضوء 

  :الطفل على مهارة حل المشكالت وهي كالتالي 

 .تحديد المشكلة تحديداً واضح البداية والنهاية  -
ومستوى ذكائه وقدراته العقلية  مناسب لعمر الطفل بأسلوبصياغة المشكلة  -

 .تعبيرهم  وأساليب األطفالمع استخدام نفس لغة 
الفرصة للطفل لطرح اكبر عدد من الحلول العادية وغير العادية دون  إتاحة -

 .الحكم عليها 
 .العصف الذهني لطرح اكبر عدد من الحلول الممكنة  إستراتيجيةاستخدام  -
 حالً سريعاً إعطاءللتفكير في حل المشكلة وعدم  األطفالحماس  إثارة -

 .سطحياً 
لالشتراك  اآلخرينتشجيع كل طفل على التفاعل والتواصل االجتماعي مع  -

 .في حل المشكلة 
على التحدث بصوت عاٍل مع الذات بهدف متابعة خطوات  األطفالتشجيع  -

 .حل المشكلة 
في تقييم الحلول المختلفة لحل المشكلة والمفاضلة بين  األطفالمساعدة  -

وما هو منطقي  األطفالمع ترجيح ما يفضله  لاألطفاالحلول المقترحة من 
 .وموافقتهم  األطفال تأييدومقبول معتمدة على 

غير قابلة  أومن الحلول غير العادية  أفضلكان  إذااختيار الحل الروتيني  -
 .للتطبيق 

 أوالجمع بين عدد من الحلول المقترحة المقبولة سواء كان بشكل كلي  -
 .رحه كل طفل على حدة حل يفوق ما يط إلىجزئي للوصول 

لحل  أحدوعدم السماح بتدخل  بأنفسهملحل المشكلة  لألطفالالفرصة  إتاحة -
 .المشكلة 

 .الحلول لحل المشكلة  أفضللالتفاق على اختيار  لألطفالالفرصة  إتاحة -
 . واألفضلبالحل المقبول  األطفال إقناع -
 . األفضلالمساعدة للطفل على تحقيق الحل  واإلمكاناتتوفير الوسائل  -
 األطفالعمله في نهاية المشكلة باستخدام لغة  األطفالما يجب على  إيجاز -

 .وتعبيراتهم 
  .متابعة حل المشكلة وتقييم مدى نجاحه وتقديم التعزيز المالئم  -
  :تدريب الطفل على مهارة حل املشكلة  أهمية •

 ألهميةالمبررات  إلىوالدراسات السابقة تم التوصل  األدبياتمن خالل 
  :للتعلم وهي كما يلي  كأسلوبتدريب طفل الروضة على مهارة حل المشكالت 

 .مواجهة تعقد الحياة المعاصرة وكثرة مشاكلها  -
-   
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٧٠  

التفكير الناقد واالبتكاري واتخاذ : تنمية مهارات التفكير المختلفة مثل  -
 .المشكلة القرار وخاصة مهارة حل 

 .تطوير وتنمية مهارات العمل الفردي والجماعي  -
 .مهارات التفاعل والتواصل االجتماعي  األطفال إكساب -
االتجاهات االيجابية نحو  وإكسابهموبقدراتهم  بأنفسهم األطفالتنمية ثقة  -

 . واآلخرينالذات 
تقبل اختالف : تنمية مجموعة من االتجاهات االيجابية لدى الطفل مثل  -

  ....، المثابرة  األفضل والرأي رأيال
  : واألجنبيةالدراسات السابقة العربية  •

تتصل بموضوع الدراسة  أجنبية  أودراسة عربية  أيلم تحصل الباحثة على 
 أتيحمباشرة ولذلك تم اختيار دراسات ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية والتي 

  :االطالع عليها وهي كما يلي 

  ) : ١٩٩٠( الفتاح دراسة عزة خليل عبد  - ١
مقترح لحل بعض المشكالت على  أسلوبمعرفة فعالية  إلىهدفت الدراسة 

طفالً وطفلة في )  ١٢٨( الروضة ، وتكونت العينة من  أطفالمرحلة  أطفال
استمارة  - ١:فيما يلي  األدواتسنوات ، وتحددت )  ٦ – ٤( المرحلة العمرية 

اختبار  -٣. س جودانف هاريس مقيا - ٢. المستوى االقتصادي واالجتماعي 
 إلى، وتوصلت النتائج  واألفعالباستخدام الحركات  األطفالالتفكير االبتكاري عند 

في حل المشكالت )  ٠.٠٠٠١( عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
الممارسة لدى عينة الدارسة لصالح  وأسلوبالتباعدية باختالف طريقة المشاركة 

  .ية المجموعة التجريب
  ) : ١٩٩٦( دراسة مصطفى عبد السميع ، ومسرية السيد عبد العال  - ٢

معرفة فعالية استخدام تقنية التعلم التعاوني في تنمية مهارة  إلىهدفت الدراسة 
)  ٢٠( الروضة ، وتكونت عينة الدراسة من  أطفالحل المشكالت لدى عينة من 

عاماً   )  ٤.٨( الزمني وسط عمرهم الروضة بلغ مت أطفالطفالً وطفلة من 
وكان اختبار تحصيلي ،  -٢. األطفالبطاقة مالحظة لسلوك  - ١: واستخدم الباحثان

بين متوسط درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  - ١: نتائج الدراسة  أهممن 
المالحظة البعدية ومتوسط درجات التطبيق البعدي لالختبار لصالح المالحظة البعدية 

وجود فروق ذات  - ٢في حل المشكالت ،  لألطفالالسلوك المهاري مما يؤكد نمو 
بين متوسط درجات االختبار قبلياً وبعدياً لصالح التطبيق البعدي مما  إحصائيةداللة 
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٧١  

 اإلجراءاتيدل على نمو في المعارف الالزمة لسلوك حل المشكلة وفي تعرف 
  .المتبعة في حل المشكلة 

  : ( Heather, A. Holmes, 1997 )دراسة هيثر هوملز  - ٣
المحادثة وأداؤه  وأساليبمعرفة العالقة بين جنس الطفل  إلىهدفت الدراسة 

الروضة تراوحت  أطفالطفل وطفلة من )  ٦٠( لحل المشكلة ، وتكونت العينة من 
الدراسة من مهمتين تم  أدواتسنة ، وتكونت )  ٥.٥ – ٤( فيما بين  أعمارهم
اص ، ونظم حبات الخرز ، ومهمة لم يتم بناؤها محاكاة لعبة الرص - ١: بناؤها 

النتائج عدم وجود فروق  وأظهرتوهي لعبة السباك من تصميمهم ، شريط فيديو ، 
لحل المشكلة ، وأن  وأداؤهالمحادثة بين جنس الطفل  أسلوبفي  إحصائيةذات داللة 

 األزواجمن  أكثرالمحادثة العدوانية  أسلوبالثنائية المختلفة استخدمت  األزواج
  .الثنائية من نفس الجنس 

  :  ( June Perkins, Quamma, 1997 )دراسة جني بري كيز ، كواما  - ٤
ومهارات  ( E F )معرفة العالقة بين العوامل المسئولة  إلىهدفت الدراسة 

 أداءعلى السلوك التكيفي مقارنة بين  وتأثيرها ( S P S )حل المشكالت االجتماعية 
)  ٣٠(وتكونت عينة الدراسة من) املتهم املتهم وغير المساء معالمساء مع(  األطفال

) ٥ –٤( بين أعمارهمطفل غير مساء معاملته تراوحت ) ٢٨(طفل مساء معاملته و
الدراسة على نموذج عملية المعلومة االجتماعية الذي تم  أدواتسنوات ، واعتمدت 

 ( Crick & Dodge, 1994)ثم طوره وقومه حديثاً كريك ودوج )  ١٩٨٦( بناءه 
 ألطفال ( E F )النتائج التعرف على بنية تكوين العامل المسؤول  أهموكان من 

المساء معاملتهم مقارنة مع  لألطفالالروضة ، وجود عجز في االهتمام والعناية 
غير المساء معاملتهم ، وأن العناية المدعمة والضبط يتالزم مع المهارات  األطفال

بينما يترافق اللعب بقوة مع االستجابات الناتجة ، اظهر )  ذات الرموز( المرمزة 
السلوك  أشكالبين  إحصائيةعالقات ذات داللة  ( E F )،  ( S P S )كالً من 

  .التكيفي ومشاكل نقص العناية ومهارات حل المشكالت االجتماعية 

  :  ( Heather Andrea, Holmes,  1997 ) دراسة هيثر اندريا ، هوملز 
 وأدائهم األطفالالتحدث وجنس  أساليبمعرفة العالقة بين  إلىهدفت الدراسة 

الروضة في  أطفالفي مهمة حل المشكالت التعاوني ، وتكونت عينة الدراسة من 
الدراسة من ثالث اختبارات في اللغة  أدواتسنوات ، وتكونت )  ٥.٥ – ٤( عمر 

استخدام البنات للكالم الودود  - ١: النتائج  أهمطبق على البنين والبنات وكان من 
العدوان في  أساليبأن الثنائيات المختلفة الجنس استخدمت  - ٢.  األوالدمن  أكثر

  لم يختلف  لألطفالالكلي  األداءأن  - ٣. من الثنائيات من نفس الجنس  أكثرالمحادثة 
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٧٢  

ترجع وجود اختالفات في القياسات اللفظية والسلوكية  - ٤. خالل المهارات الثالث 
الروضة يستفيدون من مهارات التعاون  أطفالأن  - ٥. النجاح في كل المهام  إلى

في حل المشكالت التفاعلية ، واستخدام هذه المهارات في مختلف المهام في سياقات 
  .مختلفة 

  : ( Jeon Ghwa, Lee, 1998 )دراسة جون جوا ، يل  - ٥
كالم النفس ( حل المشكالت  إستراتيجية أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة 

 ة، وقصة متسلسل األلفاظمهمة االنتباه لداللة  أداءعلى ) التشجيعي وغير التشجيعي 
   الروضة في سن  أطفالوتكونت عينة الدراسة من  (Tongram)الغاز  وإدراك

 ( A – B )خطة تصميم  - ١: الدراسة ما يلي  أدواتسنوات ، وشملت )  ٥( 
طرق العدوانية لتسوية الصراعات  وأوضحتحلة الروضة مرات لمر أربعصممت 

 أهمحل المشكلة ، وكان من  إستراتيجيةلتعليم  األطفالقصص  - ٢. االجتماعية 
زيادة تكرار معالجة  إلى أدىحل المشكلة  إستراتيجيةتعليم  إن: نتائج الدراسة 

  .الموضوعات للحلول غير االجتماعية وانخفاض تكرار الحلول العدائية 

  :  ( Jennifer, Ashley, 1998 )دراسة جينفر آشلي  - ٦
النمو لمهارات حل المشكلة لدى  نشأةمعرفة مصادر  إلىهدفت الدراسة 

 أطفالأطفال الروضة في مهمة تتضمن أدواراً تكاملية ، وتكونت عينة الدراسة من 
. شهراً من العمر)  ٤٢،  ٣٦،  ٣٠،  ٢٤( مشاركين كانوا نظراء ثنائيين من سن 

مبدئياً مشكلة مساعدة تم حلها تتطلب منهم التعاون بصورة  أعطوا األولىالثنائيات 
تكاملية بين االثنين ، ثم نفس هذه الثنائيات تعرضت لنفس هذه المشكلة مع قلب 

 هم مدى فهم عينة الدراسة للمهمة الدراسة من اختبار لف أدوات، وتكونت  األدوار
وقدرتهم على فهم  األطفاللمعرفة االجتماعية لدى النتائج نمو المهارات ا وأظهرت

  .العقلية  اآلخرين األشخاصوجهات نظر 

  ) : ١٩٩٩( دراسة فرماوي حممد ، عبد الرحيم سالمة ، مسري يونس  - ٧
بعض المواقف التعليمية المخططة في  أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 

العلمية ، والرياضية باستخدام تنمية المفاهيم الدينية ، واالجتماعية واللغوية ، و
الروضة  أطفالطفالً وطفلة من )  ٩٣( حل المشكالت ، وتكونت العينة من  أسلوب

     :سنوات ، وتم استخدام )  ٦ – ٥( ما بين  أعمارهمبالمستوى الثاني وتتراوح 
في مدى  األطفالالمتخصصين والعاملين في رياض  أراءاستبانة للتعرف على  - ١

مناسبة المفاهيم الدينية ، واالجتماعية ، واللغوية ، والعلمية ، والرياضية لطفل 
الروضة للمفاهيم المطلوبة ، ومن  أطفالاختبار لقياس مدى اكتساب  - ٢. الروضة 

بين  األطفالفي متوسطات درجات  إحصائيةو جود فروق ذات داللة : النتائج  أهم
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٧٣  

 عدي في اختبار المفاهيم الدينية صالح التطبيق البالتطبيقين القبلي والبعدي ل
  .حل المشكالت  أسلوبواالجتماعية ، واللغوية ، والعلمية ، والرياضية باستخدام 

  :  ( Jody, Lynn, Eberly , 2001 )دراسة جودي لني ابريل  - ٨
من خالل  األطفالبناء المهمة على مدى تعاون  أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة 

)  ٤٨( مواقف حل المشكلة التقاربي ، تكونت عينة الدراسة من  أواللعب التباعدي 
الدراسة من مقياس لقياس عمليات  أدواتالروضة ، وتكونت  أطفالطفل وطفلة من 

 أهمالتفاعلية والتعاونية ، وكان من  ممن خالل اتصاالته األطفالالتعاون لدى 
 . تحكماً أكثرتبادالت لفظية  وإنتاجفي حالة التقاربية تفاعل الثنائيات  - ١: ائجالنت
وجود اختالفات  - ٣. في حالة حل المشكلة التقاربي  أعلىكان  اإلناثتعاون  -٢

انجازاً في اللعب التقاربي  أكثربناء الكتل الخشبية فالذكور كانوا  إنتاججنسية في 
على كال  تأثيرمهمة البناء لها  إن - ٤. انجازاً في اللعب التباعدي  أكثر واإلناث
  .في عملية التعاون من خالل مواقف حل المشكلة  واإلنتاجالعملية 

  ) : ٢٠٠١( دراسة سحر توفيق نسيم  - ٩
الرياض  أطفالمعرفة فعالية برنامج مقترح لتنمية قدرة  إلىهدفت الدراسة 

غت حل المشكالت من خالل بعض المواقف الحياتية ، وبل أسلوبعلى استخدام 
:  األدواتالمستوى الثاني بالروضة ، ومن  أطفالطفالً وطفلة من )  ٧١( العينة 

مقياس المواقف  -٢) . الرياضية ، والعلمية ، واللغوية ( اختبار المفاهيم  -١
 أهماختبار حل المشكالت ، أما  - ٣. السلوكية المتضمن في المواقف الحياتية 

 أطفالبين متوسطي درجات  حصائيةإوجود فروق ذات داللة : النتائج فهي 
 األداءالمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المهارة في حل المشكالت لصالح 

  .المجموعة التجريبية  ألطفالالبعدي 

  :  ( Susan, Lenard, Wilkens, 2002 )دراسة سوزان لونارد ، ويلكنس  - ١٠
اختبار مهارات حل المشكالت االجتماعية لدى  أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة 

، وتكونت العينة  ( MSSB )الروضة باستخدام بطارية ماك آرثر القصصية  أطفال
شهراً وتكونت )  ٧٢ – ٣٧( ما بين  أعمارهمطفل وطفلة تراوحت )  ٦٠( من 

قائمة دليل كبح السلوك للطفل ، وبطارية ماك آرثر  ( BCL )مقياس : من  األدوات
الذين تعرضوا  األطفالالنتائج استخدام  وأظهرت،  ( MSSB )قصصية باستخدام ال

للعنف المنزلي فكرة الصراع في رواياتهم القصصية والمساعدة التعاطفية بصورة 
الذين لم يتعرضوا للعنف المنزلي ، وليس هناك فروق ذات داللة  األطفالمن  أقل

اخلي والخارجي ومجموع السلوك بين البنين  والبنات في السلوك الد إحصائية
المتعرضين للعنف المنزلي ليس لديهم قدرات لحل  األطفالكما أن . المشكلة 
  .من نظرائهم الذين لم يتعرضوا للعنف المنزلي  أكثرالمشكلة 
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  ) : ٢٠٠٣( دراسة مسر الدويني  - ١١
الروضة على مهارة  أطفالمعرفة فعالية برنامج لتدريب  إلىهدفت الدراسة 

 أطفالطفالً وطفلة من )  ٦٠( حل المشكالت باستخدام اللعب ، وتكونت العينة من 
 األطفالاختبار قياس ذكاء  - ١: واستخدم . سنوات )  ٦ – ٥( المستوى الثاني من 

اختبار حل المشكالت  - ٢) . محمد سري  إجالل إعداد( تسع سنوات  إلىمن ثالث 
      على مهارات حل المشكالت  األطفالبرنامج لتدريب  - ٣ ) .الباحثة  إعداد( 
بين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة : النتائج فهي  أهمأما ) . الباحثة  إعداد( 

المجموعة الضابطة التجريبية في اختبار حل المشكالت المستخدم في الدراسة 
  ) . ٠.٠١( لصالح المجموعة التجريبية عند مستوى 

  :دراسات السابقة تعليق على ال •
، ومصـطفى عبـد    ١٩٩٠كثير من الدراسات مثل دراسة عزة خليل  أثبتت 7

 (Geon Ghwa Lee, 1998)، وجون جوا لي  ١٩٩٦السميع وسميرة عبد العال 
  .حل المشكالت  أسلوبفعالية 

، وسـمر الـدويني    ٢٠٠١اهتمت بعض الدراسات مثل دراسة سحر توفيق  7
برامج لتنميـة   إعدادحل المشكالت من خالل  أسلوبمعرفة فعالية  إلى ٢٠٠٣

 . األسلوبهذا 
من الدراسات السابقة تنمية مهارة حل مشكالت العمل واللعـب   أيلم تتناول  7

 .موضوع الدراسة الحالية 
في المرحلة العمريـة   األطفالركزت اغلب الدراسات على اختيار العينة من  7

اختيار هذه المرحلة العمريـة   إلىسنوات وهذا ما وجه الباحثة )  ٦ – ٥( من 
 .لعينة دراستها 

حل المشكالت مـن خـالل اسـتخدام     أسلوباهتمت بعض الدراسات تنمية  7
التعلم التعاوني مثل دراسة مصطفى عبد السميع وسميرة عبد العال  إستراتيجية

 (Heather Andrea Holmes, 1997)، ودراسة هيثر اندريا هـولمز   ١٩٩٦
  .العصف الذهني  إستراتيجيةالحالية  بينما استخدمت الدراسة

  :فرض الدراسة  •
بناء على نتائج الدراسات السابقة تمكنت الباحثة من تحديد فرض الدراسة 

  :كما يلي 
المجمـوعتين   أفـراد بين متوسطي درجات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  7

التجريبية والضابطة في اختبار حل المشكالت لصالح المجموعة التجريبية في 
  .التطبيق البعدي في اختبار حل المشكالت 
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  : وإجراءاتهامنهج الدراسة  •
  :منهج الدراسة :  أوالً 

 ,Pre – Test "تم استخدام المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي 
Post-Test With Control Group Design "  ) ٤٤، ١٩٩٥: زكريا الشربيني (.  

  ) . ٤( وذلك موضحاً في جدول 
  التصميم التجرييب للدراسة) :  ٤( جدول 

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
  .االختبار القبلي  -
 التعليم المعتادة وأساليبممارسة طرق  -
  .االختبار البعدي  -

  .االختبار القبلي  -
 .حل المشكالت  أسلوبتطبيق  -
  .االختبار البعدي  -

  :عينة الدراسة : ثانيًا 
من  ألنهاتم اختيار الروضة السادسة بمكة المكرمة لتطبيق البرنامج وذلك 

ثالثة فصول عشوائياً من )  ٣( النموذجية ، ومنها تم اختيار  األطفالرياض 
ول والتي تضم خمسة فص)  ٥( فصول السنة التمهيدية والبالغ عددها الفعلي 

، وذلك لسهولة التطبيق عليهم في هذا المستوى سنوات ) ٦ – ٥( من سن  األطفال
وقوانين الروضة ، وتخلصهم  أنظمةمقارنة بالمستوى الثاني ، والعتيادهم على 

، وتحسن النضج االنفعالي واالجتماعي ن مشكالت الطفولة في هذه المرحلةنسبياً م
لديهم ، وكذلك الكتسابهم مجموعة من المفاهيم والحقائق والمهارات والخبرات 

حل المشكالت معهم من  أسلوبالحياتية والمخزون المعرفي مما يسهل استخدام 
صل والتفاعل مع خالل البرنامج المقترح والذي يتطلب الكثير من االستجابة والتوا

، ولتحقيق طفالً وطفلة) ٧٣(في العينة المبدئية األطفال، وقد كان ة والزمالء الباحث
المجموعتين التجريبية والضابطة تم تطبيق اختبار الذكاء رسم  أطفالالتكافؤ بين 

الروضة  ألطفالاستخدام معايير نسب الذكاء وتم ) جود انف هاريس ( الرجل 
كما تم تطبيق  ) ٣١٨، ١٩٧٧ حطب ، أبوفؤاد ( دراسة  إليهاوالتي توصلت 

وبعد ) سهير العجالن(السعودية  لألسرةمقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي 
حذف الحاالت المتطرفة في متغيري الذكاء والمستوى االجتماعي واالقتصادي 

تطبيق اختبار مهارة حل  طفالً وطفلة ثم تم)  ٦٥(  األطفالمجموع  أصبح
بين  إحصائيةئج عدم وجود فروق ذات داللة النتا أوضحتوقد المشكالت، 

  ــدالت مما يؤكـل المشكـطفالً وطفلة في مهارة ح)  ٦٠( متوسطي درجات 
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عاماً وانحراف معياري قدره )  ٥.٣٦( تجانسهم ، كما بلغ متوسط عمرهم الزمني 
 إلىالباحثة صالحية هذا العدد وقد تم تقسيمهم  رأتوقد . درجة )  ١.٨٢( 

طفالً وطفلة )  ٣٠(طفالً وطفلة للمجموعة الضابطة و)  ٣٠( مجموعتين 
التجربة ولتسهيل فرص المناقشة مع  إجراء إلمكانيةللمجموعة التجريبية وذلك 

ويوضح  األفضللحل المشكلة واختيار الحل وطرح الحلول المناسبة  األطفالجميع 
داللة الفروق بين )  ٦(  خصائص العينة كما يوضح جدول)  ٥( الجدول 

المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار مهارة حل  أفرادمتوسطي درجات 
  .المشكلة 

  ) ٦٠= ن ( خصائص عينة الدراسة )  ٥( جدول 

  اسم الروضة
المجموعة  أطفالعدد 

  الضابطة
المجموعة  أطفالعدد 

  المستوى  التجريبية
  إناث  ذكور  إناث  ذكور

السادسة بمكة 
  ١٥  ١٥  ١٧  ١٣  المكرمة

المستوى الثالث 
للمرحلة التمهيدية 

) ٦-٥(من سن 
  سنوات

يف التطبيق القبلي  اموعتني الضابطة والتجريبية أفرادداللة الفروق بني متوسطي درجات )  ٦( جدول 
  ) ٦٠= ن ( الختبار مهارة حل املشكالت 

مواقف 
املتوسط   ن  اموعة  املشكالت

  احلسايب
االحنراف 
مستوى   قيمة ت  املعياري

  الداللة
موقف المشكلة 

  األولى
  ٠.٧٨  ١.٨٧ ٣٠  تجريبية  ٠.٨٧٤  ٠.١٥٩  ٠.٨٤  ١.٩٠  ٣٠  ضابطة

موقف المشكلة 
  الثانية

  ٠.٧٤  ١.٩٣ ٣٠  تجريبية  ٠.٥٩٢  ٠.٥٣٨  ٠.٧٠  ١.٨٣ ٣٠  ضابطة
موقف المشكلة 

  الثالثة
  ٠.٧٣  ١.٥٣ ٣٠  تجريبية  ٠.٣١١  ١.٠٢٢  ٠.٧٨  ١.٧٣ ٣٠  ضابطة

موقف المشكلة 
  الرابعة

  ٠.٤٧  ١.٣٠ ٣٠  تجريبية  ٠.٤٦  ٢.٠٣٨  ٠.٧٦  ١.٦٣ ٣٠  ضابطة
موقف المشكلة 

  الخامسة
  ٠.٤٨  ١.٣٣ ٣٠  تجريبية  ١.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٠.٥٥  ١.٣٣ ٣٠  ضابطة
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بين  إحصائيةيتضح عدم وجود فروق ذات داللة )  ٦( من جدول 
عينة الدراسة في مهارة حل  أفرادالمجموعتين في التطبيق القبلي مما يؤكد تكافؤ 

  .المشكالت 
  : بناء الربنامج: ثالثًا 

التدريبي لتنمية مهارة حل المشكالت لدى طفل الروضة تم بناء البرنامج 
  :وفقاً للخطوات التالية 

قامت الباحثة بعمل دراسة استطالعية في بعض الروضات مثل الروضة  - ١
الثالثة ، والخامسة ، والسادسة ، والعاشرة للوقوف على مشكالت العمل 
واللعب في الروضة وكيفية حل المعلمات لهذه المشكالت وتم التوصل من 

 :ما يلي  إلىخالل هذه الدراسة 
على مهـارة حـل    األطفالالعلمي في تدريب  لألسلوبعدم معرفة المعلمات  7

المعلمة تقوم بـالتفكير   ألن،  أصالًالمشكالت بل واعتبار عدم وجود مشكالت 
حلول مناسبة لها من وجهة نظرها وتنفيذها بحيث ال تـدع   وإيجادفي المشكلة 

للطفل مجاالً للتفكير فيها والمناقشة والمشاركة في حلها من خالل طرح العديد 
  . أفضلهالول واختيار من الح

وانخفاض مستوى مهاراتهم في حل المشـكالت لعـدم    األطفالضعف قدرة  7
 .توفر التدريب العلمي الصحيح 

قـذف  : لبعض المشكالت المرتبطة بالعمل واللعب مثـل   أمثلة إلىالتوصل  7
تعدي  دون سبب  اآلخرينالطفل الرمل في وجه زميله ، تكرار االعتداء على 

 ..اللعب  الطفل لدوره في
الدراسة االستطالعية في اختيار موضـوعات اختبـار مهـارة حـل      أفادت 7

وضوحاً وفهماً لـدى   أكثرالمشكالت ، وكذلك صياغة تعليمات االختبار لتكون 
المتوقعة من الطفـل علـى مواقـف     باإلجابات، كما تم تحديد قائمة  األطفال

ب عند تحديـد درجـة   اختبار مهارة حل المشكالت وذلك لتحديد التدرج المناس
: لها لحل المشكالت األطفالالتي تم تكرار  اإلجابات، ومن  إلجاباتهماالختبار 

لحـل   األم أوالمـديرة   أوتذكير الطفل بقوانين الروضة ، االستغاثة بالمعلمـة  
غير قابلة للتطبيق مثل االتصال بالشرطة لحـل   األفكارالمشكلة ، طرح بعض 

  ..المشكلة 
وفلسفة  أهدافوالبحوث والدراسات السابقة في مجال  ياتأدباالطالع على  - ٢

برامج الروضة وخاصة في مجال تنمية التفكير  وإعداد ، األطفالرياض 
سنوات خاصة )  ٦ – ٥( ومهاراته ، وخصائص نمو طفل الروضة من سن 

 ة ـا لتنميــالنمو العقلي ، واختبار مهارة حل المشكالت لتدريب الطفل عليه
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  البحث الثاني.. م ٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسسلسلة 

  

٧٨  

 وأسسالعامة والخاصة للبرنامج ،  األهدافمهاراته التفكيرية العليا ، وتحديد 
سنوات ، ومدة )  ٦ – ٥( بنائه ، وخصائص المرحلة العمرية خاصة في سن 

 وأساليبومكان التطبيق ومحتواه ، وخطة تنفيذه ، وطرق التعليم ، والوسائل ، 
 ألسلوبلصفية ، نماذج تطبيقية البيئة ا إعدادالتقويم ، وإستراتيجية التعليم ، 

 .حل مشكالت العمل واللعب في الروضة 
تم اختيار موضوعات المشكالت من الواقع الميداني لمشكالت العمل واللعب  - ٣

في الروضة ومن نتائج بعض الدراسات مثل دراسة عبد الواحد الموافي 
حلول ، وقد تم تحديد خطوات حل المشكلة من خالل تحديد المشكلة ، ال ١٩٨٧

ضد ؟ ، الحل  أوضد ؟ لماذا مع  أوالمقترحة لحل المشكلة ، تقييم الحلول مع 
، متابعة العمل  األفضللحل المشكلة ، الوسائل المساعدة لتحقيق الحل  األفضل

يوضح المشكالت التي تم تدريب الطفل )  ٧( وجدول . وتقييم مدى نجاحه 
  .مشكلة )  ١٦( عليها والتي بلغ عددها 

  من خالهلا على مهارة حل املشكالت األطفالاملوضوعات اليت مت تدريب )  ٧( جدول 
  موضوعات المشكالت  الرقم

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  

١٠ -  
١١ -  
١٢ -  
١٣ -  
١٤ -  
١٥ -  
  

١٦ -  

  .والصحون الورقية على طاولة الطعام بعد تناول الوجبة  واألكوابترك بقايا الطعام 
  .في خارجها  أوعلى الجدران سواء في غرفة الصف  األلوان أو باألقالمالرسم والشخبطة 

  .خلط العاب الدمى مع السيارات بعد االنتهاء من اللعب بها في ركن اللعب 
  .استخدامها  أثناءتمزيق صفحات من القصص الموجودة في ركن المكتبة 

  . األرجوحةركوب  أثناءعلى زمالئهم في الدور وعدم انتظارهم لدورهم  األطفالتعدي 
  .سيرهم دون قصد  أثناءالنجازات زمالئهم مثل برج المكعبات  األطفالهدم بعض 

  .اللعب في حوض الرمل  أثناءقذف الطفل التراب في وجه زميله 
  .دفع الطفل لزميله من على الدراجة لرغبته في ركوبها 

  .الزرع الموجود في ركن االكتشاف  أصيص وأوراقزهور  األطفالقطف 
  .المتواجدين في ركن المكتبة المجاور له  األطفالالصادر من ركن المكعبات على  عاجاإلز

  .في الركن الفني  األصباغ األلوانحين استخدام  األطفالاتساخ مالبس 
  .للورق المستخدم في الرسم والتلوين  األطفال إهدار

  .أعمالهم اآلخرينى متابعة المزعجة مما يؤثر عل األصوات وإصدارالتهريج والحركة والضحك الزائد 
  .داخل الصف  األسرةحشية الكنبة المخرومة الموجودة في ركن  األطفالنبش 

بالعمل في ركن البناء والهدم والجلوس فيه فترة طويلة وعدم السماح لبقية  األطفالتمسك بعض 
  .بدخول الركن  األطفال
  .في الركن الفني  األطفالالرسم التي يرسمها  أوراقضياع 

  

تم عرض البرنامج على مجموعة من المتخصصين في مجال الطفولة  - ٤
 )أسماء السادة المحكمين :  ١ملحق ( وتخصصات المناهج وعلم النفس 

 :فيه من حيث  أرائهم إلبداءوذلك  األطفالوبعض العامالت في رياض 
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  البحث الثاني.. م ٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسسلسلة 

  

٧٩  

  .للبرنامج لخصائص نمو طفل الروضةالعامة والخاصة  األهدافمدى مناسبة  7

مناسبة موضوعات مهارة حل المشكالت لواقع بيئة طفل الروضة مـن  مدى  7
 .سنوات ) ٦-٥(سن 
  :التعديالت المقترحة من قبل المحكمين  أهموكان من  7

  .تحديداً ووضوحاً  أكثرصياغة بعض المشكالت لتكون  إعادة 7

) ٦-٥(المرحلة التمهيدية مـن سـن    أطفالاستبعاد بعض المشكالت لتخلص  7
 وأنظمـة نسبياً من هذه المشكالت لتعرفهم على قوانين ) راسةعينة الد(سنوات 

 .تكسيرها  أووخطفها  األلعابالتنازع على : العمل واللعب مثل 
المشكلة  ألنالباحثة عليها  أبقتاعتبار المحكمين بعض المشكالت نظرية وقد  7

 .عملية  أويمكن أن تكون نظرية 
على بعض المشكالت باعتبارها ليست مشكلة مثـل اتسـاخ مالبـس     اإلبقاء 7

علـى   األطفالاعتداء  أوكثرة الحركة الزائدة  أو األلوانحين استخدام  األطفال
ذهـن الطفـل رد    إلىحل يتبادر  أول أنهابعضهم بالضرب حيث ترى الباحثة 

 أصبحفي الروضة وبذلك  واألنظمةاالعتداء على زميله برغم معرفته للقوانين 
  . )البرنامج المقترح :  ٢ملحق ( البرنامج جاهزاً للتطبيق 

في تنمية مهارة  أثرهتم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية للوقوف على  - ٥
حل المشكالت ، وعدم تعرض المجموعة الضابطة للتدريب على مهارة حل 

التعليمية  األركانل الحر في في فترة العم األطفالالمشكالت ، وقد تم تدريب 
  .مشكلة ) ١٦(على مهارة حل المشكالت من خالل 

  :تطبيق البرنامج ما يلي  أثناءوقد الحظت الباحثة 
  .واستمتاعهم بالطريقة الجديدة في تقييم وحل المشكلة  األطفالحماس  -
الفرصة للطفل لطرح حلول مختلفة  أتاحتالعصف الذهني  إستراتيجيةاستخدام  -

 .لمشكلة منها الغريب والمضحك وغير المعقول لحل ا
 أفضلوتشوقهم لمعرفة  واإلراديوانتباههم الطوعي  األطفال إصغاءزيادة  -

 .الحلول 
 .وتواصلهم االجتماعي مع الباحثة ومع بعضهم البعض  األطفالزيادة تفاعل  -
 .واحترام وجهة نظرهم  اآلخرين ألراء األطفالزيادة تقدير  -
وقدراتهم على حل المشكلة من خالل تذكير بعضهم  بأنفسهم األطفالزيادة ثقة  -

لحل المشكلة  األمالمعلمة ، المديرة ، : مثل  أحدبعدم طلب المساعدة من البعض 
 .وتصديهم لحلها 
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  البحث الثاني.. م ٢٠٠٧يناير .. العدد األول 

 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسسلسلة 

  

٨٠  

  بناء أدوات البحث: رابعا 
  )٣:ملحق ( :  اختبار مهارة حل املشكالت - ١
الطفل مهـارة   إكسابالبرنامج في  تأثيرالوقوف على مدى  إلىهدف االختبار  ¯

اختبـار مهـارة حـل     إعدادحل المشكالت موضوع الدراسة الحالية ، وقد تم 
  :المشكالت كما يلي 

  .صياغة تعليمات عامة لالختبار  7

مواقف لمشكالت العمل واللعب من واقع بيئة الطفل في )  ٥( تم صياغة  7
ل تحديـد  الروضة وطلب من الطفل اقتراح حلول لها وذلـك مـن خـال   

دون الحكم عليهـا لتقـدير    األطفالالمشكلة ثم تسجيل الحلول المقدمة من 
  .الدرجة المناسبة للحل 

االختبار ثم عرضه على مجموعة من المحكمـين فـي تخصصـات     إعدادتم  ¯
وقد وصـلت نسـبة    األطفالالطفولة والمناهج وعلم النفس والعامالت برياض 

  % ) . ٩٥(  إلى اتفاق المحكمين على مواقف االختبار

 :أهمهاالتعديالت المقترحة من قبل المحكمين على االختبار وكان من  إجراءتم  ¯
حذف العبارات التي تكون استجابة الطفل فيها بالضرب بتذكيره بـالقوانين   7

 األطفـال نفـي   إلىحيث توصلت الباحثة من خالل الدراسة االستطالعية 
  . أحياناًقيامهم بضرب بعضهم البعض برغم حدوث ذلك في الواقع 

 .في طرحها األطفالبعض الحلول العملية لحل المشكلة لعدم تفكير  إضافة 7
وتحليلهـا   األطفال إجاباتتم تطبيق االختبار على عينة الدراسة للحصول على  ¯

 . إحصائياً
واللعـب باسـتخدام   قوائم القتراحات األطفال لحل مشكالت العمـل   إعدادتم  ¯

  . ) ٤: ملحق ( عينة الدراسة الروضة  أطفالخطوات حل المشكلة لدى 

  :صدق وثبات اختبار مهارة حل املشكالت 
المتوقعة تم حساب الصدق والثبات كما  وإجاباتهبعد تعديل مفردات االختبار 

  :يلي 
  :  ( Content Validity )صدق احملتوى  –أ 

تم حساب صدق محتوى االختبار عن طريق عرضه على مجموعة من 
المحكمين في تخصصات الطفولة والمناهج وعلم النفس والعاملين في رياض 

  : أهمهاالتعديالت من المحكمين وكان  إجراء، ثم  األطفال
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 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسسلسلة 

  

٨١  

  .واقعية وفهماً للطفل  أكثرصياغة بعض موضوعات المشكالت لتكون  إعادة 7

علـى   األطفـال حذف بعض المشكالت المتعلقة بالعمل والنظام مثل تنـازع   7
 وأنظمـة لقـوانين   األطفـال اللعب وتمسكهم بها وتكسيرها وذلـك لمعرفـة   

 .الروضة
على بعض المشكالت التي تم حذفها مثل دفـع الطفـل مـن علـى      اإلبقاء 7

م للرغبة في ركوبها باعتبار أن الضرب ممنوع في الروضة وبرغ األرجوحة
  .ذلك الحظت الباحثة حدوثه في الواقع 

  :    ( Reliability )حساب ثبات االختبار  –ب 
التطبيق من خالل اختبار عينة  إعادةتم حساب ثبات االختبار عن طريق 

        ما بين  أعمارهمطفالً وطفلة تتراوح )  ٣٠( قوامها  األطفالعشوائية من 
  أسبوعينسنوات وتطبيق االختبار عليهم مرتين بفاصل زمني قدره )  ٦ – ٥( 

وهو معامل ثبات مرتفع )  ٠.٨٣( والثاني  األولوبلغ معامل الثبات بين التطبيقين 
  .االختبار صالحاً للتطبيق  أصبحوبذلك 
  ) ١٩٢٦( اختبار رسم الرجل جلود انف هاريس  - ٢

 Good enough – Harrisاريس تم استخدام اختبار رسم الرجل لجود انف ه
وذلك لضبط تكافؤ مجموعتي الدراسة من حيث الذكاء ، ويؤكد االختبار على دقة 

وليس على المهارة الفنية في الرسم ، حيث  األطفالالمالحظة ، وارتقاء تفكير 
تعطى درجة لكل جزء من الجسم رسمه الطفل وتفاصيل الملبس وغير ذلك من 

  .مفردة )  ٧٧( ، وقد بلغت عدد مفردات االختبار  الخصائص القابلة للقياس
 ١٩٧٧: حطب  أبوفؤاد (  :اختيار هذا االختبار ما يلي  أسبابوكان من 

٢٥٤-٢٤٧ (  
  .شيوعاً واستخداماً  األطفالاختبارات ذكاء  أكثرمن  أنه 7

هــ  ١٣٩٤/١٣٩٥حطب لالختبار على البيئة السعودية عام  أبوتقنين فؤاد  7
     مـن سـن    األطفـال بمدينة مكة المكرمة على مرحلة الروضة وكانت عينة 

 .طفالً وطفلة ) ٢٥٦(سنوات )  ٦ – ٣( 
اختبار  ألنهسهولة تطبيق االختبار وتصحيحه ومالءمته لطبيعة عينة الدراسة  7

  غير لفظي وال يعتمد على القدرة اللغوية والكتابية لمن يؤديه

  :صدق االختبار 
تم حساب الصدق في عينة التقنين السعودية بحساب النسبة الحرجة لداللة 

وهي دالة عند )  ٣.٧٨( سنوات وكانت )  ٦ – ٥( الفروق بين متوسطي عمر 
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 (ASEP) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسسلسلة 

  

٨٢  

فؤاد ( . لة على صدق االختبار واعتبر نتائج تمايز العمر دال)  ٠.٠١( مستوى 
  ) ٣٠٩، ١٩٧٧: حطب  أبو

  :ثبات االختبار 
التطبيق على عينة التقنين السعودية  بإعادةتم حساب ثبات االختبار 

)  ٥( ريتشاردسون ووصل معامل الثبات لمرحلة  -واستخدام معادلة ثبات كيودر
حطب  أبوفؤاد ( . وهي نسبة عالية ) ٠.٨٩(سنوات )  ٦( ، و)  ٠.٨٥( سنوات 

 :٣١٢، ١٩٧٧ (  
  :السعودية  لألسرةمقياس املستوى االجتماعي واالقتصادي  - ٣

السعودية  لألسرةاستخدمت الباحثة مقياس المستوى االجتماعي واالقتصادي 
والتي قامت بتقنينه على البيئة السعودية ، وذلك )  ١٤٠١سهير عجالن ، ( إعداد

المستوى االجتماعي واالقتصادي لضبط تكافؤ مجموعتي الدراسة من حيث 
خاص بسكن :  األولالبعد  -١: وهي كالتالي  أبعاد أربعةويتضمن هذا المقياس 

    . )ته كثافة سكان الحي ، نوع السكن ، عدد حجرا: ( ويشتمل على  األسرة
 شراء الصحف والمجالت  (  األسرةخاص بوسائل الثقافة في : البعد الثاني  - ٢

الدخل (  لألسرةخاص بالحالة االقتصادية : البعد الثالث  -٣. ) قضاء العطالت 
  ) . لألسرةالشهري 

  :صدق املقياس 
صدق عينة التقنين السعودية عن طريق  تم حساب صدق المقياس على

الجذر التربيعي لمعامل الثبات  - ٢) . ٠.٩٩( المحكمين حيث بلغت نسبة االتفاق 
  ) . ٠.٩٩٧( وبلغ 

  :ثبات املقياس 
)  ٠.٩٩٤( حساب ثبات المقياس على عينة التقنين السعودية وقد بلغ تم 

  .وهو معامل ثبات مرتفع 
  :الدراسة  إجراءات

  :التجربة كالتالي  إجراءاتكانت 
تطبيق اختبار الذكاء ، واستمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي لتحقيق  - ١

  .التكافؤ 
قبلياً على المجموعة  تم تطبيق اختبار مهارة حل المشكالت لطفل الروضة - ٢

 عينة الدراسة  أطفالالضابطة والتجريبية بصورة فردية على كل طفل من 
هـ ١٤٢٦/١٤٢٧وذلك من قبل الباحثة في بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 

 .المجموعتين في مهارة حل المشكالت  أفرادوذلك لتحقيق التكافؤ بين 
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٨٣  

المجموعة  أطفاللمشكالت على حل ا ألسلوبتم تطبيق البرنامج التدريبي  - ٣
 .التعليم المعتادة على المجموعة الضابطة  أساليبالتجريبية بينما استخدمت 

التطبيق البعدي الختبار مهارة حل المشكالت على المجموعتين  إجراءتم  - ٤
في نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام ) عينة الدراسة ( الضابطة والتجريبية 

البرنامج في تنمية مهارة حل المشكالت  أثرهـ للوقوف على ١٤٢٦/١٤٢٧
 .الروضة  أطفاللدى 

المناسبة  اإلحصائية ساليباألباستخدام  إحصائياًتم رصد النتائج ومعالجتها  - ٥
  :القرى وهي كما يلي  أمبجامعة  اآلليعن طريق استخدام الحاسب 

  .العينة  إحصاءاتحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتوضيح  7
للمجموعات المستقلة لتوضيح داللـة الفـروق بـين     Ttestاستخدام اختبار  7

متوسطي درجات اختبار مهارة حل المشكالت لكل من المجموعة الضـابطة  
 .والتجريبية في االختبار القبلي والبعدي لكل منهما 

للعينات المرتبطة لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات  T testاختبار  7
  .بلي والبعدي للمجموعة التجريبيةلقاختبار مهارة حل المشكالت للقياس ا

  : نتائج الدراسة وتفسريها •
بين متوسطي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة :" ينص فرض الدراسة على 

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارة حل المشكالت  أفراددرجات 
  " .لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي في اختبار حل المشكالت 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب داللة الفروق بين متوسطي 
)  ٨( للعينات المستقلة وجدول  T – testالمجموعتين باستخدام اختبار  أفراددرجات 

  .يوضح النتائج 
يتضح ارتفاع قيمة متوسط درجات المجموعة التجريبية )  ٥( من جدول 

ة بين المجموعتين لصالح إحصائيفي القياس البعدي ، وأن هناك فروقاً دالة 
للموقف )  ٠.٠٠٠( و األولللموقف )  ٠.٠٠٢( المجموعة التجريبية عند مستوى 

 أن الفرض قد تحقق  أيللموقف الخامس )  ٠.٠٠٧( الثاني والثالث والرابع ، 
وتفسير ذلك أن المجموعة التجريبية قد تدربت على مهارة حل المشكالت من 

على مهارة حل  أفرادهاذلك في زيادة مهارة  أسهمخالل البرنامج المقدم لها وقد 
  .المشكالت

، مصطفى عبد  ١٩٩٠عزة خليل ( اسة مع نتائج دراسة وتتفق نتائج الدر
 ,Heather Andrea)، وهيثر اندريا وهولمز  ١٩٩٦السميع وسميرة عبد العال 

Holmes, 1996)  وجو بيركينز وكواما ،(Juue Perkins, Quamma, 1997)  
 ,Jeon Ghwa, Lee)، وجون جوا لي  (Heather, A. Holmes, 1997)وهيثر هولمز 

  ، وفرماوي محمد وعبد الرحيم  (Jennifer, Ashley, 1998)، وجينيفر آشلي  (1998
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٨٤  

 Jeffry Michael)، وجفري ميشال جريدلين  ١٩٩٩سالمة وسمير يونس 
Gredlein, 2001)  وجودي بين ابرلي ،(Jody Lynn, Eberly, 2001)  وسحر ،

  (Susan Leonard, Wilkens, 2002)، وسوزان لونارد ويلكينس  ٢٠٠١توفيق 
  ) ٢٠٠٣وسمر الدويني 

للمجموعة  داللة الفروق بني متوسطي درجات اختبار مهارة حل املشكالت للقياس البعدي)  ٨( جدول 
  ) ٦٠=  ن ( الضابطة والتجريبية 

مواقف 
املتوسط   ن  اموعة  املشكالت

  احلسايب
االحنراف 
مستوى   قيمة ت  املعياري

  الداللة
  الموقف
  األول

  ١.٠٣  ٢.٨٠ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٢  ٣.٢٤٧  ٠.٨٧  ٢.٠٠  ٣٠  ضابطة
  الموقف
  الثاني

  ٠.٣١  ٢.٩٠ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٥.٣٥٧  ٠.٧٦  ٢.١٠ ٣٠  ضابطة
  الموقف
  الثالث

  ٠.٤٨  ٢.٦٧ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٥.٧٩٩  ٠.٧٤  ١.٧٣ ٣٠  ضابطة
  الموقف
  الرابع

  ٠.٥٠  ٢.٧٧ ٣٠  تجريبية  ٠.٠٠٠  ٧.٩٧٠  ٠.٦٨  ١.٥٣ ٣٠  ضابطة

  الموقف الخامس
  ٠.٦٨  ١.٥٧ ٣٠  ضابطة

٠.٠٠٧  ٢.٧٧٨  
  ٠.٨٠  ٢.١٠ ٣٠  تجريبية

  :تفسير الباحثة لنتائج مهارة حل المشكالت فهو كما يلي  ماأ
علمي صـحيح اكسـبهم    بأسلوبعلى مهارة حل المشكالت  األطفالتدريب  7

في  اآلخرين إلىواالعتماد عليها في حل مشكالتهم دون اللجوء  بأنفسهمالثقة 
  .حلها 

الفرصة للطفل للتفكيـر وطـرح    أتاحتالعصف الذهني  إستراتيجيةاستخدام  7
العديد من الحلول الممكنة وغير الممكنة في حرية وانطـالق وتشـجيع مـن    

غير عادية ومنهـا علـى سـبيل     أوالباحثة لطرح الحلول مهما كانت سخيفة 
م الذين يجب علـيهم  وه األلعابالعفاريت هم الذين قاموا بخلط  إن: " المثال 
سيحضر الشرطة لمعاقبـة زميلـه علـى     بأنه"  آخرطفل  وإجابة، " ترتيبها 
 " .ضربه 
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ضـد ؟ ثـم المناقشـة     أوضد مع ذكر السبب لماذا مـع   أوتقييم الحلول مع  7
الختيار الحل المرضي للمشكلة  لألطفالوالمفاضلة بين الحلول وترك الحرية 

لباحثة وتقييم مدى نجاحه مـن خـالل تـوفير    ثم متابعة تنفيذ العمل من قبل ا
الفرصة للتفاعل والتواصل مـع   لألطفال أتاحوالوسائل المناسبة مما  األدوات

 .حل المشكالت  إلىالباحثة وزمالئهم للتفكير في التوصل 
حل تبـادر   ألول األطفالاختيار  إلى األولارتفاع قيمة الموقف  إرجاعيمكن  7

والصـحون   واألكـواب ذهنهم وهو وضع سالل لجمـع بقايـا الطعـام     إلى
 األطفـال اختيـار   إلىالبالستيكية ، كما يرجع ارتفاع قيمة الموقف الخامس 

ذهنهم لعدم اكتمال نموهم المعرفي للتواصل مع زمالئهم  إلىحل تبادر  ألول
 وأنظمـة وهو الضرب برغم معـرفتهم بقـوانين    األسرعالحل  إلىولجوئهم 

  .روضة ال

  : توصيات الدراسة  •
  :في ضوء نتائج الدراسات توصي الباحثة بما يلي 

االهتمام بالتخطيط المنظم لبرامج التدريب على مهارات التفكير ومنها مهـارة   7
  . األطفالحل المشكالت في برامج رياض 

الروضة على اكتساب مهارات التفكير ومنها مهـارة   أطفالاالهتمام بتدريب  7
 .حل المشكالت 

 موجهـات  ( الخدمة  أثناء األطفالدورات تدريبية للعامالت في رياض  إقامة 7
 .لتدريبهن على كيفية استخدام مهارة حل المشكالت ) مديرات ، معلمات 

بمـا يسـمح بتـدريبها علـى      األطفـال معلمة رياض  إعدادتطوير برامج  7
اتخـاذ القـرار ، حـل    : استراتيجيات حديثة لتنمية تفكير طفل الروضة مثل 

  .المشكالت 

  :الدراسات املقرتحة  •
  :تقترح الباحثة القيام بالدراسات التالية 

 ، علمية ، اجتماعيـة   أخرىفعالية برنامج تدريبي على مهارة حل مشكالت  7
  .حياتية لدى طفل الروضة 

 .التفكير وعالقته بالقدرة على حل المشكالت  أنماطعن  دراسة 7
الروضـة   أطفـال فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارة حل المشـكالت لـدى    7

 . األدوارالقصة ، لعب : مثل  أخرىباستخدام استراتيجيات 
حـل المشـكالت لـدى     أسلوبفعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارة استخدام  7

 .الخدمة  وإثناءقبل  األطفالمعلمات رياض 
حل المشكالت مع المعلومـات والمفـاهيم والمهـارات     أسلوبدراسة لدمج  7

 اً في المملكة العربية السعوديةالمطبقة حالي األطفالالواردة في منهج رياض 
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  :قائمة املراجع •
  :املراجع العربية :  أوالً 
  .القرآن الكريم  - ١
مدارس الرواد ، الرياض  .  " تعليم التفكير" ) :  ١٩٩٩( الحارثي  إبراهيم - ٢

 .المملكة العربية السعودية 
 دار المعارف ، القاهرة .  "علم النفس  أصول" ) :  ١٩٩٥( عزت راجح  أحمد - ٣
مكتبة . " علم النفس التربوي ) : "  ١٩٩٠( حطب  أبوصادق وفؤاد  آمال - ٤

 .المصرية ، القاهرة  األنجلو
 إلىمن مرحلة الجنين  اإلنسانو نم" ) :  ١٩٩٥( حطب  أبوصادق وفؤاد  آمال - ٥

 .المصرية ، القاهرة  األنجلوالطبعة الثالثة ، مكتبة . "مرحلة المسنين 
متكامل الترتيب ، التدريس  أسلوب.  "تدريس التفكير " ) :  ١٩٩٥( باري بيير  - ٦

 ز عبد الوهاب البابطين ، الرياض  عبد العزي: من اجل تنمية التفكير ، ت 
 . ١٨٩ – ١٦٩ربي لدول الخليج ، ص مكتبة التربية الع

استخدام الحاسوب في التدريب على حل المشكالت  أثر" ) :  ٢٠٠١( بثينة بدر  - ٧
 .رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية للبنات بمكة المكرمة . "  الرياضية

معجم علم النفس والطب " ) :  ١٩٩٥( جابر عبد الحميد وعالء الدين الكفافي  - ٨
 .، القاهرة  ٦المصرية ، ج  األنجلومكتبة  ." النفسي 

 األمثلةمع مئات ( تدريس مهارات التفكير " ) :  ٢٠٠٣( جودت سعادة  - ٩
 .، دار الشروق للنشر والتوزيع ، رام اهللا  األولىالطبعة . ) " التطبيقية 

 ٤عالم الكتب ، ط . "علم نفس الطفولة والمراهقة " ) :  ١٩٧٧( حامد زهران  -١٠
 .القاهرة 

الوحدات التعليمية في ضوء مهارات التفكير " ) :  ٢٠٠٤( حميدة الغامدي  -١١
، وزارة  خصائص واحتياجات: ندون الطفولة المبكرة .  " األطفالرياض لمرحلة 

 . ٣٨ – ١مركز الملك فهد الثقافي ، الرياض ، ص  التربية والتعليم ،
دمج مهارات التفكير الناقد " ) :  ٢٠٠٥( روبرت سوارتز وساندرا باركس  -١٢

عياش وفاطمة يوسف  أبو أحمدعماد : ت .  "دليل تصميم الدروس  واإلبداعي
 . إدراكالعربية المتحدة ، مركز  اإلمارات ظبي ، أبوالبلوشي ، 

وتصميم التجارب في البحوث النفسية  اإلحصاء" ) :  ١٩٩٥( زكريا الشربيني  -١٣
 .المصرية  األنجلوة ، مكتبة القاهر.  "والتربوية واالجتماعية 

الرياض  أطفالفعالية برنامج مقترح لتنمية قدرة "  ) :  ٢٠٠١( سحر توفيق  -١٤
رسالة .  " حل المشكالت من خالل بعض المواقف الحياتية أسلوبعلى استخدام 

 .كلية التربية ، جامعة المنصورة دكتوراه غير منشورة ، 
على مهارات حل  األطفالفعالية برنامج لتدريب "  ) :  ٢٠٠٣( سمر الدويني  -١٥

رسالة ماجستير غير .  " األطفالالمشكالت باستخدام اللعب في مرحلة رياض 
 .، كلية التربية  اإلسكندريةمنشورة ، جامعة 

دراسة : لحل بعض المشكالت  كأسلوباللعب " ) :  ١٩٩٠( عزة عبد الفتاح  -١٦
 رسالة ماجستير غير منشورة . "  سةمرحلة ما قبل المدر أطفالتجريبية على 

 .معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 
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٨٧  

المجلد . " بحوث في تقنين االختبارات النفسية " ) :  ١٩٧٧( حطب  أبوفؤاد  -١٧
 .المصرية ، القاهرة  األنجلو، مكتبة  األول

  ١دراسات وبحوث ، ط . " علم النفس المعرفي " ) :  ٢٠٠١( فتحي الزيات  -١٨
 .، دار النشر للجامعات ، القاهرة  ١ج

، دار  األردن. " تعليم التفكير مهارات وتطبيقات " ) :  ١٩٩٩( فتحي جروان  -١٩
 .الكتاب الجامعي 

المفاهيم الدينية " ) :  ١٩٩٩( فرماوي محمد وعبد الرحيم سالمة وسميرة يونس  -٢٠
والفنية والحركية المناسبة لطفل الروضة  االجتماعية واللغوية والعلمية والرياضية
 دراسات في المناهج وطرق التدريس. "  وتنمية بعضها باستخدام حل المشكالت

 . ١٤٤-٩٩ص  هج وطرق التدريس ، العدد الستون الجمعية المصرية للمنا
التابعة للرئاسة  األطفالتقويم منهج رياض " ) :  ٢٠٠٠( فضيلة زمزمي  -٢١

معهد البحوث التربوية والنفسية . " البنات بالمملكة العربية السعودية العامة لتعليم 
 . ٨٧ – ٥ص  القرى ، أمجامعة 

 األطفالالطفل ومهارات التفكير في رياض " ) :  ٢٠٠١( فهيم مصطفى  -٢٢
 .، دار الفكر العربي ، القاهرة  ١ط .  "والمدرسة االبتدائية 

. " والحضانة  األسرةته بين نمو الطفل وتنشئ"  ) :  ١٩٨٠( فوزية دياب  -٢٣
 .في مرحلة الحضانة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة  األطفالسلوك تربية 

قراءات في مهارات التفكير وتعليم التفكير الناقد " ) :  ١٩٩٧( فيصل يونس  -٢٤
 .دار النهضة العربية ، القاهرة .  " اإلبداعيوالتفكير 

.  "مناهج التعليم تنمية التفكير " ) :  ٢٠٠٠( المؤتمر العلمي الثاني عشر  -٢٥
 .، جامعة عين شمس ، القاهرة  األولالجمعية المصرية للمناهج ، المجلد 

جامعة الملك . "  األطفالتوجيه " ) :  ١٩٨٣( سهام مناع : ماريان ماريون ، ت  -٢٦
 .المملكة العربية السعودية  فيصل ،

 إلىالنمو من الطفولة " ) :  ١٩٨٠( نصور وفاروق عبد السالم محمد جميل م -٢٧
 .تهامة ، المملكة العربية السعودية  ." المراهقة 

فعالية استخدام التعلم " ) :  ١٩٩٦( مصطفى عبد السميع وسميرة عبد العال  -٢٨
دراسة  –الرياض  أطفالالتعاوني في تنمية مهارة حل المشكالت لدى 

، الجمعية المصرية للمناهج  في المناهج وطرق التدريسدراسات .  "استطالعية
 . ١٨٨-١٦١وطرق التدريس ، العدد الثامن والثالثون ، ص 

كمناخ لتنمية التفكير االبتكاري  األركانفعالية نظام " ) :  ٢٠٠٣( منى عافية  -٢٩
 .رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس .  "لدى طفل الروضة 

الجمعية . " مناهج التعليم تنمية التفكير" ) :  ٢٠٠٠( المؤتمر العلمي الثاني عشر  -٣٠
 .المصرية للمناهج ، المجلد األول ، جامعة عين شمس ، القاهرة 

 دار الفكر العربي ، عمان . "  لألطفالتعليم التفكير " ) :  ٢٠٠٣( نايفة قطامي  -٣١
 . األردن

وزارة التربية ) :  ٢٠٠٤) ( واحتياجاتها خصائصها ( ندوة الطفولة المبكرة  -٣٢
 .والتعليم ، مركز الملك فهد الثقافي ، الرياض 
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٨٨  

 األهلية. " تطوره وطرق تعليمه  – األطفالتفكير " ) :  ١٩٩٠( يوسف القطامي  -٣٣
  . األردنللنشر والتوزيع ، 

  : األجنبيةاملراجع : ثانيًا 
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