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  *ويســرزان ع. د
  **سلوى مرتضى. د.أ

 
قة حل املشكالت يف إكساب أطفال الروضة جمموعة من         دف هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية طري      

  . مهارات التفكري
ـ            نولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة  بتجريب هذه الطريقة على جمموعة من أطفال الروضـة م

بعدي لقيـاس   -قامت بإعداد اختبار قبلي    األنشطة املخصصة لتطبيقها، كما      خالل إعداد جمموعة من   
 تعلمت بطريقة املعلمـة  ( و مشلت عينة البحث جمموعتني ضابطة     .الروضةمهارات التفكري لدى أطفال     

) ٢١(مـن   اموعة  ،  من مدينة دمشق و تألفت        ) املشكالت لتعلمت بطريقة ح  (و جتريبية ) التقليدية
ـ           ءوبعد االنتها . طفالً وطفلة  البعـدي   -ي من تنفيذ التجربة و مجع البيانات املتعلقة باالختبـار القبل

  :مايليالنتائج قد أظهرت و.  إحصائياًوحللت وعوجلت 
 بـني متوسـطات درجـات أطفـال     ٠,٠٥ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        اًفروق -١

 يف االختبار البعدي ملهارات التفكري احملددة        ة لصاحل اموعة التجريبي   ةاموعتني الضابطة و التجريبي   
 -ومهـارة حتديـد العالقـات   –ومهارة املقارنة -جمتمعة ومنفردة وهذه املهارات هي مهارة التصنيف   

  .واملهارة اإلنتاجية
 يف أداء اموعة الضابطة يف االختبار البعدي لكن ليس بالدرجة نفسها اليت حتسن فيها               اً حتسن -٢

إن هذه النتائج تؤكد فاعلية طريقة حل املشكالت يف إكـساب األطفـال             . ةأداء اموعة التجريبي  
يف ضوء هذه النتائج خرجت الدراسة مبقترحات من أمهها ضرورة االهتمام بتنمية            و  . مهارات التفكري 

 من أهداف التربية،  والعمـل علـى تـدريب           نه هدف رئيسي  ألالتفكري من عمر الروضة     مهارات  
  . املعلمات على الطرائق التربوية احلديثة يف التعليم اليت تركز على إجيابية املتعلم

تعلّمية اجتماعية آمنة    –وضرورة  توافر بيئة تعليمية      . يف غرفة النشاط  ختفيض أعداد األطفال     -٣
  .هومشوقة تعمل على تنمية التفكري وتطوير مهارات

  
  . سورية– جامعة دمشق –كلية التربية * 
  . سورية– جامعة دمشق –كلية التربية * * 
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– 
ب احلياة حتديات خطرية وضخمة وعلى رأسها إن التحديات العاملية الراهنة واملستقبلية يف خمتلف جوان       

 وإن هذه التطورات العاملية اليت يفرضها الواقع القائم متلي علـى           .والتقيناالنفجار املعريف   ثورة االتصال و  
  .)٦٩،  ص  ٢٠٠٢الـسيد،    (التحديات  لتلك  يستجيب التربية أن جتدد بنيتها وأهدافها وطرائقها جتديداً      

جديد على التربية يف رياض األطفال أن تكون التربية يف هذه املرحلة متسمة              الت اوإن من أهم جوانب هذ    
 على الـتفكري والتحليـل      هوخصائصه وحتث باملرونة وأن تكون مستمرة وتليب حاجات الطفل ومتطلباته         

  . املبادرة والنقدو
 من الطفل  جتعلأنشطة متنوعة إىل برامج رياض األطفال  و قإلدخال طرائ ومن هنا فإن الضرورة ملحة      

حموراً لعملية التعلم،  وتأيت على رأس هذه الطرائق طريقة حل املشكالت مع أطفال الروضة اليت أوالهـا               
التربويون اهتماماً متزايداً يف اآلونة األخرية،  والسيما أن العديد من الدراسات والبحوث قـد أثبتـت                  

  . فاعليتها
العتـوم  (>> تشاف احلل ملـشكلة حمـددة     فطريقة حل املشكالت تعين التفكري من أجل اك       << 
  ).٢٥١، ص٢٠٠٥واجلراح، 

يعد سلوك حل املشكلة اجلانب األهم من جوانب توظيف التفكري واستخدامه يف احلياة اليومية من أجل 
  .  قف الغريبة والتفكري باحللول البديلة واملتنوعة هلذه املواقفامواجهة املو

املشكالت مع أطفال الروضة تدريب الطفل وإعداده على كيفية       فامليزة األساسية يف تطبيق طريقة حل       
مواجهة مشكالت احلياة اليومية بطريقة إجيابية ميارس فيها مهارات التفكري للوصول إىل احللول واحلقائق              

اعتبار ببنفسه،  والسيما أن اهلدف األمسى من التربية يف وقتنا املعاصر أصبح تنمية التفكري وتطوير مهاراته         
أن نبدأ بتعليم التفكري    فمن اهلام جداً    << لذلك. ي للفرد  التفكري ميثل أحد أرقى أشكال النشاط العقل       أن

 .>>وتطوير مهاراتـه الـصاحلة ملتطلبـات القـرن الواحـد والعـشرين منـذ عمـر الروضـة         
(Unutkan,2006,p78) .  

رات األطفـال   ومن هنا كان لزاماً على الروضة أن تسهم يف  استثمار أقصى حد ممكـن مـن قـد               
وطاقام الفكرية من مراحل مبكرة من حيام، من خالل تطبيق الطرائق التربوية احلديثة اليت تركز على                

وبناًء على ما سبق فإن الباحثة تتصور أن حبث فاعلية طريقة حل املـشكالت يف          .  إجيابية املتعلم وفاعليته  
دون يف هـذا  ي ملا سبق أن أجراه باحثون عداالًتنمية مهارات التفكري لدى أطفال الروضة سيكون استكم     

فإذا ما استطعنا أن ننمي التميز والدقـة        <<.   التفكري تا يف إكساب األطفال مهارا    هاال، ملعرفة دور  
يف التفكري بطريقة ناجحة فإننا سنتمكن من الوصول إىل جمتمع ناجح،  وهو جمتمع التفكري الذي سيحقق                 

أي إننا حباجة لتعلـيم أطفالنـا كيـف         ) ٢٧،  ص  ٢٠٠٣حبيب،  . (>>ياةفيه أفراده التعلم مدى احل    
يتعلمون وكيف يفكرون منذ نعومة أظافرهم،  ملواجهة التحديات واملشكالت اليت تواجههم من خـالل             
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 حتقق هلم التكيف والتأقلم مع بيئام وعصرهم الذي ارتبط فيه النجاح والتفوق     تزويدهم مبهارات تفكريية  
 .على التفكري اجليد واملهارة فيهمبدى القدرة 

 
تنبه الكثري من بلدان العامل إىل ِمسألة حتسني التفكري وتطوير مهاراته عند املتعلمني وأصبح ذلك هدفاً                

ومل تعد النظرة التقليدية للتعليم تركز فقط على التساؤل ما الذي نعلمه للمـتعلم؟              . من أهدافهم التربوية  
بالتساؤل كيف نعلمه؟ وملاذا نعلمه؟ ويف هذا الصدد ركزت املناهج والبحـوث التربويـة يف               وإمنا تم   

طريقة فعالـة   ر كل األطفال خبربة حل املشكالت بوصفها        الواليات املتحدة األمريكية على ضرورة أن مي      
لتحليل و املقارنة   لتنمية التفكري وتطويره على اعتبار أا تتطلب من األطفال القيام مبهارات متعددة مثل ا             

و وضع التخمينات واقتراح احللول،  ومالحظة التشابه واالختالف،  والقدرة على رؤيـة املعطيـات يف        
املشكلة ومن مث العمل على تطبيق اخلربات واملعلومات السابقة واستخدامها لفهـم اخلـربات اجلديـدة                

 .(Gliidden, 2001, 1-2). ومتثلها
األثر يف تعليم املتعلم كيف يفكر؟ وكيف يتعلم ؟ يف عامل مـتغري متجـدد    لطريقة التعليم بالغ    نأي إ 

و مل تعد الطرائق التربوية القائمة على أساليب احلفظ والتلقني وحشو     . أصبح حمتوماً على الطفل أن يعيشه     
ب املعلومات مناسبة لروح العصر، بل إن احلاجة تدعو إىل إتاحة الفرصة للطفل للتفكري والبحث والتجري              

من أجل احلصول على املعارف واحلقائق بنفسه، وإذا كان االهتمام عاملياً بالتفكري ومهاراته وأدواته فمـا         
 تدريب أطفالنا الصغار على تنمية التفكري وتطوير مهاراته يف مراحل مبكرة من حيام،  من                أحوجنا إىل 

  .ملواجهة حتديات عامل الغدأجل تربيتهم تربية فكرية سليمة تساير تطور العصر وتقدمه وتعدهم 
هلذا أرادت الباحثة التحقق من مدى تطبيق املعلمات للطرائق التربوية احلديثة مع األطفال اليت حتـث                
على فاعلية الطفل وإجيابيته، فقامت جبولة استطالعية على عدد من رياض األطفال موزعـة يف منـاطق                 

ووجدت الباحثـة أن  )  املخيم-كفرسوسة- برزةمساكن-ركن الدين -املزة(خمتلفة يف مدينة دمشق مثل    
ن،  وأن املعلمات مازلن   والواقع شيء خمتلف متاماً عن الشعارات والنظريات التربوية اليت ينادي ا التربوي           

يقمن بالدور األكرب يف تعليم الطفل بل إن مصدر املعلومات األول،  وأن يتبعن الطرائق التلقينيـة  يف                   
يطرحن على األطفال أسئلة تفكريية من مستويات بسيطة كتعداد أشياء أو تسمية أشياء             تعليم األطفال، و  

فدور الطفل هو   . بسيطة، دون طرح أسئلة تتطلب عقد مقارنات أو تصنيفات أو استنتاج حل ملشكلة ما             
  .االستماع والتكرار واحلفظ للحروف أو األرقام  اليت مسعها من معلمته

بل حىت أن بعض األطفال كانوا نيامـاً  . يب، وال منفعل مع املوقف التعليميأي إن دوره سليب غري إجيا   
إن هذه املواقف دفعت الباحثة لكـثري مـن األسـئلة    .  على مقاعدهم أثناء شرح املعلمة للخربة التربوية    

طرحتها على املعلمات بشأن الطرائق احلديثة مثل طريقة حل املشكالت وعدم تطبيقهـا مـن قبلـهن،                  
فأجابت املعلمات مجيعهن بأن    . اعلية الطفل وإثارته والتركيز على احلفظ و التكرار للمعلومات        وغياب ف 

هذه هي رغبة األهل يف أن يكتب الطفل وحيفظ احلروف ويعد األرقام من أجل أن يكون جاهزاً للصف                  
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 لألطفال يف غرفة وأضافت املعلمات أن األعداد الكبرية    .   معه صعوبات القراءة والكتابة    األول وال يعانون  
عـن أـن غـري     النشاط ال تسمح بتطبيق مثل هذه الطريقة اليت تتطلب عدداً قليالً من األطفال، فضالً         

  .  يف جمال التعامل مع األطفال وكيفية تعليمهمةملمات مبثل هذه الطرائق ومل خيضعن لدورات تدريبي
طرائق فهناك املقاعد وال تتوافر مساحة وأكدت املعلمات عدم جاهزية غرفة النشاط لتطبيق مثل هذه ال        

وأضافت املعلمات أن يقتصرن .واسعة لألطفال للعمل معاً، أو القيام بتجارب وأنشطة مشتركة مع أقرام
على الصور لتقدميها لألطفال يف أثناء شرحهم ألية معلومة أي ال تتوافر األلعاب والوسائل اليت تـسمح                 

  .للحصول على املعارف بأنفسهملألطفال باللعب والتفاعل معها 
 ونتيجة اإلطالع على   دمشقرياض األطفال يف نتيجة اجلولة االستطالعية لعدد من    ه إن :وميكن القول 

وجـدت  ) الدااليت،  كلش،  صاصيال،  عـويس       (عدد من الدراسات السابقة يف ميدان رياض األطفال         
  : تعاين مشكالت عديدة أمههاالباحثة أن رياض األطفال  

  .  ميدان رياض األطفاليفمثل طريقة حل املشكالت  تربوية احلديثةافتقار املعلمات إىل الطرائق ال -١
عدم إعداد املعلمات مبا يتناسب مع نظريات التعلم احلديثة وبقاء نسبة مرتفعة من املعلمات غـري         -٢

  .ريبية يف جمال التفكري، فضالُ عن عدم خضوع املعلمات لدورات تد للتعليم يف الروضةمؤهالت تربوياً
من أجل إكـساب أطفـال       تعلمية   –طريقة تعليمية   بوصفها  طريقة حل املشكالت     طبيقعدم ت  -٣

  .   افتقار األطفال إىل تطبيق  هذه الطريقةيالروضة مهارات التفكري أ
ـ      ة كل هذا دفع الباحثة إىل جتريب طريقة حل املشكالت وتطبيقها على األطفال وإشراكهم فيها ملعرف

أثرها ليس يف كسب املعارف فحسب،  بل يف إكسام مهارات التفكري اليت أصبحت من ضروريات احلياة 
 مع أي موقف من مواقف حياته وحل مشكالته اليت يصادفها معتمداً على             لجلعل الطفل قادراً على التعام    

  .جتاربه وخرباته السابقة
ر إدخال طريقة حل املشكالت ضمن برامج       الرئيس ما هو أث   وميكن حتديد مشكلة البحث بالسؤال      

  رياض األطفال يف إكساب أطفال الروضة مهارات التفكري؟
 
  :أمهية البحث من النقاط التالية تنبع 
 املرحلة اخلصبة والذهبية  لتكـوين أمنـاط الـتفكري           بوصفها أمهية مرحلة الطفولة املبكرة        -١-٣

  .  واملعارف واخلرباتاتموهسيات املفوالسلوك وبناء أسا
 ه أمهية طريقة حل املشكالت بوصفها طريقة تربوية حديثة تسهم يف توظيف التفكري واستخدام-٢-٣

املالحظة والتحليـل،  واالسـتنتاج    طفل عند مواجهة أي موقف يتطلب إليه    يف احلياة اليومية، ميارسها ال    
 هاماً جيب أن ميارسه الطفل منذ الصغر حلل مـا           اًل أسلوب  متث أي إا .هابللتوصل إىل حلول خمتلفة و جتري     

   .  يواجهه من مشكالت حياتية بسيطة
  تعد مبثابة املفتاح األساسي لتسليح األطفال بأدوات املعرفة اليت تبقى أمهية مهارات التفكري  -٣-٣
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 على الكم املعريف    صاحلة متجددة أبداً بتغيري الزمان واملكان، فالنجاح يف مواجهة هذه التحديات ال يعتمد            
   .بقدر ما يعتمد على كيفية استخدام املعرفة وتطبيقها، و كيفية العيش بنجاح يف عصر املعلومات

 
 تعلمية يف إكساب    -طريقة تعليمية طريقة حل املشكالت يف رياض األطفال بوصفها        جتريب   -١-٤

الطريقة السائدة يف الروضـة ملعرفـة فاعليتـها         وموازنتها ب مهارات التفكري   أطفال الروضة جمموعة من     
  .بعدي-ونتائجها من خالل تطبيق اختبار قبلي

  . جتريب طريقة حل املشكالت مع األطفال تقدمي مقترحات ميكن اإلفادة منها عند -٢-٤
 

  :يف ضوء األهداف جييب البحث عن األسئلة التالية
إكساب أطفال الروضة جمموعـة  شكالت يف رياض األطفال يف  حل املةأثر تطبيق طريق   ما   -١ – ٥
  مهارات التفكري؟من 

  طريقة حل املشكالت؟ ا نتيجة التعلم بتقدم اليت يقترحات ما امل-٢ -٥
 

  :الفرضيات املتعلقة بالطريقة
أطفـال   بني متوسط درجات     ٠,٠٥فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة        س هناك    لي -١ -٦

 قبلـي  ال التطبيـق لدىمهارات التفكري  اموعة التجريبية ومتوسط درجات أطفال اموعة الضابطة يف         
  .لالختبار
 بني متوسط درجات أطفـال      ٠,٠٥فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة        س هناك    لي -٢ -٦

 البعـدي   كري لدى  التطبيق   مهارات التف اموعة التجريبية ومتوسط درجات أطفال اموعة الضابطة يف         
  لالختبار
 بني متوسط درجات أطفـال      ٠,٠٥فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة        س هناك    لي -٣ – ٦

  .لتطبيق البعدي لالختبارلدى ا  مهارات التفكرياموعة التجريبية يف التطبيق القبلي ومتوسط درجام يف
 بني متوسط درجات أطفـال      ٠,٠٥وى داللة   عند مست   فرق ذو داللة إحصائية    ليس هناك  -٤ – ٦

  . لتطبيق البعدي لالختبارلدى ا  مهارات التفكرياموعة الضابطة يف التطبيق القبلي ومتوسط درجام يف
 
 وذلك لعدم التمكن من الضبط الكامل والدقيق للعوامل          منهج البحث احلايل املنهج شبه التجرييب      تبعي

فاملخطط شبه التجرييب الذي جيـرى يف امليـدان    << واليت ميكن أن تؤثر يف سري التجربة         احمليطة بالطفل 
مباشرة، يوفر بديالً جيداً للمخطط التجرييب الصارم الذي جيري غالباً يف املخرب،  وقد يكون من املمكـن   

ت تطبيق هذا املخطط على مواقف جتريبية وال يقتضي ارب أن ميلـك الـضبط املطلـق للمتحـوال                 
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 ١١٢

 يعتمـد  فالدقة واملوضوعية تقتضيان إتباع هذا املنهج، كمـا و     ) ١٧٠، ص ٩٩١محصي،  (>>التجريبية
التقليديـة   ملقارنة فاعلية طريقة حل املشكالت بطريقة املعلمة  على جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة    البحث

  .  مهارات التفكريجل إكساب أطفال الروضة جمموعة منأ من واختبار فاعليتها
 

سنوات وميثـل ذلـك   ) ٦-٥(  طفالً وطفلة من عمر ١٥٥١٦بلغ عدد أفراد اتمع األصلي للبحث     
 وفق الدليل اإلحصائي    ٢٠٠٨-٢٠٠٧عدد أطفال الفئة العمرية الثالثة املسجلني يف رياض األطفال لعام           

  . الصادر عن وزارة التربية
بلـغ  فقد  سنوات) ٦-٥(ة من أطفال الروضة  ثصودة هي الفئة الثال   الفئة العمرية املق  إن   : البحث ةعين

 جمموعـة و طفالً وطفلـة     )٢١(  جتريبية جمموعة توزعت العينة إىل     . وطفلة طفالًً) ٤٢(عدد أفراد العينة    
موعتني الـضابطة   ا،  كان انتقاء الروضة انتقاء مقصوداً اختريت عينتا أطفال            طفالً وطفلة  )٢١(ضابطة

  .  عشوائياًوالتجريبية
 
–  ٥ على عينة من أطفال الروضة الفئة العمرية الثالثة من      طُبق البحث-
  .سنوات٦

٢ – ٩- :يف املنطقة اجلنوبية من دمشق طُبق البحث   
  ٢٠٠٨عام ٣ /٢٠ و٢/ ١املدة الزمنية الواقعة بني طُبق البحث يف  

 
وميثل متغري الطريقة ويتضمن طريقة حل املشكالت    
وميثل الدرجة اليت حيصل عليها الطفل يف اختبار مهارات التفكري .  
 

القال و ناصر، ( يق األهداف وهو هدف أساسي من أهداف مدخل النظممدى النجاح يف حتق :الفاعلية
  )٢٠٣، ص١٩٩٦

مدى التحقق من جناح الطريقة املطبقة وقدرا على إكساب أطفال الروضة مهـارات             :ًّتعرف إجرائياً 
  . التفكري

، ٢٠٠٥العتوم واجلراح، (>>  التفكري من أجل اكتشاف احلل ملشكلة حمددة     :طريقة حل املشكالت  
  .وقد تبنت الباحثة هذا التعريف). ٢٥١ص
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عمليات عقلية دقيقة وحساسة تتداخل ببعضها بعضاً عندما نبدأ بـالتفكري،  وقـد   : مهارات التفكري 
. حددت هذه املهارات منها التذكر،  التمييز،  التنبؤ،  التركيب،  استنتاج العالقات والوصول إىل النتائج            

  .)٩،  ص٢٠٠٣باير،  (
املرغوب إكساا ألطفال الروضـة وجـرى        جمموعة من املهارات احملددة   :  إجرائياً مهارات التفكري 

  .واملهارة اإلنتاجية-مهارة الترتيب-مهارة حتديد العالقات-مهارة املقارنة-مثل مهارة التصنيف حتديدها
وهي مهارة فكرية تتضمن وضع األشياء يف جمموعات علـى أسـاس خصائـصها             :مهارة التصنيف 

  .)١٩٣،  ص٢٠٠٤مارزانو وآخرون،   (.املشتركة
قدرة الطفل على تصنيف األشياء املقدمة إليه وفق فئات حمـددة بـشكلها              :مهارة التصنيف إجرائياً  

  .الصحيح وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها يف اختبار مهارات التفكري
واالختالف بني شيئني ديد أوجه الشبه هارات تنظيم املعلومات،  تتطلب حت هي إحدى م:مهارة املقارنة

  ).١٦١،  ص٢٠٠٢جروان،  (أو أكثر عن طريق تفحص العالقات بينهما 
قدرة الطفل على التفريق بني األشياء املقدمة إليه وفق خاصية حمددة بـشكلها             : إجرائياً مهارة املقارنة 

  ..الصحيح بالدرجة اليت حيصل عليها يف اختبار مهارات التفكري
 مهارة فكرية تمكن املتعلم من توضيح العالقات الداخلية اليت حتدد األمناط            : :مهارة حتديد العالقات  

والعالقات، فالعالقات ميكن أن تكون عالقة سبب ونتيجة أو عالقة رأسية أو عالقة زمنيـة أو عالقـة                   
  .)٩٦،  ص٢٠٠٧أبو جادو ونوفل،  ... (مكانية أو عالقة جزئية أو عالقة تناظر أو عالقة أشكال

 قدرة الطفل على البحث عن عالقة ما بني األشياء املقدمة إليه وتقاس             :إجرائياً ديد العالقات مهارة حت 
  .بالدرجة اليت حيصل عليها يف اختبار مهارات التفكري

إخضاع العناصر أو املفردات إىل تنظيم تبعاً ملعيار معني،  أو هي تسلسل للمفردات وفقاً :مهارة الترتيب
  .)٩٠،  ص٢٠٠٧و جادو ونوفل،  أب(ملعيار حمدد سلفاً 

قدرة الطفل على ترتيب عناصر من األصغر لألكرب وتقاس بالدرجة اليت حيصل           :مهارة الترتيب إجرائياً  
  .عليها يف اختبار مهارات التفكري

 القدرة على استخالص النتائج أو التوصل إىل رأي أو قرار بعد تفكري عميق استناداً            :املهارة اإلنتاجية  
  )١٧٢،  ص٢٠٠١حممد،  . (لومات واحلقائق املتوافرةإىل املع

 استناداً إىل معطيات تقدم إليه وتقاسقدرة الطفل على التوصل إىل استنتاج ما :املهارة اإلنتاجية إجرائياً
  .بالدرجة اليت حيصل عليها يف اختبار مهارات التفكري

 
– 
  وهي سؤال أو موقف يتطلب  :بدء بتعريف حل املشكالت البد من تقدمي تعريف للمشكلةقبل ال
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  )٢٢١، ص٢٠٠٥مرعي واحليلة، .(إجابة أو تفسرياُ أو معلومات أو حالُ
عملية تتضمن استبصاراً ومعاجلة ذهنية وحسية نشطة هادفة يترتـب          فهي  << : حل املشكالت أما  

  ).٥٧٦ص،٩٩٠،قطامي  (>>فلعليها حل املسألة اليت تشغل بال الط
 عملية تفكري يستخدم فيها الفرد معرفته السابقة ومهاراتـه ـدف االسـتجابة إىل         :حل املشكالت 

، ٢٠٠٥العتوم واجلـراح،    .(موقف غري مألوف،  من أجل حل التناقض والغموض الذي يتضمنه املوقف           
  .)٢٥١ص

 جديدة تستدعي منـه الـتفكري        وهو تعرض الطفل حلاالت    : حلل املشكالت  Piagetتعريف بياجه   
واستثمار معرفته ليأخذ يف االعتماد على نفسه وميضي قدماً يف احملاولة والتجريب وقد خيطئ ولكن علينـا   

  ). ٩٢ص،٩٩٧،اخلاليلة واللبابيدي (إرشاده 
 أسلوب من أساليب البحث واالستقصاء يطبـق         بأنه :حل املشكالت  Gliddenويعرف غاليدن   

اف املوجه من خالل ممارسة األطفال العديد من األنشطة والفعاليات اليت تتطلب منهم             طريقة االكتش  افيه
البحث والتحليل والتخمني والكشف واملقارنة واستخدام اخلربات السابقة من أجل الوصول إىل احلقائق             

  .)Glidden,2001,p1(بأنفسهم ومن خالل التوجيه واإلرشاد املقدم من املعلمة واملعارف 
عملية تفكري تتطلب جهداً عقلياً ميارسه الطفـل        اً إىل التعاريف السابقة جند أن حل املشكالت         استناد

  .  يتسم بالغموض و عدم الوضوح يستثريه دف الوصول إىل حلمن خالل وضعه يف موقف حقيقي
– 

  :الطفل حللها بأا أن توصف املشكلة اليت يسعى بجي - ١-٢- ١٢
يستطيع فهمها ومعرفة حدودها وإدراك     ،مالئمة لقدراته العقلية  ،مناسبة ملستوى الطفل   - ٢-٢- ١٢

  .العالقات فيها
ملعلمة والطفل تعمل علـى حتقيـق       ا لدىأن يكون للمشكلة معىن واضح ومقصود        - ٣-٢- ١٢

يب العلمـي  ،  من خالل توافر املواقف التعليمية اليت توفر للطفل فـرص التـدر       أهداف حمددة وواضحة  
  )٢٢١، ص٢٠٠٥مرعي واحليلة،  (.املناسب على حل   املشكالت

ترتبط املشكلة حباجات الطفل واهتماماته وأن تكون مألوفة لديه تقع ضمن خربته            أن   - ٤-٢- ١٢
 بل أن تكـون انعكاسـاً حقيقيـاً ملمارسـة طبيعـة احليـاة احلقيقيـة       ،  وتتصل بواقع حياته احلقيقية   

)Magnussen and Itano,2002,p1(. 
يكون للمـشكلة املختـارة حـل واحـد         أال  جيب  : هوطرائقاحلل  تعدد إجراءات    - ٥-٢- ١٢
ـ  قـدرات  وفـق  بل ميكن حلها باستخدام طرائق وإجراءات خمتلفة     ،بالضرورة م ـاألطفـال واهتماما 

 ). ١٤٤، ص٢٠٠٤طافش، (
  يف هـذه املرحلـة ال        لطفـل ألن ا أن تكون قابلة للمعاجلة بأدوات وألعاب بسيطة         - ٦-٢- ١٢

 . طريق خربات حسية مباشرةاملواقف والتعامل مع املفاهيم واملعارف إال عن يستطيع فهم 
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 ١١٥

  
ن العمليات أو اخلطوات اليت يقوم ا الطفل مستخدماً معارفه العقلية للوصـول        أ Brunerيرى برونر 

كما .ألهم طريقة احللفليس املهم حل املشكالت بل ا     ، احلل  اكتشاف  عملية   إىل احلل املطلوب هو جوهر    
حل املـشكالت يتطلـب جمموعـة مـن العمليـات الداخليـة يـسميها               أن    Ganeehيرى جانييه 
  ).٢٨٩ص،٩٩٥،سالمة(التفكري
 فالطريقة اليت يـسلكها     ،اعها للوصول إىل حل ناجح للمشكلة     طريقة واحدة ميكن إتب   يس هناك   لأي  

ك بعض املظـاهر    إال أن هنا  ،     آخر إىلت  األطفال يف حل املشكالت ختتلف من موقف إىل آخر ومن وق          
ويعترب جـون   ،األساسية والعامة حلل املشكالت اليت قام العلماء بتحديدها ومتثل خطوات حل املشكالت           

  :وهي) ٥٩٩ص،٩٩٠،قطامي ( أول من وضع خطوات حل املشكالت Deweyديوي
  .  وصوغها بوضوحالشعور باملشكلة وحتديدها - ١-٣- ١٢
 . وصل إىل حل املشكلة اليت ميكن أن تياتضغ الفروص - ٢-٣- ١٢
 .ا والتحقق منهة املناسبيةالفرضاختيار  - ٣-٣- ١٢
 .ه وتقوميهتنفيذ احلل وجتريب - ٤-٣- ١٢

 الذي حدده وفق    Polya مناذج متعددة حلل املشكالت منها منوذج العامل الرياضي بوليا         أن هناك كما  
  ).١٧ص٩٩٩،حسن (اخلطوات التالية 

  . فهم املشكلة -١
 .التفكري يف خطة احلل -٢
 .تنفيذ احلل -٣
 .والتحقق منهاجعة احلل مر -٤
 تقومي احللول واختيار ما يناسب املوقف -٥
 علـى   اتمووهنا يطبق األطفال ما توصلوا إليه من حلول وما اكتشف من مفه            :مرحلة التعميم  -٦

 مواقف مشاة أو مواقف حياتية
 وكالوزمري  – Diggory وهناك مناذج متعددة شرحت خطوات حل املشكالت منها منوذج ديغوري         

Klaumseire ــوذج ــونفيلد- من ــستري - Schoenfeld ش ــل-Lesterو ل ــة  (Bellوب اخلاليل
  )٩٦ص،٩٩٧،

ن مجيع هذه النماذج تشترك يف خطوات أساسية عامة ميكن تطبيقها لكـن بـصورة               إوميكن القول   
وطبيعـة  ،لية واللغوية مـن جهـة     بسيطة معدلة لكي تتناسب مع طبيعة األطفال ومستوى قدرام العق         

  :وهذه اخلطوات اليت ميكن إتباعها مع األطفال هي:طرح على األطفال من جهة ثانيةت  اليتاتموهاملف
  :حتديد املشكلة والشعور باحلاجة إىل حلها -١ 

  يوضع الطفل يف موقف تعليمي يتضمن مشكلة ما جتابه الطفل وتتحدى تفكريه وتولد لديه استثارة 
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 ١١٦

  الشعور باملـشكلة مـن    ويتولد . للوصول إىل احلل   ذهنية تؤدي إىل شعوره باحلاجة إىل البحث والتنقيب       
وسيلة تعليمية مـا تـثري الطفـل وجتـذب          ،لوحة،عرض بعض الصور  ،خالل توجيه أسئلة مثرية للطفل    

  ).١٢٦ص،٢٠٠٠،الشربيين وصادق(انتباهه
 ال بد أن تعمد املعلمـة إىل         و :عتها ومداها وأجزائها  يالعمل على توضيح املشكالت وفهم طب      -٢

مث حتديد األسئلة الفرعيـة الـيت       سؤال حمدد صوغ  غها  ول للتفكري يف القضية املطروحة وص     طفاتوجيه األ 
  .جوانبهامجيع تساعد على توضيح املشكلة من 

 ينخرط الطفل يف تنفيذ األنشطة يف جو مـن  :مرحلة مجع املعلومات والبيانات املتعلقة باملشكلة    -٣
ات املتنوعة ومعاجلتها بقصد احلصول على املعلومات بنفسه  والتفاعل مع املثري  ،احلرية يسمح للطفل باللعب   

من خالل الفرز والتصنيف وعقد مقارنات وإدراك أوجـه     . تمييز ماله عالقة باملشكلة وما ليس له عالقة       ب
 .)١٣١ص،٢٠٠٠،الشربيين وصادق (.الشبه واالختالف للحصول على حل املشكلة

بعـد     إليها والصوتواألطفال  ىل املعلومات اليت مجعها و    تقرير احللول املختلفة املمكنة بالنظر إ      -٤
عقد جلسة حوار بني املعلمـة واألطفـال    ت:االنتهاء من ممارسة األنشطة والفعاليات يف املراحل السابقة   

 متعددة مثل اللعب     ومهارات ملناقشة ما توصلوا إليه من حلول متعددة وتفسريات عرب ممارسام لفعاليات          
وغريهـا مـن    ...أدراك أوجه الشبه واالختالف بني املثريات     -املالحظة-املقارنة–يف  التصن–والتجريب  

 . املطلوبللهدف املهارات اليت تقودهم الكتشاف احلل أو التوصل 
 يقوم األطفال بتنفيذ احلل أو احللول املقترحة واختبار         :احللول واختيار ما يناسب املوقف     تنفيذ   -٥

 .صحتها أي تقوميها
 علـى   اتموه من مف  واوهنا يطبق األطفال ما توصلوا إليه من حلول وما اكتشف          :تعميممرحلة ال  -٦

ن تعطـي األطفـال وقتـاً كافيـاً     أويف هذه املرحلة جيب على املعلمة .مواقف مشاة أو مواقف حياتية   
  .)٢٢٣، ص٢٠٠٥مرعي واحليلة، .  (للتجريب واملمارسة

ري يتطلب مهارة ومن املمكن تعليمها للطفـل،        ونستخلص مما سبق أن حل املشكالت نوع من التفك        
وتتحسن عن طريق املمارسة والتدريب، لكن من الضروري ربط هذه املهارة مبشكالت الطفل احلياتيـة،       

  .   وإعطائه احلرية للتفكري بأكثر من حل
 
 

ن حل املشكالت هو أعلى اعتبار .لريقة حل مشكالت التفكري لدى الطف     ط تنمي -١- ١-٤- ١٢
  .الطريق الطبيعي ملمارسة التفكري

تدريب الطفل وإعداده إعداداُ فكرياُ على كيفية مواجهة مشكالت احلياة اليومية            -٢- ١-٤- ١٢
  .)٧٩، ص٢٠٠٨نبهان، . (بطريقة إجيابية

 م اخلربات املختلفة من األساسية الالزمة لتعلالتفكري تدريب الطفل على مهارات  -٣- ١-٤- ١٢
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 ١١٧

عليها منـذ   األطفال   دربوغريها من املهارات يت   ...املقارنة-التحليل-املالحظة-هذه املهارات التصنيف  
ـ  ـع تط ـور م ـه وتتط ـة حيات ـلـل طي ـع الطف ـر م ـر لتستم ـالصغ ـ و قدرات ـوره ومن  .هــ

)Lan and kepman,2002,p2(.  
ه يشترك يف حتديـد املـشكلة ووضـع         يكون الطفل اجيابياً يف حتصيل املعرفة ألن       -٤- ١-٤- ١٢

ح للمتعلمني فرصـاُ  ات،  وتالفرضيات ومجع البيانات واختبار احللول للوصول إىل حل للمشكلة املطروحة    
  .)١٤٤، ص٢٠٠٤طافش، (حقيقية لتطبيق ما يتعلمونه يف مواقف عملية مما جيعل التعلم أكثر ثباتاُ

٥- ١-٤- ١٢-       م للبحث والتجريب والكشف    تثري طريقة حل املشكالت اهتمام األطفال ورغبا
  .أي يدرك األطفال قيمة ما يتعلمونه.وهذا ما جيعلهم يشعرون بأمهية ما يتعلمونه

 فهم األطفال للحقـائق      على استخدام حل املشكالت يعمق     إن التدريب املستمر   -٦- ١-٤- ١٢
 مواقف   العلمية ألن هذا األسلوب يعترب أسلوباً موجهاً حنو العلم من خالل تطبيق املعارف يف              اتموواملفه

  ).٥٧٤ص،٩٩٠،قطامي (جديدة 
تنمي روح التعاون واملسؤولية االجتماعية، فيشترك اجلميع يف العمل ويتعلمـون            -٧- ١-٤- ١٢

  )٧٩، ص٢٠٠٨نبهان، (من جتارب بعضهم بعضاً 
تنمية ثقة األطفال بأنفسهم وبقدرم على مواجهة العراقيل والصعاب،  مما يدخل             -٨- ١-٤- ١٢

  ) ١٤٤، ص٢٠٠٤طافش، .(لك يشجع االستقاللية لديهمالسرور إىل أنفسهم ويعزز معنويام، كذ
  

تعلم حل املشكالت إىل وقت وجهد طويلني مما يقلل من حجم املعلومات            حيتاج   -١- ٢-٤- ١٢
  . أو املادة العلمية اليت تقدم لألطفال

، وفق املعلمة يف اختيار املشكلة اختياراً حسناً      الت،  فرمبا    صعوبة اختيار املشكالت   -٢- ٢-٤- ١٢
  . يتالءم ونضج األطفالاً ال تستطيع حتديدورمبا 

تعلم حل املشكالت مكلفاً مادياً فهو حباجة إىل إمكانات مادية من مـواد             يعترب   -٣- ٢-٤- ١٢
األحيان تعـاين  ويف معظم .وأشياء وأدوات تسمح للطفل بالتفاعل معها لكي يطور نشاط حل املشكالت   

  .يهااإلمكانات والوسائل لداً يف  نقصالرياض باستمرار
يتطلب تعلم حل املشكالت معلمات مدربات بكفاءات علمية عالية على هـذه             -٤- ٢-٤- ١٢
صور ملسايرة األطفال والسري معهم وفق إمكانام وقدرام حلل         تورجاحة ال والتأين   باجلرأةيتصفن  ،املهارة

  ).١٠٠ص،٩٩٨،لماج(ومن الصعوبة إجياد مثل هذه الكوادر البشرية املدربة،املشكالت
ل املشكالت إىل مكان مناسب يف غرفـة النـشاط أو يف سـاحة           حيتاج تعلم ح   -٥- ٢-٤- ١٢
ومن املعروف إن غرف النشاط يف معظم الرياض غالباً ما تكون صغرية وكثرية األعداد بـصورة                ،الروضة

 . تعبق تطبيق هذه الطريقة
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عنـدما نبـدأ    بعـضاً   حساسة تتداخل ببعضها     بأا عمليات عقلية دقيقة و     :تعرف مهارات التفكري  
 منها التذكر،  التمييز،  التنبؤ،  التركيب،  اسـتنتاج العالقـات              :بالتفكري،  وقد حددت هذه املهارات     

  )٩،  ص٢٠٠٣باير،  . (والوصول إىل النتائج
 بأا عمليات عقلية حمددة منارسها ونستخدمها عـن قـصد يف معاجلـة              :وتعرف مهارات التفكري  

 ووصف األشياء وتدوين    علومات والبيانات لتحقيق أهداف تربوية متنوعة تتراوح بني تذكر املعلومات         امل
. والوصـول إىل اسـتنتاجات    ور وتصنيف األشياء وحل املشكالت      ـؤ باألم ـ إىل التنب  املالحظـات،

 ءعاأي إن مهارات التفكري تتراوح بني مهارات بسيطة كالتذكر واالسـتد          ). ٤٥،  ص  ٢٠٠٦سعادة،  (
للمعلومات إىل مهارات عليا كاالستنتاج والتنبؤ واختاذ قرار وأن هذه األنشطة العقلية اليت ميارسها الفـرد   

أي بعبارة أخرى تستعمل املهـارات لتنفيـذ        .  الوصول إىل هدف أو معىن أو حل ملشكلة ما         دف إىل 
  .  مهمات تفكريية

 
يشهد العامل يف وقتنا احلايل تغريات كبرية يف خمتلف جوانب احلياة فالتراكم املعريف،  والتطور الـتقين                 
حيتم على مجيع الناس من مجيع األعمار تعلم مهارات التفكري ألا األداة الصاحلة للحصول على املعرفـة                 

  .ووسيلة إلنتاج املعارف اجلديدة املناسبة للتغريات املتسارعة
سألة تطوير مهارات التفكري تعد مبثابة املفتاح األساسي لرفع املعايري التربوية،  ولتربية األطفـال               فم((

  (Kite, 2001, P1). ))على كيفية العيش بنجاح يف عصر املعلومات
 يـسري  فالفرد مهما بلغت طاقته ال يستطيع يف عصر ثورة املعلومات واالتصاالت أن يسيطر على جزء 

اليت تتضاعف مرة كل ثالث إىل مخس سنوات وفق التقديرات املوضوعة لعقد        للمعلومات   من الكم اهلائل  
التسعينيات، ومع مرور الوقت تصبح املعارف قدمية وغري كافية للتعامل مع التغريات السريعة،  فأمام هذا                

املكان  فالنجـاح يف     الواقع تربز أمهية تعلم مهارات التفكري اليت تبقى صاحلة متجددة أبداً بتغيري الزمان و             
. ة وتطبيقها مواجهة هذه التحديات ال يعتمد على الكم املعريف بقدر ما يعتمد على كيفية استخدام املعرف              

  ).١٦،  ص٩٩٩جروان،  (
من حق الطفل على جمتمعه تدريبه و تسليحه بأساليب معاجلة املعلومات ليتمكن مـن النمـو               إن  أي  

يصبح معاصراً يف ذهنه يعيش عصره،  يدرك عناصر عامله ومعارفـه  والتطور ويتالءم مع حاجات اتمع و    
  ) .٢٢٥،  ص٢٠٠١قطامي، .( تطلبااوالتوافق مع م

  :أمهية تعليم مهارات التفكري لطفل الروضة بالنقاط التالية وميكن تلخيص
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 ـ توفري دميومة التعلم مدى احلياة للطفل من خالل تعليمه كيف يفكر وكيف يتعلم؟ وحنن بـذلك                
ال تطعمين مسكاً،  بل علمين كيف أصطاد السمك،  وأنت بذلك تطعمين مدى              القائل  نطبق املثل الصيين    

  ).١٢،  ص٩٩٩جروان،  . (احلياة
أي إن تعلم كيفية معاجلة املعرفـة       .ـ التركيز على وظيفة التفكري أهم من التركيز على نتاج التفكري          

  ).٢٢،  ص٢٠٠١قطامي،  . (رفة نفسهاواخلربات تفوق يف قيمتها أمهية املع
م ضمن العامل   كالة يف التفكري باألشياء ويف حل مش      ـ تدريب األطفال على أن يصبحوا أكثر فاعلي       

  .)١٤٦، ص٢٠٠٥السرور، (احلقيقي
ـ إن تعليم مهارات التفكري هو مبثابة تزويد الطفل باألدوات اليت حيتاجها للتمكن من التعامل بفاعلية               

  )١٦،  ص٩٩٩جروان، . (ومات أو املتغريات بدالً من تزويده باملعرفة بشكل تلقيينمع أي نوع من املعل
 من خالل حاجة املعلمة ملـساعدة أطفاهلـا علـى    اً ملح اًمطلببوصفها  تنبع أمهية مهارات التفكري      -

 يف مواقف جديدة، واستخدام مناذج تعليمية خمتلفة، وإجياد حلول جديـدة            اًموسعاً  استخداماستخدامها  
  .)١٤٩، ص٢٠٠٥السرور، . (للمسائل وتقييم احللول الذكية

مما ) داخل غرفة النشاط  (درجة اإلثارة واجلذب للخربات املتنوعة       ـ إن تعليم مهارات التفكري يرفع       
  . جيعل دور الطفل إجيابياً وفاعالً،  ويزيد يف كسبه للمعارف بدرجة كبرية

  .)٥٨،  ص٢٠٠٥اخلليلي، . ( واملهمات احلياتيةـ إعطاء الطفل الثقة بنفسه يف مواجهة األمور
ـ إن تعليم مهارات التفكري يسمح للطفل مبمارسة التخطيط واملراقبة والتقومي واالستنتاج واالستنباط             

وكيف يكون أكثر موضوعية، وتقبل وجهات نظر اآلخرين املختلفة والبحـث عـن     . أثناء أداء املهمات  
  ).٤٥،  ص٢٠٠٥توم واجلراح،  الع(اتاألدلة واملشاركة يف النقاش

 إن مهارات التفكري ال تنمو تلقائياً بل حتتاج إىل تدريب وممارسة حىت تظهر،  وجيب                : وميكن القول 
البدء بتدريب األطفال عليها منذ عمر مبكر يف حيام لتصبح سلوكاً وأداًء يف حيام تـساعدهم علـى            

  . التكيف والعيش يف جمتمع كثري التحول والتغري
 
 
 

  .فاعلية برنامج لتنمية مهارات التفكري املرتبطة حبل املشكالت:عنوان الدراسة
  :أهداف الدراسة

  .رتبطة حبل املشكالت ـ تصميم برنامج تدرييب لتعليم جمموعة أو منظومة من مهارات التفكري امل١
  .التحقق من فاعلية الربنامج املستخدم يف تنمية منظومة من مهارات التفكري -٢
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 جمموعة من تالميذ الصف السادس يف احللقة الثانية من التعليم األساسي يف مـدارس               :عينة الدراسة 
تلميـذاً  ) ٢٥(ا  حمافظة مدينة دمشق الرمسية موزعني إىل شعبتني جتريبية وضابطة بلغ عدد كـل منـهم              

  .وتلميذة
  :نتائج الدراسة

ـ كشفت النتائج عن فاعلية الربنامج املستخدم يف تنمية مهارات التفكري املرتبطة حبـل املـشكالت         
  .لدى أفراد عينة البحث

ـ أدى الربنامج إىل تنمية مهارات التفكري املرتبطة حبل املشكالت لدى أفراد عينة البحث من خالل                
  . اختبارات حل املشكالت ومهارات التفكريحتسني أدائهم يف

 
أثر برنامج تدرييب مقترح لتعليم التفكري مستند إىل برنامج ليبمان يف حتسني مستوى              :عنوان الدراسة 

  . التفكري ومفهوم الذات لدى أطفال الروضة
) ليبمـان (ء أثر برنامج تدرييب مستند إىل برنـامج         دف هذه الدراسة إىل استقصا    :هدف الدراسة   

  .لتعليم التفكري يف حتسني مستوى التفكري ومفهوم الذات لدى أطفال الروضة
طفالً ) ٣٠( تكونت عينة الدراسة من جمموعتني جتريبية وضابطة وقد بلغ عدد األطفال             :عينة الدراسة 

  . ة يف حمافظة الكركوطفلة يف كل جمموعة من أطفال روضة الفردوس البطريركي
 ذات داللة لصاحل اموعة التجريبية،  يف اـالني املعـريف          اًفروق النتائج   أظهرت :النتائج اليت توصل إليها   

واالجتماعي، مردها إىل الربنامج،  ومل تظهر فروق ذات داللة يف متغريات اجلـنس واملـستوى والتفـاعالت         
تفوق اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف مفهوم الذات، وهـذا            أيضاًوأظهرت النتائج   .الثنائية والثالثية 

  .ارتباط التفكري مبفهوم الذاتيعين  
 

  . التحصيل الدراسي والتفكري الرياضييفأثر استخدام طريقة حل الـمشكالت  :عنوان الدراسة
طالباً من طالب الصف الثالث الـمتوسط يف الفصل        ) ٦٠(تكونت عينة الدراسة من      :عينة الدراسة 

وانقسمت العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة وبلغ حجم كـل جمموعـة            . ١٩٩٩الدراسي الثاين لعام    
  .طالباً) ٣٠(

دف هذه الدراسة إىل استقصاء أثر استخدام طريقة حل الـمشكالت يف تـدريس   :هدف الدراسة 
 التحصيل الدراسي والتفكري الرياضي مبظاهره الـمختلفة لـدى      يف) ليليةوحدة اهلندسة التح  (ضيات  الريا

  . عينة من طالب الصف الثالث الـمتوسط يف مدينة أا يف الـمملكة السعودية
  :النتائج اليت توصل إليها

موعة التجريبية على الـمجموعة الضابطة يف االختبار التحـصيلي لوحـدة اهلندسـة         ا ـ تفوق ١
يف  حل الـمشكالت لطالب     ةالتحليلية بفروق دالة إحصائياً وترجع هذه الفروق إىل أثر التدريس بطريق          
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 ١٢١

موعة التجريبيةا.  
 يعتمد  فقد الرياضي   عالقة ارتباطية موجبة بني التحصيل الدراسي يف الرياضيات والتفكري        ظهور  ـ  ٢

  .كل منهما على اآلخر
 
 

  استجابات األطفال ملقارنة مشكالت الرياضيات املنطقية  :عنوان الدراسة 
Children's responses to contrasting realistic mathematics  problems. 

سنة مل تـذكر الدراسـة      ١٢-١١  بني جمموعة من األطفال اإلنكليز تتراوح أعمارهم      :عينة الدراسة 
  .عددهم

 مدى حتقيق إجابات منطقية كامنة وراء استجابات األطفال الختبار مؤلف من            بيان :هدف الدراسة 
  .  يتضمن حمتواه مشكالت كالمية عن الرياضيات يف املدرسة-عشرين بنداً 

  :النتائج اليت توصل إليها
أي (من الضروري تشجيع األطفال لإلسهام يف استخدام حل املشكالت الرياضية من واقع احليـاة                -

  ). اضيات باحلياة خارج إطار املدرسةضرورة ربط الري
 . العمل على زيادة العالقة الوثيقة بني معارف األطفال وجتارم اليومية واملعارف الرياضية اردة -
يدة وهي أن تدريب األطفال وتعريضهم باستمرار للمـشكالت         كشفت نتائج البحث عن فكرة ج      -

لول منطقية صحيحة هلا أكثر من جمرد تقدمي ختمينات واقتراحات مـن            جيعلهم قادرين متاماً على إجياد ح     
 .اجل حلها

 
  .فال الروضة حل املشكالت الكالميةتعليم أط : عنوان الدراسة

Teaching kindergarten children to solve word problems  
سنوات من  ٥-٤ما بني   ( طفالً وطفلة تتراوح أعمارهم   ٧٠بلغت عينة الدراسة سبعني      : عينة الدراسة 

  . افريقية يف إحدى رياض األطفال يف إينديانا  األمريكية-أمريكية–متعددة آسيوية ) أصول
  :أهداف الدراسة

التوزيـع  ،اإلضـافة والطـرح   ، الرياضية التالية العدد األعـداد     اتموفه معرفة تفكري األطفال بامل    -١
  .والقسمة
تصميم ورشة عمل موجهة لالطفاك ملنحهم فرصاً متعددة من اجل املشاركة يف أنشطة وفعاليات               -٢

  .ن خالل مشكالت كالمية تطرح عليهممتنوعة وبالتايل تدريبهم على التفكري الرياضي م
  . فكري الرياضي عند األطفال كشف استراتيجيات الت-٣
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  :النتائج اليت توصال إليها
 حلها قدمت   وطرائق –اليت طرحت يف ورشة العمل      –إن آلية تفكري األطفال باملشكالت الكالمية         -
  . العدد واإلضافة والطرح والتوزيعاتموهن معارف األطفال الرياضية حول مفعلومات جيدة عم

لتفكري يتبعهـا األطفـال حلـل       ل استراتيجيات متعددة    إن ورشة العمل اليت أجريت كشفت عن        -
 : املشكالت الكالمية من هذه االستراتيجيات منها

ــوذج املباشــر ــتعانة ب:النم ــل باالس ــوم الطف ــو أن يق ــاجني (األشــياء احملــسوسة  وه فن
  . حلل مشكلته)وغريها...كؤوسأطباق،،

واحلقـائق واألفكـار الرياضـية    إن ورشة العمل اليت أجريت كشفت أن تعلم الكثري من املعارف      -
لألطفال يتم عند منحهم الفرص املناسبة اليت تتيح هلم املشاركة والعمل بفعالية ونشاط بشكل فـردي أو              
زمري من أجل حل املشكالت  املقدمة وأن هذه النشاطات تشجعهم على احلوار واملناقشة وتبادل اآلراء                

تفكري األطفال باملشكالت وكيفيـة حلـها أي كـشف          وبالتايل معرفة آلية    .  واألفكار وطرح احللول  
استراتيجيات تفكري األطفال وحتديد معارفهم ومعلومام الرياضية اليت ميتلكوا من اجل معاجلة ما يطرح              

 . عليهم من مشكالت
تأكيد أمهية ربط املشكالت الرياضية باملشكالت احلياتية اليومية ألن هذا يـساعد علـى تنـشيط         -

 .  ياضي عند الطفلالتفكري الر
 .نموهم وزيادة معارفهم وخربامبإن التفكري الرياضي عند األطفال ينمو ويتغري   -

 
الـذين هـم يف     " مساعدة املعلمني على تعزيز حل املشكالت لدى األطفال الصغار           :عنوان الدراسة 

  "حالة خطر
Helping teachers promote problem solving with young at risk children. 

 جمموعة من أطفال املرحلة االبتدائية يف والية فلوريدا األمريكية مل تـذكر الدراسـة               :ةعينة الدراس 
  . عددهم

  :أهداف الدراسة
تدريب املعلمني على استخدام حل املشكالت والعمل على جعلـها طريقـة مألوفـة لـديهم                 -١
  . ى ممارستها مع األطفالتشجيعهم علو

مساعدة املعلمني على كيفية يئة بيئة تعليمية تشجع النشاط عند األطفـال وتـسهم يف بنـاء                  -٢
  . معارفهم الرياضية انطالقاً من معارفهم السابقة

  :توصال إليهاالنتائج اليت 
ليـف األطفـال    أظهرت النتائج أمهية مساعدة املعلمني على كيفية تنفيذ الطرائق اليت تتطلـب تك             -

  . بنشاطات جلعلهم أكثر فعالية يف تعلم الرياضيات



 ٢٠١١ – العدد الثالث -المجلد الثامن .. …..…...............……...مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
 

 ١٢٣

وان حيلـوا املـشكالت      اًإبداعيتفكرياً  استطاع األطفال أن يتمثلوا املعلومات الرياضية وأن يفكروا          -
 .بصورة مستقلة

اكتشف املعلمون أن تغريهم ألساليبهم وطرائقهم التربوية جعل األطفال قادرين على متثل املعلومات              -
الرياضية عند إعطائهم الفرصة املناسبة للمشاركة بفعالية أي ميكن تطبيق أسلوب حل املشكالت بوصفه              

  منهجاً أساسياً لتعزيز املعارف لدى األطفال
 

 :عنوان الدراسة
 Thinking skills in the early years السنوات املبكرةمهارات التفكري يف.  

  :صيغت أهداف الدراسة على شكل أسئلة :أهداف الدراسة
 ـ ما الطرائق التعليمية اليت متارس حالياً لتطوير مهارات التفكري العامة لـدى أطفـال تتـراوح     ١

   سنوات؟٧-٣أعمارهم بني 
   ـ ما مهارات التفكري العامة اليت يستطيع األطفال إظهارها يف هذا العمر؟٢
  العالقة بني املهارات الفكرية والطرائق التعليمية اليت دف إىل تطويرها؟ ـ ما ٣

  .سنوات مل تذكر الدراسة عددهم) ٧-٣( جمموعة من أطفال الروضة من عمر  :عينة الدراسة
  :نتائج الدراسة ومقترحاا

  : ـ أكدت الدراسة نوعني من الطرائق متارس داخل البيئة الصفية وهي١
  .اليت تعتمد على أصول التدريس خالل النشاطات والفعاليات اليومية) لاإلدخا(ـ طرائق 

  .اليت تتطلب تقنيات وأدوات وأجهزة خاصة لتنفيذها) املنفصلة(ـ الطرائق 
تؤدي إىل تطوير مهارات التفكري عند      ) املنفصلة(و) اإلدخال(وقد أكدت الدراسة أن كلتا الطريقتني       

  .أطفال الروضة
  :ن مهارات التفكري اليت يستطيع األطفال القيام ا هي ـ أكدت الدراسة أ٢

تقـدمي فرضـيات أو حلـول    . ـ مهارة حل املشكالت ـ تصنيف األشياء وفقاً ألكثر من معيـار  
  .ألحداث مستقبلية

  .ـ تقدمي مقترحات متعددة البدائل ألفعال كانت قد حدثت يف املاضي
  .لألطفال) يقدم (ـ مهارة التفكري العقالين أو املنطقي ألمر يطرح

 ـ أكدت الدراسة أن الطرائق التعليمية املتبعة مع األطفال قد ساعدت على تنمية مهارات التفكري  ٣
ومن هذه الطرائق   ) القدرة على حل املشكالت،  افتراض النهايات املمكنة،  اقتراح البدائل املتعددة           (مثل  

  .التواصل مع اآلخريناملتبعة الطريقة احلوارية اليت تنمي التفكري من خالل 
  :من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث جند:تعليق على الدراسات السابقة
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ـ          وضـابطة  ةـ اهتمام العديد من الدراسات بدراسة فاعلية طريقة حل املشكالت على عينتني جتريبي
   .   األخرىالتقليدية تفوق اموعات التجريبية على اموعات اليت تعلمت بالطرائق و

ـ أكدت الدراسات أمهية األنشطة والفعاليات التربوية اليت جتعل من املتعلم فاعالً نـشيطاً لتطـوير                
  .مهاراته التفكريية

 ـ أكدت الدراسات العربية و األجنبية إمكانية تنمية التفكري و مهاراته إذا استخدمت استراتيجيات              
  .على فاعلية املتعلم وإجيابيتهتدريسية فعالة تنمي التفكري وتبتعد عن التلقني وتركز 

 زيادة التحصيل لدى اموعات اليت تعلمت بطريقة حل         ت الدراسات العربية واألجنبية أمهية    ـ أكد 
  .املشكالت

  . ـ ندرة الدراسات العربية اليت تناولت اختبار تطبيق حل املشكالت على مرحلة رياض األطفال
ملعلمني على األساليب والطرائق التربوية احلديثة اليت       ـ دعت الدراسات إىل ضرورة تدريب املربني وا       
  تركز على إجيابية املتعلم ووضعه يف املواقف املشكلة

  .ما استفادت منه الباحثة يف الدراسة احلالية من الدراسات السابقة
  .ـ االطالع على منهجية البحث املتبعة يف كل دراسة
  . إليها تلك الدراساتـ االطالع على النتائج واملقترحات اليت توصلت
  :تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة فيما يلي

  . ـ االهتمام بتنمية التفكري لدى املتعلمني وتقليل دور املعلمني أي التركيز على فاعلية املتعلمني
ـ إمكانية تنمية التفكري وتطوير مهاراته لدى األطفال الصغار منذ نعومة أظفارهم جلعلهم قـادرين                
على مواجهة التحديات اليت يتعرضون هلا لدى تطبيق طرائق تعليمية حديثة،  وخاصة التركيز على طريقة                

  استراتيجيات متعددة  للبحث عـن        محل املشكالت اليت تعدهم للمشكالت احلياتية املستقبلية وتكسبه       
  . أو املشكلة املطروحةفحلول متنوعة للموق

  :لسابقة  يتميز البحث احلايل عن الدراسات ا
 ـ بتركيزه على جتريب طريقة حل املشكالت على أطفال الروضة، واختبـار فاعليتـها يف تنميـة                 

  مهارات التفكري
 
 

 جمموعة من األنشطة التربوية مصممة بطريقة حل املشكالت من أجل تنفيذها مع   قامت الباحثة بإعداد  
  . األطفال
  : ما يلي هذه األنشطة شملت و
  .املراد تعليمها لألطفالاخلربات التربوية  -١
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 ويتضمن هذا اإلعداد األهـداف       حل املشكالت   وفق طريقة  اخلربات التربوية تعلم  ل  أنشطة إعداد -٢
 الـزمن الـالزم   - األنشطة واأللعاب املراد تنفيذها– الوسائل واألدوات الالزمة    -السلوكية لكل مفهوم  
  .مهارات التفكري الواجب تنميتها يف هذه األنشطة-لسلوكيةلتحقيق األهداف ا

  والتحقق من صدقه بتصميمه  قامت الباحثة لقياس مهارات التفكري  بعدي–اختبار حتصيلي قبلي  -٣
  لالطالع  ) ١(انظر امللحق رقم .طفالً وطفلة)٤٠(وثباته على 

يف كلية التربية دف حتديد  على جمموعة من احملكمني ختبارعرض اال :ختبارصدق اال - ١-١-١٤
احملكمون اقترحها للهدف الذي وضع من أجله وقد أجريت التعديالت الالزمة اليت ءمته مدى مناسبته ومال

  . يف صورته الصاحلة لالستخدامختبارعد االأو
البعدي من خالل تطبيقه -مت التحقق من ثبات االختبار التحصيلي القبلي :ثبات االختبار - ٢-١-١٤

بلغ معامل  وقد  . وهي عينة مغايرة لعينة الدراسة    طفالً وطفلة   ) ٤٠ ( بلغ عددهم  جمموعة من األطفال  على  
على أن  وتعطي مؤشراً ٠,٠١درجة جيدة ودالة عند مستوى داللة وهي ٠,٦٢١ باإلعادة  لالختبارالثبات

متكننا من اسـتخدام     وهي قيمة مقبولة و    ٠,٥٨٣ الكلي   روبلغ معامل الثبات ألفا لالختبا    .االختبار ثابت 
  .االختبار
  .من صدق االختبار حبساب صدق االتساق الداخلي للبنود مبينة باجلدول التايلالباحثة  توحتقق

  )١(اجلدول رقم 
  يبني معامالت االتساق الداخلي لالختبار التحصيلي

  اإلنتاجية  ترتيبال  حتديد العالقات  قارنةامل  تصنيفال  املهارة

  ٠,٥٢٥  ٠,٦٦٦  ٠,٦٦٩  ٠,٥٣٣  ٠,٦٧٥  درجة االتساق   

  .أن االختبار صادق تشري إىل الداخلي االتساق إن معامالت صدق
 

قامت الباحثة بتحديد اخلربات التربوية املراد تعليمها ألطفال الروضة من كـراس ريـاض األطفـال          
 خـربة  -خربة لغوية  حرف الياء- ة علمية بيئات احليواناتخرب :در عن وزارة التربية واخلربات هي   الصا

اجتماعية وسائل النقل، من أجل تعليمها لألطفال بطريقة حل املشكالت وتنمية مهارات التفكري احملددة              
  يف البحث .لديهم
 

 اختيـار   ه اجلهود ويساعد على   مل، فاهلدف يوج  الشك أن حتديد اهلدف هو اخلطوة األوىل يف أي ع         
ـ                  غ والوسائل املناسبة لتحقيقه، وميكننا من تقدير مدى النجاح الذي حقق،  وقد راعت الباحثـة يف ص

أهدافها السلوكية التدرج و التنوع فيها لتقيس مهارات التفكري احملددة واملراد إكساا ألطفال الروضـة،            
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 عرض ألهم األهـداف     ييكون العمل متكامالً، وفيما يل    كما راعت األهداف املهارية والوجدانية، لكي       
  :اليت سيكون الطفل قادراُ على حتقيقها

 :أهداف خربة بيئات احليوانات
  . السمكةأن يسمي الطفل مكان عيش -
  .أن يصف الطفل ما يشاهده عند خروج السمكة من املاء -
  .أن يسمي الطفل احليوانات اليت شاهدها على شريط الفيديو -
  .ن يصنف الطفل احليوانات األليفة عن احليوانات الربيةأ -
  .أن يرتب الطفل احليوانات من الصغرية إىل الكبرية -
  .عيش احليواناتأن يستنتج الطفل أماكن  -
   . أن يستنتج الطفل غذاء احليوانات-
  .أن يصل الطفل بني احليوان ومرتله بشكل صحيح -
  .يف خلقه للحيوانعاىل سبحانة وتأن يقدر الطفل قدرة اهللا  -
  .أن يتكون لدى الطفل شعور العطف والرمحة على احليوان -

  :أهداف خربة وسائل النقل
  .أن يسمي الطفل اسم وسيلة النقل اليت يركبها للوصول إىل الروضة - 
  .أن يذكر الطفل أمساء وسائل  النقل اليت يعرفها -
  .أن يشرح دور وسائل النقل يف حياة الناس -
  . يصنف الطفل وسائل النقل من بني األشياء املعروضة عليهأن -
  .أن يرتب وسائل النقل من األسرع إىل األبطأ -
  . جواًنف وسائل النقل وفق سريها براً، حبراً،أن يص -
   .أن يقارن بني السيارة والطائرة -
  .أن يقوم بتمثيل وسيلة النقل اليت حيبها -
  .وسائل النقلأن يقدر أمهية العلم يف اختراع  -

  : أهداف خربة حرف الياء
  .أن يسمي الطفل الشخصيات يف القصة -
  .أن يشرح الطفل أحداث القصة شرحاً بسيطاً -
  .أن يعيد الطفل لفظ حرف الياء -
  .أن يصنف الطفل األشياء اليت يف لفظها حرف الياء -
  .أن يشكل الطفل حرف الياء من املعجون -
  .يها حرف الياءأن يستنتج الطفل كلمات ف -
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  .أن حيدد موقع حرف الياء يف الكلمات اليت يلفظها -
  .أن يصل النقاط املرسومة لتشكل حرف الياء -
  .اأن حيافظ على األشياء وال يكسره -
 

  ت يقصد مبحتوى الربنامج جمموعة األلعاب والقصص التربوية اليت تقدم لألطفال على شكل  مشكال
 قامت الباحثة يف ضوء األهداف اليت دأعمارهم،  من أجل تنمية بعض مهارات التفكري وقبسيطة تتناسب و

حددت ومبا يتناسب مع مستوى األطفال بتنظيم اخلربات التربوية متضمنة األلعاب والقـصص لتحقيـق          
  .األهداف املقترحة

  :وقد قدمت اخلربات التربوية على النحو التايل
  : احليوانات وقدمت هذه اخلربة من خاللخربة بيئات

  . لعبة  احليوانات .فيلم فيديو عن احليوانات) مشكلة (عرض جتربة السمكة احلية على األطفال -
  :خربة وسائل النقل وقدمت هذه اخلربة من خالل

  .لعبة وسائل النقل-عرض متثيلية- قصة صغرية 
  :خربة حرف الياء وقدمت هذه اخلربة من خالل

  فلعبة احلرو–      قصة قصرية      
 

يقصد باألنشطة التربوية مجيع اإلجراءات واملواد والتفاعالت اليت تعطى لألطفال لتساعدهم على التعلم 
  :وقد نفذت األنشطة على النحو لتايل. واكتساب مهارات التفكري بصورة عملية

  . يتناسب مع اللعبة أو القصة املقدمةا األطفال مب األلعاب واملواد علىعتوزي -
  .الشرح الالزم لفهم آلية تنفيذ اللعبة  أو التمثيلية املقدمة من أجل الوصول حلل املشكلة -
  .تقسيم األطفال إىل جمموعات لتنفيذ اللعبة التربوية -
  . التمثيليةوالتوجيه واإلرشاد أثناء اللعبة أو عرض فيلم الفيديو أ -
  .ملناقشة واحلوار بعد االنتهاء من اللعبة أو النشاط املكلف بها -
  .التشجيع والتحفيز لألطفال -
 

  .قامت الباحثة بتطبيق االختبار وجتريب الربنامج املعد  بطريقة  حل املشكالت بصورة أولية
  :وقد حقق هذا التطبيق فوائد عديدة

  .وضوح االختبار وفهم معانيهالتأكد من  -
  .تعديل بعض التعليمات الواردة يف االختبار لتصبح أكثر وضوحاً -
  .حتديد زمن االختبار وكيفية تطبيقه -
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املعدة على شكل مشكالت يف إكساب األطفال املعلومات        لتحقق من مناسبة األلعاب والقصص      ا - 
  .واملهارات احملددة

  . يف تطبيق طريقة حل املشكالتا استخدامهمدوات التربوية الالزالتحقق من كفاية الوسائل واأل -
  .معرفة الصعوبات اليت ميكن أن تواجهها الباحثة يف التطبيق الفعلي وكيفية جتاوزها -
 

طريقة حـل  البعدي وجربت –ق االختبار القبلي يطبتلدى االنتهاء من تطبيق الدراسة االستطالعية مت   
 طفالً وطفلة للعينة ٢١وبلغ عدد األطفال . املشكالت على عينة من األطفال مغايرة لعينة الدراسة السابقة      

 ١/٣ طفالً وطفلة للعينة الضابطة من روضة أطفال العودة وطبق يف املدة الزمنية الواقعة بني ٢١التجريبية و 
وقد واجهت الباحثة صعوبات يف أثناء      . ر البعدي  من تطبيق االختبا   ء عند االنتها  ٢٠٠٨/ ٣/ ٢٠ولغاية  

 والضجيج الذي كان حيدث بسبب أعداد األطفال من جهة،  وتطبيق ىالتطبيق الفعلي للتجربة منها الفوض
  .الطريقة اجلديدة من جهة واليت استغرا األطفال جلدا لديهم

 
ويف سبيل ذلك قامت .  فرضيات كان البد من التحقق منها عدة  اإلشارة منانطلق البحث كما سبقت

 ت البعدي مث أخضعت البيانات اليت توصل-الباحثة بتصحيح إجابات عينة البحث عن بنود االختبار القبلي
  .(SPSS)إليها للربنامج اإلحصائي 

 
 بني متوسط درجات أطفـال اموعـة    ٠,٠٥حصائية عند مستوى داللة     فرق ذو داللة إ   هناك   سلي

 قبلـي لتطبيـق ال  اختبار مهارات التفكري لدى ا    التجريبية ومتوسط درجات أطفال اموعة الضابطة يف        
  . ميكن اختبار صحة الفرضية اعتماداً على النتائج اإلحصائية املبينة يف اجلدول.لالختبار
الذي يبني قـيم ف لـيفني       ) ٢(رقم  ة من خالل النتائج املبينة يف اجلدول        الفرضية الصفري قبلت  لقد  

  ٢١=٢ن=١ نباعتبار  .لتجانس العينات
  . الذي يبني قيم ف ليفني لتجانس العينات  )٢( رقماجلدول 

  اموعة الضابطة  املهارة
  التطبيق القبلي

  اموعة التجريبية
القيمة  Fف ليفني   التطبيق القبلي

  ةاالحتمالي
      املتوسط  املتوسط  

  ٠,٣٥٦  ٠,١٧٩   ١٥,٧٦١  ١٤,٦٦٦  املهارات الكلية
  ٠,٨٩٢  ٠,٢٣٦  ٤,٠٩٥  ٤,٠٤٧  تصنيفال

  ٠,٤٦٠  ٠,١٥٦  ١,٧١٤  ١,٥٧١  املقارنة
  ٠,٨٧٧  ٠,٠٠١  ٥,٤٧٦ ٥,٣٨١  حتديد العالقات

  ٠,٠٩٠  ٠,٠٠١  ١,٧٦١  ١,٠٤٧  الترتيب
  ٠,٨٠١  ٠,١٧٩  ٢,٧١٤  ٢,٦١٩  املهارة اإلنتاجية
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  . املتوسطات وقيم ت للعينتني) ٣(اجلدول رقم ويبني 
   )٣( اجلدول رقم 

لقبلي للتحقق من أن مهارات البحث  التطبيق اقيم ت عند كل من اموعة الضابطة و التجريبية يفيبني املتوسطات  
  .تتوزع توزيعاً طبيعياً لدى اموعتني

  اموعة الضابطة  املهارة
  التطبيق القبلي

  ريبيةاموعة التج
  الداللة اإلحصائية قيم ت  التطبيق القبلي

      املتوسط  املتوسط  
  غري دال إحصائياً  ٠,٩٣٣   ١٥,٧٦١  ١٤,٦٦٦  املهارات الكلية

  غري دال إحصائياً  ٠,١٣٤  ٤,٠٩٥  ٤,٠٤٧  تصنيفال
  غري دال إحصائياً  ٠,٧٤٥  ١,٧١٤  ١,٥٧١  املقارنة

  ياًغري دال إحصائ  ٠,١٥٦  ٥,٤٧٦ ٥,٣٨١  حتديد العالقات
  غري دال إحصائياً  ١,٧٤٠  ١,٧٦١  ١,٠٤٧  الترتيب

  غري دال إحصائياً  ٠,٢٥٤  ٢,٧١٤  ٢,٦١٩  املهارة اإلنتاجية
ـ ومن خالل النتائج املبينة يف اجلدول تبني أن قيمة ف ليفني لتجانس العينات يف الدرجـة الكليـة                  

أن العينتني متجانستان أي ليس  مما يعين ٠,٠٥ وهي أصغر من ٠,٣٥٦ والقيمة االحتمالية هلا ٠,١٧٩هي
  .هناك فروق دالة إحصائياً يف جتانس العينات

 ٠,١٥٦و٠,٢٣٦ـ كما تبني أن القيم االحتمالية لـ ف ليفني يف الدرجات الفرعية لالختبار هـي              
 مما يعين أن العينتني متجانستان وليس هنـاك    ٠,٠٥و مجيعها أصغر من     ٠,١٧٩ و و  ٠,٠٠١ و ٠,٠٠١و

  .اً يف جتانس العيناتفروق دالة إحصائي
املعارف واملهارات احملددة باالختبار تتوزع توزعاً طبيعياً بني أفراد عينة البحث           أن  ـ تشري النتائج إىل     

  .وهذا يعين أن العينة مل تكن منحازة وأن خصائصها هي خصائص اتمع األصلي
سوبة الفرعية اليت تعادل  على   و قيم ت احمل   ) ٠,٩٣٣(إن  مقارنة قيم ت احملسوبة الكلية واليت تعادل        -
 عند درجة ٢,٠٢ تعادل أصغر من قيم ت ادولة واليت) ٠,٢٥٤- ٠,١٥٦-٠,٧٤٥ - ٠,١٣٤(التوايل
  .   ٤١احلرية 

 والضابطة  ة داللة إحصائية بني متوسط درجات أطفال اموعتني شبه التجريبي         اً ذا النتائج فرق مل تظهر   
  .العينتني يف املهارات اليت يقيسها االختبار متقاربللعينتني وهذا يشري إىل أن مستوى 

 
 بني متوسط درجات أطفـال اموعـة   ٠,٠٥فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة        س هناك   لي

 بعديتطبيق اللاختبار مهارات التفكري  لدى االضابطة ومتوسط درجات أطفال اموعة شبه التجريبية يف         
  ميكن اختبار صحة الفرضية اعتماداً على النتائج اإلحصائية املبينة يف اجلدول .لالختبار
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  )٤(اجلدول رقم 
 التطبيق البعدي الضابطة والتجريبية يفتني واالحنرافات املعيارية وقيم ت عند كل من اموعاحلسابية يبني املتوسطات 

  .الختبار مهارات التفكري
  داللة الفروق  قيمة ت  االحنراف املعياري  املتوسط  االحنراف املعياري  املتوسط  املفهوم   التطبيق البعديةاموعة التجريبي  اموعة الضابطة التطبيق البعدي

  دال إحصائياً  ٦,١٦٠  ١,٤٦٥  ٢٩,٣٨١  ٣,٥٧٢  ٢٤,١٩٠  املهارات الكلية
 دال إحصائياً  ٤,٠٢٨  ٠,٣٠٠  ٧,٩٠٤  ١,٢٠٩  ٦,٨٠٩  تصنيفال

 دال إحصائياً  ٢,٦٩٨  ٠,٧١٧  ٣,٢٨٥  ٠,٩٧٨  ٢,٥٧١  املقارنة
  دال إحصائياً  ٤,٠٠٩  ٠,٣٣٠  ٩,٩٠٤  ١,٦٦٠  ٨,٤٢٨  حتديد العالقات

  دال إحصائياً  ٢,٦٢٧  ٠,٣٠٠  ٣,٩٠٤  ١,٢٠٩  ٣,١٩٠  الترتيب
  دال إحصائياً  ٤,١٧٢  ٠,٨٠٤  ٤,٣٨١  ١,٠٣٠  ٣,١٩٠  املهارة اإلنتاجية

 لالختبار فرقاً بني متوسط درجات أطفـال اموعـة الـضابطة            أظهرت نتائج  التطبيق البعدي     -
  .لتجريبيةايعود لصاحل اموعة موعة التجريبية ومتوسط درجات أطفال ا

مـن ت  > وهـي  ٦,١٦٠كما تدل النتائج من خالل مقارنة قيمة ت الكلية احملسوبة واليت تعادل            -
أي  أن ت الكليـة دالـة   .  ٤١ودرجة احلريـة   ٠,٠٥  عند مستوى الداللة    ٢,٠٢ادولة اليت تعادل    

 أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية بني متوسط أيمما يدعو إىل رفض الفرضية وقبول الفرضية البديلة . احصائياً
 التطبيق البعدي لـصاحل     درجات أطفال اموعة الضابطة ومتوسط درجات أطفال اموعة التجريبية يف         

  .. هو فرق جوهريموعتنيلفرق بني ا و أن ااموعة التجريبية
ميكن تفسري هذه النتائج بأن هناك تأثرياً واضحاً للطريقة اجلديدة وهي طريقة حـل املـشكالت                  -

القائمة على التفاعل اإلجيايب بني األطفال أي كلما كان هناك مشاركة أكرب للطفل يف املوقف التعليمـي                
تتفق نتائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة كـل مـن              كان أداؤه أفضل واكتسابه للمهارات أحسن و      

يف تفوق اموعات التجريبية على الضابطة ويعود هذا التفـوق        )١٩٩٩(ودراسة حسن ) ٢٠٠٥(املنصور
يف إكساب التالميذ مهـارات     ) ٢٠٠٣(إىل تطبيق طريقة حل املشكالت،  وتتفق مع دراسة  الشوارب          

تيجـرت  نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة           كما تتفـق    .التفكري وتفوقهم على اموعة الضابطة    
Tegret)اليت أكدت أن الطرائق التعليمية الفعالة املتبعة مع األطفال مثل طريقة حل املشكالت             ) ٢٠٠٥

،  )افتراض النهايات املمكنة،  اقتراح البدائل املتعددة للموقـف        (تساعد على تنمية مهارات التفكري مثل         
كذلك . ل االجتماعي واملهارات اللغوية،  مما ينعكس على أدائهم        وتكسب األطفال أيضاً مهارات التواص    

 ربـط املـشكالت الرياضـية       أمهيةاليت أكدت   ٢٠٠١ جانيت وارفيلد    تتفق هذه الدراسة مع دراسة    
  .أمهية تنشيط التفكري عند الطفلعلى  يساعد ت احلياتية اليومية،  ألن هذاباملشكال
 
   بني متوسط درجات أطفال اموعة شبه ٠,٠٥فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة س هناك لي
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 ميكـن   .لتطبيق البعدي لالختبـار   يف ا   مهارات التفكري  التجريبية يف التطبيق القبلي ومتوسط درجام يف      
  :يتاختبار صحة الفرضية اعتماداً على النتائج اإلحصائية املبينة يف اجلدول اآل

  )٥(اجلدول رقم 
   التطبيقني يبني املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيم ت عند اموعة شبه التجريبية يف

  .القبلي و البعدي الختبار مهارات التفكري
 التطبيق ةاموعة شبه التجريبي
  القبلي

 التطبيق ةاموعة شبه التجريبي
  املفهوم  البعدي

  االحنراف املعياري  املتوسط  االحنراف املعياري  سطاملتو
  داللة الفروق  قيمة ت

  دال إحصائياً  ١٤,٩٥٩   ١,٤٦٥  ٢٩,٣٨١  ٤,٠٤٨   ١٥,٧٦١  املهارات الكلية
 دال إحصائياً  ٨,٨٨٣  ١,٤٦٥  ٧,٩٠٤  ١,١٣٥  ٤,٠٩٥  تصنيفال

 دال إحصائياً  ٩,٩٥٤  ٠,٧١٧  ٣,٢٨٥  ٠,٧١٧  ١,٧١٤  املقارنة
  دال إحصائياً  ٧,٠٧١  ٠,٣٠٠  ٩,٩٠٤  ٢,٠١٥  ٥,٤٧٦  حتديد العالقات

  دال إحصائياً  ٥,٨٠١  ٠,٣٠٠  ٣,٩٠٤  ١,٢٦١  ١,٧٦١  الترتيب
  دال إحصائياً  ١٦,٢٥٢  ٠,٨٠٤  ٤,٣٨١  ١,٣٤٦  ٢,٧١٤  املهارة اإلنتاجية

أظهرت نتائج  التطبيق البعدي لالختبار فرقاً بني متوسط درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف                 -
د لصاحل التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية وهذا يؤكد فاعلية طريقة حل التطبيقني  و أن هذا الفرق يعو      

  .املشكالت يف إكساب األطفال مهارات التفكري
 مـن ت    >أا  ١٤,٩٥٩كما تدل النتائج من خالل مقارنة قيمة ت الكلية احملسوبة واليت تعادل               -

أي إن ت الكليـة دالـة       . ٢٠ية     ودرجة احلر  ٠,٠٥  عند مستوى الداللة      ٢,٠٨٦ادولة اليت تعادل    
على أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية اليت تنص إحصائياً، مما يدعو إىل رفض الفرضية وقبول الفرضية البديلة 
  .. و أن الفرق بني التطبيقني هو فرق جوهريبني متوسط درجات أطفال اموعة التجريبية يف التطبيقني

 املنصور ودراسة الشوارب يف حتسن أداء اموعـة التجريبيـة   وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة    -
اليت أكدت  ) ٢٠٠٥(Tegret تيجرتكما وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة        . لصاحل التطبيق البعدي  

أن الطرائق التعليمية الفعالة وخاصة طريقة حل املشكالت تساعد األطفال على تنمية مهارات الـتفكري               
أي تنمي لـديهم    ) ملشكالت،  افتراض النهايات املمكنة،  اقتراح البدائل املتعددة        القدرة على حل ا   (مثل  

الـيت أكـدت أن     )٢٠٠١(كليدس و تـشيبل     كما وتتفق مع دراسة     .املقدرة على التفكري حبلول خمتلفة    
 األطفال كانوا قادرين على متثل املعلومات الرياضية عند إعطائهم الفرصة املناسبة للمشاركة بفعاليـة أي              

 . عند تطبيقهم أسلوب حل املشكالت
 
 بني متوسط درجات أطفال اموعـة       ٠,٠٥عند مستوى داللة     فرق ذو داللة إحصائية   س هناك    لي

ميكـن  . لتطبيق البعدي لالختبـار   يف ا   مهارات التفكري  الضابطة يف التطبيق القبلي ومتوسط درجام يف      
  :ر صحة الفرضية اعتماداً على النتائج اإلحصائية املبينة يف اجلدول التايلاختبا
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  )٦(دول رقم اجل
   التطبيقني يبني املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيم ت عند اموعة الضابطة يف

  .القبلي و البعدي الختبار مهارات التفكري
  داللة الفروق  قيمة ت  االحنراف املعياري  املتوسط  االحنراف املعياري  املتوسط  املفهوم     الضابطة التطبيق البعدياموعة   القبليقالتطبي اموعة الضابطة 

  دال إحصائياً  ٨,٢٩٨  ٣,٥٧٢  ٢٤,١٩٠  ٣,٥٤٠  ١٤,٦٦٦  املهارات الكلية
 دال إحصائياً  ٧,٢٠٠  ١,٢٠٩  ٦,٨٠٩  ١,١٦٠  ٤,٠٤٧  تصنيفال

 ل إحصائياًدا  ٤,٨٣.  ٠,٩٨٧  ٢,٥٧١  ٠,٥٠٧  ١,٥٧١  املقارنة
  دال إحصائياً  ٤,٨٩٣  ١,٩٣٥  ٨,٤٢٨  ١,٩٣٥ ٥,٣٨١  حتديد العالقات

  دال إحصائياً  ٦,٠٥٧  ١,٢٠٩  ٣,١٩٠  ١,٣٩٥  ١,٠٤٧  الترتيب
  دال إحصائياً  ٢,٠٩٨  ١,٠٣٠  ٣,١٩٠  ١,٠٧١  ٢,٦١٩  املهارة اإلنتاجية

من ت ادولة الـيت     >  أا ٨,٢٩تدل النتائج من خالل مقارنة قيمة ت الكلية احملسوبة اليت تعادل              
أي إن ت الكلية دالة إحصائياً، مما يدعو . ٢٠ ودرجة احلرية  ٠,٠٥  عند مستوى الداللة ٢,٠٨٦تعادل 

الً إحصائياً بني متوسط درجات     ادالبديلة على أن هناك فرقاً      اليت تنص   لفرضية  إىل رفض الفرضية وقبول ا    
 هذا التحسن يف أداء اموعة الضابطة نتيجـة خـربة    يف التطبيقني وميكن تفسريةأطفال اموعة الضابط 

األطفال باالختبار من جهة،  ونتيجة اكتسام املعارف من املعلمة،  فالطفل وعاء يتلقى ما يعطى له ولكن 
كما وتتفـق هـذه     . إذا ما قدم له شيء ما بطريقة جذابة وممتعة فإن معدل كسبه سيكون أفضل وأعلى              

  .  تقول إن معارف الطفل تزداد وتتغري بنموه وزيادة معارفهاليت٢٠٠١ وارفيلد جانيتالدراسة مع دراسة 
 
  
أن حيتوي املنهاج أنشطة متنوعة لتنمية التفكري مثل تدريبات املتاهات والتـصنيفات واملقارنـات،             -

 . شياءوالتلوين،  ولعبة الفوارق بني الصور و األ
ضرورة إعادة النظر يف مناهج رياض األطفال وحمتواها و عرضها بأسلوب شائق، جيذب األطفـال               -

 .وحيثهم على التفكري و البحث وعمل التجارب البسيطة
 .ضرورة إعادة النظر يف األنشطة التعليمية و وربطها مبشكالت الطفل احلياتية -
 
االهتمام بإعداد املعلمات و تأهيلهن من خالل دورات تدريبية  لتزويدهن باستراتيجيات التعلـيم               -

 . احلديثة اليت تنمي التفكري لدى األطفال مثل طريقة حل املشكالتوطرائقه 
أن يشمل برنامج إعداد معلمات الرياض يف اجلامعات مقررات تتناول موضوعات عـن الـتفكري                -
 .استراتيجيات تطويره، ومهاراته الضرورية لتعليمها لطفل الروضةو
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أن يكون تدريب معلمات الرياض بأسلوب ورش العمل من أجل التطبيق العملي لكيفيـة تنميـة                 -
 .التفكري
تعلمية يف رياض األطفال مـن      -طريقة تعليمية  طريقة حل املشكالت بوصفها      العمل على توظيف   -

 . والسيما مهارات التفكرياملتنوعة  اخلربات ويد من املهاراتأجل إكساب األطفال العد
 األطفال من أجل تأهيلهن وإعـدادهن       علمات رياض مل  املستمر تدريبإشراف وزارة التربية على ال     -

   .إعداداُ جيداً للتعليم يف رياض األطفال
 
 يسودها األمن و االستقرار من أجل  تنميـة الـتفكري و تطـوير    ضرورة توافر بيئة تعليمية مشوقة   -
 .مهاراته
ضرورة توافر مساحات كبرية للعب ونظام أركان يف الرياض لتلبية حاجات األطفال ورغبام يف                -

 .اختيار األنشطة املناسبة هلم
ت رياض األطفال إشراف وزارة التربية على مجيع رياض األطفال يف القطر وإعادة النظر يف مواصفا       -

 .وشروط افتتاحها، مع ضرورة التركيز على توافر غرفة أنشطة واسعة يف الرياض شرطاً أساسياً
رفة إشراف وزارة التربية على مجيع رياض األطفال يف القطر من أجل حتديد أعداد األطفال داخل غ           -

 . عشرين طفالًالد األطفال النشاط شرط أن ال يتجاوز عد
 .عاب تفكريية متنوعة مثل الفك والتركيب، ألعاب املالحظة، ألعاب البزل، ألعاب البناءأن تتوافر أل -
ضرورة توافر اختبارات لقياس قدرات األطفال التفكريية والعمل مع األطفال كل وفـق قدراتـه                -

  .وإمكاناته الفكرية
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 .األردنعمان، . ، دار املسرية١ ط.تعليم التفكري  ).٢٠٠٧. (أبو جادو، صاحل، ونوفل، حممد -
أثر برنامج تدرييب مقترح لتعليم التفكري مـستند إىل برنـامج    ).٢٠٠٣. (أبو الشوارب،  أسيل   -

 جامعة عمـان، -رسالة دكتوراه .ليبمان يف حتسني مستوى التفكري ومفهوم الذات لدى أطفال الروضة   
 .نالعربية للدراسات العليا، األرد

، )، متـرجم   فوزي وحممد مجل   د مؤي .املرجع يف تدريس مهارات التفكري     ).٢٠٠٣. (باير، باري  -
  . دار الكتاب العريب. العني اإلمارات العربية

 .دار الكتاب اجلامعي: األردن، عمان .تعليم التفكري .)١٩٩٩ (.جروان،  فتحي عبد الرمحن -
 .دار الفكر: األردن، عمان، ١ ط.لتفكريتعليم ا .)٢٠٠٢ (.جروان،  فتحي عبد الرمحن -
: مصر، القـاهرة  ،  ١ ط .اجتاهات حديثة يف  تعليم التفكري      .)٢٠٠٣ (.حبيب، جمدي عبد الكرمي    -

 .دار الفكر العريب
دار : األردن، عمـان    ،٢ ط .طرائق التدريس العامـة    .)٢٠٠٥ (. توفيق مرعي،احليلة، حممد و   -
  .املسرية

أثر استخدام طريقة حل املشكالت يف التحصيل الدراسي والتفكري          .)١٩٩٩(. حسن، حممود حممد   -   
كليـة   .جملة كلية التربية عـدد أول     الرياضي لدى طالب املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية،         

 .بأسيوطامعة جب ،التربية
ريـة   مدي :جامعة دمشق ،   كلية التربية  .أصول البحث يف علم النفس     .)١٩٩١ (.محصي، أنطون  -

 .الكتب اجلامعية
دار جـوان  : انكلترا .أساسيات علم النفس التربوي    .)١٩٩٨ ( .جامل، عبد الرمحن عبد السالم     -
  .وإيلي
 .دار صفاء للنشر: األردن، عمان،  الطفل ومهارات التفكري ).٢٠٠٥( .اخلليلي، أمل -
: األردن.٢ لألطفال، ط  طرق تعليم التفكري   .)١٩٩٧(. اخلاليلة، عبد الكرمي واللبابيدي، عفاف     -

 .دار الفكر
 .وزارة التربية: سورية، دمشق). ٢٠٠٨-٢٠٠٧. (الدليل اإلحصائي الصادر عن وزارة التربية -
دار : القـاهرة ،  ١ط .طرق تدريس الرياضيات بني النظرية والتطبيق      .)١٩٩٥(. سالمة، حسن  -

 .الفجر للنشر
 .دار الشروق: ، األردن، عمان١ط  .تدريس مهارات التفكري ).٢٠٠٦. (سعادة، جودت -
 .دار وائل: ، األردن١ ط.تعليم التفكري يف املنهج املدرسي ).٢٠٠٥. (السرور، ناديا -
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 .، دمشق١ ط.اآلفاق املستقبلية لتطوير التربية العربية ).٢٠٠٢. (السيد، حممود -
 .دار جهينة:  األردن.تعليم التفكري .)٢٠٠٤ (.طافش، حممود -
دار : ، األردن، عمان  ١ ط .تنمية مهارات التفكري   ).٢٠٠٥. (اجلراح، عبد الناصر  و انوم، عدن العت -

 .املسرية
  :  دمـشق .أصول التدريس لطالب دبلوم التأهيل ).١٩٩٦. (القال، فخر الدين،  وناصر،  يونس       -

 .منشورات جامعة دمشق
 .ر دار الفك:األردن، عمان. ١تعليم  التفكري، ط .)٢٠٠١(.  نايفةقطامي، -
 .األهلية للنشر: عمان تفكري األطفال تطوره وطرق تعليمه،. )١٩٩٠(. قطامي، يوسف -
 .دار الفكر: ، مصر، القاهرة١ ط.لطفل ومهارات التفكريا .)٢٠٠١(. حممد، فهيم مصطفى -
فاعلية برنامج تدرييب لتعليم جمموعة أو منظومة من مهارات الـتفكري      ).٢٠٠٥. (منصور، غسان  -

 . رسالة دكتوراه غري منشورة،  جامعة دمشق،  كلية التربيةل املشكالت،املرتبطة حب
 ) متـرجم   نشوان وحممد خطاب،   بيعقو( .أبعاد التفكري . )٢٠٠٤ (.مارازانو، روبرت، وآخرون   -
 .دار الفرقان: ، األردن، عمان٢ط

ـ    األساليب احلديثـة يف التعلـيم والـتعلم،        .)٢٠٠٨( .نبهان، حيىي حممد   - دار : انا ألردن، عم
 .اليازوري
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