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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  شكر وتقدير

    
أحمد اهللا تعالى حمد الشاكرين الذي أعانني وهيأ لي من األسباب مما ساعدني على 

وفى الحديث . إتمام هذا البحث وأصلى وأسلم على الرسول الكريم سيد الخلق وخاتم النبيين 
". لخير على يديه عبدي لن تشكرني ما لم تشكر من قدمت لك ا" القدسي للمولى عز وجل 

  . فيما بلغ عن ربه  صدق رسول اهللا 

يســرني فــي هــذا المقــام أن أتقــدم بٍأســمى آيــات الشــكر والتقــدير ألســتاذي الفاضــل األســتاذ 
، على ما خصني به من ثمين وقته والذي غمرنـي بعلمـه الغزيـر  هشام إبراهيم عبد اهللا/ الدكتور

فجــزاه . ائــه الســديدة أكبــر األثــر فــي إنجــاز هــذه الدراســة وخلقــه الكــريم وكــان لتوجيهاتــه الرشــيدة وأر 
  .اهللا عنى خير الجزاء وبارك له في علمه وصحته وأوالده 

ــة / كمــا يســرني أن أتوجــه بخــالص الشــكر والتقــدير إلــى األســتاذة الــدكتورة  ــى خليف ، من
ي كانـت والتي أفاضت على من علمها الـوافر وخلقهـا الكـريم وحبهـا للعطـاء عـن طيـب خـاطر والتـ

لتوجيهاتهــا وأرائهــا أثــر كبيــر فــي إتمــام هــذه الدراســة فجزاهــا اهللا خيــر الجــزاء وبــارك لهــا فــي عملهــا 
  .وصحتها وأوالدها 

وانه لشرف رفيـع للبحـث والباحثـة أن يقـوم بمناقشـة البحـث والحكـم عليـه عالمـان جلـيالن 
ـــدكتور ـــد / وهمـــا األســـتاذ ال ـــد اهللا محم حة النفســـية بجامعـــة ، أســـتاذ ورئـــيس قســـم الصـــعـــادل عب

صــاحب الــرأي الســديد والفكــر البنــاء والــذي حبــاه اهللا بعلــم غزيــر وخلــق عظــيم فأفــاض . الزقــازيق 
  .بهما على ميدان البحث والباحثين فله من اهللا عظيم الجزاء ومن الباحثة صادق الدعاء

النفسـية ، أسـتاذ ورئـيس قسـم العلـوم إلهامي عبـد العزيـز أمـام / األستاذ الدكتور" وأيضا 
واالجتماعيــة بمعهــد الدراســات العليــا للطفولــة بجامعــة عــين شــمس ، الــذي آل علــى نفســه وتحمــل 



" ومناقشـا " بيننا حاكمـا " عناء السفر واالنتقال ، وضحى بالكثير من وقته وجهده ليكون متواجدا 
  .لرسالتي العلمية ، انعم اهللا على سيادته بدوام الصحة وجزاه عنى خير الجزاء 

  

مــا أتقــدم بخــالص الشــكر والتقــدير إلــى أســاتذتي األفاضــل أعضــاء هيئــة التــدريس بقســم ك
الصــحة النفســية بكليــة التربيــة جامعــة الزقــازيق وأســاتذتي وزميالتــي بكليــة التربيــة النوعيــة جامعــة 

، رئـــيس قســـم ريـــاض الســـيد عبـــد الـــرحمن الجنـــدي / الزقـــازيق وأخـــص بالشـــكر األســـتاذ الـــدكتور
  .ه لي من مساعدة فبارك اهللا له في صحته وأوالده األطفال لما قدم

واتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى من شملوني بدعواتهم وعونهم إلى أبى وأمي أطال 
  .اهللا عمرهما والى أخواتي لما تحملوه من تعب ومشقة فجزاهم اهللا خير الجزاء 

هـذا العمـل  وعظيم شكري وتقديري إلى كـل عقـل وكـل يـد وكـل جهـد وكـل نقـد شـارك فـي
  .وادعو اهللا أن يكلل جهودنا بالنجاح والتوفيق 

وحسـبي ... إن كنت قد أحسنت فذلك الفضل هللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظـيم  :وأخيرا 
  .صدق المحاولة ، والكمال هللا تعالى والعصمة لرسله الكرام 

  
  الباحثــة 



أ 

  الفھرس
  
  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــوع

    شكر وتقدير
  و –أ   الفهرس

  مدخل إلي الدراسة: الفصل األول
  مقدمة -
 مشكلة الدراسة -

 أهمية الدراسة -

 أهداف الدراسة -

 مصطلحات الدراسة -

  حدود الدراسة -
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  المفاهيم األساسية اإلطار النظري: الفصل الثاني
  أطفال الروضة: أوال

  مقدمــة  
   تعريف طفل الروضة . 

  تعريف الروضة . 

  أهمية رياض األطفال . 

  أهداف رياض األطفال . 

  خصائص نمو الطفل في مرحلة رياض األطفال . 

  . والحركي للطفل  النمو الجسمي - ١
 .  النمو االنفعالي الوجداني للطفل  - ٢

 . النمو اللغوي للطفل  - ٣

 . النمو العقلي المعرفي للطفل  - ٤

  خصائص النمو العقلي المعرفي عند الطفل .
  مراحل النمو العقلي عند الطفل . 

 .  النمو االجتماعي لطفل الروضة - ٥
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  مهارات التفكير : ثانيًا 

        .  مفهوم التفكير وأهميته -
  . أوجه التفكير عند الطفل  -
          . أنماط التفكير  -
  . معوقات التفكير السليم  -
    . خصائص تفكير طفل ما قبل المدرسة  -
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  . طرق تنمية مهارات التفكير  -
      . برامج تعليم مهارات التفكير  -
  . تقاربي التفكير ال -
        قدرات التفكير التقاربي  -
  التعقيب  -

  الكمبيوتر ( الحاسب اآللي : ثالثًا ( 
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   .تنمية التفكير
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  البحوث والدراسات السابقة: الفصل الثالث
  مقدمة . 

  بحـــــوث ودراســـــات تناولـــــت الكمبيـــــوتر وعالقتـــــه بـــــبعض : أوًال

 ة والنفسيةالمتغيرات العقلي

  بحـــــوث ودراســـــات تناولـــــت مهـــــارات التفكيـــــر التقـــــاربي : ثانيـــــًا

٧٢ – ٥٩  
  
  
٦٠  
  
٦٦  
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 وعالقته ببعض المتغيرات 
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٧١  
٧٢  
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مقيــــــاس المســــــتوي االجتمــــــاعي االقتصــــــادي الثقــــــافي  -

  المطور لألسرة المصرية
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 مقياس مهارات التفكير التقاربي لطفل الروضة -

ـــــامج التـــــدريبي باســـــتخدام الحاســـــب اآللـــــي  - البرن
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٩٦ – ٧٣  
  
٧٤  
  
  
٧٨  
  
  
٧٩  
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٨١  
  
٨٤  

  نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الخامس
  مقدمة . 

  النتائج المتعلقة بالفرض األول ومناقشتها  . 

  النتائج المتعلقة بالفرض الثاني ومناقشتها 

  النتائج المتعلقة بالفرض الثالث ومناقشتها 

   ملخص نتائج الدراسة . 
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٩٨  
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 التوصيات   

  :خاتمة الدراسة 
  ملخص الدراسة باللغة العربية -
 مراجع الدراسة -

 مالحق الدراسة -

  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية -

١٦٠ – ١٠٥  
١٠٦  
١٠٨  

١٦٠ – ١١٨  
٣ - ١  

  



ه 

  

  فھرس الجداول
  
  رقم الصفحة  الموضــــــــــوع الجدول

 -الـــــذكاء –العمـــــر (تجـــــانس أفـــــراد العينـــــة فـــــي متغيـــــرات ) ١(جـــــدول 
  ٧٤  )تصادي والثقافيالمستوي االجتماعي واالق

تجـــانس أفـــراد العينـــة فـــي مســـتوي بعـــض مهـــارات التفكيـــر ) ٢(جـــدول 
 التقاربي ألطفال الروضة

٧٥  

وداللتهـــــــا للفـــــــروق بـــــــين متوســـــــطي أعمـــــــار ) ت(قيمـــــــة ) ٣(جـــــــدول 
 المجموعتين التجريبية والضابطة

٧٥  

وداللتهــــــا للفـــــــروق بــــــين متوســـــــطي درجـــــــات ) ت(قيمـــــــة ) ٤(جــــــدول 
 بية والضابطة في مستوي الذكاءالمجموعتين التجري

٧٦  

وداللتهـــا بـــين متوســـطي درجـــات المجمـــوعتين ) ت(قيمـــة ) ٥(جـــدول 
التجريبية والضابطة في المسـتوي االجتمـاعي واالقتصـادي 

 .والثقافي 

٧٦  

وداللتهـــا  Zنتـــائج اختبـــار مـــان وتنـــي وويلكوكســـون وقيمـــة ) ٦(جـــدول 
للفـــــــروق بـــــــين متوســـــــطات رتـــــــب الـــــــدرجات للمجمـــــــوعتين 

لتجريبيــــة والضــــابطة قبــــل تطبيــــق البرنــــامج علــــي مقيــــاس ا
 .مهارات التفكير التقاربي 

٧٧  

  ٨٢قيم معامل الثبات لمقياس مهارات التفكير التقاربي وأبعاده) ٧(جدول 
وداللتهـــا للفـــروق بـــين متوســـطات االربـــاعى ) ت ( قيمـــة ) ٨(جـــدول 

األعلــــى واالربــــاعى األدنــــى فــــي مقيــــاس مهــــارات التفكيــــر 
 ربى لطفل الروضةالتقا

٨٣  

وداللتهــا للفــروق بــين ) z(نتــائج اختبــار ويلكوكســون وقيمــة ) ٩(جــدول 
متوسطات رتـب درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي القياسـين 

 القبلي والبعدي

٩٨  

  ١٠٠) z(نتــــــائج اختبــــــار مــــــان ويتنــــــي وويلكوكســــــون وقيمــــــة ) ١٠(جــــــدول 



و 

وداللتهـــــــــا للفـــــــــروق بـــــــــين متوســـــــــطات رتـــــــــب الـــــــــدرجات 
التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج علي للمجموعتين 

  .مقياس مهارات التفكير التقاربي ألطفال الروضة 
وداللتها للفروق بـين ) z(نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة ) ١١(جدول 

متوسطات رتـب درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي القياسـين 
  .البعدي والتتبعي على مقياس التفكير التقاربي 

١٠٣ - ١٠٢   

 



  -١-
  مدخل إلي الدراسة

         

  

  الفصل األول

  مدخــل إلـــي الدراســـــة 

  

  

  

 مقدمــة 

  أھداف الدراســــــــة  

  مشكلة الدراســــة  

  أھمية الدراســــــــة 

  مصطلحات الدراسة 

  حــــدود الدراســــة 

  

 
*****************



  -٢-
  مدخل إلي الدراسة

  :المقدمة 
المعلوماتيـة الهائلـة حيـث اصـبح مما الشك فيه أن الحاسب اآللي يعد أحد إفـرازات الثـورة العالميـة و 

وعلـــي ســـبيل المثــال نجـــد فــي مجـــال لعـــب ، اســتخدامه ضـــرورة حتميــة ال غنـــي عنهـــا فــي كافـــة المجــاالت 
األطفــال أن كثيــرا مــن الــدول تتنــافس فــي تصــنيع األلعــاب اإللكترونيــة التــي تســاهم فــي تشــكيل خيــال الطفــل 

ومـن هنـا اصـبح اسـتخدام ، أسـاليب التفكيـر المنطقـي  العلمي وٕاكسابه العديد مـن المهـارات والمفـاهيم ومنهـا
الحاسب اآللي في العديد من المدارس وعلي وجه الخصوص في برامج ريـاض األطفـال ضـرورة مهمـة فـي 

  . ظل التحديات التكنولوجية والثورة المعرفية وتكنولوجيا االتصال 
، اســب اآللــي بســعادة وشــغف وقــد لــوحظ أن كثيــرا مــن األطفــال يتقبلــون بــل ويقبلــون علــي تعلــم الح

وتتضــح هــذه الظــاهرة فــي اقتنــاء الكثيــر مــن األطفــال لــه فــي المنــزل وكــذلك االنتشــار الواســع لمراكــز تعلــيم 
   ) ٣:  ١٩٨٨، وليم عبيد ( . الحاسب اآللي واإلقبال علي تلك المراكز 

كــل مــن المنــزل وقــد ازداد االهتمــام فــي اآلونــة األخيــرة بتــوفير الحاســب اآللــي لطفــل الروضــة فــي 
، باإلضافة إلى استخدامه كوسـيلة للعـب والتـرويح والتسـلية ، والمدرسة بهدف االرتقاء بالناحية التعليمية له 

والتـي ، ولم يقتصر األمر علي ذلـك االسـتخدام فقـط بـل نجـح الـبعض مـنهم فـي اسـتخدام شـبكات اإلنترنـت 
ت المختلفة التي يكون لها تـأثير كبيـر علـي ميـول تعد مجاال خصبا للمعلومات الثرية والمتنوعة في المجاال

   ) ٥:  ٢٠٠٠، رانيا علي ( واتجاهات األطفال بصورة ملحوظة 
وتجدر اإلشارة إلى أن مرحلة رياض األطفال من المراحل النمائية المهمـة فـي حيـاة اإلنسـان حيـث 

 )٥: ١٩٩٩سـهير كامـل، (وفـي ذلـك تشـير ، تمثل النواة التي تتشكل حولهـا شخصـية الفـرد فـي المسـتقبل 
فهــي المرحلــة العمريــة الحاســمة فــي حيــاة الفــرد والتــي ترســي ، إلــى أن مرحلــة الطفولــة تحتــل أهميــة خاصــة 

خاللها دعائم شخصيته وتتم فيها عمليـة التـأثر واالمتصـاص لمـا يحـيط الطفـل مـن خصـائص وسـمات ممـا 
  . اعي فيما بعد يساعد علي توجيه وتثبيت نموه المعرفي ونضجه النفسي واالجتم

وجـد التربويـون أن هنـاك ضـرورة قصـوي لتعلـيم ، وخالل العقود األربعة األخيرة من القرن العشرين 
، واخــذوا يوجهــون اهتمــامهم نحــو تطــوير هــذه المهــارات   Thinking Skillsاألطفــال مهــارات التفكيــر 

والـذي يتميـز ، القـدرة علـي التفكيـر فأصبحت فلسفة التربية والتعليم تركـز علـي أعـداد المـواطن الـذي يمتلـك 
، كما أكدت النظريات التربوية المعاصرة علـي تنميـة مهـارات التفكيـر عنـد الطفـل ، بمهارات التفكير السليم 

فأصـبحت مهـارات التفكيـر محـورا ، ومن اجل ذلك تم وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهـداف هـذه المهـارات 
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ج الدراسية بهدف إعداد الطفل إعدادا سليما لمواجهة المشـكالت فـي ألساليب التدريس في العديد من المناه
   ) ٥:  ٢٠٠١، فهيم مصطفي ( مستقبل حياته 

والجدير بالذكر أن مهارات التفكير يمكن تعلمها من خـالل البـرامج المعرفيـة كمـا أن التفكيـر عبـارة 
لــي التفكيــر ال تمــنح مــن المعلــم وان القــدرة ع، عــن تفاعــل بــين عقــل المــتعلم والمعلومــات تجــاه هــدف معــين 

وكــل الموضــوعات التــي ، ويــرتبط تفكيــر المــتعلم بالمعرفــة الموجــودة لديــه وباهتمامــه وميولــه ، إلــى الطالــب 
وكــل األطفــال لــديهم القــدرة علــي التفكيــر رغــم تبــاين مســتوياتهم فــي تلــك القــدرة وان التفكيــر ، تثيــر التفكيــر 

  ) ٥٧:  ١٩٩٣، د المعطي رمضان عب(يتخذ أشكاال عديدة يمكن تطويرها 
  

ومن هنا تنبع أهميـة التفكيـر بالنسـبة لألطفـال وضـرورة مهاراتـه المختلفـة لـدي الطفـل وخاصـة قـدرة 

الطفــل علــي حــل المشــكالت والتــي تتمثــل فــي العمليــات العقليــة المختلفــة التــي يقــوم بهــا الطفــل للتعامــل مــع 

العمـر : كلة معينـة يتوقـف علـي عوامـل عديـدة ومنهـا وال شك أن قـدرة الطفـل علـي حـل مشـ، مشكلة معينة 

ودرجة تعقيد المشكلة وخبراته واتجاهاته التي اكتسبها في مواجهـة مشـكالت . ،الزمني ومستوي الذكاء لدية 

  . أخرى يمكن أن تواجهه مستقبال 
  

ـــة مـــا قبـــل المدرســـة يفضـــلون العمـــل فـــي  وقـــد أكـــدت العديـــد مـــن الدراســـات أن األطفـــال فـــي مرحل
ممـا يسـاعد ، موعات أثناء استخدام الحاسب اآللي مما يزيد مـن التفـاعالت االجتماعيـة اإليجابيـة لـديهم مج

  . األطفال في تنمية القدرة علي حل المشكالت االجتماعية التي تنشأ بينهم أثناء استخدامه 
  )  ٨٤:  ٢٠٠٠، رانيا علي ( 

  

ت التفكيـــر لـــدي أطفـــال مـــا قبـــل ممـــا ســـبق عرضـــه يتضـــح مـــدي ضـــرورة العمـــل علـــي تنميـــة مهـــارا
وأهميــة ذلــك فــي أعــداد جيــل يعتمــد علــي إعمــال العقــل والتفكيــر الســليم بــدال مــن االعتمــاد علــي ، المدرســة 

، التلقــين والحفــظ واالســترجاع لــيس فــي مجــال التعلــيم فحســب بــل فــي مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة المختلفــة 
الفعـال لمصـادر التكنولوجيـا المتطـورة والسـيما الحاسـب التي أصبحت تعتمد إلى حـد كبيـر علـي االسـتغالل 

وفـي ذلـك يؤكـد الكثيـر مـن البـاحثين فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات أن ، اآللي في مختلف جوانب الحيـاة 
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قوة األمم لم تعد تقاس بما تملكه من ثروات طبيعية فحسب بل في ضوء ما تمتلكه مـن قـوة معرفيـة وعقـول 
  . مفكرة 

الباحثة ضرورة االهتمام بإعداد برامج لتنمية مهارات التفكير لدي األطفـال بالروضـة  ولهذا تفترض
بصــفة عامــة ومهــارات التفكيــر التقــاربي بصــفة خاصــة حيــث يعتبــر مــن أهــم أنمــاط التفكيــر التــي يمكــن أن 

  .تنميها لدي طفل الروضة فهو التفكير الذي يتطلب من الفرد إجابة واحدة صحيحة للسؤال 
  )  ٤٢:  ١٩٩٦، مجدي عبد الكريم(      

  

يعتمـــد التفكيـــر التقـــاربي أو مـــا يســـميه جليفـــورد بـــالتفكير المعرفـــي علـــي الوجهـــة التقاربيـــه فـــي حـــل 
المشــــكالت فهــــو يعتمــــد علــــي مــــا نســــميه الحلــــول االنتقائيــــة حيــــث يتطلــــب وســــائط حســــية أخــــرى كالســــمع 

بواسطة المعلومـات المعطـاه والمحـددة تحديـدا  تماما) االستجابات( واإلحساس الحركي مثال  فيتحدد الناتج 
مسبقا أو متفق عليها كالطفل يستطيع إعطاء استجابة معينة واحدة ومحددة نتيجة للمعطيات أو المدخالت 

( التي تعرف عليها من قبل وبالتالي يسـعى للوصـول السـتجابة واحـدة تعـد هـي اإلجابـة الوحيـدة الصـحيحة 
  . ) ٣٠٢:  ١٩٩٠، فؤاد أبو حطب 

  
  

  : وتري الباحثة 
ــدا مــن خاللــه يمكــن وضــع األســاس لتنميــة  أن هــذا الــنمط مــن التفكيــر يمكــن أن يكــون مــدخال جي

  . مهارات التفكير المختلفة بتتابع نمو الطفل وانتقاله من مرحلة عمرية إلى أخري 
المنطلـق  وٕاذا كان يمكن استخدام برامج الكمبيوتر في تنمية مهارات التفكير بصـفة عامـة فمـن هـذا

يمكن التحقق من مدي فعالية استخدام برنامج تدريبي باستخدام الكمبيوتر في تنمية بعـض مهـارات التفكيـر 
  . التقاربي لدي أطفال الروضة 

  
  : أھداف الدراسة 

  
  :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي 

   

  . باستخدام الحاسب اآللي إعداد برنامج لتنمية بعض مهارات التفكير التقاربي لدي أطفال الروضة – ١
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الكشف عن الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في بعض مهـارات التفكيـر  – ٢
  . التقاربي قبل تطبيق البرنامج وبعده مباشرة 

الكشف عن الفروق بين متوسطي رتـب درجـات أطفـال المجموعـة الضـابطة والمجموعـة التجريبيـة فـي  – ٣
  . لتفكير التقاربي بعد تطبيق البرنامج بعض مهارات ا

الكشـــف عـــن الفـــروق بـــين متوســـطي رتـــب درجـــات أطفـــال المجموعـــة التجريبيـــة بعـــد تطبيـــق البرنـــامج  – ٤
مباشرة وبعـد مـرور ثالثـة اشـهر مـن التطبيـق وذلـك لمعرفـة مـدي اسـتمرار اثـر هـذا البرنـامج فـي تنميـة 

  .التفكير التقاربي 
  

  : مشكلة الدراسة 
كلة الدراســة الحاليــة فــي التعــرف علــي مــدي فعاليــة اســتخدام برنــامج للحاســب اآللــي فــي تكمــن مشــ

تنميــة بعــض مهــارات التفكيــر التقــاربي لــدي عينــة مــن أطفــال الروضــة  حيــث يعتبــر أساســا لتنميــة مهــارات 
الطفــل بمــا يســاهم فــي إعــداد شخصــية ، التفكيــر تطــورا وارتقــاءًا مــع نمــو الطفــل وانتقالــه للمراحــل المختلفــة 

إعدادا معرفيا وعقليا يساير المعطيات التكنولوجية للقرن الحادي والعشرين والذي تمثـل فيـه المعرفـة مصـدرا 
  : مهما من مصادر قوة األمم ويمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في عدة تساؤالت علي النحو التالي 

يبيـة فـي مهـارات التفكيـر التقـاربي هل توجد فروق بـين متوسـطي رتـب درجـات أطفـال المجموعـة التجر  – ١
  قبل وبعد تطبيق البرنامج ؟ 

هــل توجــد فــروق بــين متوســطي رتــب درجــات أطفــال المجموعــة الضــابطة والمجموعــة التجريبيــة فــي  – ٢
  مهارات التفكير التقاربي بعد تطبيق البرنامج علي المجموعة التجريبية  ؟ 

المجموعة التجريبية في القياسـيين البعـدي والتتبعـي  هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات أطفال – ٣
  لمهارات التفكير التقاربي ؟ 

  
  : أھمية الدراسة 

  :األهمية النظرية   
تتنــاول موضــوع مــن موضــوعات الحديثــة المطروحــة علــي الســاحة التربويــة بمــا يســاير المعطيــات  -

ر المعرفــي وثــورة المعلومــات التكنولوجيــة للقــرن الحــادي والعشــرين حيــث يتســم هــذا العصــر باالنفجــا
وتكنولوجيــا االتصــاالت وقــد اهــتم العلمــاء والمفكــرون اهتمامــا كبيــرا بموضــوع التفكيــر نظــرا ألهميتــه 

ــاة  حيــث يمثــل ذلــك أحــد األهــداف الرئيســية فــي ، المتزايــدة فــي مجــال التربيــة وكافــة مجــاالت الحي
األطفــال مهــارات التفكيــر بصــفة التربيــة المعاصــرة ومــن ثــم اتضــح أن هنــاك ضــرورة قصــوى لتعلــيم 
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عامــة والتقــاربي بصــفة خاصــة وكيفيــة التعامــل اإليجــابي مــع الحاســب اآللــي وتوجيــه االهتمــام نحــو 
 . تطوير هذه المهارات وتنميتها بما ينعكس في النهاية علي شخصية الطفل 

  :األهمية التطبيقية   
 

ممكنـة يمكـن مـن خاللهـا اسـتخدامه  والتعـرف علـي أقصـى اسـتفادة، أهمية استخدام الحاسـب اآللـي -
فــي تنميــة مهــارات التفكيــر لــدي أطفــال الروضــة بهــدف إعــدادهم إعــدادا ســليما لمواجهــة المشــكالت 

  .التي قد تعترضهم في المستقبل 
يمكن مـن خـالل مـا تسـفر عنـه الدراسـة مـن نتـائج إمكانيـة إعـداد بـرامج متخصصـة لتنميـة مهـارات  -

ي وكــذلك إعــداد بــرامج للتوعيــة واإلرشــاد لكــل مــن األســرة والمدرســة التفكيــر باســتخدام الحاســب اآللــ
والتـــي تســـاعدهم علـــي االســـتخدام األمثـــل للحاســـب اآللـــي باعتبـــاره افضـــل األســـاليب التكنولوجيـــة 

 . المتقدمة للتعلم الذاتي والتعلم المستمر مدي الحياة  

  
  : مصطلحات الدراسة  

  

 ) الكمبيوتر ( الحاسب اآللي  -

تمتاز ببعض الخصـائص التـي اسـتغلها اإلنسـان ألداء بعـض أعمالـه بصـورة أدق ) أو آله  (هو جهاز 
وافضــل وقــد صــممت هــذه اآللــة بطريقــة تســمح باســتقبال البيانــات واختزانهــا ومعالجتهــا ثــم الحصــول علــي 

  ) .  ٢٦٣:  ١٩٩٤علياء الجندي، ، زكريا الل ( النتائج بطريقة آلية 
بأنــه الجهــاز أو اآللــة التــي تقبــل بيانــات بمواصــفات  ) ٨٨:  ١٩٩٠ محمــود الشــريف ،( كمــا يعرفــه 

وتقوم بمعالجتها تبعا لبرنامج معين سبق تحميله بذاكرتها ثم إخراج نتـائج المعالجـة فـي ، محددة كمدخالت 
  . في أجهزة أو معالجة أخرى  اأو علي هيئة نبضات للتحكم أوتوماتكي،  صيغة معلومات يستخدمها اإلنسان

  

   Thinkingفكير الت -
وهـو ، أو األحـداث فـي وعـي  األشـياءعملية عقلية معرفية تعكس العالقات والروابط بـين الظـاهرات أو 

الســلوك الــداخلي الــذي يتضــمن رمــوزا لألفكــار والموضــوعات وهــو نســق األفكــار التــي تســتثيره مشــكلة مــن 
  ) ٣٦٤:  ١٩٩٢عادل عبد اهللا، ( . المشكالت

   
   Convergent Thinking: التفكير التقاربي  -



  -٧-
  مدخل إلي الدراسة

  )  ٤٢:  ١٩٩٦مجدي عبد الكريم، ( هو التفكير الذي يتطلب من الفرد إجابة واحدة صحيحة للسؤال 
  وتعرفه الباحثة في الدراسة الحالية علي أنه 

هو التفكير الذي يتطلب من الفرد استجابة واحدة صـحيحة للموقـف أو  المشـكلة التـي تواجهـه كمـا يقصـد " 
ومـات صــحيحة أو محـددة تحديـدا صــادقا أو متفـق عليهـا ، أي توليــد معلومـات سـبق إعطائهــا بـه إنتـاج معل

حيث ينصب التأكيد علي الوصول إلـي نتـائج مقبولـة باالتفـاق العـام أو الوصـول إلـي احسـن النتـائج ويعنـي 
اإلجابـة  ذلك أن التفكير التقاربي يتميز بحل واحد صحيح للسعي إلي الوصول إلي إستجابة واحدة تعد هـي

  " . الوحيدة الصحيحة وعلي التفكير أن يوجه الحل في مسار هذه االستجابة واتجاهها 
  
 Thinking Skills :مھارات التفكير -

توضــح نتــائج الدراســات بعــض المهــارات الفرعيــة المتضــمنة فــي مهــارة التفكيــر وتلقــي قبــوال وموافقــة 

  . من الدراسات واُألُطره النظرية المختلفة 

 – ٣٣: ١٩٩٦مجـدي عبـد الكـريم، (يلي المهارة األساسية وكذلك المهارات الفرعيـة وفقـا لرؤيـة  وفيما

  :علي النحو التالي  )٣٤

   
   Thinking skill: مهارة التفكير  -

  .هي قدرة المتعلم علي شرح وتعريف وفهم ممارسة العمليات العقلية المطلوبة منه بسرعة ودقة وٕاتقان
   

   Analysis Skill: مهارة التحليل  -    

قــدرة المــتعلم علــي تجزئــة المــادة التعليميــة المعطــاه لــه وٕادراك العالقــات بــين األجــزاء والتعــرف علــي المبــادئ 
  . التي تحكم هذه العالقات 

  
   Assembling Skill: مهارة التركيب  -

فـي إيجـاد شـئ جديـد  قدرة المتعلم علـي القيـام بتجميـع األجـزاء المختلفـة مـن المحتـوي أو الموضـوع الرئيسـي
  . يختلف عن األشياء السابقة 

  
  Explanation Skill: مهارة التفسير  -



  -٨-
  مدخل إلي الدراسة

  

قـــدرة المـــتعلم علـــي شـــرح وتعريـــف وتلخـــيص المعلومـــات المعطـــاه لـــه والتـــي يحولهـــا مـــن شـــكل الخـــر بلغتـــه 
  . الخاصة 

  
  : حدود الدراسة 

  

  : الحدود المكانية  – ١
  . محافظة الشرقية  -وضة الناصرية بمدينة الزقازيق تم تطبيق الدراسة الحالية في ر       

  
  : الحدود البشرية  – ٢

( سـنوات قوامهـا  ٦ – ٥أجريت الدراسة علي عينة من أطفـال الروضـة تراوحـت أعمـارهم  مـا بـين 

مـــن الـــذكور واإلنـــاث تـــم تقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتين متســـاويتين ومتجانســـتين مـــن حيـــث العمـــر ) طفـــال  ٢٠

  . ء والمستوي االجتماعي واالقتصادي والثقافي ومهارات التفكير التقاربي والذكا، الزمني 

  
  : الحدود الزمنية  – ٣

ثـم قامـت  ٢٠٠٦/  ٢٠٠٥تم تطبيـق البرنـامج المسـتخدم فـي الدراسـة الراهنـة خـالل العـام الدراسـي 

  .الباحثة بمتابعة العينة بأجراء قياس تتبعي بعد مرور شهرين من انتهاء التطبيق 

  



  

  
-٩-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

  الفصل الثاني 

  المفاھيم األساسية واإلطار النظري 

  

  مقدمــة  
  تعريف الروضة . 
  أھمية رياض األطفال . 
  أھداف رياض األطفال. 
  تعريف طفل الروضة . 
  خصائص نمو الطفل في مرحلة رياض األطفال . 

 

  ًمھارات التفكير : ثانيا 
  . ل أوجه التفكير عند الطف -      . مفھوم التفكير وأھميته  -
  . معوقات التفكير السليم  -        . أنماط التفكير  -
  . مھارات التفكير  -    . خصائص تفكير طفل ما قبل المدرسة -
  . طرق تنمية مھارات التفكير  -  . أنواع مھارات التفكير ومستوياتھا  -
  . التفكير التقاربي  -    . برامج تعليم مھارات التفكير  -
  التعقيب  -       قدرات التفكير التقاربي -
  

  ًالكمبيوتر ( الحاسب اآللي : ثالثا ( 
 

        )  . الكمبيوتر( مفھوم الحاسب اآللي  -
  . أسباب إدخال الكمبيوتر في العمليات التعليمية  -
  ) الكمبيوتر( استخدامات الحاسب اآللي  -
  العوامل المؤثرة في استخدام الحاسب اآللي  -
  ي العملية التعليميةمزايا أستخدام الحاسب اآللي ف -
  . برامج الكمبيوتر المقدمة لطفل الروضة ودورھا في تنمية التفكير -
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المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

   :المقدمة 
تعد السنوات األولـي فـي حيـاة الطفـل مـن أهـم وأخطـر المراحـل التكوينيـة فـي حياتـه ، إذ تتحـد فيهـا 

ر فـي هـذه المرحلـة خصائص وسمات شخصية الطفل ، إذ يكون الطفل في حالة من النمو السريع والمسـتم
ويكـــون ضـــعيفًا مـــن النـــواحي الجســـمية والعقليـــة والنفســـية واالجتماعيـــة ، وشـــديد التـــأثر بالعوامـــل المختلفـــة 
المحيطة به ، مما يزيد من أهمية السنوات الست األولى في تكوين شخصيته وتكوين فكرة واضحة وسـليمة 

ح في المجتمع والتكيف السليم مع ذاته ، وتجعل عن نفسه ومفهومًا محددًا عن ذاته بما يساعده علي النجا
تربيتــه فــي هــذه المرحلــة أمــرا يســتحق االهتمــام والعنايــة البالغــة بــه ، ذلــك ألنهــا الفتــرة التــي يــتم فيهــا وضــع 

  . النواة األولي للشخصية التي تتبلور وتظهر مالمحها في حياة الطفل المستقبلية 
   

  : تعريف الروضة 
مويـة تنشـئ الطفـل وتكسـبه فـن الحيـاة باعتبـار أن دورهـا امتـداد لـدور المنـزل هي مؤسسـة تربويـة تن  

وٕاعداد المدرسة النظامية حيث توفر له الرعاية الصحية وتحقـق مطالـب نمـوه وتشـبع حاجاتـه بطريقـة سـوية 
، وتتيح له فرص اللعب المتنوعة فيكتشف ذاته ويعرف قدراته ويعمـل علـي تنميتهـا ويتشـرب ثقافـة مجتمعـه 

  )  ٣٠:  ١٩٩٣هدي قناوي ، ( "  يعيش سعيدًا متوافقًا مع ذاته ومع مجتمعه ف
مؤسســـة تربويـــة ذات مواصـــفات خاصـــة يلتحـــق بهـــا األطفـــال مـــن الثالثـــة إلـــي " كمـــا تعـــرف بأنهـــا   

السادســة مــن العمــر ، وتهــدف إلــى تحقيــق النمــو المتكامــل متمثلــة فــي أبعــاده الجســمية والحركيــة والعقليــة 
نفعاليــة واالجتماعيــة إلــى أقصــى حــد تســمح بــه قدراتــه ، عــن طريــق ممارســته لألنشــطة الهادفــة واللغويــة واال

  )  ١٥:  ٢٠٠٢هيام عاطف ، ( " . التي توفرها له 
  

  أھمية رياض األطفال 
    

تـــأتي أهميـــة مرحلـــة ريـــاض األطفـــال فـــي أنهـــا تســـاعد علـــي تهيئـــة المنـــاخ للطفـــل لتحقيـــق النمـــو 
رحــاب (جميــع جوانبهــا الجســمية والعقليــة والوجدانيــة والنفســية حركيــة واللغويــة  للشخصــية المتكاملــة لديــه مــن

  ) ١٣: ١٩٩٩صديق ، 
كما أن الروضة تسـاعد علـي اكتسـاب الطفـل علـى التعـاون فـي اللعـب مـع الجماعـة والتخفيـف مـن 

االعتمـاد تهيب المواقف االجتماعية ونمـو االسـتقالل ومسـاعدته لنفسـه فـي األكـل والملـبس ، والتخفيـف مـن 



  

  
-١١-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

علي اآلخرين ، وعلي ذلك تكون دور رياض األطفـال بيئـة أكثـر إثـارة للطفـل ولمـا تهيئـه لـه مـن بيئـة مليئـة 
  ) . ٨٤:  ١٩٩٩سهير كامل ، ( بالمزايا عن البيئة المنزلية 

أن أهمية الروضة تنبع مـن كونهـا المكـان المناسـب لتـدريب الطفـل  )١٩٩٢( سعدية بهادر وتري 
األمثـــل لحواســـه باعتبارهـــا القـــدرة التـــي يـــتم فيهـــا شـــحذ الطفـــل التـــي تعتبـــر أبـــواب ومـــداخل  علـــي االســـتخدام

المعرفة لعقله ، والتي إذا لم تنشط في خالل هذه الفترة ال يتمكن الطفل من التمييز واإلدراك الحسي السليم 
ي مــن هــذه الحــواس أو ، وال يســتقبل المثيــرات الحســية المختلفــة بشــكل ســليم ، وينشــأ بالتــالي معوقــًا فــي أ

كمـا أنهـا العمـر . بمعني آخر قد يصاب بالبرود الحسـي الـذي يشـل مـن تفكيـره ويسـد أبـواب المعرفـة أمامـه 
األمثـــل لتعلـــيم واكتســـاب المهـــارات المختلفـــة ، وذلـــك ألن طفـــل مـــا قبـــل المدرســـة يســـتمتع بتكـــرار أي عمـــل 

  )  ٢٦:  ١٩٩٢ة بهادر ، سعدي(. يتمكن من إتقانه والنجاح فيه وال يمل القيام به 
  

  : أھداف رياض األطفال 
  

  : وتسعي مؤسسات رياض األطفال إلى تحقيق األهداف التالية 
اكتشــاف قــدرات الطفــل ومواهبــه الناميــة والســماح لهــا بــالظهور عــن طريــق النشــاط الحــر الموجــه  -١

  )  ١١٠:  ١٩٩٦لزكريا الشربيني ويسرية صادق ، (
البيت وتوثيقها ، وبينها وبين المجتمع المحلي ، وذلك بإقامة جسور تنمية العالقات بين الروضة و  - ٢

التعامــل والتفاعــل اإليجــابي بــين الروضــة والبيــت حتــى ال تكــون التربيــة بمعــزل عــن حركــة الحيــاة 
 . ومطالب المجتمع ، وحتى يتسنى للطفل أن يشارك في خدمة المجتمع مشاركة فعالة 

و النمــو الجســمي الحركــي الحســاس ، النمــو اللغــوي ، النمــو مســاعدة الطفــل علــي النمــو المتكامــل أ - ٣
 . العقلي المعرفي ، النمو االجتماعي والخلقي ، النمو االنفعالي 

 . تهيأت فرص اللعب والمرح والنشاط التي تساعد الطفل علي تكوين عادات واتجاهات سليمة  - ٤

 . جتماعية لديه تهيئة فرص اللعب والنشاط لمساعدة الطفل علي تنمية العالقات اال - ٥

إعــداد الطفــل ذهنيــا لتقبــل الــتعلم بالمرحلــة االبتدائيــة عــن طريــق تــدريب حــواس الطفــل كــي يشــاهد  -٦
 )  ٢٥:  ٢٠٠١حنان زيدان ، (  ويالحظ ويفهم

إكســـاب الطفـــل الجانـــب الخلقـــي أي تمثـــل قـــيم ومعـــايير الوالـــدين ، كـــاحترام ملكيـــة الغيـــر، وحقـــوق  - ٧
 . اآلخرين، والكف عن العدوان 
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المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

كســاب الطفــل الشــعور باالنتمــاء للجماعــة باعتبارهــا الصــفة التــي تحصــنه مــن الوقــوع فــي الخجــل إ - ٨
 . والشعور بالذنب ، أي في النتيجة السلبية التي قد ينتهي إليها في حل ذلك الصراع 

إكساب الطفل االستقاللية والمبادأة باعتبارهما النتيجة اإليجابية في حـل الصـراع والمواجهـة اللـذان  -٩
 )  ١١٣:  ١٩٩٣هدي قناوي ، ( ومان بين الطفل ومجتمعه في هذه المرحلة يق

التأكيـــد علـــي مبـــادئ الـــدين اإلســـالمي ، وغـــرس القـــيم والمثـــل واألخالقيـــات الســـامية فـــي نفـــوس  -١٠
 . األطفال 

مراعاة الفروق الفردية بين األطفال وتشجيعهم علي التعبيـر عـن ذواتهـم دون خـوف ومسـاعدتهم  -١١
 . ات إيجابية نحو الذات والغير علي تكوين اتجاه

مســاعدة الطفــل علــي اإلدراك الكمــي لألشــياء ، وتنميــة قدرتــه علــي التصــنيف وٕاكمــال السلســلة  -١٢
والعــد والتعــرف علــي بعــض المفــاهيم الرياضــية التــي تناســب قدراتــه ومســتوي إدراكــه وذلــك عــن 

 ) ١٩-١٨:  ٢٠٠١فهيم مصطفي ، ( طريق األنشطة واللعب 

  
لق يمكننا القول أن الوظيفة األساسية للروضـة هـي تحقيـق النمـو المتكامـل والتـوازن ومن هذا المنط

النفســــي والعقلــــي والجســــمي والحســــي لألطفــــال وتــــربيتهم تربيــــة ســــليمة علميــــا ممــــا يتــــيح لهــــم تنميــــة القــــيم 
يجـب أن االجتماعية واالتجاهات النفسية والعادات السلوكية اإليجابية التي يحرص عليها المجتمع ، ولذلك 

تكون الروضة بحق مدرسة اللعب ففي روضة األطفال الجيدة البـد مـن تـوافر أدوات اللعـب المختلفـة والتـي 
يتم تقديمها لألطفال في صورة بـرامج تنمـي المهـارات المعرفيـة وبـرامج تؤكـد علـي المهـارات الوجدانيـة علـي 

  ) .  ٢٣٣:  ١٩٩٩ن ، حامد زهرا( أن تعتمد هذه البرامج علي تعليم من خالل االستكشاف 
  

  :تعريف طفل الروضة 
  سنوات والملتحق بإحدى رياض األطفال  ٦ – ٤هو الطفل الذى يتراوح عمره بين 

  ) ٢٥:  ١٩٩٩عادل عبداهللا ، ( 
  

   -:خصائص نمو الطفل في مرحلة رياض األطفال 

امج التـدريبي ويهـدف هـذا الجـزء إلـي دراسـة أحـد األسـس التـي سـوف يـتم مراعاتهـا عنـد إعـداد البرنـ
للحاسب اآللـي لتنميـة مهـارات التفكيـر التقـاربي لطفـل الروضـة مجـال البحـث الحـالي ، حيـث اتفـق المربـون 
علي ضرورة مراعاة البرامج لخصائص النمو وحاجاتـه ، كمـا أوضـحوا أن أي جانـب مـن جوانـب النمـو فـي 
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د ينمــو بطريقــة شــاملة فــي جميــع فــالفر " هــذه المرحلــة ال يمكــن أن يســير بمعــزل عــن كــل الجوانــب األخــرى 
  "  . النواحي العقلية والجسمية واالجتماعية واالنفعالية 

  

سـنوات وملحـق  ٦-٤نـه هـو ذلـك الطفـل الـذى يتـراوح عمـره مـا بـين أيمكن تعريـف طفـل الروضـة ب
  .و الخاصة أطفال سواء الحكومية ألحدى دور رياض اإب

ـــد مـــن  فـــيويتضـــمن نمـــو الطفـــل  ـــة الروضـــة العدي مـــر الجوانـــب ألواقـــع ا فـــي هـــيالمظـــاهر مرحل
مـن  آالالمختلفة لشخصية الفرد وهذه المظـاهر هـي مظـاهر متكاملـة مـع بعضـها الـبعض وال يمكـن فصـلها 

مرحلـة عمريـة مـن مراحـل  فـياجل الدراسة فقط ، فالفرد هـو كـائن واحـد متكامـل ومـا يحـدث للفـرد مـن نمـو 
 األسـاس هـيمرحلـة الطفولـة  أنالعديد مـن الدراسـات علـى  تأكدتليها ، فقد  التيالنمو يؤثر على المرحلة 

المالمـح العامـة لشخصـية الفـرد فيمـا  أساسـيةالمراحل التالية بل ويتشكل فيها بصـورة  فيبالنسبة لنمو الفرد 
  .بعد 

مرحلــة الطفولــة المبكــرة نمــوا ســريعا وتتميــز هــذه المرحلــة بمجموعــة مــن  فــيفتنمــو شخصــية الطفــل 
الحركـة  إلـيمرحلـة المهـد فيزيـد الميـل  فيمنها استمرار النمو بسرعة ولكن اقل من سرعته  المميزات العامة

ر كامــل يهســ( واكتســاب العديــد مــن الخبــرات والمهــارات حتــى يــتمكن مــن التكيــف مــع البيئــة المحيطــة بــه 
  ) .٤٠:١٩٩٤حسن شحاته ،(، ) ٦٣:١٩٩٣،

  
  -:خصائص النمو الجسمى والحركى -١

  
ولــة المبكــرة مرحلــة النشــاط الحركــى المســتمر ، وتتميــز حركــات الطفــل فــى هــذه تعتبــر مرحلــة الطف

المرحلة بالشـدة ، وسـرعة االسـتجابة ، والتنـوع ، اطـراد الجسـم ، وهنـا يكتسـب الطفـل مهـارات حركيـة جديـدة 
 ، حامـد زهـران(والقفز والحجل والتسلق وركوب الـدراجات والمهـارات اليدويـة كالـدق والحفـر والرمـى  يكالجر 
١٩٩:  ١٩٩٧ . (  

 األطفــالمرحلــة ريــاض  فــيالطفــل  أن ) ٢٠٠٢ (هــدى قنــاوى وحســن مصــطفى ويــرى كــال مــن 
  -:فيما يلى  أهمهايتميز بمجموعة من الخصائص الجسمية والحركية ، ويمكن توضيح 

والقفــز  يالعضــلية بطريقــة تســهل الحركــة والجــر  األجهــزةعظــام الجســم تــزداد صــالبة وتنمــو  أن -١
الشخصــية لــدى البنــات  األنســجة، كمــا تنمــو العضــالت اكثــر لــدى الــذكور بينمــا تنمــو  والتســلق

  .بصورة اكبر 
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تتميــز قــدرات الطفــل الحركيــة بالنشــاط المســتمر مــن شــدة وســرعة االســتجابة والتنــوع والتــدرج فــى  -٢
 ،هـــدى قنـــاوى وحســـن مصـــطفى ( اســـتخدام عضـــالته حيـــث ترســـم حركـــاتهم بالرشـــاقة والخفـــة 

٢٨:  ٢٠٠٢ ( .  
الطفــل يصــل فــى نهايــة  أناللعــب والحركــة المســتمرة ونجــد  إلــيفــى هــذه المرحلــة  األطفــاليميــل  -٣

 األساســـيةالمهـــارات  أداءحالـــة مـــن النمـــو الحركـــى تشـــبه الكبـــار تمكـــنهم مـــن  إلـــيهـــذه المرحلـــة 
  :الحركية وهى ثالثة فئات

و أ ألخـرسـم مـن مكـان وتتضـمن المهـارات التـى تسـتخدم فـى تحريـك الج -:حركات انتقاليـة -أ
  .كالمشى والجرى والوثب  أعلى إلىانطالق الجسم 

ــتحكم والســيطرة -ب ــتحكم والســيطرة لعضــالت الجســم الدقيقــة  -:حركــات ال وتشــتمل مهــارات ال
  .كاليدين والرجلين  األطرافوعضالت الجسم الكبيرة ، وذلك باستخدام 

وضــع  فــيلــتحكم االطفــل علــى  وتعكــس تطــور نمــو قــدرة -:لجســم احركــات الثبــات واتــزان -ج
فــى هــذه  األطفــال أنكمــا ) . ٢٩:٢٠٠١ ،هــدى الناشــف ( الجســم مــن حيــث ثبــات وحركــة 

ـــا شـــديدا فـــى اســـتخدام  ـــة يظهـــرون حب فـــى القيـــام بالمهـــارات الحركيـــة حيـــث  أجســـامهمالمرحل
  ) .٣٨:١٩٩٧ ، ى الدين عويسيمح( يتعلمونها بسهولة عندما تتاح لهم الفرصة 

فكلمـا اتسـع نطـاق البيئـة  األخـرىات الحركية للطفـل تـؤثر علـى جميـع مظـاهر النمـو المهار  أنكما 
  ) .٢٩:٢٠٠١ ،هدى الناشف( التى يتحرك فيها الطفل ازدادت خبراته ونما عقله 

  

  -:النمو االنفعالى الوجدانى  -٢

ابــه ، حزنــه واكتئ أوســروره وســعادته  إلظهــاريعبــر الطفــل منــذ بدايــة حياتــه عــن انفعــاالت متنوعــة 
ومن المعروف ان الطفل يولد ولديـه مجموعـة مـن االسـتعدادات التـى تجعلـه قـادرا علـى التعبيـر عمـا يشـعر 

ســـلبية مثـــل  أومثـــل االبتســـام والضـــحك  إيجابيـــةبـــه مـــن عواطـــف وانفعـــاالت ســـواء كانـــت تلـــك االنفعـــاالت 
لتعبيـر اتسـاعد الطفـل علـى مـا م بـاآلخرينالخوف ، وتعمل االنفعاالت فـى كلتـا الحـالتين كوسـيلة لالتصـال 

رمضـان ( التـى يسـتخدمها الطفـل للسـيطرة علـى البيئـة االجتماعيـة  األسـاليب أولـىعن حاجاته وتعتبـر مـن 
  ) . ١٩٩:٢٠٠٠ ،القذافى 

فى مرحلـة الطفولـة حـدة االنفعـاالت ، حيـث تبلـغ هـذه االنفعـاالت  االنفعاليمظاهر النمو  أهمفمن 
  ) . ١١:١٩٩٩ ،مصطفى محمد . ( ة تقريبا عند نهاية السنة الثالث أقصاها
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تفـرض علـى سـلوك الطفـل مـن  يلتـاوترجع حـدة وشـدة االنفعـاالت فـى هـذه المرحلـة الزديـاد القيـود 
  .لصغار وكثرة المعوقات التى تحول دون تحقيق رغباته اجراء تعامله مع الكبار و 

ســـباب ألب نفســـية ولـــيس ســـباألمرجـــع حـــدة االنفعـــاالت فـــى هـــذه المرحلـــة  أنويـــرى علمـــاء الـــنفس 
، ويثــورن علــى  اآلبــاءيشــعرون انهــم يســتطيعون القيــام بمــا ال يســمح بــه لهــم  األطفــالفمعظــم . فســيولوجية 

مــا يعتقــدون انهــم  أداءالنهــم عــاجزين عــن  أخــرىالقيــود التــي يفرضــها علــيهم الوالــدان ، ثــم يغضــون مــرة 
  ) . ٢٤:١٩٩٩، ادق ص أمال فؤاد ابو حطب و(بسهولة ونجاح  أدائهقادرين على 

الطفل بوجه عام يكون غيـر مسـتقر انفعاليـا فـى سـن السادسـة  أن ) ٢٠٠١ (م مصطفى هيويرى ف
 أوعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد يكــون مســتقرا  أوكمــا ينتابــه القلــق  األحيــانقــد يكــون متــوترا فــى كثيــر مــن  إذ

  . أخرى أحياناراضيا 
تتفـق مـع قـدرات  التـيوالممارسـات  األنشـطةبعض الفرصـة للطفـل القيـام بـ أتيحت إذاومن هنا فانه 

وتنميــة قدرتــه  اآلخــرينلتلبيــة بعــض احتياجاتــه الخاصــة وتقويــة عالقاتــه االجتماعيــة مــع  وٕامكانياتــهالطفــل 
يشـعر  التـييقلل مـن حـدة انفعـاالت الطفـل ويكسـر القيـود  أنواالختيار فان ذلك من شانه  الرأي إبداءعلى 

:  ٢٠٠١ ،م مصــطفى هــيف(  إيجابيــةتتكــون لــدى الطفــل انفعــاالت  وبالتــالين بهــا الطفــل مــن قبــل الوالــدي
٢٢-٢١ ( .  

 الــالإراديحالــة الجهــاز العصــبى ( النمــو االنفعــالى للطفــل بعوامــل بيولوجيــة وعضــوية  يتــأثركمــا 
ا يلقاهـــ التـــيوعوامـــل بيئيـــة واجتماعيـــة وتربويـــة فالمعاملـــة ) وحالـــة الغـــدد الصـــماء والحالـــة الصـــحية العامـــة 

والطفـل  األملية ، فالطفل المحـروم مـن عطـف اعلى طبيعته االنفع تأثيرهالها  الروضة أو األسرةالطفل فى 
 اآلخـرين األطفـالمنـه  أيلقى معاملة سيئة فى المدرسة ويتعـرض للعقـاب والقسـوة ويهـز  الذيالمدلل ، الطفل 

ة الخاطئــة ال يجــد الفرصــة لتنمــو التربيــ أســاليبيجبــر علــى تعلــم خبــرات ال تناســب قدراتــه وغيرهــا مــن  أو
وصحته الجسمية والعقلية بشكل عام  واالجتماعيانفعاالته بشكل سليم ، وهذا يؤثر بدوره على نموه العقلى 

  ) . ٥٤:  ١٩٩٧ ،هدى الناشف ( 
بيئــة تمــنح  االجتمــاعي االنفعــاليومــن خــالل العــرض الســابق يتضــح لنــا ان البيئــة المواتيــة للنمــو 

وتشـعره بالحـب والتقـدير واالحتـرام والقبـول ومسـاعدة  النفسيواالستقرار  والطمأنينة باألمان اإلحساسالطفل 
ثبـات ذاتـه وبنـاء مفهـوم إلوتعزيـز محاوالتـه  وٕاحبـاطالطفل على مواجهة المواقف من خـوف وغيـره وغضـب 

  ) ٤٨:٢٠٠١ ،هدى الناشف ( ة وتحقيق االستقالل أعنها وتشجيعه على اخذ المباد إيجابي
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  :النمو اللغوى -٣
، حيــث تنمــو ثــروة الطفــل اللغويــة بصــورة  اللغــويمرحلــة االنفجــار المدرســة ل بــمثــل مرحلــة مــا قت

نمـــو  إلـــي إضـــافةالمحيطـــة بـــه ،  واألشـــياء األشـــخاص أســـماءيكتســـب ويعـــرف  أنمدهشـــة ، فهـــو يســـتطيع 
  ) . ٢٤٧:١٩٩٧ ،عالء الدين كفافى ( ومعرفة قواعدها  األخرى اللغويجوانب التعبير 

مرحلـــة نمـــو لغـــوى تحصـــيال وتعبيـــرا وفهمـــا بالنســـبة للطفـــل ،  أســـرعفمرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة تعـــد 
وحاجاتــه ورغباتــه حيــث يتجــه التعبيــر  أفكــارهيســاعد الطفــل علــى التعبيــر عــن  ضــروري أمــرفاكتســاب اللغــة 

وتــزداد قدرتــه علــى نطــق ويختفــى الكــالم الطفلــى لاللغــوى للطفــل نمــو الوضــوح والدقــة والفهــم ، كمــا يتحســن ا
اللغة المتداولة قبل الكالم قبل دخوله المدرسة حتى يتمكن من السـير  إجادة، والبد للطفل من  اآلخرينفهم 
  ) . ٢٠٩:١٩٩٠، حامد زهران ( ، )  ٧٢-٧١: ١٩٩٩ ،سهير كامل ( فيها

يتكـون لـدى فالنمو اللغوى فى هذه المرحلة يتجه نحو النضوج ودقة التعبير والفهم وتحسـن النطـق و 
وقـادرا  آليتـهالطفل ثروة من المحصول اللغوى الذى يفهمه كما يكون قـادرا علـى فهـم التعليمـات التـى تواجـه 

  ) . ٣٠٧:١٩٩٩ ، صادق أمالبو حطب ، أفؤاد ( على فهم معانى القصص والحكايات التى تروى له 
ونمـو الطفـل  االجتمـاعي عومـدخال هامـا لعمليـة التطبيـ أساسـاالنمو اللغوى فى هذه المرحلـة  أن-١

و الحصـيلة أخذ النمو اللغوى تقوما كبيرا فى هذه المرحلة سواء من حيث الفهـم أبصورة عامة وي
ففــى هــذه المرحلــة ومــع بدايــة دخــول الطفــل المدرســة يكــون  .و تكــوين الجمــلأو الــتلفظ أاللغويــة 

ثنـاء الضـبع ( حكايـات لالدى الطفل حصيلة لغوية كبيرة لفهم العـالم مـن حولـه ولفهـم القصـص و 
، ٣٨:٢٠٠١ . (  
كما يساعد النمو اللغوى الطفل على تفسير الكلمات والجمل التى يسـمعها ويسـاعد الطفـل علـى -٢

لفـــاظ والكلمـــات والجمـــل فـــى أللقـــدرة علـــى اســـتخدام ااتحصـــيل المعلومـــات واكتســـاب المهـــارات و 
  ) . ٢:١٩٩٦ ،لويس  نرمين( ورغباته وحاجاته وميوله  أفكارهالتعبير عن 

هــا منوفــى نهايــة هــذه المرحلــة العمريــة يكــون الطفــل قــد تمكــن مــن الســيطرة علــى لغتــه بــل ويســتفيد 
بحيـث يحـدد المناسـب والغيـر مناسـب لكـل موقـف  االجتمـاعيكما يتمكن من التعرف علـى الوضـع  ةبفاعلي

الـذى يعكـس درجـة  مـراأل واالجتماعيها منعلى حده ، وبهذا تتكامل لغته مع وظائفها الطبيعية الشخصى 
  ) . ٧٣-٧٢ : ١٩٩٩ ،ر كامل سهي( ليها الطفل إالنضج التى وصل 
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لطفــل فــى ازيــادة ثقــة  إلــىهــذه الزيــادة فــى قــدرات الطفــل تــؤدى  أن )٢٠٠١ (م مصــطفى يويــرى فهــ
للياقة الحركيـة ممـا يسـمح لـه ايصبح اكثر قدرة على التعبير اللغوى ، كما انه يكون على قدر من  إذانفسه 

  )٢٢ :٢٠٠١ ،م مصطفى يفه(باجتياز الكثير من المواقف التى لم يكن يقدر على اجتيازها من قبل 
االســتفادة اللغويــة والتواصــل اللغــوى لطفــل الروضــة  أن إلــى) ٧٦،١٩٩٩( كمــا تشــير فيوليــت فــؤاد 

عقليـا ومعرفيـا ، يعد مدخال وظيفيا فعاال لنمـوه  اإلنسانيالحصيلة اللغوية والتفاعل اللفظى  إثراءعن طريق 
  . ويدعم لديه الثقة بالنفس 

مــا يمكنــه مــن االتصــال للــك مــن القــدرات العقليــة تالطفــل فــى هــذه المرحلــة يم أنوممــا ســبق يتضــح 
  .عن نفسه  التعييروالتفاعل معهم والقدرة على  باآلخرين

  
  -:لعقلى المعرفى االنمو  -٣

للطفـل حتـى  المعرفـي العقليدراسة النمو البرامج الخاصة بطفل الروضة  إعدادعند  الضروريمن 
يسـاعد  العقلـيالعقليـة ، الن فهـم تطـور الطفـل  وٕامكانياتـهيـتم تصـميم البـرامج بينمـا يتفـق مـع قـدرات الطفـل 

 تــأثيراتــؤثر  ألنهــاقصــى حــد ممكــن ، ألعلــى اختيــار انســب الظــروف المالئمــة لتنميــة اســتعداده ، ومواهبــه 
  ) .٢١٨-٢١٧:  ١٩٩٩ ، سعدية بهادر. ( المستقبل كبيرا فى درجة تعلمه وتقدمه فى 

هــو مراعــاة  األطفــالاالعتبــار فــى مرحلــة ريــاض  فــيتؤخــذ  أنفمــن المؤشــرات الهامــة التــى يجــب 
نمــا إ النمــو العقلــى للطفــل والتــى تقــرر بــان الطفــل فــى هــذا الســن ال يتلقــى معلوماتــه عــن طريــق التلقــين ، و 

والخبـرة المباشـرة ، والنشـاط التلقـائى الـذى يتـيح للطفـل ان يجـرب  عن طريق الممارسة العملية إليهايتوصل 
فهـــيم (العلمـــى فـــى التفكيـــر  لألســـلوببنفســـه ويكتســـب المفـــاهيم ويتوصـــل الـــى الحقـــائق واالســـتنتاجات وفقـــا 

  ) . ١٧:٢٠٠٥ ،مصطفى 
سـلوك را على االدراكات الحسية وما يتبعها من صفلم يعد النشاط العقلى للطفل فى هذه المرحلة قا

   . ) ٣٣:١٩٩٨ ،عالء الدين كفافى ( حركى ، وانما تظهر بعض العمليات العليا 
شــكال المعرفيــة لألرتقــائى مــنظم إن النمــو المعرفــى هــو تحســن أ ) ١٩٩٩ (ويــرى عــادل عبــد اهللا 

فـى تـاريخ خبـرات الفـرد ، ويصـبح بمقتضـاه هـذا الفـرد قـادرا علـى تنـاول االشـياء البعيـدة عنـه فـى  أالتى تنشـ
الزمان والمكان او يستخدم الطرق غير المباشرة فى حل المشكالت ، كما انـه يعتبـر اكتسـابا تـدريجيا للقـدرة 

  . ) ٢٤-٢٣:  ١٩٩٩ ،عادل عبد اهللا ( على التفكير باستخدام المنطق 
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، وتحــدث  أحيــث تــزداد قــدرة الطفــل علــى الفهــم ، وقدرتــه علــى الــتعلم مــن الخبــرة والمحاولــة والخطــ
ويتميـــز بالخيـــال الخصـــب ، . الناقصـــة فـــى صـــورة  األجـــزاءالتـــذكر المباشـــر ، ويســـتطيع تـــذكر زيـــادة فـــى 

اليقظة ، ويرى فى القصص الخيالى واقعا ويدور تفكيره حـول نفسـه  أحالم أووباللعب االيهامى او الخيالى 
  ) . ٢٠٥:١٩٩٩حامد زهران ،  ( ويظل خياليا حتى يبلغ السادسة 

من النمـو العقلـى للطفـل % ٢٠ن ألى إلمشهور بلوم توصل االم النفس وعلى الرغم من ذلك فان ع
مـــن نمـــوه  %٨٠ربعـــة ســـنوات وانأمـــن النمـــو العقلـــى يـــتم فـــى عمـــر % ٥٠مـــن عمـــره ، وان يـــتم فـــى الســـنة االولـــى 

 ،سـعدية بهـادر (العقلى يتم بصـورة نهائيـة خـالل فتـرة الطفولـة المبكـرة والتـى تقابـل مرحلـة مـا قبـل المدرسـة 
١٨ -١٧ :١٩٨٧ . (  

 أسـلوبهمها الجانب الصحى العام ، أثر النمو العقلى للطفل بالعديد من العوامل لعل من أهذا ويت
لتعليم ، والتدريب والظروف والمتغيـرات البيئيـة ، والفـرص المتاحـة وكـذلك تـؤثر الثقافـات الموجـودة االتربية و 

 ،محمـد ابـو العـال (  علـى هـذا النمـو  تـأثيره واالقتصـادي االجتمـاعيلمسـتوى ل أنعلى النمو العقلى ، كما 
٥٣:١٩٩٩ . (  

الواضـح فـى تحديـد مسـتوى الـذكاء الـذى يمكـن  أثرهـان البيئة التى ينشا فيها الطفـل ألى إ باإلضافة
الطفل ، ومن هنا ينشا االهتمـام الزائـد بتـوفير البيئـة التربويـة المناسـبة التـى تسـاعد علـى نمـو  أليهيصل  أن

 ،فهـم مصـطفى ( حـد ممكـن  أقصـى إلية ، وتنميتها منتزيد من فرص استغالله لقدراته الكا الطفل ، والتى
١١:٢٠٠١ . (  

  

وسوف تقوم الباحثـة بعـرض خصـائص النمـو العقلـي المعرفـي لطفـل الروضـة بشـيء مـن التفصـيل 
  .حيث تمثل ذلك المحور الرئيسي للدراسة 

  
  -:خصائص النمو العقلى المعرفى 

  

يــزداد بدرجـة سـريعة ويكـون تفكيـر الطفـل مـا بـين الثالثــة  بأنـهقلـى فـى هـذه المرحلـة يتميـز النمـو الع
التحرر ويزداد قدرة علـى التركيـز  فيتدريجيا  أوالسادسة متمركزا حول نفسه وبزيادة اكتساب الطفل للغة يبد

الــذى ال  اآللــيســبوعين ، ويكــون تــذكر الطفــل مــن النــوع أن يتــذكر مــا حــدث مــن أذ يســتطيع طفــل الرابعــة إ
  ) . ١٧٣:١٩٩٧ ،براهيم إلوهاب وخيرية امحمد عبد ( يرتبط بالفهم الواضح 
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خصائص النمو العقلى المعرفى للطفل فى النقاط )  ٢١-٢٠ :٢٠٠٥ ،فهيم مصطفى ( ويحدد 
  -:التالية 

  . اللغويوالنمو  الحركي الحسيارتباطا وثيقا بالنمو  العقلييرتبط النمو  -١
لمعانيهـــا  أيضـــاخصائصـــها الطبيعيـــة بـــل يســـتجيب  سأســـامثيـــرات ال علـــى يســـتجيب الطفـــل لل -٢

  . الرمزيالنشاط  أوبذلك يبد
 أفكـارشـياء مفـردة محسوسـة شخصـية ال علـى أويدور حول  الحسي اإلدراكتفكيره يعتمد على  -٣

  .عامة كلية 
  . اإليهاميثناء اللعب أب سماع القصص الخيالية ويقصها لنفسه حي -٤
شــياء ك الطفــل للمفهــوم والمضــمون والمحتــوى حيــث يحــاول اكتشــاف العالقــات بــين األدراإ أيبــد -٥

  .ومحتوياتها 
  .واحد لفترة طويلة عقلينشاط  فين يركز أوال يستطيع  ،مدى انتباه الطفل قصير -٦
التعــرف علــى  فــيلــوان كمــا يفــرق بــين اللــونين ولكنــه يجــد صــعوبة يســتطيع التعــرف علــى األ -٧

  .تفاوتة درجات اللون الم
  

  -:مراحل النمو العقلى عند الطفل 
ربع مراحل رئيسية ، كما قسم بعض المراحـل ألى إمراحل النمو العقلى عند الطفل  يهوقد قسم بياج

  .ى مراحل فرعية إلالرئيسية 
  .وتمتد من سن الميالد حتى السنتين  :المرحلة الحسية الحركية  -١
  .ن السنتين حتى السابعة وتمتد من س: مرحلة ما قبل العمليات  -٢

  : لى مرحلتين فرعيتين هما إويمكن تقسيم هذه المرحلة 
  .سنوات  ٤ إلىوتمتد من سنتين : مرحلة ما قبل المفاهيم  -أ
  .سنوات  ٧ إلىسنوات  ٤وتمتد من : المرحلة الحدسية  -ب

  .سنة  ١١سنوات حتى  ٧وتشتمل الفترة من : مرحلة العمليات الحسية  -٣
  .وتشمل الحادية عشرة وما بعدها  :يات الشكلية العمل -٤

تمثـــل الفتـــرة الزمنيـــة المقابلـــة لمرحلـــة  التـــيالمرحلـــة  ألنهـــاوســـوف نركـــز علـــى المرحلـــة الحدســـية ، 
  ) . ٧٦:٢٠٠٢ ،هيام عاطف (  األطفالرياض 
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  :خصائص تفكير طفل ما قبل المدرسة 
 ةمرحلـة مـا قبـل العمليـات يتميـز بعـد ن تفكير الطفل خاللأ)  ١١١:١٩٩٢ ،عادل عبد اهللا (يرى 

  : يلي المراحل التالية واهم هذه الخصائص ما فيختلف عن تفكير الطفل تخصائص 
  

  -: Egocentrismالتمركز حول الذات  -١

، بــل يقصــد  أنــانيينهــذه المرحلــة يكونــون  فــي األطفــالن أال يقصــد بياجيــه بــالتمركز حــول الــذات 
علـى سـلوك الطفـل  إطالقـههـذا المفهـوم يمكـن  أنظـورهم الخـاص ، والواقـع فقط انهم يـدركون العـالم مـن من

ال يتضــمن هــذا  االجتمــاعيهــذا المجــال  فــيولكــن حتــى  المعرفــيولــيس فقــط علــى ســلوكه .  االجتمــاعي
(  لألشـياء إدراكـه فـي اآلخـرينوجهة نظر  يأخذ أنالطفل ال يستطيع  أنولكن يعنى  األنانيةالمفهوم معنى 

  ) . ٢٥٠:١٩٩٨ ،سيد منصور ، زكريا الشربينى عبد المجيد 
  

  -: Concretenessالملموسية  -٢

 رالصـو (حداث ومعظم التمثـيالت ألشياء واألن تفكير الطفل فى فترة ما قبل المفاهيم يعتمد على اأ
ل حــداث لوقــائع فيزيائيــة ماديــة ســواء اســتخدم فــى عمليــات التمثيــألشــياء واألنمــا هــذه اإ الذهنيــة عنــده تشــير و 

فالعصا عنـد الطفـل ترمـز للبندقيـة وحينمـا يتقـدم بـه العمـر قـد يسـتخدم الكلمـة . شارات إلو اأالذهنى الرموز 
ى دون االشـارة أ (       لى التجزئـة إلتدل على عملية عدوانية كاملة ويكون السلوك المعرفى حينئذ اقرب 

  ) . ٣٠٤ - ٣٠٣مال صادق ، أبو حطب ، أفؤاد ) ( لشيىء فيزيائى 
  
  -:  Contrantionالتركيز  -٣

وضـعها فـى االعتبـار وكـذلك يعنـى ميـل الطفـل الـى و نظره هو  ةلى وجهإويعنى تفكير الطفل ميله 
و وصــفه واحــدة لــه ، وعجــزه عــن نقــل أتركيــز انتباهــه علــى التفاصــيل المتعلقــة بجانــب واحــد فقــط للشــيىء 

عامــة ، ومــن ثــم يعجــز الطفــل مــن الحصــول انتباهــه الــى الجوانــب االخــرى لهــذا الشــيىء او للموقــف بصــفة 
  Inholde، ١١٤:١٩٩١ ،عـــادل عبـــد اهللا ( علـــى المعلومـــات عـــن تلـــك المظـــاهر االخـــرى للموقـــف 

وهــى مــن خصــائص  Conseruationوهــذه الخاصــية تقتــرب مــن خاصــية تســمى االحتفــاظ ) .  85:1953
هــى قــدرة الطفــل علــى )  ٤٣:١٩٩٧ ،خيــر الــدين عــويس (تفكيــر طفــل الروضــة ، ويقصــد بهــا كمــا يــرى 

 إنـاءينالطفـل  لـيذا عرضـنا عإف. ة فى ذهنه بالرغم من التغير الظاهرى لها بتثا األشياءاالحتفاظ بصفات 
ن كميـة الميـاة أل الطفل أا مختلفات فى الشكل وكمية المياه واحدة فى االثنين ، ونسمين بالماء ولكنهوءممل
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ى كميــة الســائل بنــاء اعلــى مــا يظهــر لــه علــان حكــم الطفــل  فيجيــب بــالنفى ، ونجــد اإلنــاءينمتســاوية فــى 
بـــالرغم مـــن ان الكميـــة متســـاوية ، انـــه ال يمكـــن تكـــوين مفهـــوم عـــن الكـــم بصـــرف النظـــر عـــن التغييـــرات 

  .المظهرية 
  

  -: Irreversibilityوبية لالالمق -٤

ى أا دون حـدوث ت منهـأنقطـة البدايـة التـى بـد إلـىالعمليـة العقليـة  إرجاعويعنى السير العكس اى 
خطـاء ألتجعل التفكير اكثـر مرونـة ، وتمكـن الفـرد مـن تصـحيح ا العكسيوهذه القابلية على السير . تغيير 

ضـفنا أتفاحـات فـى الحقيبـة  ٥لنا الطفـل لـدينا أذا سـإمثـال علـى ذلـك . ثنـاء عمليـة التفكيـر أالتى قـد تحـدث 
تعتبـر صـعبة  األسئلةذن ؟ هذه إة تبقى بالحقيبة كم تفاح. تفاحات  ٥خذنا منها أخرى ثم أتفاحات  ٥ليها إ

 ،عــادل عبــد اهللا (و المقلوبيــة ألــى قابليــة االنعكــاس او الســير العكســى إبالنســبة للطفــل نتيجــة افتقــار تفكيــره 
٧١:١٩٩١ . (  

  
   -:االحيائية  -٥

ا سقاط الطفل نفسه على الكون المحيط به ، وتفسير كل شىء على شاكلته يظهـر ان اشـد مـإلعل 
شـــياء الجامـــدة ، ويرجـــع بياجيـــه هـــذه الظـــاهرة الـــى ان الطفـــل فـــى هـــذه ألالحيـــاة علـــى ا ةســـباغأيظهـــر هـــو 

 ١٩٩٨ ،، زكريـا الشـربينى  سـيد عبد المجيـد( البداهة وليس المنطق  أوالمرحلة يعتمد تفكيره على الحدس 
 ،٢٥٠ - ٢٢٩. (  

( ن نحكى قصة على لسـان الحيـوان أ ن الطيور تتكلم والقطط تبكى لذلك يمكنناأفقد يتخيل الطفل 
  ) . ٤٢:١٩٩٧ ،خير الدين عويس 

  
  -: Antifrication: االصطناعية  -٦

نه يتعامل مـع المحسـوس ، أل،  اإلنسانالتى حوله من صنع  األشياءفيميل الطفل الى اعتبار كل 
وهكــذا يفهــم  همنــ يشــربوظيفــة ، فالشــمس تدفئــه ، والمــاء ل شــيءمــن اجلــه ، ولكــل  األشــياءوقــد صــنعت 

  .نظره  ةمن وجه األشياء
  
  -: Realismالواقعية  -٧

   -:هما  أمرينذ يقوم على إعند الطفل عنه لدى الراشدين ،  الواقعييختلف التفكير 
  . باألشياءنا ألو اختالط اأبالموضوعى  ياختالط الشخص-
  .الداخلية وصبها فى الخارج  األفكارميل الطفل الى تجسيد -

  -: Staticية االستاتيك -٨
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 أويتميــز تفكيــر الطفــل خــالل هــذه المرحلــة بالثبــات ويســتطيع الطفــل التعامــل مــع االشــياء الســاكنة 
يــدركون  األطفــال أنوعلــى الــرغم . التــى تتضــمن التغييــر  األشــياءالتــى ال تتحــرك اكثــر مــن  تعاملــه مــع 

ذا التغييــر ، ويرجــع الســبب فــى لهــ أدتانهــم ال يســتطيعون فهــم تتــابع الخطــوات التــى  إالتغييــر الشــيىء ، 
 االنتقـاليانـه يسـتخدم نمطـا مـن التفكيـر يعـرف باالسـتدالل  إلـىعدم قـدرة الطفـل علـى فهـم هـذه التحـويالت 

كان موضوعا راسيا ثـم سـقط علـى  االتى يمر بها فلم أوضاعفاذا طلبنا عن الطفل مثال ان يرسم تتابع من 
يـدرك اكثـر مـن الحالـة  أنلقيام بهـذا التتـابع ، وال يسـتطيع االرض واصبح فى وضع افقى فانه ال يستطيع ا

  ) . ٧٣:١٩٩١ ،عادل عبد اهللا ( االولى واالخيرة فقط 
  
  : Trans ductiveاالستدالل االنتقالى  -٩

) هـذه منضـدة مـثال ( متوسـطة بـين مفهـوم الشـيىء  ةفـى منزلـ بأنـهيتميز التفكير فـى هـذه المرحلـة 
ويتميــز "  Pre-conceptمــا قبــل المفهــوم " وهــذا مــا يســميه بياجيــه ) رجــل أ بعــةأر لمناضــد ل( ومفهــوم الفئــة 

وهـو نـوع مـن التفكيـر باسـتخدام قيـاس التماثـل او . العـام  إلـىبانه نوع من التفكير االستنباطي من الخاص 
. فــى النــواحى االخــرى ) ب(فــى إحــدى النــواحي إذ يجــب أن يشــبه ) ب(يشــبه ) أ(التشــابه الجزئــى مــن نــوع 

وبالطبع قد يؤدى االستدالل التحويلى إلي نتـائج صـحيحة فـى بعـض األحيـان ، إال انـه فـى معظـم األحـوال 
  ). ٣٠٢ - ٣٠١ : ١٩٩٩ ،حطب ، أمال صادق  أبوفؤاد (  أيؤدى الى الوقوع فى الخط

  
  النمو االجتماعي  -٥

ارات والخبــرات التــي الكيفيــة التــي يكتســب بهــا الطفــل الســلوك والمهــ" يعــرف النمــو االجتمــاعي بأنــه 
تسهل له التعامل والتوافق مع الجماعة ، وتخضع حياة الطفل االجتماعيـة للتطـور واالرتقـاء بتطـور عالقتـه 
بــاألفراد المحيطــين بــه فــي األســرة خاصــة الوالــدين كمصــدر للحــب والحنــان واإلشــباع النفســي ، كمــا يعــرف 

  مع غيره من األسرة والجيرة والمجتمع   بأنه التغيرات التي تطرأ علي قدرة الطفل علي التعامل
  ) . ٢٣-٢٢:  ١٩٩٥نادية رشدي ، ( 

بأنه يعتبر من أهم مظاهر النمـو ألنـه يتـيح للطفـل الفـرص )  ٢٦: ١٩٩٥أمل حسونة ، ( وتعرفه 
لفهـــم العـــالم الـــذي يعـــيش فيـــه ، وبالتـــالي يتوقـــف علـــي نجـــاح هـــذا النمـــو اكتســـاب الطفـــل للخبـــرات الحياتيـــة 

  . لتي تساعده علي اكتساب خصائص النمو األخرى من جسمية وعقلية وحركية المختلفة ا
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فالخبرات االجتماعية للطفل تكون محدودة ولكنه نتيجة التصاله الـدائم والمسـتمر بالوالـدين واألخـوة 
سـعدية ( واألخوات وزمالءه في الروضة فإنه يتعلم أن يكون رأيا عنهم وكيف يكون إيجابيـا وسـط الجماعـة 

  )٢٣١-٢٣٠:  ١٩٩٤ادره ، به
  

  : الخصائص اإلجتماعية لطفل الروضة 
تعتبــر مرحلــة مــا قبــل المدرســة مرحلــة حرجــة فــي الســلوك االجتمــاعي ، إذا أن أســس هــذا الســلوك   

توضع فـي تلـك المرحلـة ، حيـث يبـدأ الطفـل فـي عمليـة التقليـد باالتجاهـات والسـلوك لشـخص يحبـه ويرغـب 
  )  ٣٨:  ٢٠٠٠رانيا قاسم ، ( لجماعة في ان يشبهه لكي يتوحد مع ا

وفــي هــذه الخاصــية يشــارك الطفــل اآلخــرين فــي كثيــر مــن أنمــاط الســلوك االجتمــاعي ، ويبــدأ فــي   
التعاون مع اآلخرين ويستمتع باللعب معهم ، ويساعده ذلك علي تعلم األخذ والعطاء وتعلم الروح الرياضية 

جلـوس فـي مكـان معـين لمـدة طويلـة ويـتعلم الطفـل مـن خـالل ، كذلك فهـو ال يميـل إلـي اللعـب المنفـرد أو ال
اللعب كيف يكون العالقات مع الغرباء ، وكيف يواجه المشكالت التي تنجم عـن مثـل هـذه العالقـات كـذلك 

  ) ١٧: ١٩٩٩عادل عبد اهللا، ( فهو يتدرب علي األدوار االجتماعية المختلفة أثناء اللعب 
بالعديـد مـن المميـزات العامـة أهمهـا اســتمرار  Early child hoodوتتميـز مرحلـة الطفولـة المبكـرة   

النمو بسرعة ولكن بمعدل اقل من سـرعته فـي المرحلـة العمريـة السـابقة كمـا تتميـز هـذه المرحلـة بنمـو وعـي 
  )  ٢٥: ١٩٩٥آمل حسونة ، . ( الطفل باالنفصال واالستقاللية 

  
  :الخصائص االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة 

   
جديـدًا ، ألنـه يكـون قـد سـيطر علـي مهـارات  االطفـل مـع بدايـة عامـه الثالـث مـدخًال سـيكولوجييبدأ  - ١

الكالم والمشى والفطام ، واصبح بذلك مؤهال لمزيـد مـن التفاعـل مـع العـالم االجتمـاعي المحـيط بـه 
ن عـالء الـدي( فـي تعلمـه للعـادات واالتجاهـات االجتماعيـة السـائدة فـي بيئتـه " ، كما اصبح سريعا 

  )  ٢٥٥:  ١٩٩٧كفافي ، 
في السنة الرابعة يظهر الطفل ميًال نحو اآلخرين فنجده يبدأ باالنضمام إلـى طفـل أو أكثـر يلعبـون  - ٢

وهــي . ، ويكــون ذلــك بحــذر شــديد ولفتــرة قصــيرة وكأنــه يكشــف مــدي تقبــل أو رفــض اآلخــرين لــه 
ألطفـال إلـى بعـض الوقـت خطوة جيدة نحو تكوين عالقات اجتماعية مع األقران ، ويحتاج هـؤالء ا
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والتوجيــه فيشــاركوا بعضــهم الــبعض اللعــب ويســتمتعوا بــه ومــن أكثــر أنــواع اللعــب متعــة لهــم اللعــب 
الدرامي حيث يكون اقرب إلى الحقيقة ويساعدهم علي االنتبـاه والتفاصـيل الخاصـة بالوقـت والـزمن 

 )  ٥٨ – ٥٥:  ١٩٩٧هدي الناشف ، ( 

ن فــي أنمــاط الســلوك االجتمــاعي ، ويبــدأ فــي التعــاون معهــم ، وفــي الخامســة يشــارك الطفــل اآلخــري - ٣
ويستمتع باللعب معهم وال يميـل إلـى اللعـب منفـردًا أو الجلـوس فـي مكـان معـين لمـدة طويلـة ، كمـا 

 ) ٥٩: ١٩٩٥عادل عبداهللا وهدي قناوى ، ( يتدرب علي القيام باألدوار االجتماعية المختلفة 

ونتيجة للخبرات االجتماعية التي يمر بها ، يصل الطفل إلى  وعندما يصل الطفل لسن السادسة ، - ٤
ـــة االختيـــار واالرتبـــاط بعـــدد قليـــل مـــن األصـــدقاء ، فنجـــدهم يشـــاركون بعضـــهم الـــبعض فـــي  مرحل
األحاديث واألنشطة المختلفة ويحققـون نمـوًا ملموسـا فـي مجـال التفاعـل االجتمـاعي ويكونـون أكثـر 

لــدرامي ويســتطيعون المشــاركة فــي اللعــب الجمــاعي والتعــاوني اســتمتاعا باللعــب الــواقعي والتمثيــل ا
كمـا يحـرص األطفـال . الذي يتطلب اتخـاذ القـرار وتوزيـع األدوار وكـذلك مراعـاة العـدل فـي اللعـب 

:  ١٩٩٨خالد عبد الرازق ، ( في هذه المرحلة علي تأكيد ذواتهم والفوز مع احتالل المركز األول 
١٦-١٢( 

  
  : ي لطفل ما قبل المدرسة مظاھر النمو االجتماع

تتغيــر ســلوكيات الطفــل فــي هــذه المرحلــة عمــا كانــت عليــه فــي المرحلــة الســابقة ويتضــح ذلــك فــي 
ظاهرة انفصال أطفال الجنس الواحد عن اآلخر ، فأثناء اللعب يميل البنات إلى التجمع معا في حين يأخـذ 

العمــل الجمــاعي كمــا تنمــو لديــه القــدرة علــي  األطفــال الــذكور نفــس االتجــاه ويبــدأ األطفــال فــي االنخــراط فــي
المناقشة وسط الجماعة ، ويكون في هذه الحالة أكثر تركيـزا ، وتعتبـر عالقـة الطفـل بزمالئـه مـن العالقـات 
االجتماعيــة المهمـــة فـــي حياتـــه ، فيســـعى إلـــى أن يكـــون مقبـــوال لـــديهم كمـــا يـــزداد نشـــاط الطفـــل االجتمـــاعي 

ر ، ويقبــل علــي العمــل بهمــة ونشــاط ويكــون الطفــل متحمســا ، ويبــدأ فــي ويميــل إلــى المنافســة إلــى حــد كبيــ
احمـد ( تكوين أولي صداقاته ، ويبدأ في االنتماء إلى جماعته كما تظهر القيادة والزعامة كسمة لهذه السن 

  )  ٢١:  ١٩٩٤عبداهللا وفهيم مصطفي ، 
  

مـــاعي فـــي الطفولـــة المبكـــرة مظـــاهر النمـــو االجت)  ٧٩ – ٧٨:  ١٩٩٩ســـهير كامـــل ، (هـــذا وقـــد أجملـــت 
  : كاآلتي 
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تتسع دائرة العالقات والتفاعل االجتماعي في األسرة ومع جماعة الرفاق التي تزداد أهميتهـا ابتـداء  - ١
  . من العام الثالث 

يتعلم الطفل المعايير االجتماعيـة التـي تبلـور الـدور االجتمـاعي لـه ويبـدأ فـي التمسـك بـبعض القـيم  - ٢
 . معايير االجتماعية األخالقية والمبادئ وال

 . تنمو الصداقة حيث يستطيع الطفل أن يصادق اآلخرين ويلعب معهم  - ٣

 . يحب الطفل في نهاية هذه المرحلة أن يساعد والديه وان يساعد اآلخرين  - ٤

 . تكون الزعامة وقتية ال تكاد تظهر عند الطفل حتى تختفي  - ٥

 . ذب انتباه اآلخرين يحرص الطفل علي المكانة االجتماعية حيث يهتم دائما يج - ٦

يشــوب ذلــك بعــض العــدوان والشــجار ويكــون فــي شــكل صــراخ وبكــاء ودفــع وجنــب وضــرب وركــل  - ٧
 . ويكون ألتفه األسباب وينتهي بسرعة . رفعي 

 . يحب الطفل الثناء والمرح حيث يكون متركزا حول ذاته وتلون سلوكه األنانية  - ٨

 . في الخامسة يميل إلى المنافسة في عامه الثالث وتبلغ ذروتها  - ٩

 . يظهر أيضا العناد ويكون في ذروته حتى العام الرابع -١٠

 . ينمو االستقالل في بعض األمور كتناول الطعام واللبس -١١

ينمو الضمير وينبع األنا األعلى ويتضمن الضمير الشعور واإلحسـاس بمـا هـو حسـن أو خيـر أو -١٢
 . حالل وما هو سيئ أو شر أو حرام من السلوك 
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  مھارات التفكير: نيا ثا
  

الواليـــات  يالعـــالم خاصـــة فـــ أنحـــاءمختلـــف  يفـــ يـــونام التربو مـــيســـتقطب اهت موضـــوع التفكيـــر أخـــذ
التـــدريس الســـائدة وطالبـــت  أســـاليبمهاجمـــة  ي لالتربـــو  اإلصـــالححيـــث  قامـــت حركـــة   األمريكيـــةالمتحـــدة 

يســـع المـــدارك وينشـــط   يريس الـــذوالتـــد واالســـتظهاربضـــرورة  الموازنـــة  بـــين التـــدريس القـــائم  علـــى الحفـــظ 
ـــوي ـــات التفكيـــر  ويتفـــق معظـــم الترب ـــر هـــدف مهـــم  أنعلـــى   ينعملي لتربيـــة وعنـــد لالتعلـــيم مـــن اجـــل التفكي

 يتنميـة  اسـتعدادت طلبـتهم  لكـ يوتوفعـاتهم  فـ: مـالهمآمية تجـد هـم يعبـرون عـن يالتعلألهدافهم صياغتهم 
ة  حاضــرا ومســتقبال  ولكــن  النتــائج عيــقات الحيــاة الو ين  علــى التعامــل بفاعليــة  مــع مشــكالر حوا  قــادبيصــ

ساسـية  أ هائلة مـن الطـالب الـذين تتجلـى خبـراتهم بصـورة عدادإننا  نخرج ألى إالفعلية  لهذا  التعليم  تشير 
لـى القـدرة علـى اسـتخدام  تلـك المعلومـات إبينما يفتقـرون  بشـكل ملحـوظ  : واستدعاء  المعلومات تذكر يف
  ) ٥: ١٩٩٩ن،جروا يفتح.(بدائل وأت ااختيار  لىإالتوصل  يف

  

أن أطفــال مــا قبــل المدرســة هــم مــادة   Collins& Mangieri (104 , 1992)ويــري كــال مــن 
التفكير وأنه يجب البدء واالهتمام بهم في المرتبة األولـي عنـد التفكيـر فـي تنميـة مهـارات التفكيـر، حيـث أن 

بكــرة وتســتمر مــدي الحيــاة فــي مجتمــع الــتعلم فــي القــرن الواحــد تنميــة التفكيــر تبــدأ مــن مرحلــة الطفولــة الم
  .والعشرين 

التـــى تبقـــى   صـــالحة مـــن  حيـــث   هتعلـــيم مهـــارات التفكيـــر وعملياتـــ أهميـــةقـــع تبـــرز اهـــذا الو  وأمـــام
  "مهما كان نوعها" فى معالجة  المعلومات    اواستخداماتهفائدتها  

 أمـا" كنها  غالبـا تصـبح قديمـة  لو " مة بالطبع  ن المعارف مهأ  sternbeng جو نبر  رتيويشير س
عـن  المكـان  النظـر بغض  اكتساب المعرفة واستداللها منوهى تمكننا " بدا أمهارات التفكير فتبقى  حديث 

  ) ١٦:  ١٩٩٩ ، نفتحى جروا(
   

خــرى علــى  نتظيمنــا  الــدقيق  أ هويعتمــد مــن جهــ" فكيــر  مــن جهــة علــى التعلــيم والتــذكير تمــد التويع
دى التعقير  فى مفهوم  التفكير الى أوقد  ) ٢٤٣:  ١٩٩٩ ،عادل العدل( خبراتنا السابقة  بطرق جديدة  ل

" حـول التعريـف العـام للتفكيـر  ن هنـاك عـدم اتفـاق مـن بـين العلمـاءأحيـث :  تـهوتعـدد اتجاها تعريفاتهتعدد 
  ." عملية معرفية داخلية  هم انأهل هو عملية  سلوكية خارجية 
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 همل هــذتالتفكيــر هــو تشــ أنعــدة تعريفــات منهــا )  ١٧:  ١٩٩٦ ،مجــدى عبــد الكــريم   (م وقــد قــد
ـــى  ـــة عل ـــين الموضـــوعات    إدراكالعملي ـــدة  ب ـــهو عناصـــر الموقـــف أعالقـــات جدي دراك  إمثـــل    المـــراد حل

أخـر معلـوم و بـين شـىء  ، بـين العـام  والخـاص  ، ة يجـوالنت،  بـين السـبب: العالقة بين المقدمات والنتـائج 
  .مجهول

عبــارة عــن سلســلة فــي النشــاطات العقليــة التــي يقــوم بهــا الــدماغ : فــالتفكير فــي أبســط تعريــف لــه 
: عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحد أو اكثر من الحواس الخمس ، والتفكير بمعنـاه الواسـع 

   ) ٣٣ : ١٩٩٩فتحي جروان ، ( الموقف ، أو الخبرة  عملية بحث عن معني في
بأنـه اإلمتـداد باألدلـة بصـورة تتسـق معهـا بمـا يـؤدي إلـي مـلء الثغـرات  Bartellettويعرفه بارتليت 

وهذا يتم من خالل الحركة العقلية عبر تتابع من الخطوات المترابطة التي يمكن تبنيهـا أثنـاء التفكيـر " فيها 
الثغرات داخـل مـخ  يملئيات ، أو أن يؤجل ذكرها حتي وقت الحق ، فالتفكير يشمل واحد من ثالث عمل) 

  )   Arthur , 1993( اإلدخال ، االستقراء ، التفسير  : وهي  اإلنسان
االشــتقاق العقلــي للعناصــر العقليــة مــن اإلدراكــات والمعالجــة : " بأنــه )  Cohen( ويعرفــه كــوهين 

ـــوارد الحســـي ، بهـــدف تكـــوين األفكـــار واالســـتدالل حولهـــا ، أو الحكـــم عليهـــا  العقليـــة بـــاربرا برزيســـن (  "لل
٤ : ١٩٩٧  (  

بأنه استكشاف للخبرة من أجل الوصول إلى هدف وهذا الهدف قد )  deBono( ويعرفه دبي بونو 
  )٤٢: ١٩٨٩دي بونو ، (يكون الفهم واتخاذ القرار والتخطيط وحل المشكالت والحكم علي شيئ ما 

ة وذلــك لتشــكيل االفكــار وبالتــالي المعالجــة العقليــة للمــدخالت الحســي" بأنــه  Costaويعرفــه كوســتا  
" بأنــه )   deBono( ويعرفــه دي بونــو . قيــام الفــرد مــن خــالل هــذه المعالجــة بــإدراك األمــور والحكــم عليهــا 

" بأنـه )   Heman( هيمـان  هويعرفـ" المهارات العلمية التي يمارس الذكاء من خاللهـا نشـاطه علـي الخبـرة 
 :  ١٩٩٨اديــا هايــل الســرور ، ن" ( يــيم ، ومــن ثــم إصــدار األحكــام القــدرة علــي القــراءة بــين الســطور والتق

٢٥١ – ٢٥٠  (  
  

بأنـــه العمليـــة الذهنيـــة التـــي يتفاعـــل فيهـــا المـــتعلم مـــع مـــا ) ٨٦:  ٢٠٠١ ،نايفـــة قطـــامي ( وتعرفـــه 
يواجهــة مــن خبــرات ومواقــف ، ويولــد فيهــا االفكــار ويحللهــا ويحاكمهــا ، ويعيــد تنظيمهــا وترميزهــا ، بهــدف 

  )  ٨٦ : ٢٠٠١نايفه قطامي ، ( في بنائه الذهني  جهاإدما
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عملية عقلية تجـاه موقـف معـين قـد يكـون الموقـف مشـكلة ،  بأنه)  ٢٠٠٠( وتعرفه كوثر الشريف 
تــؤدي إلــي فهــم عناصــر الموقــف والتصــرف المناســب تجاهــه ، فــإذا كــان الموقــف مشــكلة يصــل الفــرد إلــي 

الموقـــف ، والتنبـــؤ بمـــا ســـيترتب عليـــه حتـــي يمكـــن الضـــبط الحـــل ، وٕاذا كـــان غيـــر ذلـــك يصـــل إلـــى تفســـير 
  ) .  ٩٢ : ٢٠٠٠كوثر الشريف ، (" والتحكم بحيث تأتي النتائج مناسبة وصحيحة 

ان التفكير هـو تلقـي مثيـر خـارجى عـن طريـق إحـدي ) " ٩٤: ١٩٩٦ ،الرحيم عرس  عبد( هويعرف
ألمــر يقتضــى اختــزان المعلومــات الجديــدة ، الحــواس يتبعــه قيــام عمليــات داخليــة عنــد االنســان ، فــإذا كــان ا

أمام الدماغ بمقارنتها مع أخري شبيهه لها ، وسبق اختزانها كما يقوم بتصنيفها وبرمجتهـا وتـتم هـذه العمليـة 
  .بسرعة فائقة ودون تصميم مسبق ، سواء أكان ذلك علي مستوي الوعي أم الالوعي 

نــه ال يوجــد تعريــف واحــد شــامل ومتكامــل يتضــح مــن خــالل العــرض الســابق لتعريفــات التفكيــر  أ
أن مفهـوم  Marzanoللتفكير ألن معظم التعريفات مرضية عند أحد مستويات التفكير ،وكما يؤكـد مـارزانو 

م يكون دائما من منظور زمني خاص، فاألوقات المختلفة لهـا عمليـات التفكيـر الفريـدة بهـا فـالنظر لالتفكير 
  )٢٣ :١٩٩٦ ،ارزانوم تروبر (في عهد النهضة  هلف عما نظر إليإلى التفكير في القرن العاشر يخت

  

  -:التفكير عند الطفل  أوجه 
إلى هذا العالم مواقف متعددة ومختلفة، يقـف أمامهـا مجمـدا مـرة ومسـتجيبا  قدومهيواجة الطفل منذ 

صـــاري بمـــرة أخـــرى ومنســـحبا مـــرة ثالثـــة، كمـــا يقـــف أمـــام خبـــرات أخـــرى فيقـــوم بـــالتفكير االســـتجابي واالست
ة العمريــة لــوالتحليلــي ويســود الطفــل الحــاالت المختلفــة فــي التفكيــر الــذي ينمــو مــع تقــدم العمــر وتحــدد المرح

وطبيعــة معالجتــه للمشــكالت التــي يواجههــا وطبيعــة النشــاط الــذهني  هالتــي يمــر بهــا الطفــل خصــائص تفكيــر 
  .عندما تعرض له خبرة أو موقف  هالذي يمارس

الصــــالحة لمعالجــــة المشــــاكل والتغلــــب عليهــــا وتبســــيطها  األداةكيــــر ويفتــــرض جــــون ديــــوي أن التف
يبــدأ فيهــا مــن ابســط األعمــال الذهنيــة وينتهــي بأكثرهــا تعقيــدا وهــذه  أصــنافويصــف التفكيــر ضــمن أربعــة 

  :األصناف هي 
اليقظـة أو كـل مـا يمـر فـي الـذهن دون أن يسـتمر ويـؤدي إلـى  وأحـالم ةالتصورات العابر  -١

  .ى فعالية عقلية أخر 
القصـــص التصـــويرية والخياليـــة والحـــوادث التـــي لهـــا اســـتمرار وتتـــابع فـــي الـــذهن ولكنهـــا  -٢

  ليست حقيقية منقولة



  

  
-٢٩-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

الـــذي ال يحتـــاج إلـــى برهـــان أو إثبـــات وتكـــون هـــذه االعتقـــادات عـــادة  ءبالشـــياالعتقـــاد -٣
مقبولــة بــدون أي شــك أو ريــب باعتبــار أنهــا مثبتــه وفــي هــذا النــوع مــن التفكيــر يكمــن 

  ر في نشوء األوهام والخرافاتالخط
التفكير التحليلي وهو أرقي أنواع التفكير، أذ يتطلب تحليل المشاكل والحقائق مثل الحكـم -٤

  .عليها وعلي صحتها 
جمـــع المعلومـــات عـــن  ،ويقـــول ديـــوي أن التفكيـــر يمـــر فـــي مراحـــل مختصـــرة هـــي وجـــود المشـــكلة

  .النتائج والوصول إلى  ،والتحقق منها ،ووضع الفروض ،المشكلة
ديـوي  هكثيـرة تظهـر كمـا قلنـا فـي مراحـل النمـو المختلفـة باإلضـافة إلـى مـا قالـ هولتفكير الطفل أوجـ

  )٢٦ – ٢٤ :١٩٩٥ ، محمود غانم: ( األخرى األوجهستعرض فيما يلي بعض نالتفكير  هعن أوج
  
  ) :عياني( تفكير ملموس ) ١(

ينصـب علـي النـواحي الحسـية والمتعلقـة باللـذة  يشيع هذا النوع من التفكير في الطفولة المبكرة وهـو
باللعـــب االيهـــامي  هالطفـــل وهـــو تفكيـــر يتصـــل بالخيـــال وال يســـير حســـب قواعـــد المنطـــق يفهمـــ دواأللـــم عنـــ

ك الحســي للمثيــرات اوالقصــص الخياليــة، وهــذا التفكيــر يــدور حــول المحسوســات ممــا تظهــر فــي مجــال اإلدر 
فقــد يشــاهد الســاعة وال يفهــم (يســتطيع الطفــل الــربط بــين المثيــرات  المختلفــة، وفــي هــذا النــوع مــن التفكيــر ال

، وال يختفي هـذا النـوع مـن التفكيـر تمامـا عنـدما يكبـر اإلنسـان ، فقـد يظهـر جليـا عنـدما يواجـه الفـرد )الزمن
مجموعة من المثيرات الجديدة التي ال دراية له بهـا مـن قبـل، كمـا يظهـر لـدي األشـخاص الـذين لـديهم تلـف 

  .دماغ فهؤالء يتعاملون مع المظهر الخارجي للمثيرات دون فهم معناها في ال
  
  ) :األشراطي(التفكير اآللي ) ٢( 

كثيــرة عنـــدما يشـــبع حاجاتـــه األوليـــة مثـــل الشـــراب ،  إســـهاماتيســتخدم الطفـــل اســـتجابات آليـــة فـــي 
ات آليــة اشــراطية مثــل وتفريــغ الفضــالت ، ومــع احتكــاك الطفــل بالبيئــة تتكــون لديــه اســتجاب.. أللــمالهــرب ، ا

االســتجابة للنــار بالبعــد عنهــا ويســتخدم الطفــل التفكيــر اآللــي فــي تعلــم أشــياء كثيــرة مثــل اللغــة عــن طريــق 
  :التعزيز وربط الكلمة بالصورة المناسبة والتكرار ويتضمن التفكير اآللي الشرطي 

  : تفكير تعميمي اشراطي آلي  -أ
  . ي كل شئ سواء كانت تنطبق عليه أوًال قد يطلق الطفل كلمة سمعها أو نطقها عل

  تفكير تمييزي -ب
يستجيب الطفل بسلوك أو كلمة نتيجة تعرضه لموقف ما فيعزز من قبـل األخـرين وبعـد ذلـك يميـل 

  . وقفإلى تكرار السلوك أو الكلمة في نفس الوقت أو الم
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  : تفكير ترابطي -ج
ــــة والخطــــأ ، عنــــدما تواجــــه الطفــــل مشــــكلة يحــــاول حلهــــا بســــلوكيات مخت             لفــــة عــــن طريــــق المحاول

والســلوك الــذى يحــل المشــكلة ويســتجيب للموقــف هــو الــذى يميــل للحــدوث مــرة أخــري فــي المواقــف 
المشابهة ، وهذه الوصالت الصحيحة هي التي تشكل وحدات التفكيـر التـي يسـتعملها الطفـل لحـل 

  . المشاكل المشابهة 
  
  : التفكير االستبصاري ) ٣(

يقـوم بـالتفكير فـي  أنالتفكير الذى يصل فيه الطفل إلى الحل فجأة ، وحتي يتم ذلك البـد مـن وهو 
كليـة ،  إدراكـهالمسألة ، والبد له من إدراك العناصر المحيطة ، ووضـع العناصـر علـي صـورة سـياق يمكـن 

ل تتناســب ويمكــن االبتعــاد عــن المشــكلة والرجــوع إليهــا حتــي يتحقــق االستبصــار ، ويعطــي األطفــال وســائ
إعطاء مجموعة مـن الحـروف للطفـل ونطلـب منـه إعطـاء : ومستواهم العقلي للتدرب علي االستبصار مثل 

  . أو نلعب به  هنأكل لشيءكلمة 
  
  : التفكير االبتكاري ) ٤( 

ويمكــن مالحظتــه  ٥ – ٣إن االبتكــار شــائع بــين األطفــال وخاصــة فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن 
، أن االبتكــار شــائع بــين الصــغار  Razalle  1973أيــة مرحلــة أخــري ويــري  فــي هــذه المرحلــة أكثــر مــن

بدرجــة كبيــرة ولكنــه نــادر عنــد الراشــدين ويالحــظ ذلــك عنــد اســتخدام األطفــال لألشــياء والموضــوعات بطــرق 
عنــد األطفــال تتمثــل فــي الرســوم التلقائيــة ويعتبــر هــذا  اإلبتكاريــةجديــدة ويعتبــر تــايلور أن أول المســتويات 

  .ريًا لظهور المستويات االبتكارية األخري ضرو 
  

  : االستدالل )٥( 
مـن قضـايا مسـلم بهـا إمـا ألنهـا صـادقة أو ألننـا  تدرك فيه العالقات ، وهو يبدأ يوهو تفكير عالئق

الكثيـرة  األسـئلةلدى األطفال فى سـن الرابعـة ، أو مـا دون ذلـك مـن خـالل  هونجد مظاهر . نفترض صحتها 
ار ، وتدل علي وجود مشاكل لديهم ، أما بياجيه فيعتقد أن الطفل ال يستطيع االسـتدالل التى يوجهها الصغ

  . منه ألنه ال يستطيع إدراك ما بين المعلومات من خصائص أو عالقات  ١٢،  ١١منطقيا قبل سن 
  تفكير مجرد ) ٦(
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لـــى نطـــاق غيـــرات الملموســـة إلـــى معناهـــا أو الخـــروج مـــن التـــأثر المباشـــر إتيتضـــمن الخـــروج عـــن ال
التأثر بالمعني ويـدور هـذا النـوع مـن التفكيـر حـول مفـاهيم مجـردة مثـل الديمقراطيـة والحريـة وهـذه ال يفهمهـا 

  . الطفل اال في سن متأخرة 
  

  ) : الواضح ( التفكير المنطقي  )٧(
ن نتبــين األســباب والعلــل التــي تكمــن وراء األشــياء وهــو أهــو التفكيــر الــذى نمارســه عنــدما نحــاول 

عنــدما نحــاول معرفــة نتــائج مــا قــد نقــوم بــه مــن أعمــال وهــو أكثــر مــن مجــرد تحــدد  هفكيــر الــذى نمارســالت
  . وجهة النظر حول موضوع معين  نفياألسباب والنتائج حيث يعني الوصول ألدلة تؤيد أو ت

  
  تفكير ذاتي خرافي  )٨(

م الشـخص الـذي منحصر في خيال وأوهـا هوشياء ليس لها وجود موضوعي ، و أدور حول يتفكير 
وهــذا النــوع مــن التفكيــر لــه جانبــان  واألوهــاماليقظــة  أحــالممثــل ذلــك ، يفكــر فــي عالمــه الــذاتي الشخصــي 

  .النفسية  األمراضسلبي وهو مظهر  واآلخرويشمل العنصر االبتكاري في التفكير  إيجابي اأحدهم
   

  : التفكير النقدي  ) ٩(
ات التــي لــدي الفــرد لعمليــة تحليــل وفــرز وتمحــيص المعلومــ إخضــاعمل هــذا النــوع مــن التفكيــر شــي

صدقها وثباتها وذلك بغـرض التمييـز بـين االفكـار  تؤكد أخرىمعرفة مدي مالئمتها لما لديه من معلومات و 
  . السليمة والخاطئة 

  
  التفكير القائم علي التعميم  –)١٠(

ات بغـرض نـرجي مـن مكو يقوم هـذا النـوع مـن التفكيـر علـي تنظـيم وتصـنيف لمـا يحويـه العـالم الخـا
.  األطفــالتكــوين المفــاهيم عنــد  إلــىنــوع مــن النظــام يســاعدنا علــي التفاعــل معــه ويــؤدي هــذا الــنمط  إدخــال

  ) ٣٠ – ٢٦:  ١٩٩٥، محمود غانم (
  
  : التفكير القائم علي التمييز  ) ١١( 

الفــروق  ارإظهــنــوع معــين مثــل  إلــىوالتــي تنتمــي  األشــياءالفــروق الجوهريــة بــين  إظهــاريقــوم علــي 
  .الجوهرية بين الحيوانات او الفروق بين الحيوانات البرمائية 

  
  : التفكير الحدسي   )١٢(

المعــاني او  إدراكويتضــمن التفكيــر الحدســي ، المعرفــة المباشــرة  أوالمباشــر  اإلدراكالحــدس هــو 
ويصـــل ، تحليلـــي المغـــزي او التنظـــيم البنـــائي لموقـــف مـــن المواقـــف دون االعتمـــاد الصـــريح علـــي العملـــي ال
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ويفيـد التفكيـر الحدسـي فـي ، وكـذلك شـعور ذاتـي بـاليقين ، عن طريق التخمين الذكي  اإلجابات إلىالطفل 
فالقــادرون ، ميــادين المعرفــة الجديــدة التــي الزالــت تشــق طريقهــا لتــوفر لنفســها مقــادير كافيــة مــن المعلومــات 

  ) .  ٢٧ : ١٩٩٨ ،وهيبة منصور ( العلم علي الحدس هم الذين اخترعوا وابتكروا في مختلف ميادين 
  

  : التفكير  أنماط
العمليــة التــي يقــوم بهــا العقــل والمهــارة التــي ســوف  إلــىالتفكيــر ويشــير كــل نــوع  أنــواعلقــد تعــددت 

ـــين هـــذه  ـــواعيكتســـبها ومـــن ب ، الفلســـفي ، االســـتنتاجي ،   االســـتقرائي، المنطقـــي ، التفكيـــر العلمـــي :  األن
وحــاول بعــض البــاحثين تصــنيف التفكيــر مــن حيــث اســاليبه أي  .الناقــد ،  إلبــداعيا، المنطلــق ، المحــدد 

مجموعــة الطــرق واالســتراتيجيات الفكريــة التــي اعتــاد الفــرد علــي ان يتعامــل تبــع المعلومــات المتاحــة لديــه 
  . حيال ما يواجهه من مشكالت 

لـي خمـس إ  Harrison & Barmson  (1983) وهاريسـون برامسـون، توصـل هارسـون  اإلطـاروفـي هـذا 
  ) الواقعي ، التحليلي ، العملي، المثالي، التركيبي األسلوب(من التفكير هي  أساليب

  
  : التفكير  أنماطتقسيم 

الموضــــوعية والعقالنيــــة ، المتنــــاظرة  األزواج: همــــا  أساســــيينالتفكيــــر علــــي  أنمــــاطيمكــــن تقســــيم 
  والمنهجية 

  
  لمتناظرة زواج ااأل أساسالتفكير علي  أنماط: أوال 

  .Convergent Thالتفكير التقاربي /   .Diregent th :التفكير التباعدي  – ١

التفكير الذي يترتب عليه انتاج الفرد العديد مـن االسـتجابات المختلفـة  بأنهيعرف التفكير التباعدي 
مـن الفـرد اجابـة التفكيـر التقـاربي فهـو التفكيـر الـذي يتطلـب  أمـاأو تقديم اكثـر مـن حـل للمشـكلة المطروحـة 

فالتفكير التفاربي يتم التركيز علي شئ معين أو مشكلة أو قضية معينـة علـي سـبيل واحدة صحيحة للسؤال 
إطار السيارة به مسمار وتوجد عدة خدوش، ما الذي سبب الثقب في اإلطار ؟ فنحن نريـد أن نولـد (المثال 

   (Jennifer, 2005 : 30) .إلطارات القديمةأفكار مختلفة وجديدة علي سبيل المثال كيف يمكن استخدام ا
  
  
   Deductive Thالتفكير االستنباطي /  Inductive Thفكير االستقرائي تال – ٢

نمط التفكير الذي يعتمد علي انتقال الفرد من الجزئيات أو التجـارب  بأنهيعرف التفكير االستقرائي 
ريات بينما التفكير االستنباطي فهو الـذي يعتمـد علـي الكليات أو العموميات أو المفاهيم والمبادئ والنظ إلى
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الخصوصــــيات أو الجزئيــــات أو  إلــــىانتقــــال الفــــرد مــــن العموميــــات أو الكليــــات أو المفــــاهيم أو النظريــــات 
  . المالحظات أو التجارب 

  
  /  .left Handed Th : يسر ألالتفكير القائم علي الجانب ا – ٣

 . Right Handed Thيمن التفكير القائم علي الجانب األ     

بــالنمط القــائم علــي العمليــات التــي تــتم خــالل النصــف  األيســريعــرف التفكيــر القــائم علــي الجانــب 
فهو التفكير الذي يعتمـد علـي العمليـات التـي تـتم خـالل  األيمنالتفكير القائم علي الجانب  أماللمخ  األيسر

  . بالقشرة المخية  األيمنالنصف 
  
  .critical Thالتفكير الناقد /  .Creative Th: كاري التفكير االبت – ٤

 أمـا األصـليةوالحلـول الجديـدة العديـدة المتنوعـة  األفكـار بإنتـاجهو الـذي يتصـف  االبتكاريالتفكير 
الناقد عبـارة عـن التفكيـر الـذي يعتمـد علـي اسـتخدام مهـارات وعمليـات التفكيـر المنطقـي اسـتخالص التفكير 

   (Jennifer, 2005 : 30).  في معاني خاصةالنتائج و التفسيرات 
  
  /   .Hypothesis formulating Th. التفكير من خالل تكوين الفروض  – ٥

  .Hypothesis Testing Thالتفكير القائم علي إختبار الفروض       

   .Information Thالتفكير غير الشكلي /     .Formal Th. التفكير الشكلي  –٦
   .Anlytic. Thالتفكير التحليلي /     .Explonatory Th: تكشافي التفكير االس –٧
  .closed System Thالتفكير ذوالنظام المغلق / .open system Th: التفكير ذو النظام المفتوح –٨

مـــا وراء أو خـــارج حـــدود نطـــاق مجـــال معـــين مـــن ينـــه الـــنمط المغـــامر يـــدور فأيعـــرف الـــنمط المفتـــوح ب
تفكيــر ذو النظــام المغلــق يحــدث داخــل نطــاق معــين مــن مجــاالت المعرفــة ال مــا الأمجــاالت المعرفــة 

  يتعداه 
   .Tactic Thالتفكير التكتيكي /   .Strategies Thالتفكير االستراتيجي  – ٩

  .Imaginative Thالتفكير التخيلي /     .Realistic Thالتفكير الواقعي  – ١٠

  مرضينمط التفكير ال/ نمط التفكير السليم  – ١١
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ن خطوات منطقية ويتصف بالمرونة التي تسـاعد الفـرد علـي باالنتقـال مـن من التفكير السليم يتضأ
العالقـات والمتعلقـات  إدراكذلـك وبالقـدرة علـي  األمر اقتضى إذاالقدرة علي التركيز والمثابرة و  أخرى إلىفكرة 

  . ارنة واالستنتاج واستخالص القواعد العامة كذلك القدرة علي التبويب والتصنيف والمق
التفكير المرضي فيتضـح فيـه صـفات واضـحة مـن تعبيـر اتجاهـات التفكيـر وتقبلهـا وعـدم القـدرة  أما

علــي التركيــز وذلــك بســبب مــا يحــدث فــي عقــول المرضــي نفســيا أو عقليــا مــن تشــتت وشــرود ذهــن وســرعة 
  . نسيان عدم وضوح المعاني والمفاهيم 

  
 .Abstract Thالتفكير المجرد /  Concrete Th التفكير المحسوس  -١٢

لمشــــكالت الصــــعبة باحيــــث عــــدم التعــــرض للتفكيــــر  األطفــــالن نمــــط التفكيــــر المحســــوس يميــــز أ
التفكيــر المجــرد فهــو عبــارة عــن تفكيــر متميــز بالقــدرة علــي  أمــابالســطحية والذاتيــة  األطفــالويتصــف تفكيــر 

مجـدي عبـد ( االسـتنتاجات  إلـىط والوصـول كـن مـن التنبـؤ والتخطـيماستخدام المجـردات والتعميمـات ممـا ي
  ) . ٤٥ – ٤١ : ١٩٩٩، الكريم 

  
 ً   :و المنھجية والعقالنية  الموضوعية أساسالتفكير على : ثانيا

  :اإلنسانيرئيسيان للتفكير  أسلوبانيوجد 
  :العلمى لمواجهة المشكالت غيراالسلوب  -أ

التفكيــر عــن  اآلخــرين،التفكيــر بعقــول ، فيزيقىالتفكيــر الميــا ،التفكيــر الخرافــى: صــور منهــا  ةويتضــمن عــد
 &١٩٦٢،عمـــاد الـــدين اســـماعيل  &١٩٦٢،رشـــدى منصـــور ( بـــذلك  أشـــاركمـــا  ،والخطـــأ المحاولـــةطريـــق 

  )١٩٥٩الدمرداش سرحان ،
والنسـبية فـى مواجهـة المشـكالت وتفسـير  العلميـةالذى يعتمد على الموضـوعية ومبـدأ  العلمي األسلوب -ب

  :تفكيرالمن صور هذا االسلوب فى و  واألحداثالظواهر 
  
  :التفكير التأملى-١

لفهمـه حتـى  ةالزمـللـى عناصـره ورسـم الخطـط اإوتحليلـه  أمامـهيقصد به تأمل الفـرد للموقـف الـذى 
  .يصل الى النتائج ثم تقويم النتائج فى ضوء الخطط

  
  :سىدالتفكير الح-٢
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الــذى يصــل بــه  المباشــر المفــاجىء التفكيــر الــذى يعتمــد علــى االدراك او اال ســتنتاج أســلوبوهــو 
دون اتبـاع خطـوات  ةمقبولـ صـيغلـى إالوصـول  لـىإعقلـى يهـدف  أسـلوبالفرد عن طريـق مقـدمات اى انـه 

  .ةتحليلي
  :التفكير االستداللى-٣

 معلومــةقضــايا  إلــىالعقلــى الــذى يصــل فيــه الفــرد  فــيداء المعر ألســلوب تفكيــر يظهــر فــى اأوهــو 
 Deductive االستنباطياالستدالل : فى عينيه هما ةعلى نمطي االستداللي وتسلم بصمتها ويعتمد التفكير

Re.  االستقرائي واالستداللInductive Re. 

  
  :االبتكاريالتفكير -٤

بــأكبر  يتميــز إنتاجــا اإلنتــاجويتمثــل فــى قــدرة الفــرد علــى  اإلنســانيرقــى صــور التفكيــر أحيــث يمثــل 
لمشـكلة او لموقـف  كإستجابةوذلك  ةعيات البعيداوالتد واألصالةية قدر من الطالقة الفكرية والمرونة والتلقائ

  )  ٤٧:  ١٩٩٦مجدي عبد الكريم ،(مثير 
  

  معوقات التفكير السليم 

واســتقامته  ،وموضــوعيته ،وضــوحه: لــى مجموعــة مــن العوامــل التــى تــؤثر علــى إيتعــرض التفكيــر 
  :مثل 
و التســليم ة ألتتــابع مــن مقــدمات ومعلومــات بســيطا إلــيمثــل التســرع فــى االنتقــال : المنطقيــة األخطــاء -١

  .ةخاطئالالنتائج  إلىالوصول  إليخاطئة مما يؤدى  تكونقد  ةلمقدمات معين
  : ةالواجدني االنفعاليةالعوامل ·

الـــذى يوجـــه الرغبـــات ال الواقـــع والتفكيـــر  االغترابـــيتـــؤثر رغباتنـــا علـــى تفكيرنـــا وهـــذا هـــو التفكيـــر 
ريــد كمــا فــى الواقــع ومــن ثــم فهــو تاهــا كمــا نر ف األمــوركمــا انــه يشــوه  األمــلخيبــة يعرضــنا دائمــا ل االغترابــي

  يحول دون حل المشكالت
  :التفكير يتأثر بالعديد من السمات الشخصية مثل أنسات اوقد بينت الدر 
لـم تتجـاوز  إذا إيجابيا التأثيرالثقة بالنفس ويكون هذا  ،للمخاطرة دالستعدا، اسمحعلى ال القدرة -٢

  .حدًا معيناً  السمةة درج
  .المعلومات الخاطئة -٣
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  .التقبل السلبى الراء السلطة -٤
نظــره  ةانتقــاء المعلومــات واالســتنتاجات فيميــل الشــخص الــى انتقــاء المعلومــات التــى تؤيــد وجهــ -٥

  ) ٤٦:  ١٩٩٦ ، عبد الكريم مجدي (والى تجاهل المعلومات التى تناقضها 
  

  -:ةقبل المدرس امصائص تفكير طفل خ
  

  -:أمثلتهومن  .precousal Thالتفكير الغير عقالنى او الخرافى  -١
  اميةنالدي -التفكير السحرى   ج -ب    اإلحيائية -أ     

  Egocentrismات ذالتمركز حول ال -٢

  Concentrationالثبات  -٣

  constriction التركيز -٤

عكـس  أو قلـبل فـى هـذه المرحلـة غيـر قـادر علـى فالطفـ:    Irreversibilityعدم القابلية االنعكاس   -٥
  عقلياً  األفعال

  trans-ductive reasoningت تركيب وتحويل المعلوما-٦

  Cause and Effectالسببية-٧

      Trans- ductive Rezoningاالستدالل التحويلى    -٨
فــاذا : مثــال . يــهبياج فتفكيــر الطفــل فــى هــذه المرحلــة يقســم باالســتدالل التحــويلى كمــا يطلــق عليــه 

في صفات عديـدة مـثًال اذا رأى طفـل فـى ) ب(مثل ) أ(يكون  أنفال بد  ةمعين ةفى صف) ب(مثل ) أ(كان 
 ١٩٩٧فؤاد ابـو حطـب وعبـد الحلـيم محمـود (مثل قطته فى المنزل فانه يستنتج انها أليفه مثُال  ةالشارع قط

:١٢٨(  
   Artificialismاالصطناعية  -٩

  realismالواقعية  -١٠

  Staticاالستاتيكية  -١١

   Attentionاالنتباه  -١٢

مســتوي النضــج  بــاختالف ةانتبــاه الطفــل فــى هــذه المرحلــة يقــع بــين ســبع دقــائق وعشــرين دقيقــ    
  )  ٧٠ : ١٩٩٩ ،سهير كامل ( ودرجة الميل للنشاط 
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ثـة أرقـام ، ويـزداد الطفل في سن الرابعة ، ويستطيع تـذكر سلسـلة مكونـة مـن ثال ركذيزداد ت: التذكر  -١٣
  )  ٣١ – ٣٠ : ١٩٩٣ ،بطرس حافظ ( نطاق التذكر بتقدم عمر الطفل 

    Imaginationالتخيل  -١٤
وهو عملية عقلية تعتمد علي تكوين عالقات جديدة من خبرات سابقة ، بحيث تنتظم هـذه الخبـرات 

ل ببيئته ، وما يحـيط بهـا مـن أخيلة الطفل حول ما يتص تدورها الطفل من قبل ، و ففي أشكال جديدة لم يأل
  )  ١٢١ : ١٩٩٤ ،الحميد  جابر عبد( مدركات حسية 

فهـو . ال يزال هناك قصور في إدراك البعد الزمني عند الطفل فـي بدايـة هـذه المرحلـة : إدراك الزمن  -١٥
قة بيـنهم ال يدرك تمامًا عناصر الزمن المتسلسلة ، والممثلة في الماضى والخاص والمستقبل وال يدرك العال

ولكـن مـع التقـدم المعرفـي . في الحاضر و المستقبل ال يعني لـه شـئ  إالفهو ال يعيش في بداية المرحلة . 
( وٕالــي المســتقبل  ييــدرك وحــدات الــزمن وأن يشــير للماضــ أنواالنفعــالي واالجتمــاعي للطفــل فإنــه يســتطيع 

  )  ٢٣٧ : ١٩٩٧ ،كفافي  ينعالء الد
رة الطفل علي إدراك الوزن علي مدي قدرته علي السيطرة علـي أعضـائه أوًال تعتمد قد: مفهوم الوزن  -١٦

  . ، ثم علي خبرته بطبيعة المواد التي تتكون منها األجسام ثانيًا 
ــــين : إدراك األشــــكال  -١٧ ــــع والمســــتطيل إال فيمــــا ب ــــث والمرب ــــين المثل ــــرق ب ــــل ال يســــتطيع إدراك الف الطف

  . الخامسة والسادسة من عمره 
يــدرك الطفــل بعــد الرابعــة مــن عمــره العالقــة المكانيــة فيــدرك انــه كــائن وســط : اك العالقــة المكانيــة إدر  -١٨

بعــد ذلــك  ىبــه ، ثــم يســع المحيطــةوالجمــادات  األحيــاء، أي لــه وجــود يختلــف عــن وجــود  األخــرىالكائنــات 
: ســهير كامــل ( ختلفــة ليكيــف نفســه لهــذا اإلدراك الجديــد وإلقامــة صــلته القريبــة والبعيــدة بهــذه األشــياء الم

٧٠-٦٩،  ١٩٩٩ (  
  

  :  Thinking killsمھارات التفكير 

التعلـيم مـن أجـل التفكيـر أو تعلـيم مهـارات التفكيـر هـدف مهـم للتربيـة ،  أنيتفق معظم الناس علي 
وأن المــدارس يجــب أن تفعــل مــا تســتطيع مــن أجــل تــوفير فــرص التفكيــر لطالبهــا ، ويعتبــر الكثيــر مــن ان 

التفكير وتطوير قدرة الفرد عليه هدفًا تربويا يوضع فـي مقدمـة األولويـات حتـي يصـبحوا قـادرين  مهمة تنمية
علي التعامل بفاعلية مع مشكالت الحياة المعقدة حاضـرًا أو مسـتقبًال بـل ويعتبـر مـن أهـم أولوياتنـا فـي هـذا 

وٕاكســاب أطفالنــا مهــارات العصــر الحــديث الــذى يتمتــع بــأعلي درجــات التقــدم والتكنولوجيــا أن نســعي لتنميــة 
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التفكير ليس في مراحل التعليم األساسية فقط بل لتمتـد وتشـمل مرحلـة ريـاض األطفـال التـي تعتبـر مـن أهـم 
االنسـان لمــا تتســم بــه مــن سـرعة فــي النمــو وٕاكتســاب المهــارات وقبــل ان  روأخطـر المراحــل العمريــة فــي عمــ

ومهـارات التفكيـر ، وذلـك أن التفكيـر عمليـة " تفكيـر ال" نتناول مهارات التفكير يجب ان نفرق بين مفهومي 
المعلومــات المســترجعة لتكــوين األفكــار أو . ليــة تقــوم عــن طريقهــا بمعالجــة عقليــة للمــدخالت الحســية وعق

السـابقة والمعالجـة  ةاستداللها أو الحكم عليهـا ، وهـي عمليـة غيـر مفهومـة تمامـًا ، وتتضـمن اإلدراك والخبـر 
فهــي عمليــات محــددة " مهــارات التفكيــر " والحــدس وعــن طريقهــا تكتســب الخبــرة ،أمــا الواعيــة واالحتضــان 

مهـارات تحديـد المشـكلة ، إيجـاد االفتراضـات : فـي معالجـة المعلومـات مثـل  دنمارسها ونستخدمها عن قصـ
  )  ٣٥ : ١٩٩٩فتحي جروان ، . ( يم قوة الدليل أو اإلدعاء يغير المذكورة في النص ، أو تق

  
    Levels of Thinking skills: ارات التفكير ومستوياتھا نواع مھأ

نوع مهارات التفكير وتختلف بإختالف وسائل تدريسها وتنميتها عند المتعلمـين ، فمهـارات تتتعدد وت
فرعيـة تعتبـر فـي حـد ذاتهـا مهـارات يجـب تنميتهـا  أجـزاءن كـل مهـارة تشـمل أالتفكير دقيقـة ومفصـلة لدرجـة 

  ) Beyer,1989, 38(لمهارة األم لتمكين المتعلم من ا
هناك أنـواع عديـدة لمهـارات التفكيـر حسـب طبيعـة هـذه المهـارة والهـدف مـن اسـتخدامها إلـى جانـب 

    costa85 Raths 86 Beyer 87ن مهارات التفكير لها مستويات عديدة تندرج من البساطة إلي التعقيد أ
  : ى مجموعتين ن غالبية التربويين يقسمون مهارات التفكير إلأفنري 

  
  : المجموعة األولي 

وهي تلك المجموعة التي تطـرق لهـا )   Basic Thinking skills(  األساسيةهي مهارات التفكير 
 )Bloom  ( ا مــن التفكيــر ، ولكنهــا ضــرورية يــوهــي تعتبــر مســتويات دن) وآخــرون الــذين جــاءوا مــن بعــده

  . للمستويات العليا للتفكير 
  

  : المجموعة الثانية 

وهـي المجموعـة المعقـدة مـن حيـث   Complex Thinking skillsفهـي مهـارات التفكيـر المعقـدة 
  ) Costa,1985 :45( الخطوات المتسلسلة لكل مهارة وطرق تنميتها 

عمليـــات : فإنـــه يقســـم العمليـــات العقليـــة إلـــى قســـمين وهـــي )   Marzano( امـــا فريـــق آخـــر مثـــل 
    Thinking skillsرات التفكير وتم مها  Thinking processesالتفكير 
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  : عمليات التفكير 

  Concept formation –هــي عمليــات معقــدة وتتطلــب إســتخدام مهــارات تفكيــر متعــددة المفــاهيم 
    Synthesisثم التركيب   researchوالبحث  decision Makingاتخاذ القرارات 

  
  : مھارات التفكير 

 أو  Comparing، المقارنـــــة   Observingحظـــــة بســـــيطة ، مثـــــل المال ادراكيـــــةوهـــــي عمليـــــات 
فـإن عمليـات التفكيـر )   Marzano( وطبقا لما يـراه  Zano & other 1988:32  ) ( Infering االستدالل

  . أكثر عمومية وأوسع نطاقًا وتأخذ الوقت الطويل لتنميتها 
  

مثـل التفكيـر الناقـد )   Marzano( أما بالنسبة ألنواع أخري من مهـارات التفكيـر التـي لـم يصـنفها 
،  بـاألخرىعمليـات إدراكيـة مقارنـة  ةأن هـذا النـوع مـن التفكيـر يجـب عـدم إعتبـار  يري بيـر ي، ف اإلبداعيأو 

ألن هــذه األنــواع تتطلــب نوعــًا مــن الحكــم علــي نوعيــة التفكيــر المســتخدمة ، مثــل الحكــم علــي نمــوذج أو 
  ) Marzano & Others 1988:17( خطوات التفكير عند تطبيقها علي مواقف أخري مختلفة

  

تتضــمنها مهــارة التفكيــر وتلقــي قبــوال  التــي توضــح نتــائج الدراســات الســابقة بعــض المهــارات الفرعيــة
  ر النظرية المختلفة طُ وموافقة من الدراسات واألُ 

  -:ونعرض هنا المهارة األساسية وكذلك المهارات الفرعية علي النحو التالي 
  

درة المتعلم علـي شـرح وتعريـف وفهـم ممارسـة العمليـات العقليـة المطلوبـة منـه هي ق: مهارات التفكير
  . بسرعة ودقة وٕاتقان 

ــل  هــي قــدرة المــتعلم علــي تجزئــة المــادة التعليميــة المعطــاه لــه وٕادراك العالقــات بــين  :مهــارة التحلي
  . األجزاء والتعرف علي المبادئ التي تحكم هذه العالقات 

المــتعلم علــي القيــام بتجميــع األجــزاء المختلفــة مــن المحتــوي أو الموضــوع  هــي قــدرة :مهــارة التركيــب
  . الرئيسي في ايجاد شئ جديد يختلف عن االشياء السابقة 

وهي قدرة المتعلم علي شرح وتعريف وتلخيص المعلومات المعطاه له والتـي يحولهـا  :مهارة التفسير
  . من شكل آلخر بلغته الخاصة 
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أن مهارات التفكير يمكن تعلمها ، وان التفكير عبارة عن تفاعـل بـين   Hilda tabaوتري هيلداتابا 

عقل المتعلم والمعلومات تجاه هدف معين ، وان القـدرة علـي التفكيـر ال تمـنح مـن المعلـم للطالـب ، ويـرتبط 
ألطفـال وميولـه ، وكـل الموضـوعات تثيـر التفكيـر ، وكـل ا وباهتمامـهتفكير المتعلم بالمعرفة الموجودة لديـه 

لــديهم القــدرة علــي التفكيــر رغــم تبــاين مســتوياتهم فــي تلــك القــدرات وان التفكيــر يتخــذ أشــكاًال عديــدة يمكــن 
  ) ٣٤-٣٣ : ١٩٩٦الكريم ،  مجدي عبد( تطويرها 

  
  : مستويات التفكير 

ولكـن ال توجـد إختالفـات جوهريـة فـي هـذه . فنري تقسيمات مختلفة للمتخصصين فـي هـذا المجـال 
وعموما فهناك مسـتويين  ةبكل مستوي علي حد االهتمامت بل هناك أولويات لكل باحث من حيث المستويا
  .للتفكير 

   
  : المستوي األول 

وهو مستوي العمليات الفعلية البسيطة مثـل   Lower Mental operationمستويات التفكير الدنيا 
  . التذكر واالسترجاع والفهم 

  
  : المستوي الثاني 

، وهــي تشــمل المقارنــة والتصــنيف ثــم   Higher Mental operationكيــر العليــا مســتويات التف
  ) ٢٥ -٢٠ : ١٩٩٦كرم ،  إبراهيم( التحليل والتقويم 

  
  -: يقسم مهارات التفكير إلي ثالثة مستوياتف)  Byer 87( أما 

   
    Level I thinking skillsالمجموعة األولي لمهارات التفكير 

عقدة مثل حل المشكالت ، اتخاذ القرارات ثم تكوين المفاهيم وهـذه العمليـات تعتبر عمليات تفكير م
تعتبر إطار عمل والتي بها يقوم الفرد بتطبيق مهارات دقيقة جدًا للحصـول علـي نتيجـة محـددة ومفيـدة مثـل 

  )   Beyer 1987 : 20( حلول أو قرارات أو فهم لفكرة ما 
  

    Level II Thinking skillsالمجموعة الثانية لمهارات التفكير 
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وتقــع بــين المســتويات األساســية ومســتويات التفكيــر   Thinking  Criticalفهــي التفكيــر الناقــد 
  . الدقيقة من حيث التعقيد والفاعلية والشمول 

    Level III Thinking skillsالمجموعة الثالثة لمهارات التفكير 
( والثانية عمليات االستدالل والتي وضع أساسـها  فهي نوعان ، األولي العمليات األساسية للمعرفة

Bloom   ( في األهـداف اإلدراكيـة التـي تـدرس فـي المنطـق والفلسـفة )Beyer 1987:38) (كـرم ،  إبـراهيم
١١٧ – ١١٦ :١٩٩٢  (  

  
  :طرق تنمية مھارات التفكير 

ي المتعلمــين ، هـا لـدتإن تعـدد وتنـوع واخــتالف مهـارات التفكيـر يعنــي اخـتالف طـرق تدريســها وتنمي
فرعيــة هــي فــي حــد ذاتهــا يجــب تنميتهــا بعيــدًا عــن  أجــزاءفمهــارات التفكيــر دقيقــة ومفصــلة كــل مهــارة تشــمل 

ل تـدريس و األ: ن ين أساسـييويـرتبط بعمليـة تـدريس وتنميـة التفكيـر أمـر   (Beyer 1987, 47)المهـارة األم 
مهـارات التفكيـر لكـون هنـاك مـنهج منفصـل مهارات التفكير ضمن المنهج المدرسي ، أما األمر األخـر أن ي

  . ، وهناك أربعة اتجاهات لتدريس مهارات التفكير 
  يدعي بأن مهارات التفكير موجودة في المنهج وال داعي لتدعيم ذلك  :االتجاه األول
  يذكر بأن مهارات التفكير يمكن اضافتها إلي المنهج كمقرر مستقل  :االتجاه الثاني
  . ز علي إمكانية بناء متكامل ومتسلسل لمهارات التفكير وربطها بالمنهج المدرسي يرك :االتجاه الثالث
واألخير فيذكر بأن مهارات التفكير يمكن تدريسها وتضمينها كجزء من المـنهج علـي أسـاس  :االتجاه الرابع

  )   Worsham & stockten 1987: 22( متطلبات المنهج وحاجات التالميذ 
الــذى )   Debono( ريس مهــارات التفكيــر بمعــزل عــن المــنهج الدراســي هــو بالنســبة للمؤيــدين لتــد

يؤكــد بأنــه يجــب أن يكــون هنــاك مكــان لمهــارات التفكيــر فــي المــنهج وذلــك حتــي يميــز المدرســون والتالميــذ 
  . وأولياء األمور بأن مهارات التفكير تدرس مباشرة 

الدراسـي ، فيركـزون بــأن ذلـك يحقــق لتــدريس مهـارات التفكيـر مــن خـالل المحتــوي  المؤيـدينأمـا -٢
في المنهج وليس في المحتـوي الـذى سـيدرس ير األول إنها تسهل عملية تعريف وتقويم مهارة التفك: هدفين 

 .  
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علــي )  Debono( ثانيــًا أن هــذه الطريقــة تنمــي التفكيــر وتــدرس المحتــوي فــي نفــس الوقــت ، ويــرد 
التفكير كمستوى وفى نفس الوقت أنماطـًا مـن الخبـرة ، ألن من  اهذه النقطة بأنه ال نستطيع أن نبني أنماط

   . هذا يضعف عملية التدريس بالنسبة لمهارة التفكير ، مما يؤكد الرأي القائل بتدريسها بمعزل عن المنهج
  

تثبـت بـأن محـاوالت ذلـك ال تـؤدي  فاالتجاهـاتأما بالنسـبة لتضـمين مهـارات التفكيـر فـي المـنهج ، 
توضح مستوي قدرات التالميذ باالستنتاج ، مما يطرح التساؤل حـول مـا إذا  األبحاثن إلى نتيجة والسبب أ

  ) ٢٩-٢٨ : ١٩٩٦براهيم كرم ، إ(كانت مهارات التفكير واالستنتاج موجودة في المناهج الدراسية 
  
الذى ينادي بتـدريس مهـارات التفكيـر  كجـزء مـن المـنهج علـي أسـاس متطلبـات  لالتجاهبالنسبة  أما

  :هج وحاجات التالميذ ، فمؤيد وهذا االتجاه يؤكد بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب المن
   

  . تحليل أهداف المنهج للتقرير حول انواع المهارات المطلوبة : أوًال 
  تقويم الحاجات المعرفية للمتعلمين مع اهداف المنهج : ثانيا
     . ت المنهج وحاجات الطالب المعرفيةالمقترحة طبقا لمتطلبا يةبناء إطار المهارات التفكير : ثالثاً 

     Worsham & Stockton - 1986: 208) (  
  

  : برامج تعليم مھارات التفكير 

  : مقدمة 
هنــاك اتفــاق يكــاد يكــون عامــا بــين البــاحثين الــذى تعرضــوا فــي كتابــاتهم لموضــوع التفكيــر علــي أن 

ينبغـي ان  فـي غايـة األهميـة ، وأن تعلـيم التفكيـر نيتعليم مهارات التفكير وتهيئة الفرص المثيرة للتفكير أمر 
  . يكون هدفا رئيسيًا لمؤسسات التربية والتعليم 

للتفكيــر علــي أنــه مهــارة يمكــن أن تتحســن بالتــدريب )  deBono1994 : 192( وينظــر ديبونــو 
ارة قيـــادة مهـــارة التفكيـــر ال تختلـــف عـــن أي مهـــارة أخـــري ، ويشـــبه التفكيـــر بمهـــ أنوالـــتعلم ، ويـــري  نوالمـــرا

عمــل قــوة محــرك الســيارة عــن طريــق تكمــا  اإلنســانالســيارة ، وعــن طريقــة يعمــل الــذكاء ويــؤثر فــي خبــرات 
ينبغــي التفريــق بــين تعلــيم التفكيــر وتعلــيم أنــه )  ١٩ : ١٩٩٩فتحــي جــروان ، (يــري المهــارة فــي قيادتهــا و 

التفكيــر ، وحفــز وٕاثــارة األفــراد علــي الفــرص المالئمــة لممارســة  إتاحــةفتعلــيم التفكيــر فــي . مهــارات التفكيــر 
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تعلـم مهــارات التفكيــر فينصـب بصــورة هادفـة ومباشــرة علــي تعلـيم الطلبــة كيـف ولمــاذا ينفــذون  أمــاالتفكيـر ، 
  باط واالستقراء نمهارات واستراتيجيات عمليات التفكير الواضحة المعالم كالتطبيق والتحليل واالست

لتفكير للطلبة في المؤسسات التربويـة والتعليميـة ولكننـا فـي يتضح مما سبق إمكانية تعليم مهارات ا
الدراســة الحاليــة نســعي لتنميــة بعــض مهــارات التفكيــر لــدي أطفــال الروضــة وذلــك ألن مرحلــة الروضــة هــي 
تقابــل مرحلــة الطفولــة المبكــرة والطفــل فــي هــذه المرحلــة يحتــاج لعمليــة تنميــة لمهاراتــه المختلفــة وذلــك ألنــه 

لنمو المستمر والسريع في هذه المرحلة وبالتالي فنحن نسعي لتنمية بعض مهـارات التفكيـر مازال في طور ا
ن مرحلـــة ريـــاض أا أن نســـعي لتعلـــيم األطفـــال التفكيـــر أو مهـــارات التفكيـــر فـــي حـــد ذاتهـــا حيـــث مـــأكثـــر م

  األطفال هي مرحلة تربوية اكثر منها مرحلة تعليمية 
ب االتجاهــات النظريــة والتجريبيــة التــي تناولــت موضــوع تتنــوع بــرامج تعلــيم التفكيــر ومهاراتــه بحســ

  :التفكير ومن أبرز االتجاهات النظرية التي بنيت علي اساسها برامج تعليم التفكير ومهاراته نورد ما يلي 
  

   cognitive operationsبرامج العمليات المعرفية  -١
مثـل المقارنـة والتصـنيف واالسـتنتاج  تركز هذه البرامج علي العمليات او المهارات المعرفية للتفكير

  تساب المعرفة ومعالجة المعلومات ك، نظرا لكونها اساسية في إ
وتهدف هذه البرامج الي تطوير العمليات المعرفيـة وتـدعيمها كطريقـة يمكـن مـن خاللهـا تطـوير القـدرة علـي 

" البنــاء العقلــي لجيلفــور " امج التفكيــر ومــن بــين البــرامج المعروفــة التــي تمثــل اتجــاه العمليــات المعرفيــة برنــ
  .وبرنامج فيورستين للتعليم االغنائي )  Keeker , 1969( الذى طورته الباحثة ميكر 

  
   Metacognitiue operationsبرامج العمليات فوق المعرفية  -٢

وهــي بــرامج تركــز علــي التفكيــر كموضــوع قــائم بذاتــه ، وعلــي تعلــيم مهــارات التفكيــر فــوق المعرفيــة 
ومـــن أهمهـــا التخطـــيط والمراقبـــة والتقيـــيم ، وتهـــدف الـــي . ي تســـيطر علـــي العمليـــات المعرفيـــة وتـــديرها والتـــ

والتعلم من اآلخرين ، وزيـادة   thinking about thinkingتشجيع الطلبة علي التفكير حول تفكيرهم في 
الفلسفة لألطفـال " تجاه برنامج ومن أبرز البرامج الممثلة لهذا اال. الوعي بعمليات التفكير األساسية الذاتية 

 "Lipman, 1991  وبرنامج المهارات فوق المعرفية  
  
    Language and symbol manipulationبرامج المعالجة اللغوية والرمزية  -٣



  

  
-٤٤-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

تركز هذه البرامج علي األنظمة اللغوية والرمزية كوسائل للتفكير والتعبير عن نتاجـات التفكيـر معـًا 
ة مهــارات التفكيــر فــي الكتابــة ، والتحليــل والحجــج المنطقيــة وبــرامج الحاســوب ، وتعنــي ، وتهــدف إلــى تنميــ

ومن بـين البـرامج التعليميـة التـي . بصورة خاصة نتاجات التفكير المعقدة كالكتابة األدبية وبرامج الحاسوب 
  )  caillot, 1991( تقع ضمن هذا االتجاه برامج الحاسوب اللغوية والرياضية 

  
    Hewristic - oriented learningالتعلم باالكتشاف  برامج-٤

تؤكد هذه البرامج علي أهمية تعليم أساليب واستراتيجيات محـددة للتعامـل مـع المشـكالت ، وتهـدف 
الي تزويد الطلبة بعدة استراتيجيات لحل المشكالت في المجاالت المعرفية المختلفة ، والتـي يمكـن تطبيقهـا 

روط الخاصـة المالئمـة لكـل مجـال وتضـم هـذه االسـتراتيجيات التخطـيط ، إعـادة بنـاء بعد توعية الطلبة بالش
المشــكلة ، تمثيــل المشــكلة بــالرموز أو الصــور أو الرســم البيــاني ، والبرهــان علــي صــحة الحــل ومــن البــرامج 

نجتن الــذى وضــعه كــوف" التفكيــر المنــتج " لــديبونو وبرنــامج   Cortكــورت " الممثلــة لهــذا االتجــاه برنــامج 
  لطلبة المرحلة االبتدائية في الصفين الخامس والسادس )   Cowing to et of 1974( ورفاقة 

  
    Formal thinkingبرامج تعليم التفكير المنهجي  -٥

وتهـــدف الـــي تزويـــد الطلبـــة . فـــي التطـــور المعرفـــي   Piagetتتبنـــي هـــذه البـــرامج منحـــي بياجيـــة 
رحلـــة العمليـــات المجـــردة التـــي يبـــدأ فيهـــا تطـــور التفكيـــر المنطقـــي بـــالخبرات والتـــدريبات التـــي تـــنقلهم مـــن م

  . والعلمي 
وتركز علي االستكشاف ومهارات التفكير واالستدالل والتعرف علي العالقات ضمن محتوي المـواد 

وقــد ظهــرت بــرامج تمثــل هــذا االتجــاه لطلبــة الســنة األولــي فــي جامعــة نبراســكا وبعــض . الدراســية التقليديــة 
  )  ٢٢ – ٢٠:  ١٩٩٩فتحي جروان ، .( مجتمع في والية دالينوي بالواليات المتحدة كليات ال

  : ومن بين أشهر برامج تعليم التفكير ومهاراته نذكر ما يلي 
  

  قائمة بأشهر البرامج التربوية التي طورت بهدف تعليم التفكير ومهاراته 
  
  Osbor’s creative problem solving مشكالت الوسبورن الحل اإلبداعي لل - ١

 Taba’s thinking skills مهارات التفكير لتابا  - ٢

 Guilfor’s structure of interllect ( sol )  البناء المعرفي لجبلفورد  - ٣

  deBona’s cognitive Research trust (cort)  برنامج كورت لديبونو  - ٤
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ظ ال

  الفصل الثاني

 William’s cognitive – Affective  برنامج التفاعل المعرفي االنفعالي لوبليام - ٥
interactive program  

  Lipman’s prilosophy for children  برنامج الفلسفة لألطفال ؟ - ٦

 Feverstein’s instructional Enrichment  برنامج فيورشين التعليمي االغنائي  - ٧
program  

  
    Covergent thinking: التفكير التقاربي 

التفكيــر المعرفــي والتفكيــر   Gelfordلتقــاربي فــي هــذا الصــدد مــا يســمية جيلفــورد يشــمل التفكيــر ا
اإلنتاجي التقاربي معا أو جميعا ، فكالهما يتطلب الوجهة التقاربية فـي حـل المشـكالت ، والفـرق بينهمـا أن 

وهــو (مــا يعتمــد فــي جــوهره علــي مــا نســمية الحلــول االنتقائيــة ،، وثانيه) وهــو التفكيــر المعرفــي ( أحــدهما 
علي الحلول االنتاجية ، إذا استخدمنا هذا التمييـز الجـوهري بـين نـوعي الحلـول  ) التفكير اإلنتاجي التقاربي 

  )  ٣٠٢:  ١٩٩٠فؤاد أبو حطب ، (
  

 Dirergentوالتفكير التباعدي   Convergentويمكن هنا أن نوضح الفرق بين التفكير التقاربي 

thinking  اعــــدي بأنــــه التفكيــــر الــــذى يترتــــب عليــــه إنتــــاج الفــــرد للعديــــد مــــن حيــــث يعــــرف التفكيــــر التب
االســتجابات المختلفــة او تقــديم اكثــر مــن حــل للمشــكلة المطروحــة ، أمــا التفكيــر التقــاربي فهــو التفكيــر الــذي 

  )  ٤٢:  ١٩٩٦مجدي عبد الكريم ، . ( يتطلب من الفرد إجابة واحدة صحيحة للسؤال 
  

  -:قدرات التفكير التقاربي 
  يما يلي نتائج التحليل العملي الذى عرضها جيلفورد في نموذجه مصنفة إلى هاتين القرئتين ف
  

  : عوامل التفكير المعرفي 
عامًال تشمل جميع القدرات  ٢٨يبلغ عدد العوامل التي تم اكتشافها في ميدان التفكير المعرفي 

عوامل في محتويات شكلية  ٤ضافة إلى عامًال باإل) ٢٤(المتوقعة في المحتويات األربع والنتائج الست 
وفيما يلي وصف موجز . ورمزية غير بصرية أي تتطلب وسائط حية أخري للسمع واإلحساس الحركي 

  . لهذه العوامل 
  
  : معرفة وحدات األشكال البصرية  -١
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وســماه عامــل ســرعة  ١٩٤٤هــذا العامــل مســتخرجه أوال ترســتون هــي كمحــك عــن اإلدراك فــي عــام 
 ١٩٣٨ويجـب اال نخلـط بينـه وبـين العامـل الـذى توصـل إليـه ترسـتون   Speed of percoptionاإلدراك 

وسماه العامل االدراكي ، ويسمي هذا العامل بإدراك الجشطلت ، وقد أطلق عليـه بعـد ذلـك سـرعة االغـالق 
وفيـه   Mulitetes wordsأو اشـهر مقايسـة اختبـار الكلمـات الممسـوحة   Speed of closueالبصـري 

يتعرف المفحوص علي كلمات مسحت بعض اجزائهـا ، واختبـار تكملـة الجشـطلت ويتطلـب مـن المفحـوص 
  .التعرف علي صورة غير كاملة مرسومة بالسيوليت 

  
  : معرفة وحدات األشكال السمعية  -٢

إلى عامل مشترك ، وقد أطلق جليفـورد علـي هـذا العامـل اسـم  ١٩٥٨توصل فلشمان وزمالؤه عام 
أو ســرعة اإلغــالق الســمعي ألن إشــارات الشــفرة المســتخدمة فــي هــذه " ات األشــكال الســمعية معرفــة وحــد" 

االختبارات تدل علي وحدات أشكال سمعية ونقترح االستفادة من التقـدم المعاصـر فـي بنـاء اختبـارات تعتمـد 
  . علي الفئات المختلفة ألصوات الكالم 

  
  : معرفة وحدات الرموز البصرية  -٣

تبــارات التــي تقــيس هــذا العامــل علــي الكلمــة المكتوبــة وهــذا مــا يميــز عــن العامــل األول وتعتمــد االخ
ومــن أهــم مقــاييس هــذا العامــل اختبــار . الــذي يعتمــد علــي خصــائص مكونــات الكلمــة كخطــوط ومنحنيــات 

ة التعرف علي الحروف اللينة الناقصة في الكلمة ، اختبارات التصحيف اللفظي ، واختبار الـربط بـين الكلمـ
  . واختبار تكوين كلمة من أربع حروف 

  
  : معرفة وحدات الرموز السمعية  -٤

  

تمثــل الكلمــات المنطوقــة والتــي تعتمــد فــي إدراكهــا علــي حاســة الســمع وحــدات مــن نــوع المعلومــات 

كمــا وجــد . الرمزيــة ، وتقســيمه اختبــار كتابــة الكلمــات التــي تنطــق حرفيــة أو التــي تســمع فــي ســياق الغنــاء 

عــامال يتطــابق مــع تعريــف هنــا العامــل وســماه القــدرة علــي الترميــز الصــوتي ، ويعــرف  ١٩٦٢م كــارول عــا

  . بأنه القدرة علي ترميز المواد السمعية الصوتية علي نحو يسمح بالتعرف عليها وتذكرها لثواني قليلة 
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المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال
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  : معرفة وحدات المعاني  -٥
  

فــي بحــوث عمليــة عديــدة وكثيــر  مــا هــذا العامــل مــن أشــهر العوامــل علــي اإلطــالق ، تأكــد وجــوده 

، ثــم تــوالي أثباتــه فــي  ١٩١٥كــان يشــار إليــه بــالفهم اللفظــي وكــان أول اكتشــاف لــه فــي بحــوث بيــرت عــام 

  . وأكثر المقاييس دقة في قياس اختبار المفردات اللغوية . بحوث كثيرة 

  
  : معرفة وحدات المواقف السلوكية  -٦

، وكانت أفضل مقاييسـه االختبـارات التـي تتطلـب معرفـة  ١٩٤٧تأكد وجوده في بحث قام به ردك 
الحاالت النفسية المباشرة من رسوم معينة للشخصـيات وحـدد حامـد العبـد هـذا العامـل فـي عينـة مـن الـذكور 

أجريـت دراسـة شـاملة فـي . واالناث وكانت أفضل مقاييسه اختبار تعبيرات الوجه واختبـار األشـكال القديمـة 
حــول مــا يســمي بالــذكاء االجتمــاعي ومــن أهــم مقــاييس اختبــار التعبيريــة باســتخدام  ١٩٦٥معمــل جليفــورد 

صـــورة اإليمـــاءات الوجـــه وٕاشـــارات األذرع والجســـم واختبـــار األســـئلة ويتـــألف مـــن رســـم وجـــه فنـــان كوميـــدي 
  . وتحتها قائمة أسئلة علي المفحوص أن يحدد السؤال الذي تدل عليه هيئة الوجه 

  
  : معرفة فئة األشكال  -٧

  . أو عامل تصنيف األشكال وافضل اختباراته تصنيف األشكال ومطابقة األشكال واستبعاد األشكال     
  
  : معرفة فئات الرموز  -٨

وأهــم اختباراتــه تصــنيف األعــداد وسلســلة األعــداد ، والعالقــات العدديــة وتجريــد أفضــل أزواج مــن 
  .األعداد

  
  : فئات المعاني  -٩

  . لمفاهيم اللفظية واهم اختباراته التصنيف اللفظي وتنمية مجموعة الكلمات القدرة علي تصنيف ا    
  

  : معرفة فئات المواقف السلوكية  -١٠
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" وأفضــل مقاييســه . بمعمــل جيلفــورد  ١٩٦٥وتحــدد هــذا العامــل فــي البحــث الــذى قــام بــه ســوليفان 
  . اختبار تعبيرات الوجه واختبار استبعاد الصور 

  

  : ين األشكال معرفة العالقات ب-١١
أفضــل مقــاييس هــذه القــدرة هــي اختبــار التماثــل بــين أشــكال واختبــار تســميه العالقــات االدراكيــة ، 

  . اختبار مصفوفة األشكال 
  

  : معرفة العالقات بين الرموز  -١٢
أفضـــل مقاييســـه اختبـــار إدراك اتجـــاه الحـــروف و اختبـــار العالقـــات بـــين حـــروف الكلمـــات والقيـــاس 

  . حروف التمثيلي بين ال
  

النـاظر إلـى ( أفضـل مقاييسـه اختبـار القيـاس التمثيلـي أيضـًا مـن نـوع : معرفة العالقات بين المعاني  -١٣
واختبار مصفوفة الكلمة ، اختبار الروابط بين الكلمات واختبـار الترتيـب ) المدرسة مثل الربات إلى السفينة 

 .  
  

  : معرفة العالقة بين المواقف السلوكية  -١٤
قاييســـة اختبـــار العالقـــات االجتماعيـــة ،والعالقـــات بـــين الصـــور ، والعالقـــات بـــين الرســـوم أفضـــل م

  .الكاريكاتورية 
   

  معرفة منظومات األشكال البصرية  -١٥
، والعــالم المصــري عبــد العزيــز القوســي  ١٩٢٨يعــود الفضــل فــي إكتشــاف هــذه القــدرة العــالم كيلــي 

،  ١٩٣٨يــا وتوصــل ترســتون أيضــا إلــي عامــل مكــاني حيــث اهتمــا بموضــوع المكــان ودراســته عامل ١٩٣٥
  . أشهر مقاييس هذا العامل اختبارات األشكال المصفوفة واالعالم والبطاقات 

  
  : معرفة منظومة األشكال السمعية  -١٦

واهـم مقاييسـه اختبـارات تمييـز االيقاعـات  ١٩٥٨أكد وجود هذا العامل بحث فلشمان وزمالئه عـام 
  . المختلفة وادراك النمط  والتعرف علي النغمات
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  معرفة منظمومة األشكال الخاصة باالحساس الحركي  -١٧

ينتمي لميدان العوامل المكانية اال انه يقتصر علي عدد محدود من االختبارات التي تتعلق بـالتميز 
رات بــين االتجاهــات ، وتقيســه االختبــارات التــي تتطلــب التعــرف علــي اتجــاه اليمــين واليســار وخاصــة اختبــا

  . رسوم االيدي واالقدام 
  

  : معرفة منظومات الرموز  -١٨
يمكن القول ان العامل االستقرائي الذى توصـل اليـه توسـتون يـدل علـي هـذه القـدرة واشـهر مقاييسـه 

  . اختبارات سالسل الحروف وسالسل األعداد 
  

  : معرفة منظومات المواقف السلوكية  -١٩
وتقيسه اختبارات الصور الناقصـة  ١٩٦٥يفان وزمالئة عام أمكن تحديد هذا العامل في بحث أوسل

والرسوم الكاريكاتورية الناقصة ، والتعرف علي المواقف التي تـدل عليهـا تعبيـرات الوجـه فـي موقـف مصـور 
  . للتفاعل بين األشخاص 

  

  : معرفة منظومات المعاني  -٢٠
وعامــل .  ١٩٣٨توســتون عــام يمكــن التوحيــد بــين هــذا العامــل وعامــل االســتدالل الــذى اســتخرجه 

االســتدالل العــام الــذي وجــده جيلفــورد وتالميــذه فــي بحــوث ســالح الطيــران األمريكــي اثنــاء الحــرب العالميــة 
الثانية والذى تأكد في كثير من الدراسات العامليـة الالحقـة ، وأشـهر مقاييسـه اختبـارات االسـتدالل الحسـابي 

  ) حل المسائل(
  

  : ل معرفة تحويالت األشكا -٢١
أمكن تحديد هذا العامل فـي سـالح الطيـران األمريكـي ، وبـرغم انـه مـن الصـعب التمييـز بينـه وبـين 

 punchedعامل معرفة منظومات األشكال البصرية ، يقيسه اختبارات للتصور المكاني ، اختبار الثقوب 

holes   لترستون ، اختبار بينت للقدرة الميكانيكية .  
  

  : وز معرفة تحويالت الرم -٢٢
، ويقيسه اختبـار تبـديل  ١٩٥٤يحدد هذا العامل في الدراسة العاملية التي قام بها موني بكندا عام 

  . مواقع الحروف األولى في كلمتين أو أكثر أو اختبار الجمل المتقطعة 
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  : معرفة تحويالت المعاني  -٢٣

د وتقيســه اختبــارات وقــد أمكــن التوصــل إليــه فــي عــدد مــن البحــوث التــي أجريــت فــي معمــل جيلفــور 
  . التشابه والمؤسسات االجتماعية 

  
  : معرفة تحويالت المواقف السلوكية  -٢٤
  . وتتحدد في بحث أوسيلفان وزمالؤه ويقيسة اختبار تبديل الصور وتبديل الرسوم الكاريكاتورية      

  
  : معرفة تضمينات األشكال -٢٥

مريكي علي قدرات التنبـوء والتخـبط ، وتقيسـه قد إكتشف هذا العامل في بحوث جيلفورد بالجيش األ
  . اختبارات تخطيط الطريق وتتبع المتاهات 

  
  : معرفة تضمينات الرموز  -٢٦

وتحدد في دراستين عاملتين اجريتا في معمل جيلفورد وجدت أن أهم خصائص هذا العامل هـو مـا 
) ويشـــبه الكلمـــات المتقطعـــة(لمـــات التعمـــيم ، الخـــارجي ، ويقيســـه اختبـــارات أنمـــاط الك( يســـمي االســـتكمال 

  . وتجميع الرموز 
  

  : معرفة تضمينات المعاني  -٢٧
وهـــو العامـــل الـــذى شـــاعت تســـميته فـــي كتابـــات جيلفـــورد بالحساســـية للمشـــكالت واشـــهر مقايســـة 

  . اختبارات ألجهزة أدراك النقائص وطرح أسئلة مالئمة واقتراح الطرق البديلة 
  

  : لسلوكية معرفة تضمينات المواقف ا -٢٨
  وأكدته دراسة أوسليفان سالفة الذكر ويقيسه اختبار التنبؤ في الرسوم المتحركة أو الرسوم الكاريكاتيرية 

  
  :عوامل التفكير اإلنتاجي التقاربي 

   

  . اإلنتاج التقاربي لوحدات المعاني  - ١
 اإلنتاج التقاربي لفئات األشكال  - ٢

 اإلنتاج التقاربي لفئات الرموز  - ٣
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 قاربي لفئات المعاني اإلنتاج الت - ٤

 اإلنتاج التقاربي للعالقات بين األشكال  - ٥

 اإلنتاج التقاربي للعالقات بين الرموز  - ٦

 . اإلنتاج التقاربي للعالقات بين المعاني  - ٧

 اإلنتاج التقاربي للعالقات بين منظومات الرموز  - ٨

 اإلنتاج التقاربي لمنظومات المعاني  - ٩

 اإلنتاج التقاربي لتحويالت األشكال  -١٠

 إلنتاج التقاربي لتحويالت الرموز ا -١١

 اإلنتاج التقاربي لتحويالت المعاني  -١٢

 اإلنتاج التقاربي لتضمينات األشكال  -١٣

 اإلنتاج التقاربي لتضمينات الرموز  -١٤

 اإلنتاج التقاربي لتضمينات المعاني  -١٥

  
فـي وقد ركزت الدراسة الحالية علي عوامل التفكيـر المعرفـي حيـث أنهـا تتطلـب الوجهـة التقاربيـة 

حل المشـكالت وتعتمـد فـي جوهرهـا علـي الحلـول االنتقائيـة حيـث قامـت الباحثـة بإعـداد مقيـاس الدراسـة فـي 
ضــوء هــذه العوامــل والتــي تــم علــي أساســه إعــداد البرنــامج بمــا يتناســب مــع المرحلــة العمريــة لألطفــال عينــة 

األنشـــطة المســـتخدمة فـــي الدراســـة والخصـــائص العقليـــة المعرفيـــة لهـــم فـــي هـــذه المرحلـــة ، حيـــث تـــم إعـــداد 
البرنــامج فــي ضــوء األنشــطة الموجــودة بالبيئــة المحيطــة بالطفــل ســواًء داخــل الروضــة أو فــي المنــزل أو فــي 

  .البيئة المجتمعية التي يعيش فيها األطفال 
ويتضح لنا من خالل العرض السابق أهمية التفكير وضـرورة تنميتـه وخاصـة بالنسـبة للطفـل مـا 

ة أو أساس التفكير حيث يجب البدء واالهتمـام بـه فـي المرتبـة األولـي عنـدما نفكـر فـي قبل المدرسة هو ماد
  .تنمية مهارات التفكير 

  

حيث أن تنمية التفكير تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة ويستمر مدي الحياة في مجتمع التعلم 
ن إال أن هناك اتفاق عام حول في القرن الواحد والعشرين، بالرغم من اختالف مفاهيم التفكير عند التربويي
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فبالنسبة لتعدد اختالف مفاهيم التفكير فقد . التفكير قد أعطى نتائجه من حيث تعدد وتنوع طرق تنميته
المستويات الدنيا والمستويات العليا، وال يعني هذا التقليل من أهمية . انحصرت في تقسيمها إلى مستويين

  .لية تنمية مهارات المستويات العليا عند المتعلمين المستويات الدنيا بل أنها أساسية في عم
وتظهر أهمية المستويات العليا في عملية النمو المستمر للمتعلم مع نقدية في المراحل الدراسية 

  .نتيجة بناء المستويات الدنيا في المراحل األولي من الدراسة 
عن األخرى من حيث  وبالرغم من تعدد وتنوع مهارات التفكير إال أن كل مهارة تتميز

ويظهر اختالف طبيعة كل مهارة وتطبيقاتها باختالف المجاالت . استخدامها وتطبيقها ودرجة التعقيد منها
التي تستخدم من أجلها هذه المهارات، أما بالنسبة لطرق تنمية مهارات التفكير فقد تعددت طرق تدريس 

  .المهارات وتنمية هذه المهارات، وذلك نتيجة الختالف وتعدد هذه 
  

  -) :الكمبيوتر ( مفهوم الحاسب اآللي 
   -:مقدمة 
ممــا ال شــك فيــه أن الكمبيــوتر اصــبح ســمة مــن ســمات العصــر لهــا تــأثير فــي عمليــة التعلــيم     

والــتعلم مــن إثــارة لــدوافع المــتعلم وجعلــه يعتمــد علــى ذاتــه أثنــاء عمليــة التعلــيم ، فاســتخدام الكمبيــوتر 
علــيم الطفــل يعمــل علــى إثــراء قــدرات الطفــل المختلفــة وٕاتاحــة الفرصــة أمــام بإمكانياتــه الهائلــة فــي ت

الطفل لالستكشاف وكذلك تنمية ذكاءه ومهارات التفكير لديه من خالل تعاملـه مـع البـرامج المختلفـة 
ســــواء بــــرامج األلعــــاب أو البــــرامج التعليميــــة مــــا يجعــــل الطفــــل اكثــــر تشــــوقا وٕاقبــــاال علــــى اســــتخدام 

امل معه حيث يقدم الكمبيوتر للطفل خالل تعامله معه التدعيم واإلثابة بعـد كـل فعـل الكمبيوتر والتع
صحيح يقوم به وكذلك يوضح له اإلجابة الخطأ أو االستجابة الخطأ ، ولكـن بـالرغم مـن ذلـك هنـاك 
عوامـــل تحـــد مـــن اســـتخدام الكمبيـــوتر وذلـــك الرتفـــاع تكلفـــة أجهـــزة الكمبيـــوتر وعـــدم تـــوافر البـــرامج 

ة الجيــدة الســتخدامها فــي عمليــة التعلــيم ، كمــا أن البــرامج المختلفــة التــي يــتم تطويرهــا لنظــام التعليميــ
الكمبيوتر ال تتوافق مع األنظمة األخرى ، وهى عوامل يجب على القائمين على استخدام الكمبيـوتر 

  .في العملية التعليمية وضعها في االعتبار حتى يمكن التغلب عليها 
  

  



  

  
-٥٣-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

  مفهوم الكمبيوتر:-  
  

الكمبيوتر بأنه وسيلة مباشرة للـتعلم ونظـام لنقـل المعلومـة )  ١٩٩٤(يعرف مصطفي عثمان 
وٕاعــداد حــوار تعليمــي أثنــاء نقــل المعلومــة ممــا يجعلهــا مالئمــة ألي عــدد مــن المواقــف التعليميــة ممــا 

هـداف يجعل منه وسيلة دائمة لضمان اجتـذاب التلميـذ بالوسـائل المتنوعـة المناسـبة لكـل مسـتوى ولأل
الخاصــة وذلــك لقدرتــه علــى تحقيــق ذلــك فــي خطــوات نوعيــة تــدعو التلميــذ للتقــدم وال تــدعوه لليــأس 

  ) .٢٤٤: ١٩٩٤مصطفي عثمان، (
كمــا يعرفــه حســن الطــوبجى بأنــه عبــارة عــن أداه إلكترونيــة مصــممة بطريقــة تســمح باســتقبال 

سـيطة والمعقـدة بسـرعة والحصـول البيانات واختزالها ومعاملتها بحيث يمكن إجراء جميع العمليات الب
حسـين ( على نتائج هذه العمليات بطريقة آليـة ويـتم تحويـل البيانـات إلـي لغـة يتعامـل بهـا الكمبيـوتر 

  ) . ٢٧٣:  ١٩٩٦الطوبجى ، 
كمـــا يعرفـــه احمـــد منصـــور الحاســـب اآللـــي بأنـــه آلـــة مســـاعدة للعقـــل البشـــرى فـــي العمليـــات 

 Processesبهـــا وأجـــراء عمليـــات  Inputدخـــال البيانـــات الحســـابية والمنطقيـــة لـــديها القـــدرة علـــى إ
بســرعة فائقــة علــى الشاشــة  Out putعليهــا بواســطة برنــامج مــن التعليمــات وتخزينهــا واســترجاعها 

ليستطيع العقل البشرى رؤيتها بأعينه المجـردة وتفسـيرها واالسـتدالل عليهـا ، كمـا يمكـن عمـل تغذيـة 
  ).٥٤:  ١٩٩٧احمد منصور ، ( لتي يراها ألجراء التعديالت ا Feed Backرجعية 

ويتكـــون الكمبيـــوتر مـــن مجموعـــة مـــن الوحـــدات تعمـــل فـــي نظـــام معـــين لمعالجـــة البيانـــات المطلوبـــة 
  -:وتتمثل هذه الوحدات فيما يلي 

  
  -:  Input unitوحدة المدخالت ) أ ( 

فـــة ونقـــوم وهـــى المـــدخالت التـــي تســـتقبل البـــرامج والمعلومـــات المختلفـــة مـــن األطـــراف المختل
ترجمتها إلي لغة تفهمها الميكنة وتدخل البيانات والبرامج المصـاحبة لهـا بالتعليمـات  أوبتفسيرها 

علــى أحــد األوســاط والتــي قــد تكــون بطاقــات شــفوية أو مباشــرة ، وذلــك مــن خــالل لوحــة مفــاتيح 
  .تتصل مباشرة بالكمبيوتر 



  

  
-٥٤-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

  
  -:  Out put unitوحدة المخرجات ) ٢(

تتسلم المعلومات التي يتم أجراؤها بالوحدات المختلفة ، وذلك بعد ترجمتها  وهى الوحدة التي
من لغة الميكنة التي لها أجزاء العمليات إلي لغة يفهمها اإلنسان وتستخدم الوحدة أحـد األوسـاط 
إلخراج النتائج عليها مثل طبع النتائج أو إخراجها في صورة بطاقات أو أشـرطة أو رسـم خـرائط 

  .ندسية إذا طلب منها ذلك أو رسومات ه
  
  -:  Storage unitوحدة الذاكرة أو التخزين ) ٣( 

وتقـــوم وحـــدة الـــذاكرة بحفـــظ المعلومـــات المدخلـــة والمعلومـــات التـــي تـــم أجراؤهـــا لحـــين طلبهـــا 
  ) . ٢٥-٢٤:  ١٩٨٤مظهر طابل ، ( والرجوع إليها أو إرسالها إلي الوحدات األخرى 

  
  -: Arithmetic-logic unitوحدة الحساب ) ٤(

وهــــى الوحــــدة التــــي تقــــوم بــــأجراء العمليــــات الحســــابية والمنطقيــــة ، حيــــث تجــــرى العمليــــات 
كمــا نجــرى العمليــات األكثــر تعقيــدا كالعمليــات . الحســابية األساســية كــالجمع والطــرح والقســمة 

زيد أو ت) رقم سالب ( المنطقية ، مثل اختبار ما إذا كانت عملية ما تساوى الصفر أو تقل عنه 
  .وذلك بناء على تعليمات برنامج الحساب ) رقم موجب (عنه 

  
  -: Control unitوحدة التحكم ) ٥(

وهى وحدة العمليات المركزية التـي تقـوم بقيـادة كافـة عمليـات الحسـاب والمنطـق والـذاكرة 
  .واإلدخال واإلخراج 

والثانيــة خــزين وتفســيرها األولــى اســتبعاد التعليمــات مــن وحــدة الت: وتقــوم وحــدة الــتحكم بعمليتــين 
  ) . ٣٦١: ١٩٩٨محمد الهادى ، (التعليمات إلي الوحدات األخرى للتنفيذ  إصدار

وهنــاك العديــد مــن الفوائــد التــي يمكننــا االســتفادة منهــا عــن طريــق اســتخدام الكمبيــوتر بالفصـــل 
الدراســـي حيـــث أن الكمبيـــوتر يمثـــل مـــن الجانـــب التطبيقـــي مظهـــرا أساســـيا مـــن مظـــاهر تطـــور 



  

  
-٥٥-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

لــذا فــأن الكثيــر مــن الــدول تســتخدم اإلنترنــت فــي الفصــول الدراســية واصــبح جــزء ال . لمجتمــع ا
يتجــزأ مــن مناهجهــا الدراســية وترجــع أهميــة اســتخدام الكمبيــوتر فــي العمليــة التعليميــة إلــي عــدة 

  -:أسباب وذلك على النحو التالي 
 )Tisier sobhi, 1999:14  (  
  
 ة التعليمية أسباب إدخال الكمبيوتر في العملي:-  

  

  :أسباب تتعلق بأصول التدريس  )١(
يســاعد الكمبيــوتر فــي إثــراء المنــاهج الدراســية الحاليــة وتحســين طــرق التــدريس والنهــوض فــي 
المخرجات النهائية التعليمية كما أنه يساعد على اجتذاب وٕاتاحة الفرصـة لعـدد كبيـر مـن األفـراد 

لفرديـة بـين األطفـال ، حيـث أن لكـل طفـل سـرعة هذا باإلضافة إلي أنه يراعـى الفـروق ا. للتعلم 
فعنـــدما يخطـــئ الطفـــل يســـمح لـــه ... كمـــا أنـــه يعـــزز إجابـــات األطفـــال . تختلـــف عـــن اآلخـــر 

ـــة وذلـــك مـــن خـــالل  ـــة المرتجعـــة الفردي ـــالي يحصـــل األطفـــال علـــى التغذي ـــه وبالت بتصـــحيح خطئ
الصـــحيحة لألطفـــال التفاعـــل المباشـــر بـــين الطفـــل والكمبيـــوتر ممـــا يـــؤدى إلـــي وضـــوح المفـــاهيم 

  ) . Harp,E.M.,1998 : 421-422. ( وتثبتها 
كمــا أن الكمبيــوتر بالســرعة ويمكــن لــه إعــادة نفــس الــدرس عشــرات المــرات يوميــا دون أن يشــعر 
بالغضــب أو الضــجر ممــا يــوفر فــي وقــت المعلــم للقيــام بمهــام أخــرى كمــا يــتمكن الكمبيــوتر مــن 

مـن األطفـال ألعابـا بواسـطة الكمبيـوتر لـتعلم القـراءة تعليم الدروس المشوقة ، حيث يمارس كثيـر 
أو المســـائل الحســـابية باإلضـــافة إلـــي ذلـــك وبالتـــالي فهـــو يالئـــم الكثيـــر مـــن االتجاهـــات التربويـــة 

  هل هذا كتاب مترجم ؟)  ٧:  ١٩٨٧بيتر ، . ج . غازى . ( الحديثة 
 

  -:أسباب اقتصادية  )٢(
المرتفعــة للتعلــيم ممــا يوجــب علــى الحكومــة حيــث أن اســتخدام الكمبيــوتر يقلــل مــن التكــاليف 

  .زيادة نفقاتها على تكنولوجيا التعليم التي تتمثل في استخدام الكمبيوتر 
  



  

  
-٥٦-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

  -:أسباب اجتماعية منطقية  )٣(
حيث أن من أحد أسباب دخول الكمبيوتر في العملية التعليمية مما يخص اعتبارات التنشـئة 

قبل تتطلــــب بالضــــرورة أن يكــــون لــــدى األفــــراد وتتمثــــل فــــي أن الحيــــاة فــــي المســــت. االجتماعيــــة 
المهارات الخاصة باستخدام الكمبيوتر ومن ثم ضرورة إكساب المتعلمين هـذه المهـارات وتنميتهـا 

  )  Haw kridge & etal, 1990:15. ( وبرامج استخدامه في المناهج الدراسية 
  ...ال وتجدر اإلشارة إلي استخدام الكمبيوتر اصبح اكثر شيوعا بين األطف

فلقد وجـد أن معظـم األطفـال فـي سـن الخامسـة لـديهم درايـة جيـدة بكيفيـة اسـتخدام الكمبيـوتر فهـم 
  .يستخدمونه كما يستخدم التليفزيون والفيديو والكاسيت 

وحين يعمل األطفال علـى الكمبيـوتر يشـعرون بالمتعـة والبهجـة ، لـذا يلعـب الكمبيـوتر دورا هامـا 
ال في سن ما قبل المدرسة حيـث يتـيح لهـم فـرص كبيـرة لـتعلم القـراءة في الناحية التعليمية لألطف

والكتابـــة بطريقـــة مشـــوقة مـــن خـــالل األلعـــاب المختلفـــة والـــذي يجـــب أن نفعلـــه هـــو إعـــداد هـــؤالء 
األطفــال لهــذا العــالم الجديــد ، وذلــك تقــدم الكمبيــوتر ألطفــال مــا قبــل المدرســة وجعلــه جــزء مــن 

  ) Reinking, 1994:90(أنشطة الروضة اليومية 
  -:استخدامات الكمبيوتر  -

استخدامات الكمبيوتر في المجاالت المختلفـة )  ٣٣:  ١٩٩٨أحمد منصور ، ( صنف 
  :وهى كاآلتي 

  .نظم المعلومات  - ١
 .الذكاء الصناعي  - ٢

 .التسلية واأللعاب التعليمية  - ٣

 .التصميم بمساعدة الكمبيوتر - ٤

 .التعليم  - ٥

 .االستخدام الشخصي للكمبيوتر  - ٦

 .والبحث العلمي والهندسة  العلوم - ٧

 .استخدام الكمبيوتر للمجموعات  - ٨

  



  

  
-٥٧-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

كما تناول العديد من الباحثين والمتخصصين فـي تكنولوجيـا التعلـيم مجـاالت اسـتخدام الكمبيـوتر 
  -:في التعليم ووظائفه في هذا المجال وجميعها اتحدت في ثالثة مجاالت هي 

  -) : cs( الكمبيوتر كمادة دراسية  - ١
الثـــة مســـتويات األولـــى محـــو األميـــة للكمبيوتريـــة أي تـــدريس المبـــادئ األساســـية حيـــث تـــدريس ث

  .واستعماله ألنه في مختلف القطاعات المهنية ومستوى دراسته كتعلم قائم بذاته 
  -) : CAI( الكمبيوتر كوسيلة تعليمية  - ٢

  .وذلك للقيام ببعض الوظائف مثل الفكر أو التدريب واالستكشاف والتعليم 
  ) : CMI( كأداة لإلدارة التعليمية  الكمبيوتر - ٣

  ) . ٥٨:  ١٩٩٧احمد منصور ( وذلك لتمييز المهمات اإلدارية والفنية في المدرسة 
  

  والســـــون ( كمـــــا يـــــرى /Walson  ،أن االســـــتخدامات المتعـــــددة للكمبيـــــوتر فـــــي )  ١٩٨٦
 -:العملية اإلنتاجية يمكن أجمالها فيما يلي 

 

  -:استخدام الكمبيوتر في اإلدارة  - ١
حيــث تســتخدم المؤسســات التعليميــة فــي الكمبيــوتر فــي اإلدارة مثــل حفــظ الســجالت وٕاعــداد 

  .الجداول المدرسية وكذلك استخدامه في الكتابة 
  -:استخدامه في مجاالت البحث  - ٢

حيث يستخدم الكمبيوتر في مجاالت البحث األكـاديمي فـي المؤسسـات التعليميـة العليـا لحـل 
وكذلك استقصاء قواعـد البيانـات . ديد من العمليات الحسابية المعقدة المشكالت التي تتطلب الع

  .الضخمة 
  

  -:استخدام الكمبيوتر كموضوع للتعلم  - ٣
  .حيث يهتم المجتمع بالمؤسسات المختلفة بدراسة الكمبيوتر ولغاته 

  -:استخدامه إلدارة عملية التعلم  - ٤
ته لخطوات التعلم الذاتي لكل متعلم حيث يستخدم الكمبيوتر إلدارة عملية التعلم من حيث مالءم

  .وتحديد الخطوات المطلوبة لكل متعلم 
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المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

  -:استخدامه كمصدر للتعلم  - ٥
حيث يستخدم الكمبيوتر للمساعدة في عملية التعلم مـن خـالل تصـميم البـرامج التـي تسـتخدم فـي 

  .التعلم بمساعدة الكمبيوتر 
  

االشـتراطية  skinnerرجع إلي نظرية سكنر ويرى بعض العلماء أن استخدام الكمبيوتر في التعليم ي
  -:التي أوضحت خطوات عملية التعلم وهى 

  أن تكون خطوات التعلم قصيرة ونابعة من خطوة التعليم السابقة.  
  تقديم التعزيز بشكل منتظم أثناء عملية التعليم. 

  أن يأتي التعزيز بصورة مباشرة بعد استجابة التعلم الصحيحة. 

  فرصا الكتشاف القواعد التي تؤدى إلي النجاح أن يعطى للمتعلم. 

وتعليقا علي ما سبق يتضح أن الكمبيوتر يمكن أن يقوم بكـل شـروط الـتعلم الجيـد مـن حيـث  
ــــة  ــــات قصــــيرة وتقديمــــه التعزيــــز للمــــتعلم بعــــد اإلجاب ــــرامج المختلفــــة فــــي أوق ــــدريبات والب تقديمــــه للت

 Corosanp(ســـبق للمـــتعلم دراســـته  الصـــحيحة كـــذلك يمكـــن مـــن خـــالل برمجتـــه العـــودة إلـــي مـــا

harisoh, 1985 . (  
  

 هناك العديد من مجاالت االستخدامات التعليمية للحاسبات كأدوات تعليمية وهى:  
  : PROGRAMMED INSTRUCTIONالتعليم المبرمج  - ١

حيث تستخدم الحاسبات في هذا المجـال إلعطـاء الطالـب نفـس المعلومـات الموجـودة أساسـا فـي 
بــرمج والســبب فــي اســتخدام الحاســب بــدال مــن الكتــاب هــو قــدرة الحاســب علــى كتــاب تعليمــي م

معالجة عمليات التفريغ الواسعة ، وضبط السرعة إلجابات الطالب، إعطاء إجابات مبينـة علـى 
  .السؤال بدال من تخمين إجابة من ثالثة أو أربعة إجابات مختلفة 

  
  : tutorialالتدريب ....... التدريس  - ٢
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  الفصل الثاني

اسب بتقسيم موضوع الدرس المطلوب تدريسه إلي أجزاء صـغيرة يطلـق عليهـا حيث يقوم الح
وحـــدات تنظـــيم فـــي ترتيـــب منطقـــي ، وتعـــرض كـــل وحـــدة علـــى الشاشـــة كصـــفحة مـــن صـــفحات 

  ...النص والرسومات 
  
  : Dpill and practicالتمرين والممارسة  - ٣

اإلجابـة عليـه  حيث يقدم النظام مجموعـة تدريبيـة متدرجـة فـي الصـعوبة ويطلـب مـن الطالـب
وفــي كثيــر مــن األحيــان عنــدما يتكــرر ظهــور الجــواب الخطــأ فأنــه يعطــى للطالــب مــواد تعليميــة 

  .خاصة ذات عالقة بالموضوع وتمثل مواد مساعدة له يمكن استدعائها 
  
 -: DIALOGUE MODE....... أسلوب الحوار  -٤

بات الطالـب بقائمـة مـن ويهدف هذا النمط من االستخدام إلي ابعـد مـن مجـرد مطابقـة اسـتجا
اإلجابات المطلوبة التي تشير إلي الصحيح والخطأ قبل االنتقـال إلـي الوحـدة التاليـة ويالحـظ أن 
الجواب الذي يعطيه الحاسب اآللي يبق أما صحيح أو خطأ غير أنه يسمح للطالب بـأن يعطـى 

  .جربة والخطأاألولي بمساعدة الحاسبات بالتطائفة من االستجابات مما يسمح من التعلم 
  

  -: MODELING AND SIMULATIONالنمذجة والمحاكاة  -٥
  

  -:ويمكن تحديد ثالث طرق لتطبيق هذا النوع وهى 
  نمذجــة موقــف مــا فــي نظــام التعلــيم باســتخدام الحاســب اآللــي ويطلــب مــن المــتعلم مــن خــالل

  .تجارب المحاكاة اكتشاف أبعاد المهمة ويستخدم فيها التجربة والخطأ 
 ه الطريقــة يــتم فيهــا محاكــاة موقــف معــين علــى درجــة كبيــرة مــن التعقيــد ويســمح ذلــك وفــي هــذ

 .بعمل حسابات معقدة على الحاسب اآللي 
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  الطريقة الثالثة ويطلب فيهـا مـن الطالـب بنـاء نموذجـه الخـاص لموقـف معـين باسـتخدام عـدد
التجـارب محدود من المالحظات وأن يختبـر صـالحية ذلـك مـن خـالل القيـام بعـدد كبيـر مـن 

 .على الكمبيوتر 

 

  -: GAMESاأللعاب  - ٦
تــؤدى المباريــات التعليميــة دورا منفــردا مــن بينــه طــرق جعــل المــتعلم اكثــر تشــويقا وٕاثــارة فــي 
إطار التدريب المبنى على الحسابات فعن طريقها يمكن تعزيز العملية المعرفية لدى المتعلم فـي 

  .حل مشاكله 
  

  -: DATA BASESقواعد البيانات  - ٧
تخدم الحاسبات في توفير بيئة معلومـات ثريـة مسـتعينة بقواعـد وبنـوك المعلومـات وتشـمل تس

قواعـــد البيانـــات علـــى تعريـــف البيانـــات علـــى تعريـــف برمجيـــات المقـــررات الدراســـية المتاحـــة كمـــا 
  .تساهم في تخطيط برامج مراكز معلومات مصادر التعليم 

  
  

  -: ARISFICIAL INTELLIGENCEالذكاء االصطناعي  - ٨
ويتضمن هذا النمط على خبرة متقدمة في حل مشاكل محدودة ويعتبـر مصـدر معرفـة يسـهم 

  .في اإلجابة على أسئلة المتعلم وينقل المعرفة المتخصصة له وتغير له أسلوب األداء 
  
  -: Intelligent tutoringنظم التدريب الذكية  - ٩

الل والخبـــــرة وهـــــى تشـــــمل علـــــى نظـــــام خبيـــــر مصـــــحوب بقواعـــــد المعرفـــــة وهياكـــــل االســـــتد
المتخصصـــة فـــي المـــنهج الدراســـي باإلضـــافة إلـــي التشـــخيص ونمذجـــة الطالـــب والخبـــرة التربويـــة 

  )  ١٢-١١٦: ١٩٩٥محمد الهادى ، .   ( والتفاعالت بين المعلم والطالب 
لــذلك مــن الضــروري أن يفهــم القــائمون علــى تربيــة األطفــال أن هــدف اســتخدام التكنولوجيــة هــو 

ن المواقـف التعليميـة وتوقيتهـا وتحـديثها وليسـت تلـك الوسـائل غايـة فـي حـد إتاحة الفرصة لتحسـي
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ذاتها وٕانما هي وسائل قوية لتحقيق هدف اكبر هو جعل التعلـيم ممتعـا فـي السـنوات األولـى مـن 
  ) ٥٢: ١٩٩١عبد الرحيم الصواف ،(حياة الطفل 

ن الملمـــوس إلـــي لـــذلك فـــأن الكمبيـــوتر قـــادر علـــى مســـاعدتنا فـــي تنميـــة تفكيـــر المتعلمـــين مـــ
المجرد ومن العيـانى إلـي الرمـز حيـث أننـا ملزمـون كمـا يقـول علـم نفـس النمـو أن نراعـى مراحـل 

ومـــن األطفـــال : النمـــو العقلـــى ، ألن تفكيـــر األطفـــال يختلـــف عـــن تفكيـــر الكبـــار اختالفـــا نوعيـــا 
ونراعــى  العقليــة لمــا يمــر بــه مــن خبــرات وحيــث ينبغــي أن نرقــى بتفكيــرهم إلــي تفكيــر البــالغين ،

اعتمـاد األطفـال علـى األشـياء الملموسـة وتعـاونهم علـى تنميـة قـدراتهم علـى القيـام بـبعض أنمــاط 
)  ٣٨:  ١٩٩٥فتح البـاب السـيد، (التفكير الرمزي ليصلوا إلي مستوى أعلى من الفهم لألفكار  

.  
  

  -:العوامل المؤثرة في استخدام الكمبيوتر 
ستخدام األطفال للكمبيوتر والتي تنعكس بدورها على هناك العديد من العوامل المؤثرة في ا

  - :تفاعالتهم وهى 
  
  -:المهارات المعرفية  - ١

يــرى هــوفر و آخــرون أن األطفــال الــذين يتمتعــون بكفــاءة معرفيــة ونضــج معرفــي متمثــل فــي 
القدرة على التصور والتمثيل ، وعرفي وتنظيم األفكار بشكل تجريدى ونمو الحصيلة اللغوية هـم 

قدرة على استخدام الكمبيوتر كما يكون لديهم مستوى عالي من التنـافس وهـم ال يختلفـون األكثر 
  )Hover & etal. 1986:10(اإلبداع عن أقرأنهم في قدرتهم على 

  
  -:تأثير السن  - ٢

على الرغم مـن أن أطفـال المرحلـة االبتدائيـة يكونـون اكثـر اهتمامـا باسـتخدام " سيلفرن" يرى 
بعــض الــدالئل القليلــة مــن بعــض الدراســات التــي تظهــر تحفظــات حــول  الكمبيــوتر إال أن هنــاك

تقديم الكمبيوتر لألطفال ما قبل المدرسة بشـكل فـردى وأنـه ال ينبغـي اسـتخدام الكمبيـوتر كنشـاط 
  .مستقل في الروضة 
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ـــم تظهـــر الدراســـات اختالفـــات رئيســـية بـــين طـــرق اســـتخدام األطفـــال ســـن خمـــس ســـنوات  ول
  ) . silvern , 1988 : 39( نا وأطفال الروضة األكبر س

  
  -:تأثير النوع ومساحة الفصل  - ٣

لـــم توضـــح معظـــم األبحـــاث االختالفـــات بـــين الـــذكور واإلنـــاث فـــي كميـــة ســـاعات اســـتخدام 
الكمبيوتر أو نوعية البـرامج التـي يفضـلها كـل نـوع إال أن هنـاك بعـض الدراسـات وجـدت اختالفـا 

  .المدرسة طفيفة بين الذكور واإلناث في مرحلة ما قبل 
  

بينمـا البنـات يميلـون  (SOFTWARE)تتمثل في الذكور يميلون إلـي التجربـة اكثـر فـي بـرامج 
  .إلي اتباع القواعد الموجهة من قبل المتعلم

  

ويرى وليم وآخرون أن أطفال ما قبل المدرسة الذكور الذين يبلغ متوسط أعمارهم خمـس سـنوات 

بينمــا اإلنــاث .طفــل اكثــر مــن البنــات  ٢٢بيــر بــه يقضــون معظــم وقــتهم علــى الكمبيــوتر فــي فصــل ك

التي تتراوح أعمارهم من خمس سنوات وشهرين يملن إلـي قضـاء معظـم أوقـاتهن أمـام الكمبيـوتر فـي 

هذه النتيجة بأن الفصل الكبير يشجع الذكور على القيام " لينسكى "طفلة ،وفسر  ١٢فصل اقل من 

  .ام الكمبيوتر بسلوك عدواني مما ال يشجع البنات على استخد

  
  مزايا استخدام الكمبيوتر في التعليم:  

  هناك العديد من المزايا التي يحققها الكمبيوتر في استخدامه في عملية التعلم ومنها  
  

  :متعة التعلم * 
يتمتـــع المتعلمـــون باســـتخدام نظـــم المعلومـــات وتكنولوجيـــا الحاســـبات التـــي تســـتثير وتجـــذب 

الطـــالب نحـــو الموضـــوع الدراســـي تتحســـن إلـــي حـــد كبيـــر عنـــد الطـــالب نحـــو التعلـــيم فاتجاهـــات 

  .استخدامه نظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات كأداة في عملية التعليم
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  :تقليل وقت المتعلم * 

أوضحت كثير من الدراسات و البحوث أن الوقت المتطلـب لتعلـيم كميـة مـواد دراسـية معينـة 
  .ارنة بالطرق التعليمية األخرى بالمق% ٣٠باستخدام الحاسبات يقل بحوالي 

  
  :معلومات مرئية * 

أن :" تعطى برامج رسومات الحاسب الفرصة في رؤية المعلومات وكالمثـل الصـيني الشـائع 
  "الصور المرئية تعطى معلومات اكثر من آلف كلمة 

  
  :الفردية * 

ينــة وعلــى ذلــك للطــالب المتعلمــين قــدرات وخلفيــات متنوعــة ومختلفــة نابعــة مــن بيئــاتهم المتبا
حيث أن أهمية استخدام الكمبيوتر في التعليم أدى إلي قـدرة :فأن قدراتهم التعليمية مختلفة أيضا 

الطـــالب بـــأن يعملـــوا بطـــرق مختلفـــة مرتبطـــة باألوضـــاع المتباينـــة المحيطـــة بهـــم ممـــا يـــؤدى أن 
  ).١٠٥: ١٩٩٥محمد الهادى وآخرون ،(يصبح المتعلم حقيقة متواجدة بالفعل 

  
 الكمبيوتر المقدمة لطفل الروضة ودورها في تنمية التفكير  برامج:  

يمدنا الكمبيوتر بكم هائل عن المعلومات باإلضافة إلي أنه يعطى الطفل تقنية التخيل والتصور 
  .التي يحتاج إليها في سنواته األولى والتي لها أهميتها 

 IMAGINATION الخيـال اكثـر أهميـة المعلومـات ”EINSTIEN" ايناشـتين "كمـا يـذكر 

IS MORE IMPORTANT THAN INFORMATION   
وهنـــاك الـــوعي وبدايـــة التفكيـــر المنطقـــي يحـــدث لهـــا تـــدعيم مـــن جـــراء تحليـــل الطفـــل لمســـالة أو 
لمشكلة ما في برنـامج اللعـب علـى الكمبيـوتر ،أن طريقـة السـير مـع البرنـامج وكشـف الخطـأ فـي 

قضـية "لدى الطفل ويحـول ينمى التفكير  DEBUGGING THE PROGRAMالتعليمات 
وعلــى اى حــال يعتبــر جهــاز الكمبيــوتر ذا  CHUMKSالســير فــي التفكيــر إلــي أجــزاء صــغيرة 
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تــأثير قــوى لجــذب انتبــاه الطفــل و ال يخــف ، أن اســتخدام الكمبيــوتر يمــنح الطفــل اإلثــارة وحــب 
  ) .١٠٥: ٢٠٠٠زكريا الشربينى ،يسريه صادق ،. (العلم 

               Lapware, Totwareســــــــــن تعــــــــــرف ببــــــــــرامج وهنــــــــــاك بــــــــــرامج أعــــــــــدت لصــــــــــغار ال
واســتعمال الكمبيــوتر يســاعد .وهــى معــدة خصيصــا لألطفــال مــن عمــر ســنتين إلــي ســت ســنوات 

الطفــل علــى الــتعلم الجمــاعي والمشــاركة و أحيانــا االســتقاللية، باإلضــافة إلــي أن الطفــل عنــدما 
  .لوقت ،يشعره بالثقة في نفسه يتحكم في سرعة األداء على الجهاز وضبط ا

وهنــاك بعــض البــرامج التــي تكــون بمثابــة وســيلة اختبــار لتقــدر المعلمــة مســتوى اســتيعاب وٕادراكــه 
واالهــم مــن هــذا كلــه يــتعلم الطفــل كيفيــة .للحــروف أو الكلمــات أو األرقــام أو األشــكال الهندســية 

لتي تعـرض للكلمـات وصـورا علـى الفهم التحليلي عن طريق استخدامه للذاكرة الصورية للبرامج ا
 PICTURE SPEAKالشاشـــة التـــي تعبـــر اكثـــر عـــن الكلمـــات ،وهـــذا مـــا يدعمـــه القـــول 

LOUDER THAN WORDS  فالصــور والرســوم والرمــوز ،كلهــا تعــزز األفكــار وتجعلهــا
  .اكثر وضوحا ،وتبقى مطبوعة في الذاكرة لفترة أطول 

السـير فـي بـرامج علـى الكمبيـوتر تنمـى  أن األطفـال الـذين يتعلمـون  TAYLORويـرى تـايلور 
لــديهم لــيس فقــط مهــارة التفكيــر عبــر خطــوات ، بــل أســلوب التعليــل واالســتنتاج ، حتــى وأن كــأن 

ــتعلم مــن خــالل اللعــب أو المتعــة والتســلية  فتســاعد أجهــزة  EDUCATION BY FUNال
ومـاذا؟ ومتـى؟ الكمبيوتر على تشجيع التفكيـر بإجابـات عـن أسـئلة تنطـوي علـى لمـاذا ؟وكيـف ؟ 

  ) .١٠٥: ٢٠٠٠زكريا الشربيني ، يسرية صادق، ( HEALYهيلى "كما يذكر هذا 
والكمبيوتر يساعد على التفكير بحلـول تعـاد بـه تقليديـة ،وهنـا يـتعلم الطفـل التفكيـر اإلبـداعي أو  

وهنا نود اإلشارة إلـي أن البـرامج التـي تسـاعد علـى   CREATIUE THINKINGاألبتكاري 
  : ير عند الطفل يجب أن تراعى ما نمو التفك

عدم تركيزها على أن اإلجابة صواب أو خطـا بـل علـى إتاحـة الفرصـة لإلتيـان ببـدائل يمكـن  - ١
  .أن تكون حلوال 

  .التركيز على إتيان الطفل باستجابات نادرة وال يمكن أنا تأتى إلي ذهن كثرة من األطفال - ٢
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  .ة التركيز على أن نجعل الطفل يأتي باستجابات متنوع - ٣
 .تكون سهلة بحيث يتمكن الطفل معها بدون مساعدة مستمرة من الكبار - ٤

 RECEPTIVEتعــرض موضــوعات تشــجع علــى مهــارة الحادثــة االســتقبالية والقــراءة    - ٥

COMMUNICATION  أي اإلصــــــــــغاء كمــــــــــا تشــــــــــجع علــــــــــى المحادثــــــــــة التعبيريــــــــــة
EXPRESSIVE  أي التحدث والكتابة. 

ومـــؤثرات صـــوتيه  ANIMATIONركـــة وصـــورا متح GRAPHICSأن تتضـــمن صـــورا  - ٦
SOUND FEATURES . 

 .أن تضفي جوا من المرح لدى الطفل أثناء استخدامها  - ٧

ذكريـا الشـربينى ويسـرية (أن يشعر الطفل بالنجـاح عنـد التعامـل معهـا ممـا يـدعم ثقتـه بنفسـه  - ٨
 ) ١٠٧: ٢٠٠٠صادق ،

  
دامها ســواء فــي المنــزل أو فــي وهنــاك العديــد مــن بــرامج الكمبيــوتر التــي تقــدم لألطفــال ويــتم اســتخ -

  :المدرسة وفيما يلي اكثر هذه البرامج شيوعا واستخداما 
 

ويقصـــد ببـــرامج األلعـــاب  EDUCATIONAL GAMES:بـــرامج األلعـــاب التعليميـــة  - ١
التعليمية تلك البرامج التي تتضمن ألعابا تتطلب درجة عالية من القدرة على حل المشـكالت 

  .واتخاذ القرارات الالزمة 
تــيح هــذا النــوع مــن البــرامج فرصــا جيــدة لنمــو مهــارات التفكيــر وتنميــة التــذكر وتعتمــد هــذه وي

  .البرامج على استخدام المنافسة لتحقيق أهدافها التعليمية 
  
  :معالج الكلمات  -٢

ومثل هذه البرامج تسـتخدم لتشـجيع وتـدريب األطفـال علـى الكتابـة ككتابـة الحـروف األبجديـة 
  .وتكوين الكلمات 

  
  : ADVENTURE GAMESرامج األلعاب المثيرة واأللعاب المغامرة ب - ٣
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وتعــد هــذه البــرامج اكثــر البــرامج جــذبا لألطفــال حيــث يقضــى األطفــال العديــد مــن الســاعات 
أمامها وتتضمن هذه البرامج مجموعة من األلعاب تضع الطفل فـي مواقـف خياليـة وتسـاعد هـذه 

كالت وكــذلك فــي تــدريب الطفــل علــى االســتخدام البــرامج علــى تنميــة قــدرة الطفــل علــى حــل المشــ
  .األمثل للجهاز 

للبرمجــة والتــي صــممها خصيصــا لتناســب  LOGOوهــو مختــرع لغــة  PAPERTويؤكــد بــابير 
أن الكمبيـــوتر يمثـــل نمطـــا ميكانيكيـــا  للتفكيـــر ولغـــة اللوجـــو التـــي اخترعهـــا تتـــيح لألطفـــال .األطفـــال 

التفكيـر الميكـانيكي وحـدوده وأنـه قـد تكـون فـي الحيـاة  فرصة اختيار هذا النمط ،ومـن ثـم فهـم طبيعـة 
وبـــذلك أن تعلـــيم أســـلوب التفكيـــر .مواقـــف ال يصـــبح التفكيـــر منهـــا مثـــل الكمبيـــوتر مالئمـــا أو مفيـــدا 

الميكــانيكي ينبــه األطفــال إلــي أنــه لــيس ســوى واحــد مــن أســاليب المعرفــة وأنهــم بإمكــانهم أن يختــاروا 
  ) ٣١٦ – ٣١٤:  ١٩٨٧أسامة الخولى ،(أساليب أخرى 

أن لغـــة اللوجـــو تمكـــن الطفـــل مـــن اســـتيعاب العمليـــات   HOVERكمـــا يـــرى هـــوفر وآخـــرون 
قبل سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة التي يحددها بياجيه لهـذه المرحلـة  (FORMAL)التشكيلية 

 ،مــن مراحــل نمــو التفكيــر لــدى األطفــال ،وهــى تســمح لهــم بــأن يحققــوا هــذا فــي جــو مــن االســتمتاع
والبهجــة يحمــيهم مــن منشــاة عقــدة العجــز عــن فهــم الرياضــيات التــي كثيــرا مــا تنشــا فــي هــذه المرحلــة 

  .ألن العمليات الشكلية المجردة ابعد ما تكون عن الحياة الواقعية 
(HOVER ,B.K,L.U.,PAUL,1998:S9)   

  
ة بمرحلـة مـا قبـل وهناك أيضا العديـد مـن البـرامج واأللعـاب المبرمجـة باسـتخدام الكمبيـوتر الخاصـ* 

  .المدرسة 
  
  :أمثلة خاصة لبرامج الكمبيوتر ) أ(

ويســتدعى هــذا البرنــامج بالصــور  ”FIRST ALPHABET“برنــامج الحــروف الــالى ) ١(
  .سنوات ) ٥ -٣(والموسيقى لتعليم الحروف واألرقام لألطفال من سن 



  

  
-٦٧-

المفاھيم األساسية واإلطار 
ظ ال

  الفصل الثاني

ــــيم المبكــــر تخــــدم أغراضــــا مختلفــــة مثــــل تمي) ٢( يــــز  األشــــكال حيــــث توجــــد عــــدة بــــرامج للتعل
 – ٣٨: ١٩٩٢أسامة الحسـيني، ( سنوات  ٦واالتجاهات وتعليم الهجاء لألطفال حتى سن 

٦٦ . (  
  
  :أمثلة لبرامج الكمبيوتر الخاصة بالسن المبكر ) ب(
  
ســــنوات تعلمهــــم التعــــرف علــــى األشــــكال واألرقــــام )  ٦ -٣( بــــرامج معــــدة لألطفــــال مــــن ســــن  -١

  ).٥٦: ١٩٩٢ء مصطفي كفافى ،وفا.( EARLY LEARNING FUNوالحروف 
وتتدرج هـذه البـرامج مـن المسـتوى األول للتعلـيم فـي المسـتوى السـادس ويـتم :برامج تعليم القراءة  - ٢

ـــــة  ـــــرامج التالي ـــــيم مـــــن خـــــالل الصـــــوت والصـــــورة والقصـــــص وتشـــــمل الب  EARLY:التعل

READING ,READING FUN READING UP.READINGRALLY ) هـذه
  . Reading Rally) س المنزليالبرامج خاصة بكمبيوتر تكسا

  ):القراءة (برامج الكمبيوتر التعليمية  - ٣
لتعلـيم األطفـال الصـغار  ١،٢المسـتوى   GETREADY TOREADبرامج تعليم القراءة ) أ(

لتعليم نطق الحروف ويحسب الكمبيوتر دائما  ٣،٤للتعرف على األشياء والحروف أما المستوى 
  .مستوى الطفل ويشجعه 

ويتبـع هـذا البرنـامج طريقـة مشـوقة  GET READY TO READعلـيم العـدد برنـامج ت) ب(
  .للطفل تنمى فيه حب األرقام والحساب وتقدم له مدلول الرقم ومعنى التساوي بين األرقام 

، يـدرب الطفـل أن يحلـل المواقـف Get. Ready to thinkبرنـامج التـدريب علـي التفكيـر ) ج(
  ) .٩٩-٩٨: ٢٠٠١أمل حمودة، (مختلفة للتفكير  ويفكر ويقدم البرنامج أربعة مستويات
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  -:وهناك برامج باللغة العربية يمكن أن تفيد الطفل وهي * 
سنوات ، يعتبر مدخال للطفل إلي  ٩-٥هو برنامج تعليمي لألطفال من عمر : برامج البراعم -

ــتعلم العــدد الحســاب وتمييــز األشــكال ال هندســية عــالم الكلمــات كتابــة ونطقــا وشــكال ومــدخال ل
  .باإلضافة لتنمية مهارة التركيز 

ســنوات يســـهل للطفـــل   ٥-٣هـــو برنــامج تعليمـــي لألطفــال مـــن عمـــر : برنــامج أقـــرأ يــا سمســـم -
 .التعرف علي شكل حروف الكتابة وطريقة نطقها 

 .لتعلم مفاهيم الرياضيات  ٧-٥برنامج تعليمي يقدم لفئة العمر : برنامج سبعة زائد سبعة -

سنوات لتعريف الطفل  ٩-٥برنامج يقدم لألطفال في الفئة العمرية : اإلنسانبرنامج جسم  -
 .أعضاء جسم اإلنسان 

  
  -:وهناك برامج باللغة اإلنجليزية يمكن أن تفيد األطفال ومنها * 
  : Just grandma and meبرنامج  -

ســـنوات فـــأكثر، يســـتمع فيـــه الطفـــل إلـــي قصـــة، حيـــث يكـــون  ٣برنـــامج مســـلي لألطفـــال مـــن 
لطفل مع جدته في رحلة بحرية فيها إثارة ومغامرة، يتفاعل معها الطفل الـذي يتبـع البرنـامج بشـغف ا

  .ويتعرف علي أشياء جديدة 
سـنوات يسـعدون فيـه باكتشـاف  ٣برنامج مـرح لألطفـال مـن عمـر  :The play Roomبرنامج  -

  .الوقت  أصوات وأماكن وخبرات تعليمية منها نطق األحرف ومعرفة األعداد ومعرفة
برنـامج رسـم مثيـر يقـدم لألطفـال مـن عمـر سـنتين فـأكثر يجسـد خيـال الطفـل  :Kid pixبرنامج  -

عــن طريــق جمــع صــور والتفــنن فــي تكبيرهــا وتصــغيرها، وٕاضــافة رســوم مختلفــة باســتعمال األلــوان 
  )١٠٨-١٠٧: ٢٠٠٠ذكريا الشربيني، يسرية صادق، . (والمواصفات المتوافرة في البرنامج 

  
ســبق يتضــح أن الكمبيــوتر يســاعد علــي انتبــاه األطفــال للعمليــة التعليميــة ممــا يســهل  وممــا

اكتســابهم العديــد مــن المعلومــات التــي تســاهم فــي تشــكيل فكــرهم وثقــافتهم هــذا باإلضــافة إلــي إثرائــه 
  .لقدرات األطفال علي حل المشكالت والتفكير، وزيادة النمو المعرفي 
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والعلمـــاء علـــي أن األنشـــطة التـــي تعتمـــد علـــي االكتشـــاف وقـــد اتفـــق العديـــد مـــن التربـــويين 
والسؤال واإلجابة تساعد في بناء مهارات التفكير التـي يحتاجهـا األطفـال إلعطـاء معنـي للعـالم الـذي 
يحـيط بهــم وخاصـة أن هــذه األنشــطة تسـاعد األطفــال ليكونـوا قــادرين علــي اسـتخدام مهــارات التفكيــر 

أن يوفره الكمبيوتر بالتنوع الغني والمثيـر فـي األنشـطة التـي يمكـن  التقاربي والتباعدي وهذا ما يمكن
  .أن يقدمها لألطفال 

حيــث وجــد أن بــرامج الكمبيــوتر الخاصــة بتنميــة مهــارات التفكيــر التقــاربي والتباعــدي تســاعد 
علــي زيــادة أفضــل فــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي والنقــدي لــدي األطفــال، فاختيــار لغــة اللوجــو 

لبرامج األطفال يرجع لتشابهها مع اللغة الطبيعيـة وطريقتهـا فـي تركيـب البيانـات حيـث وجـد أن  مثال
اســتخدام الكمبيــوتر كــان ناجحــا فــي تطــوير التعلــيم التفــاعلي وتنميــة التفكيــر لــدي األطفــال فاســتخدام 

  . الكمبيوتر واللوجو في التعليم بشكل عام يعتبر عامال مساعدا في تطوير مهارات التفكير
أنـه يمكـن اسـتخدام الكمبيـوتر كنظيـر للتفكيـر التقـاربي حيـث ) ١٩٨٥(ويرس ستيفن شـيرون 

أنه يتصف باالسـتظهار والنظـرة المنطقيـة القريبـة لمـا هـو صـحيح، كمـا أنـه يطـور التفكيـر التباعـدي 
الذي يتصف باالعتقاد بأن أي مجموعة من االستجابات الصحيحة تمتلك أكثر من عنصـري يطـوره 

مــن خــالل ارتباطــه بالتفاعليــة والتغذيــة الراجعــة الفوريــة والتبــاين فــي تقــديم المعلومــات وحيادتــه أيضــا 
  .االستجابة والخصوصية 

ومن خالل العرض السابق يمكـن أن نوضـح أن اسـتخدام بـرامج الكمبيـوتر المعـدة خصيصـا 
مـن إعـداد هـذه لألطفال والتي تراعي خصائص واحتياجات األطفال في هذه المرحلة وتحقق الهدف 

البرامج يمكن أن يلعب دورا كبيرا ومهما في نمو األطفال وٕاكسابهم مهارات التفكير المختلفة وليسـت 
مهارات التفكير التقاربي فقط، والذي يساعد علي ذلك هو اإلمكانيات الهائلـة للكمبيـوتر ومـا يضـاف 

طــوير التعلــيم وتنميــة وٕاكســاب إليــه باســتمرار مــن تقنيــات عاليــة والتــي يمكــن اســتخدامها فــي أهــداف ت
األطفال مهارات التفكير، فكما ذكرنـا سـابقا أن األطفـال هـم مـادة التفكيـر وأنـه يجـب البـدء واالهتمـام 
بهــم فــي المرتبــة األولــي عنــد التفكيــر فــي تنميــة مهــارات التفكيــر، حيــث أن تنميــة التفكيــر تبــدأ فــي 

  .    القرن الواحد والعشرين  مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر مدي الحياة في مجتمع
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البحوث والدراســات السـابـقــة
  الفصل الثالث

  

  الفصل الثالث 

   البحوث والدراسات السابقة

  

  مقدمة . 

  ًبعض : أوال ه ب وتر وعالقت ت الكمبي ات تناول بحوث ودراس

 المتغيرات العقلية والنفسية
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  : مقدمة 

يتناول هذا الفصل البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع فعالية برنامج تدريبي بإستخدام 
الحاسب اآللي فى تنمية بعض مهارات التفكير التقاربي لدي عينة من أطفال الروضة وقد أجرت الباحثة 

دراسة ) ٢٦(غت تلك الدراسات مسح للبحوث والدراسات التي أجريت في البيئة العربية واألجنبية وقد بل
، وتم تصنيفها في محورين وذلك علي النحو ) ٢٠٠٥(إلي ) ١٩٨٤(امتدت خالل الفترة الزمنية من 

  : التالي 
  . بحوث ودراسات تناولت الكمبيوتر وعالقته ببعض المتغيرات العقلية والنفسية : أوًال 
  . كير بإستخدام الكمبيوتر بحوث ودراسات تناولت برامج لتنمية مهارات التف:ثانيًا 

  
  . بحوث ودراسات تناولت الكمبيوتر وعالقته ببعض  المتغيرات العقلية والنفسية : أوالً 

  

بدراسة مسحية لمعرفة اتجاهات األطفال الذكور واإلناث  )١٩٨٥،  Wilderويلدر ( كما قام 
يوتر ، وتكونت عينة الدراسة من نحو الكمبيوتر ومعرفة الفروق بين اتجاهات الذكور واإلناث نحو الكمب

سنوات ، واستخدمت الدراسة  ٦-٤إناث  تراوحت أعمارهم ما بين ) ١٠(ذكور و ) ١٠(طفًال ، ) ٢٠(
أدوات تكونت من استبيان لتحديد اتجاهات األطفال نحو الكمبيوتر قبل التطبيق وبعده، وقد أشارت نتائج 

األطفال نحو الكمبيوتر ترجع إلي طبيعة المرحلة الدراسة إلي وجود اختالفات جوهرية في اتجاهات 
العمرية ، حيث وجد ميل الذكور أكثر نحو استخدام الكمبيوتر عن اإلناث ، ولم تظهر فروق بين كل من 

  . الذكور واإلناث في مرحلة ما قبل المدرسة في اتجاهاتهم نحو الكمبيوتر 
  

ت الشخصية ألطفال ما قبل المدرسة ، الصفا) ١٩٨٥،   Jansonجونسون (  كما تناولت دراسة
المهتمين بالكمبيوتر الصغير ، وذلك للتعرف علي مستوي النمو المعرفي ألطفال ما قبل المدرسة 

سنوات ، طبق عليهم ) ٥(طفًال بمتوسط عمري قدره ) ٤٠(المهتمين بالكمبيوتر ، وتكونت العينة من 
ستخدمي الكمبيوتر مقارنة باألطفال غير المهتمين اختبار لقياس الجوانب المعرفية والشخصية لألطفال م

باستخدامه ، وأظهرت نتائج الدراسة أن األطفال مستخدمي الكمبيوتر يبدون كما لو كانوا أكبر سنًا من 
  . عمرهم ، كما يكونوا علي قدر عالي من النضج المعرفي أكثر من األطفال غير مستخدمي الكمبيوتر 
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دراسة تناولت أثر جنس الدارس واستخدام الكمبيوتر لتعلم  )١٩٩٠،  Bernhadبيرنهاد ( وأجري 
لغة اللوجو في مرحلة ما قبل المدرسة ، وذلك للتعرف علي تأثير جنس الدارس في استخدام الكمبيوتر 
لدي أطفال ما قبل المدرسة من خالل برنامج لتقويم تحسين األداء لدي البنات واتجاهاتهم نحو الكمبيوتر، 

سنوات ، المجموعة ) ٦-٤(ولقد تراوحت أعمارهم ما بين) ٣٣(بنت ) ٢٣(طفًال ) ٥٩(عينة من وتكونت ال
تلقوا تدريب وتعلموا المهارات األساسية خالل ستة  أسابيع علي لغة اللوجو من خالل استخدام : التجريبية 

علي  احتوتع أنشطة الكمبيوتر أما المجموعة الضابطة فقد درس لها بالطريقة التقليدية لمدة ستة أسابي
مجموعات قصصية ونشاطات طبيعية اختيرت حسب الجنس ، وقد اشتملت أدوات الدراسة علي 

  : االختبارات القبلية والبعدية التي احتوت علي األتي 
فهرس لتقدير األنشطة غير المرتبطة بالكمبيوتر، وسيلة أداء النشاط التي استخدمت لقياس إتجاهات 

تر، وصور مجسمة لتوضيح المقررات ومراجعة االختبارات  وقد أستقرت نتائج األطفال نحو الكمبيو 
الدراسة علي مناسبة الكمبيوتر لكل من الجنسين وأظهر البنين ميًال أكثر من البنات من حيث االتجاه 
نحو الكمبيوتر، وأظهرت المجموعة التجريبية المكونة من الجنسين نتائج أفضل من الذين تلقوا التدريس 

الطريقة التقليدية وأوصت الدراسة بضرورة  دمج الكمبيوتر كمنهج بحثي يبدأ من مرحلة ما قبل المدرسة ب
  . كوسيلة للقضاء علي تجنب البنات للكمبيوتر 

  

أختبار لتأثير ) اللعب والكالم ( موضوع ) ١٩٩٠،   Villarwel, fفيالريول( وتناولت دراسة 
األطفال المعاقين وغير المعاقين في مرحلة ما قبل المدرسة،  الكمبيوتر في التفاعل اإلجتماعي لدي

للمجموعة الضابطة ، وٕافترضت الدراسة أن ) ٣٢(طفًال للمجموعة التجريبية و ) ٣٢(وتكونت العينة من 
كل من المعاقين وغير المعاقين يمكن أن يحققوا تفاعال أكثر وفاعلية أكبر في حل المشكالت والتفاعل 

ء اللعب عند إستخدام الكمبيوتر ، وقد طلب من المجموعة التجريبية إستخدام األلعاب اإلجتماعي أثنا
المختلفة الموجودة علي الكمبيوتر من ألغاز و مكعبات لوجو أما المجموعة الضابطة فقد تلقوا برنامج 
د تعليمي تقليدى، وحيث أوضحت نتائج الدراسة أن التوافق األعلي في التفاعل اإلجتماعي حدث عن

األطفال المستخدمين للكمبيوتر، وأقرت الدراسة أن الكمبيوتر لم يكن له تأثير سلبي علي التفاعالت 
  . اإلجتماعية لألطفال الذين شاركوا في هذه الدراسة 
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إلي التأكد من أثر وفاعلية إستخدام الكمبيوتر علي تعليم ) ١٩٩١وفاء كفافى ،( وهدفت دراسة 
) ٤٢(ال الحضانة في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك علي عينة قوامها المفاهيم الرياضية لدي أطف

طفًال وطفلة تراوحت أعمارهم ، بين الخامسة والسادسة، وقسمت العينة إلي مجموعتين مجموعة تجريبية 
  . طفًال وطفلة ) ٢٢(طفًالُ◌ وطفلة ، مجموعة ضابطة ) ٢٠(

ق مقوى لكتابة مفاتيح الكمبيوتر باللغة العربية ، وأستخدمت الدراسة أدوات شملت جهاز كمبيوتر ، ور 
  :إختبار تحصيلي إعداد الباحثة ، وأسفرت نتائج الدراسة علي ما يلى

  .ساعد إستخدام الكمبيوتر علي تعليم المفاهيم لألطفال ببطئ التعلم أو الذين يجدون صعوبة في التعلم  
لمستخدم في التدريس بالطريقة التقليدية قدرة مساعده الكمبيوتر في إختصار الوقت إلي نصف الوقت ا 

األطفال علي اإلستخدام للبرامج التقويمية وعدد إستجاباتهم الصحيحة أكبر وأكثر منه في حالة إستخدام 
الكتاب المدرسي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبة والضابطة ، لكل جانب من 

  . المجموعة التجريبية جوانب التعلم المختلفة لصالح 
  

دراسة تناولت تطور  :) ١٩٩٣، Newsome, Leroy: ( وأجري ينوسوم وليروى أما دراسة 
وذلك بهدف تقويم . الخبرة القائمة علي الكمبيوتر في تعليم الرياضيات لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

رياضية لدي األطفال علي عينة تكونت برنامج كمبيوتر مصمم لتطوير وتقويم وبناء القدرات والمهارات ال
سنوات، وأوضحت نتائج الدراسة األسس التعليمية لحل ) ٤-٥(من ستة أطفال في المرحلة العمرية من 

المشكالت التي تواجه األطفال وهذه األسس التعليمية قد اتخذت من دراسة دورية في التطوير النفسي 
المستخدم في إثراء المحتوي المنهجى الذى يتيح للطفل  لتعلم الرياضيات ، كما أثر برنامج الكمبيوتر

  . تطوير معارفه وذاكرته عن طريق التعرف علي العالقات الكمية بين األعداد واألرقام
  

إمكانية خفض فرط النشاط والحركة ) ١٩٩٣،   Ford janeفوردجان (  وتناولت دراسة
، حيث )  Software(كمبيوتر متنوعة من المصاحب للقراءة والحساب لدي األطفال باستخدام برامج 

في تقليل فرط النشاط )  Software( هدفت الدراسة إلي التعرف علي أثر استخدام برامج متنوعة من 
والحركة المصاحب للقراءة والحساب لدي األطفال ، وتكونت عينة الدراسة من خمسة أطفال من ذوي 

وتكونت ) سنوات  ٨ - ٦(د ، تتراوح أعمارهم من اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائ
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أدوات الدراسة من برامج متنوعة من الكمبيوتر التي تتضمن نماذج مختلفة من الرسوم المتحركة ، أختبار 
ذكاء ، قائمة كرونزر لتقدير السلوك وأظهرت نتائج الدراسة إنتباه األطفال يزداد عندما نستخدم برامج 

 تتضمن الكثير من الرسوم المتحركة ، إال أن مثل هذه البرامج يصعب تكوينها ألعاب الكمبيوتر التي ال
  . وتصميمها 

  
تناولت موضوع الكمبيوتر ولعب أطفال ما قبل ) ١٩٩٤،  Hennigerهينجر ( أما دراسة 

المدرسة هل يتفقان ؟ وذلك بهدف الكشف عن عالقة الكمبيوتر بالقدرات اإلبداعية ألطفال ما قبل 
، أي هل استخدام ألعاب الكمبيوتر يزيد أم يقلل من القدرات اإلبداعية لهم ؟ وتكونت عينة  المدرسة

سنوات ، وشملت األدوات مقياس للقدرات اإلبداعية لهؤالء األطفال ،  ٦طفًال في سن ) ٢٠(الدراسة من 
قليدية إلثراء حيث كشفت الدراسة عن أهمية إتاحة الفرصة لألطفال في سن مبكرة الستخدام المواد الت

قدراتهم اإلبداعية قبل أن يستخدموا الكمبيوتر ، حيث أن اللعب بمثل هذه المواد التقليدية الذي يمدهم 
  . بالخبرات التي تستثير قدراتهم اإلبداعية عن ألعاب الكمبيوتر 

  
التخطيط لتعليم أطفال ما قبل المدرسة  دراسة تناولت) ١٩٩٥،  fatourosفاتورز  (وأجري 

خدمي الكمبيوتر الخبرات المناسبة هدفت الدراسة لتقييم اآلثار الناجمة عن استخدام أطفال ما قبل مست
طفًال تتراوح ) ٣٠(المدرسة للكمبيوتر من ثم التوصل إلي أفضل الطرق الستخدامه وتكونت العينة من 

، ومقياس   BDI سنوات ، أما األدوات عبارة عن أختبار ذكاء ، واستبيان نمو) ٦ - ٥(أعمارهم من 
  . الكفاءة اإلجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة ، وقائمة مالحظة سلوك الطفل 

وقد يؤدي إلي قصور في النمو الجسمي و العاطفى واإلجتماعي واللغوي ، مما يجعل هؤالء األطفال في 
ن استخدام حاجة لبرامج تتضمن خططًا مناسبة لألرتقاء بهذه النواحي وأشارت نتائج الدراسة إلي أ

  . الكمبيوتر يؤدي إلي زيادة قدرات األطفال اإلبداعية ومفهوم الذات وقدرتهم علي االنتباه 
  

استخدام التعليم القائم على معاونة ( فقد تناولت ) ١٩٩٧،   Doeyfusدويفيس (  أما دراسة  
  ).سة في نيويوركبحث على البرامج المقدمة ألطفال ما قبل المدر ، الكمبيوتر وتأثيره على األطفال 
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حيث قدمت هذه الدراسة أول تقرير يكشف عن قياس تأثير التعليم بمعاونة الكمبيوتر عند استخدامه في 
وتم من خالل هذه الدارسة ، تعليم أطفال ما قبل المدرسة دون أن يؤثر ذلك في تكامل العملية التعليمية 

ومن خالل ، مة في قسم التعليم بوالية نيويورك مراجعة البرامج المقدمة ألطفال ما قبل المدرسة المستخد
برنامج من البرامج التعليمية التي تستخدم في التدريس لطفل ما قبل المدرسة وجد أن ) ٣٧٢(مراجعة 

من هذه البرامج أكد مستخدميها أن الكمبيوتر غير مستخدم في البرامج المقدمة ألطفال ما %) ٢٧(هناك 
كما  صممت ، واضح في استخدام برامج الكمبيوتر في تعليم األطفال  قبل المدرسة ولذلك فهناك قصور

  .برامج الكمبيوتر لتسهيل تطوير اإلدراك الكلى لدى األطفال وحل المشكالت وتنمية مهارات التفكير
  

الكمبيوتر واألطفال (دراسة تناولت موضوع ) ١٩٩٨،  Yost,nancyنانسي يوست  ( وأجرت 
سلوكيات الروضة المعرفية الضرورية وهدفت الدراسة إلى مالحظة وتوثيق  دراسة مقارنة عن) والرسوم

نشاطات الكتابة فى الروضة التى تشتمل على النشاطات األدبية والرياضية ومقارنة سلوكيات األطفال 
  . عند إستخدام أدوات كتابة تقليدية وبين إستخدام الكمبيوتر ، وقد طرحت الباحثة 

  :ى العديد من التساؤالت وه
  ما األنواع المناسبة من نشاطات الكتابة التى تحفز أطفال الحضانة على اإلنجاز ؟ - ١
 ما شكل كل من الكتابة التقليدية والكتابة بالكمبيوتر لدى األطفال ؟ - ٢

 هل الطفل يكون لديه نفس تصور الكتابة التقليدية والكتابة على الكمبيوتر ؟ - ٣

 الء األطفال خالل الكتابة ؟ما هي السلوكيات المختلفة التى يكتسبها هؤ  - ٤

  
   -:وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي 

  .حصل األطفال على إدراكات متشابهة فى كل من الكتابة التقليدية والكتابة بالكمبيوتر -
  .إدراك المسافات كان مبكرا لدى األطفال عند إستخدام الكمبيوتر عن الكتابة التقليدية  -
  . إيجابية نحو الكمبيوتر أتجاهات األطفال أصبحت أكثر   -
  

مدي فعالية برنامج ( دراسة لمعرفة  )١٩٩٨،  Suzana Carlson,Lسوزانا كارلسون ( وأجرت 
، هدفت الدراسة ) يمين ويسار( الكمبيوتر في مساعدة أطفال ما قبل المدرسة علي تعلم مفهوم اإلتجاهات 
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المدرسة مفهوم اإلتجاهات ، وتكونت العينة من إلي أستخدام أحد برامج الكمبيوتر في تعليم أطفال ما قبل 
أما أدوات الدراسة فكانت عبارة عن اختبار يحدد " تجريبية وضابطة"طفًال قسموا إلي مجموعتين ) ٣٢(

"    Jelly bean Hant" مفهوم اإلتجاهات عند األطفال للقياس القبلي والبعدي وبرنامج كمبيوتر يسمى 
التجريبية ،حيث حصلوا علي درجات عالية في القياس البعدي من حيث  وجاءت النتائج لصالح المجموعة

  . معرفتهم باإلتجاهات 
  

أثر استخدام برنامج في تكنولوجيا التعليم علي تنمية ) ١٩٩٨ماجدة حافظ ، ( وتناولت دراسة 
فة تأثير بعض المهارات اللغوية لطفل ما قبل المدرسة االبتدائية وذلك للمعرفة وهدفت الدراسة إلي معر 

برنامج تكنولوجيا التعليم علي إكساب األطفال المهارات اللغوية الشفهية للغة الفرنسية ، وتكونت العينة من 
سنوات ، وقسمت ) ٦- ٤(طفًال من المدارس الخاصة الفرنسية باإلسكندرية تراوحت أعمارهم ما بين ) ٦٠(

بعض الوسائط التعليمية وهي جهاز  العينة إلي مجموعة ضابطة وأخري تجريبية واستخدمت الباحثة
  . عرض الشفافيات ، لوحة جيوب ولوحة وبرية 

وكانت أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح 
  . أطفال المجموعة التجريبية التي أستخدم معها الوسائط التعليمية المتعددة 

  
دراسة هدفت إلي استخدام بعض الوسائط التكنولوجية وأثره علي ) ٢٠٠٠مد ، أمل أح( وأجرت     

، حيث افترضت أنه توجد فروق ذات داللة ... اكتساب طفل ما قبل المدرسة بعض المفاهيم الرياضية 
إحصائية في أكتساب األطفال للمفاهيم الرياضية بإختالف أستخدام الوسائط التكنولوجية والطريقة التقليدية 

والوسائط التي أستخدمتها الباحثة هي الكمبيوتر، جهاز عرض الشفافيات ، جهاز عرض الشرائح .. 
سنوات تم تقسيم )  ٦ - ٥(طفًال وطفلة من الفئة العمرية ) ٨٠(وتكونت عينة الدراسة من . الشفافة 

   -:كاألتيطفًال ) ٢٠(العينة الكلية إلي أربع مجموعات تجريبية عشوائيًا كل مجموعة عبارة عن 
  ) . الشرح والتلقين(المجموعة التي تدرس بالطريقة التقليدية  - ١
 . المجموعة التي أستخدم معها جهاز الكمبيوتر  - ٢

 . المجموعة التي أستخدم معها جهاز عرض الشرائح  - ٣

 . المجموعة التي أستخدم معها جهاز عرض الشفافيات  - ٤
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خدم من خالل األسلوب الذى حدد لها وقد تعرضت كل مجموعة لدراسة برنامج الرياضيات المست
. وأوضحت نتائج الدراسة أن المجموعة التي أستخدم معها جهاز الكمبيوتر في عرض المفاهيم الرياضية

تميزت بدرجة عالية من المهارة واإلتقان أما المجموعة الثانية التي أستخدم معها جهاز عرض الشرائح 
ياضية تميزت أفراد هذه المجموعة بدرجة متوسطة من وجهاز عرض الشفافيات في عرض المفاهيم الر 

المهارة واإلتقان أما المجموعة الثالثة التي أستخدم معها الطريقة المعتادة في عرض المفاهيم الرياضية 
  . تميزت أفراد هذه المجموعة بدرجة منخفضة من المهارة واإلتقان في التعرف علي األعداد 

  
استخدام الكمبيوتر وعالقته بالتفاعل اإلجتماعي ( راسة تناولت د)  ٢٠٠٠رانيا قاسم ،( وأجرت 

لدي األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ، وذلك بهدف معرفة العالقة بين استخدام أنشطة الكمبيوتر 
ودرجة التفاعل اإلجتماعي ألطفال ما قبل المدرسة والكشف عن الفروق بين األطفال مستخدمي الكمبيوتر 

لمستخدمين في درجة التفاعل اإلجتماعي والكشف عن مدي مناسبة إستخدام انشطة واألطفال غير ا
طفًال من األطفال الملتحقين برياض ) ٦٠(الكمبيوتر مع هذه المرحلة العمرية ، وتكونت عينة الدراسة من 

عة مجمو : سنوات ، وتم تقسيم العينة إلي مجموعتين )  ٦ -  ٥.٥(األطفال والذين تتراوح أعمارهم بين 
تجريبية مكونة من األطفال مستخدمي الكمبيوتر في كل من المنزل والروضة ومجموعة ضابطة مكونة 

  .من األطفال ال يمارسون أنشطة الكمبيوتر في كل من المنزل والمدرسة 
   

  : أدوات الدراسة التي استخدمتھا الباحثة 

  . لكمبيوتر في الروضة قائمة مالحظة سلوك التفاعل اإلجتماعي اثناء إستخدام األطفال ل - ١
 . مقياس تحديد المستوي اإلجتماعي واإلقتصادي  - ٢

اســــتمارة البيانــــات األوليــــة الخاصـــــة باألطفــــال مســــتخدمى الكمبيـــــوتر واألطفــــال غيــــر مســـــتخدمى  - ٣
 . الكمبيوتر 

وأفــادت نتــائج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين األطفــال مســتخدمى الكمبيــوتر واألطفــال 
  . مي الكمبيوتر في درجة التفاعل اإلجتماعي لصالح األطفال غير مستخدمي الكمبيوتر غير مستخد
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بدراســـة لمعرفـــة أثـــر إســـتخدام الكمبيـــوتر فـــي إكســـاب أطفـــال الريـــاض ) ٢٠٠٣(وقامـــت هبـــة أمـــين 
  . كما أوضحت الباحثة ذلك ) اإلستماع والقراءة ( بعض المهارات اللغوية والتي تمثلت في مهارتي 

  : تحديد أدوات الدراسة فيما يلي حيث تم 
  . برامج كمبيوتر تحتوي علي األنشطة اللغوية  -
 ) . مقايس اللغة ( المقياس الفرعي الخامس لمقاييس النمو النفسي لطفل ما قبل المدرسة  - 

 ) جودانف ( اختبار رسم الرجل  -

 مقياس المستوي اإلجتماعي واإلقتصادي  -

  
يــة ومجموعــة ضــابطة وقامــت الباحثــة بــإجراء القيــاس القبلــي وتــم تقســيم العينــة إلــي مجموعــة تجريب

علي عينة الدراسة الكلية وقامت بتعريض المجموعة التجريبية لبرامج الكمبيوتر التي تحتـوي علـي األنشـطة 
  . اللغوية لمدة شهرين بواقع خمس ساعات اسبوعيًا 

التجريبية دون المجموعة وقد أوضحت النتائج ارتفاع مستوي المهارات اللغوية لدي المجموعة 
الضابطة، ومن هنا يمكن استنتاج ان استخدام الكمبيوتر في عملية تعليم األطفال بعض المهارات اللغوية 
يتمتع بقدر كبير من الكفاءة والفاعلية، وأنه يمكن استخدامه بشكل أفضل في عملية التعلم لدي أطفال 

  . سب مع خصائص الطفل في هذه المرحلة الرياض إذا ما توفرت برامج الكمبيوتر التي تتنا
  

 ً   : دراسات تناولت مھارات التفكير التقاربي  وعالقتھا ببعض المتغيرات : ثانيا
  

األطفال الصغار والكمبيوتر  )١٩٨٤،    Brady & Hillبرادي وهيل ( فقد تناولت دراسة 
كي الحسى لطفل ما قبل الصغير وذلك بهدف الكشف عن آثار استخدام الكمبيوتر علي النمو اإلدرا

سنوات  ٥-٤طفًال من الذكور واإلناث تتراوح أعمارهم ما بين ) ٣٠(المدرسة ، وتكونت عينة الدراسة من 
في مرحلة رياض األطفال ، وٕاستخدمت الدراسة مقياس المهارات اإلدراكية الحسية لألطفال قبل وبعد 

ستخدام الحاسب اآللي في تنمية المهارات إستخدام الحاسب اآللي ، وقد اسفرت النتائج عن أهمية إ
اإلدراكية والحسية ألطفال ما قبل المدرسة وأوصت الدراسة بضرورة أن يصل األطفال  إلي مرحلة متقدمة 

  .من العمليات الحسية والعقلية قبل أن يكونوا مستعدين للعمل علي الحاسب اآللي 
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في الفصل الدراسي للطفولة المبكرة  بدراسة الكمبيوتر) ١٩٨٧،   Hoot هوت(واهتمت دراسة 
   logo soft wareوبرامج الكمبيوتر الواعدة ، وذلك بهدف الكشف عن أثر إستخدام الكمبيوتر اللوجو 

في العملية التعليمية ألطفال ما قبل المدرسة العاديين و األطفال ذوى األحتياجات الخاصة ، وتكونت 
سنوات طبق عليهم مقياس القدرات )  ٦ - ٥.٦( ا بين طفًال تراوحت أعمارهم م) ٦٠(العينة من 

اإلبداعية قبل وبعد استخدام برامج الكمبيوتر وقائمة بمالحظة األطفال أثناء استخدامهم للكمبيوتر ، 
وكشفت نتائج الدراسة عن أن استخدام برامج الكمبيوتر اللوجو يشجع األطفال علي تكوين اتجاهات 

نه يسهل تعلم القراءة والكتابة بشكل أفضل ، كما وجد أنه ينمى قدرات األطفال إيجابية نحو التعلم ، كما أ
علي حل المشكالت كما ينمى القدرات اإلبداعية والمعرفية لديهم ، هذا باإلضافة إلي تشجيعهم علي قيم 

في التعاون وخاصة لدي ذوى االحتياجات الخاصة ، إال أن ذلك يتوقف علي قدرات المعلم وقوة مالحظته 
  .الكشف عن القوة الكامنة في هذه البرامج مما يشجع علي االستفادة القصوى من استخدام الكمبيوتر 

  
تـأثير بـرامج الكمبيـوتر الخاصـة بـالتفكير ) "١٩٨٨،  Bon, Curtisكيلرتـز  –بونـك ( وتناولت دراسـة 

تلميـــذ مـــن تالميـــذ ) ٤٠(والتـــي تمـــت علـــي " التقـــاربي والتباعـــدي علـــي التفكيـــر اإلبـــداعي والنقـــدي لألطفـــال
المرحلــة االبتدائيــة، تــم تقســيمهم عشــوائيا إلــى مجمــوعتين أحــداهما لبــرامج التفكيــر التقــاربي واألخــرى لبــرامج 

ســـاعة مـــع العديـــد مـــن مجموعـــات البـــرامج المخصصـــة  ٢٥التفكيـــر التباعـــدي، وحـــدث تفاعـــل علـــي مـــدي 
  :سة علي لتشجيع التالميذ علي مهارات التفكير، واشتملت أدوات الدرا

  .مسح الموقف اإلبداعي الذي قدمه سشينز  -
 .اختبار التفكير اإلبداعي الذي قدمه تورنس  -

 .اختبار التفكير النقدي الذي قدمه كورنل  -

ـــذ المشـــاركون فـــي مجموعـــة التفكيـــر التباعـــدي ســـجلوا درجـــات أعلـــي مـــن  ـــائج أن التالمي وأظهـــرت النت
عشــر داخــل اختبــار التفكيــر اإلبــداعي وكانــت هنــاك  مجموعــة التفكيــر التقــاربي فــي القياســات األربعــة

ذات داللـــة إحصـــائية، لـــم توجـــد فـــروض دالـــة إحصـــائيا فـــي اختبـــار  ١٤واحـــدة فقـــط مـــن المقارنـــات الــــ 
التفكيــر النقــدي أو فــي مســح الموقــف اإلبــداعي، ويوجــد ملحــق بــه قائمــة لمجموعــات البــرامج التــي تــم 

   .  البيانات اإلحصائية  استخدامها من جانب كل مجموعة، وجدول يبين
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فقد تناولت فاعلية التدريس بإستخدام كمبيوتر مصغر مجهز بلغة ) ١٩٩٠،   hausenهيسين (أما دراسة 
طفًال من المرحلة ) ٨٠(اللوجو في إكتساب مهارات اإلستعداد لدي أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وتكونت العينة من 

وٕاستخدم الباحث مقياس لقياس التغيرات في ) المكان والكم والزمن( مفاهيم سنوات وتناولت الدراسة ) ٤(العمرية 
أسبوعًا أما المجموعة التجريبية ) ١٢(مهارات اإلستعداد قبل استخدام الكمبيوتر وبعد استخدامه، وطبقت الدراسة لمدة 

المجموعة الضابطة الطريقة واستخدم مع ) الكم ، المكان ، الزمن (فقد أستخدم معها الكمبيوتر في تدريس مفاهيم 
التقليدية فى تدريس هذه المفاهيم ، أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال المجموعة 

وتم . التجريبية والضابطة حول إكتساب مهارات اإلستعداد المدرسي لصالح المجموعة التجريبية المستخدمة للكمبيوتر 
تدريس بإستخدام الكمبيوتر في زيادة معدل إكتساب أطفال ما قبل المدرسة لمهارات التوصل إلي مدى فاعلية ال

  .اإلستعداد المدرسي 
  

التأثير النسبي للممارسات اليدوية وممارسات ( تناولت ) ١٩٩٣،  Kim,sun,young(دراسة 
، وتكونت ) الكمبيوتر في تسلسل عملية التدريس دراسة للمفاهيم الحسابية والهندسية ألطفال الروضة

طفًال للمجموعتين التجريبية والضابطة في مرحلة رياض األطفال ، وقسم البرنامج ) ٣٥(العينة من  
  : المقدم لهذه المجموعات إلي ثالث وحدات وهي 

  ) . األشكال والعالقات ( تحتوي علي أنشطة الهندسة  :الوحدة األولي  - ١
 . سيم تحتوي علي أنشطة التسلسل والتق :الوحدة الثانية  - ٢

 . تحتوي علي أنشطة الجمع والطرح  :الوحدة الثالثة  - ٣

أستخدم مع المجموعة الضابطة الطريقة التقليدية في التدريس وبعض األدوات مثل السبورة الهندسية 
وأوضحت نتائج    Math Hard  or   Softwareوالمكعبات ، بينما المجموعة التجريبية استخدمت برامج الكمبيوتر 

، كذلك أوضحت )التسلسل والجمع والطرح ( قدم المجموعة التجريبية المستخدمة للكمبيوتر في اختبارات الدراسة ت
الدراسة أن ممارسات الكمبيوتر ترفع من قابلية تعلم الرياضيات ألنها تهيئ للطالب االنتقال من مراتب التفكير المادية 

  .هيأ لألطفال بيئة تعليمية أكثر إمتاعًا إلي مراتب التفكير المعنوية ، كما أظهرت أن الكمبيوتر 
  

منزل الرياضيات  التـي قدمـه " والتى كانت بعنوان )  ١٩٩٥دى ،  –أيريك  Eiric-D(اما دراسة 
، والتــى تــرى أن بــرامج الكمبيــوتر تســمح بالوصــول الســهل للرياضــيات ويتكــون برنــامج بنــاء المنــزل " ميلــى 

سنوات وهذه األنشطة السـبعة تؤكـد علـى األرقـام )  ٦ -٢( ن رياضيا من سبعة أنشطة وتناسب األعمار م
والعـــد والجمـــع والطـــرح واألنمـــاط وحـــل المســـائل والحجـــم واألشـــكال الهندســـية ، وتـــرى الدراســـة أن ســـتة مـــن 
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اسـتخدام التفكيـر التقـاربي األنشطة السبعة تشمل االكتشاف والسؤال واإلجابة فتجعل األطفـال قـادرون علـى 
الخبــرات تســـاعد فـــي بنــاء المفـــاهيم الرياضــية األساســـية ومهـــارات التفكيــر التـــي يحتاجهـــا  والتباعــدى، وهـــذه

  .األطفال إلعطاء معني للعامل الذي يحيط بهم 
دليــــل المســــتخدم للبرنــــامج يشــــمل معلومــــات مفصــــلة لكــــل األنشــــطة الســــبعة والمعلومــــات الفنيــــة الخاصــــة 

  .بمتطلبات النظام 
  

االستخدام الفعال للكمبيوتر بالنسبة  )١٩٩٧،   Clementsكليمنتس ( فقد تناولت دراسة 
لألطفال الصغار، وذلك لمعرفة أثر استخدام الكمبيوتر مع األطفال الصغار وكيفية استخدامه بفعالية أكثر 
، وتتمثل األدوات في بطاقة مالحظة وبرامج لتعليم الرياضيات والعلوم بالكمبيوتر ، وقد أظهرت النتائج 

التعليم يمكن أن تغير طريقة تفكير األطفال وما يتعلمونه ، وأساليب تفاعلهم مع بعضهم  أن تكنولوجيا
البعض ومع الكبار وأيضًا استخدامه بفاعلية في التأكيد علي مهارات حل المشكالت وتطويرها ، ويري 

رفي مع تأثر الباحث أن الكمبيوتر يعتبر عامًال مساعدًا من أجل تنمية التفاعل االجتماعي واللعب المع
  . تفاعل األطفال بالبرنامج المستخدم 

  
الكمبيوتر والتعلم في الطفولة المبكرة ، : دراسة زيادة التعلم  )١٩٩٨،  Sengسينج ( وأجري 

وتقدم هذه الدراسة نموذجًا للعالقة بين تطوير الطفل وممارسات التعلم المناسب واستخدام الكمبيوتر في 
: لدراسة معلومات عن ستة جوانب لنمو الطفل وكل منها تم مناقشته وهي الطفولة المبكرة ، وشملت ا

النمو االجتماعي، النمو العاطفي واالنفعالي والنمو المعرفي ومهارات التفكير والنمو الجسمي ، وقد 
أظهرت النتائج أن الكمبيوتر يمكن أن يكون آداة فعالة لزيادة المهارات االجتماعية واللغوية والمعرفية 

تؤكد النتائج كذلك علي تأثير الكمبيوتر علي مجاالت حل المشكالت والتفكير االنعكاسي والنمو المعرفي و 
  . لألطفال الصغار 

  
دراسـة بعنـوان كيـف يحـل األطفـال المشـاكل البيئيـة ) ٢٠٠٠وآخـرون ،  Sheehy& etal(كمـا أجـري 

لدراسة تطور واستخدام مثيـرين بـالكمبيوتر ، وتصف ا" باستخدام المثيرات بالكمبيوتر لبحث التفكير المنظم 
طفال ، وأظهـرت نتـائج )  ٣٢( من اجل فحص التفكير المنظم وحل المشاكل البيئية لدى األطفال وعددهم 
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الدراسة أن األطفال األكبر عمرا أدوا بشكل يفوق األصـغر سـنا والـذي مـالوا بوضـوح اكثـر للتفكيـر السـحري 
  .ة التي تبدو معقدة قد ال تفسر هكذا من جانب األطفال أن المشاكل البيئي إلىمما يشير 

  
وكانت الدراسة بعنوان اللعب الفردي ومهارات التفكير  )٢٠٠٣،   Lioyd & Home(دراسة 

) ٣٠(طفال و ) ٤٢(طفال وطفلة منهم ) ٧٢(التقاربي والتفكير التباعدي وتمت علي عينة مكونة من 
ل اللعب الفردي وأنواع المواد المستخدمة ، وأشتملت أدوات سنوات وتم تسجي) ٤.٥(طفلة بمتوسط عمر 

لقياس التفكير   TCAM (Torrance 1981)الدراسة علي اختبار التفكير اإلبتكاري في الحركة واآلداء 
واإلختبار الفرعي لتكملة الصورة في مقياس وكسلر لقياس التفكير التقاربي ،  PPVTواختبار .التباعدي 

ن سلوك قله الكالم يرتبط سلبًا وبقوة بالتفكير التقاربي والتباعي أكثر من إرتباط اللعب وأظهرت النتائج أ
الفردي بالنشاط واللعب الفردي بسلبية بينما اللعب الفردي بنشاط فقد إرتبط بقوة بالتفكير التباعدي ، 

طرق مقصودة ( ستخدام واإل) مفتوحة او مغلقة الطرف( وقامت الدراسة بدراسة اإلرتباط بين أشكال المواد 
ولقد تم مناقشة النتائج . مهارات التفكير  -ب.  أشكال الألعبين بطريقة فردية  -و أ) غير مقصودة  –

في ضوء التقدم النظري الحالي في فهم أشكال اللعب الفردي وربطه بمهارات التفكير ولقد تم تقديم 
  . دراسة بمرحلة ما قبل المدرسة توصيات عملية لدعم اللعب الفردي واالنعزالي في فصول ال

وكانــت الدراســة اســتخدام أدوات الكمبيــوتر لجعــل )  ٢٠٠٤،  Hochman of wexler( أمــا دراســة 
من مشرفى أو معلمات دور ريـاض األطفـال  ١٢المدرسين واألطفال يفكرون وتمت الدراسة على عينة من 

ام برنــامج تطــور مهنــى وهــو التعلــيم فــي ورش ، وتشــارك هــذه الدراســة االكتشــافات العلميــة الحديثــة باســتخد
العمــل فــي المســتقبل حــول أدوات التفكيــر التفــاعلى ، حيــث تــم فــى ورش العمــل التوضــيح لمعلمــات ريــاض 
األطفـــال كيفيـــة اســـتخدام أدوات الكمبيـــوتر مـــع األطفـــال المخصصـــة لتطـــوير مهـــارات التفكيـــر العليـــا وربـــط 

قـــائم علـــى أنشـــطة الـــتعلم وأظهـــرت النتـــائج ان المعلمـــات مثـــل التكنولوجيـــا والمضـــمون المتنـــوع مـــع مشـــروع 
  .األطفال متعلمين فى عملية الفهم لمهارات التفكير العليا والمفاهيم التى تستهدفها األدوات 

أنــواع أنظمــة الكمبيــوتر " بعنــوان " دراســة )  ٢٠٠٥،  Brown & curtisبــون كــارتز ( وأجــرى 
وقامـت هـذه الدراسـة مـن اجـل التكامـل الفعـال ) الفصـل اإلليكترونـي  " (التى تساعد األطفـال علـى التفكيـر 

للكمبيـــوتر فـــى تعلـــيم التالميـــذ مهـــارات التفكيـــر وهـــذا أمـــر ضـــروري للغايـــة وكـــان هـــدف الدراســـة هـــو تقـــديم 
عمليات التفكير المناسبة لتتكامـل مـع وظيفـة برنـامج الكمبيـوتر وذلـك بتصـنيف األنظمـة بأنواعهـا ومقابلتهـا 

طفـال وخلصـت النتـائج الـى انـه يمكـن للمعلمـين )  ٦٠( ات التفكيـر المرغوبـة وتمـت الدراسـة علـى مع مهـار 
أن يضعوا خطط الدروس واألنشطة التـى تعلـم المهـارات المحـددة وأيضـا العمليـات المعقـدة التـى سـوف تعـد 

  .األطفال من اجل حل المشاكل على مدى الحياة 
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  تعقيب علي البحوث والدراسات السابقة
  

من خالل تناولنا للعرض السابقة للدراسات السابقة أستطاعت الباحثة أن تستخلص مجموعة من النقاط 
  : سيتم بلورتها من خالل السطور التالية 

  

ان الدراسات التي تناولت تنمية مهارات التفكير التقاربي بصفة خاصة لدي أطفال ما قبل  - ١
  . ة المدرسة نادرة أو محدودة حسب حدود علم الباحث

يلعب الكمبيوتر دورًا هامًا في العملية التعليمية ، حيث أنه يزيد من التحصيل الدراسي لألطفال عمومًا كما  - ٢
يتميز بكفاءة عالية في تعليم أطفال ما قبل المدرسة ، وعلي وجه الخصوص المفاهيم الرياضية ومهارات 

وأيضا حل المشكالت البيئية ، ويزيد ) ن ويسار يمي( القراءة والكتابة والمهارات اللغوية ومفهوم االتجاهات 
بل أيضًا يستخدم بفاعلية . من قدرة األطفال علي التذكر هذا باإلضافة إلي قدرته علي اختزال زمن التعلم 

قي تعليم األطفال ذوى االحتياجات الخاصة كوسيلة عالجية لألطفال ذوى فرط النشاط والحركة ، وذلك من 
ومن الدراسات التي أكدت علي . ي اإلنتباه بإستخدام برامج ذات مواصفات خاصة خالل زيادة قدرتهم عل

، ودراسة ) ١٩٩٨(، دراسة سوزان كارلسون )١٩٩٥(، دراسة إيريك ) ١٩٨٧(ذلك دراسة جيمس هوت 
، شيهي وأخرون ) ٢٠٠٠(، أمل محمد أحمد ) ١٩٩٨(، ماجد مصطفي حافظ ) ١٩٩١(وفاء كفافى 

 ) . ٢٠٠٣(محمد أمين ، ودراسة هبة ) ٢٠٠٠(

يلعب الكمبيوتر دورًا مهمًا في زيادة النضج المعرفي وتنمية مهارات التفكير وتنمية القدرات اإلبداعية  - ٣
، والقدرة علي حل المشكالت لدي أطفال ما قبل ) ٢٠٠٥(والتفكير النقدي كما في دراسة براون كارول 

، دراسة جيمس )١٩٨٤(ية كما في دراسة برادي وهيل المدرسة وأيضًا في تنمية المهارات اإلدراكية والحس
، ودراسة وكسلر )  ١٩٩٧( ، ودراسة دريفس فرانكن  )١٩٩٤(، دراسة شيري فاتورز ) ١٩٨٧(هوت 

في حين أكدت دراسة ميتشل                     هينجر ) ١٩٨٨(ودراسة بونك وكارتز )٢٠٠٤(وهيتشمان 
 . قليدية إلثراء قدرات األطفال اإلبداعية قبل أن يستخدموا الكمبيوتر علي أهمية أستخدام المواد الت) ١٩٩٤(

ومن هنا تري الباحثة أنه يمكن استخدام الحاسب اآللي في تنمية بعض مهارات التفكير التقاربي 
لدي أطفال الروضة وذلك من خالل تصميم برنامج تدريبي للحاسب اآللي يمكن أن يساعد في 

فقت بعض الدراسات علي أن نوع البرامج المقدمة للطفل يلعب دورًا تحقيق هذا الغرض حيث أت
هامًا في تحقيق وتنمية الهدف الذى يسعي إليه هذا البرنامج كما في البرامج التي تعمل علي 
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ومن الدراسات التي أكدت علي . زيادة التفاعل اإلجتماعي وتنمية المهارات اللغوية والرياضية 
، ) ٢٠٠٣(، هبة محمد أمين ) ٢٠٠٠(، ودراسة رانيا محمد قاسم ) ١٩٩٥(ذلك دراسة إيريك 

  ) . ٢٠٠٠(، وأمل محمد أحمد ) ١٩٩٨(ودراسة ماجدة مصطفي 
 

عدم وجود فروق بين إتجاهات األطفال الذكور واإلناث نحو أستخدام الكمبيوتر في المراحل  - ٤
:  ٧رية المتقدمة من عمر العمرية المبكرة وتظهر الفروق في أتجاهات األطفال في المراحل العم

كما أن إتجاهات األطفال نحو الكمبيوتر تلعب دورًا هامًا وبارزًا في تصميم البرامج . سنوات  ١٠
) ١٩٩٠(، بيرنهاد       ) ١٩٨٥(التي تقابل احتياجاتهم وأكدت ذلك دراسة ويلدر مكاي وكوبر 

 . 

المختلفة الستخدامات الكمبيوتر ،  واستفادت الباحثة من هذه الدراسات في التعرف علي الجوانب
سواء في الناحية التعليمية أو استخدامه كوسيلة عالجية ، كما ساعدت في التعرف علي اآلثار 

  . السلبية واإليجابية الناجمة عن استخدام األطفال للكمبيوتر
وكانت لهذه الدراسات أهمية خاصة في التعرف علي كيفية دراسة الموضوع من حيث العينة 

اختيار األدوات وكيفية التطبيق وبناء اإلطار النظري ومن خالل استعراض الباحثة للدراسات و 
سنوات  وذلك  ٦:  ٥السابقة وجدت أن أغلب الدراسات السابقة كانت عينتها في الفترة  من 

لطبيعة النمو العقلي والمعرفى لألطفال في هذه المرحلة ولقدرة الطفل علي إكتساب المفاهيم 
ية والرياضية واإلجتماعية واللغوية وغيرها في تلك الفترة الحساسة في حياة الطفل ، وهذه العلم

  . هي نفس المرحلة العمرية لألطفال عينة الدراسة الحالية 
  

ومن خالل االستعراض السالف للدراسات السابقة تري الباحثة أنه ال توجد دراسة سابقة تناولت * 
م الحاسب اآللي في تنمية بعض مهارات التفكير التقاربي ألطفال الروضة ، فعالية برنامج تدريبي بإستخدا

وبالتالي إهتمام الدراسة الحالية بالوقوف علي تأثيرات التقنيات الحديثة وبخاصة الكمبيوتر الذي غذى 
التقنية العالم بأسره وعالقته بالمتغيرات اإلجتماعية وذلك للفت النظر للدور الحيوي والتأثير الفاعل لهذه 
  . الحديثة علي المجتمع بأسره وبخاصة علي تفكير وعقول براعم اليوم ورجال الغد من أبناء المجتمع 

  

  : فروض الدراسة الحالية 
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في ضوء اإلطار النظري والدراسات والبحوث التي تم إستعراضها يمكن صياغة الفروض التالية 

 . كلة الدراسة كإجابات محتملة عن التساؤالت التي سبق عرضها في مش

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في  -

 . مهارات التفكير التقاربي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي لصالح القياس البعدي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة الضابطة والتجريبية  -

ي مهارات التفكير التقاربي بعد تطبيق البرنامج التدريبي علي المجموعة التجريبية لصالح ف

 . المجموعة التجريبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في  -

  . القياسين البعدي والتتبعي لمهارات التفكير التقاربي 
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  الفصل الرابع 

  الطريقة واإلجراءات

   

  مقدمة . 

  عينة الدراسة 

  أدوات الدراسة . 

  أدوات ضبط العينة  -أ
  مقياس جود إنف ھاريس للذكاء  - 

  مقياس المستوي االجتماعي االقتصادي الثقافي المطور لألسرة المصرية -

  أدوات القياس  -ب
 مقياس مھارات التفكير التقاربي لطفل الروضة -

ر  - ارات التفكي ة مھ ي لتنمي ب اآلل تخدام الحاس دريبي باس امج الت البرن

 التقاربي لطفل الروضة 
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  : مقدمة 
يتنـــاول هـــذا الفصـــل الطريقـــة واإلجـــراءات المرتبطـــة بالدراســـة ويتضـــح هـــذا الفصـــل توصـــيف عينـــة 

  . الدراسة من أطفال الروضة التي تم استخدامها لتحقيق الهدف من الدراسة
راسة متمثلة في أدوات ضبط العينة وأدوات القياس كما يتضمن الفصـل خطـوات تخطـيط أدوات الد  

وتنفيذ البرنامج التدريبي وكذلك أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة للتحقق من الفـروض والتـي تتمثـل فـي 
اربي لـدي اختبار مدي فعالية برنامج تدريبي باستخدام الحاسب اآللـي فـي تنميـة بعـض مهـارات التفكيـر التقـ

  .عينة من أطفال الروضة
  -:وللتأكد من تحقيق التجانس بين أطفال العينة فقد تم تثبيت العوامل اآلتية 

  .سنوات  ٦-٥يتراوح أعمار األطفال من : السن  )١
 .من ذوي الذكاء المتوسط : الذكاء  )٢

 .ينتمون إلى مستويات اجتماعية اقتصادية ثقافية متوسطة : البيئة  )٣

 .جميع األطفال يعيشون مع والديهم داخل أسر مترابطة : المناخ األسرى  )٤

  
  -:مصادر العينة 

يـــتم اختيـــار عينـــة الدراســـة مـــن روضـــة الناصـــرية بمدينـــة الزقـــازيق والتابعـــة إلدارة غـــرب الزقـــازيق 
التعليميــة وهــي مــن الروضــات الحكوميــة والملحقــة بمــدارس الحلقــة األولــي مــن التعلــيم األساســي وقــد شــملت 

طفــال وطفلــة تراوحــت أعمــارهم مــا بــين الخامســة والسادســة، وقــد تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين ) ٤٠(العينــة 
  . طفال وطفلة ) ٢٠(طفال وطفلة واألخرى ضابطة وبلغ عددها ) ٢٠(أحدهما تجريبية وبلغ عددها 

  
  )١(جدول 

  )لثقافيالمستوي االجتماعي واالقتصادي وا -الذكاء –العمر (تجانس أفراد العينة في متغيرات 
  

 قيمة معامل االلتواء االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي المتغيرات

 ٠.٠٩٩ ٥.٥٢ ٥٩.٨٧ العمر - ١

 ٠.١٧٦ ٢.٦٤ ٧٧.٨٠ الذكاء - ٢

المستوي االجتماعي  - ٣
 واالقتصادي والثقافي

٠.١٦٤ ٣.٥١ ٣١٥.٧٢ 
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وجميعها تنحصـر  ٠.١٦٤،  ٠.٠٩٩أن قيمة معامل االلتواء تراوح ما بين ) ١(يتضح من الجدول السابق 
  .مما يؤكد اعتدالية التوزيع  ١±ما بين 

  
  )٢(جدول 

  تجانس أفراد العينة في مستوي بعض مهارات التفكير التقاربي ألطفال الروضة
 قيمة معامل االلتواء االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي المتغيرات

 ٠.٥٨٧ ٢.٠٥ ١٩.٠٥ األشكال

 ٠.٨٤٣ ٠.٨٧٤ ٨.٨٣ الرموز

 ٠.٥٩٩ ٠.٧٢٩ ١٠.٦٨ المعاني

  ١.٧٧  ٠.٣٨٥  ٤.١٤  المواقف السلوكية
  ٠.٣٧٦  ٢.٧٧  ٤٢.٧٣  المجموع

  
وجميعهـــا ) ١.٧٧،  ٠.٥٨٧(أن قيمـــة معامـــل االلتـــواء تراوحـــت مـــا بـــين ) ٢(يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق 

  .ال الروضةمما يؤكد علي اعتدالية التوزيع في مستوي مهارات التفكير التقاربي ألطف ١±تنحصر بين 
  :كما قامت الباحثة بالتأكد من التجانس بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات التالية 

  .العمر الزمني  -١
 .مستوي الذكاء  -٢

 .المستوي االجتماعي واالقتصادي والثقافي  -٣

 .مستوي المهارات االجتماعية  -٤

  
  :العمر الزمني ) ١(

  
سنوات، وتم ) ٦-٥(ممن تتراوح أعمارهم بين ) يبية والضابطةالتجر (تم اختيار أطفال المجموعتين 

الرجوع إلى ملفـات األطفـال بالروضـة للحصـول علـي تـاريخ المـيالد الخـاص بكـل طفـل، وتـم حسـاب العمـر 
  .بالشهور وٕايجاد الفرق بين متوسطي أعمار أفراد المجموعتين 
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  )٣(جدول 

  مجموعتين التجريبية والضابطةوداللتها للفروق بين متوسطي أعمار ال) ت(قيمة 
  

 البيان
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوي الداللة)ت(قيمة 

 ٥.٦٢ ٥٩.٤٠ )٢٠= ن(المجموعة التجريبية 

 غير دالة ٤٦٠
 ٥.٥٣ ٦٠.١٠ )٢٠= ن(المجموعة الضابطة 

  
عند مستوي  وهي غير دالة إحصائيا ٠.٤٦٠بلغت ) ت(أن قيمة ) ٣(ويتضح من الجدول السابق 

  .مما يدل علي تكافؤ المجموعتين في العمر الزمني  ٠.٠٥
  
  :مستوي الذكاء ) ٢(

ولتحقيق التجانس بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في مسـتوي الـذكاء اسـتخدمت الباحثـة 
لقيــاس مســتوي الــذكاء ألطفــال المجمــوعتين ويوضــح الجــدول التــالي  Good enoughاختبــار جودانــف 

  .يجة ذلك نت
  )٤(جدول 

  وداللتها للفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوي الذكاء) ت(قيمة 
  

 البيان
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوي 
 الداللة

 ٢.٨٥ ٧٨.٠٠ )٢٠= ن(المجموعة التجريبية 
٠.٤١٢ 

غير 
 ٢.٥٦ ٧٧.٧٠ )٢٠= ن( المجموعة الضابطة دالة

  
وهــي غيــر دالــة إحصــائيا ممــا يــدل علــي  ٠.٤١٢بلغــت ) ت(أن قيمــة ) ٤(ويتضــح مــن الجــدول الســابق 

  .تكافؤ المجموعتين في مستوي الذكاء 
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  :المستوي االجتماعي واالقتصادي والثقافي ) ٣(
محمــد بيــومي (يــتم تطبيــق مقيــاس المســتوي االجتمــاعي واالقتصــادي والثقــافي المطــور، إعــداد 

علـــي مجمـــوعتين وحســـاب داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطي درجـــاتهم ويوضـــح الجـــدول التـــالي ) ٢٠٠٠ليـــل، خ
  .نتيجة ذلك

  )٥(جدول 
وداللتها بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في المستوي االجتماعي ) ت(قيمة 

  .واالقتصادي والثقافي 

 المتغيرات
سط المتو

الحسابي
 )ت(قيمة االنحراف المعياري

مستوي 
 الداللة

 ٣.٧٣ ٣١٥.٧٥ )٢٠= ن(المجموعة التجريبية 
 غير دالة ٠.٠٥٢

 ٣.٤٤ ٣١٥.٧٠ )٢٠= ن(المجموعة الضابطة 

  
وهي غير دالـة إحصـائيا عـن مسـتوي  ٠.٠٥٢بلغت ) ت(أن قيمة ) ٥(ويتضح من الجدول السابق 

  .تماعي والثقافي مما يدل علي تجانس العينة في المستوي االقتصادي واالج) ٠.٠١(
  
  :مستوي مهارات التفكير التقاربي ) ٤( 

الرمـوز  –األشـكال ( قامت الباحثة بتطبيـق مقيـاس مهـارات التفكيـر التقـاربي لطفـل الروضـة إعـداد 

علـي عينـة الدراسـة بمجموعتيهـا التجريبيـة والضـابطة قبـل تطبيـق البرنـامج ) المواقف السلوكية –المعاني  –

  .نتيجة ذلك) ٦(ويوضح الجدول التالي للتأكد من تجانسها 
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  )٦(جدول 
وداللتها للفروق بين متوسطات رتب الدرجات للمجموعتين  Zنتائج اختبار مان وتني وويلكوكسون وقيمة 

  .التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج علي مقياس مهارات التفكير التقاربي 
  ٢٠= علما بأن ن ) القياس القبلي(

  

المجموعة األبعاد
متوسط 
الرتب

مجموعة 
الرتب

U W Z 
مستوي 
 ةالدالل

 األشكال
 ٤٠١.٥٠ ٢٠.٠٨ تجريبية

غير ٠.٢٣٦ ٤٠١.٥٠ ١٩١.٥٠
 ٤١٨.٥٠ ٢٠.٩٢ ضابطة دالة

 الرموز
 ٤٠٢.٠٠ ٢٠.١٠ تجريبية

٠.٢٣٢ ٤٠٢.٠ ١٩٢.٠
غير 
 ٤١٨.٠٠ ٢٠.٩٠ ضابطة دالة

 المعاني
 ٤٠١.٥٠ ٢٠.٠٨ تجريبية

غير ٠.٢٥١ ٤٠١.٥٠ ١٩١.٥٠
 ٤١٨.٥٠ ٢٠.٩٢ ضابطة دالة

 المواقف السلوكية
 ٤٠٠.٠٠ ٢٠.٠٠ تجريبية

٠.٤١١ ٤٠٠.٠ ١٩٠.٠
غير 
 ٤٢٠.٠٠ ٢١.٠٠ ضابطة دالة

 المجموع الكلي
 ٣٩٧.٥٠ ١٩.٨٨ تجريبية

غير ٠.٣٤٢ ٣٩٧.٥٠ ١٨٧.٥٠
 ٤٢٢.٥٠ ٢١.١٣ ضابطة دالة

  
وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين المجمــوعتين التجريبيــة  عــدم) ٦(ويتضــح مــن الجــدول الســابق 

علي مقياس مهارات التفكير التقاربي و أبعاده ) القياس القبلي(والضابطة قبل تطبيق البرنامج 
  .مما يدل علي تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس مهارات التفكير التقاربي 



  

  
-٩٢-

  الطريقة واإلجراءات 
  الفصل الرابع

  :أدوات الدراسة : ثانيا
ثــة بمجموعــة مــن المقــاييس لتحقيــق التجــانس بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة اســتعانت الباح

ولقياس متغيرات الدراسة باإلضافة إلـى البرنـامج التـدريبي السـتخدام الحاسـب اآللـي وفيمـا يلـي عـرض لهـذه 
  .المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية 

  
  :أدوات ضبط العينة ) ١

ترجمـة وٕاعـداد  Good Enough - Harris Draw -Amantest: لـذكاء ل" جود إنف هاريس"مقياس  -أ
  ) .١٩٨٠مصطفي فهمي، (
  

  -:وصف االختبار * 
هــو اختبــار غيــر لفظــي وهــو مــن المقــاييس المجمعــة، ومنــه يطلــب مــن المفحــوص أن يرســم صــورة 

ردات لرجل علي أفضل نحـو يسـتطيعه ويكـون التقـدير علـي أسـاس دقـة الطفـل فـي المالحظـة ومجموعـة مفـ
فاطمــــة ) (١٣.٥ – ٣.٥(مفــــردة للمــــرأة ويصــــلح لألطفــــال مــــن عمــــر ) ٧١(مفــــردة للرجــــل ) ٧٣(المقيــــاس 

  )١١٩ – ١١٢: ١٩٨٣حنفي، 
  

  :تعليمات االختبار * 
تتلخص تعليمات هذا االختبار بأن تطلـب الباحثـة مـن األطفـال اسـتبعاد كـل شـئ أمـامهم فيمـا عـدا 

ل أن يرسم صـورة لرجـل مـع حـث األطفـال علـي رسـم رجـل ورقة بيضاء وقلم رصاص ثم يطلب من كل طف
  .في أحسن صورة 

  
  :صدق وثبات المقباس * 

بتقنــين هــذا ) ١٩٨٣(تــم اســتخدام هــذا االختبــار فــي عــدد مــن الدراســات المصــرية ،وقامــت فاطمــة حنفــي 
ة ســـنوات مـــن محافظـــات القـــاهر ) ٦-٣(االختبـــار علـــي عينـــة كـــم أطفـــال الروضـــة تتـــراوح أعمـــارهم مـــا بـــين 

والجيــزة، والفيــوم، والدقهليــة، وأســفرت النتــائج عــن معامــل صــدق باســتخدام صــدق المحــك اختبــار ســتانفورد 
وهـو أيضـا معامـل ) ٠.٩٨(وهو صدق مرتفع، ومعامل ثبات بطريقة إعـادة االختبـار ) ٠.٧٩(بينية للذكاء 
  .ثبات مرتفع 
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طفــل وطفلــة ) ١٠٠(قوامهــا  وقامــت فوقيــة حســن بتقنــين هــذا االختبــار حيــث تــم تطبيقــة علــي عينــة
بينمــا ) ٠.٧٤(ســنوات بطريقــة إعــادة االختبــار حصــلت علــي معامــل ثبــات ) ٧-٥(تتــراوح أعمــارهم مــا بــين 

  ) .٨٣-٨٢: ١٩٨٨فوقية حسن، ) (٠.٨٦(معامل الصدم الذاتي الي حوالي 
مة بإعادة تقنين االختبار في دراستها االحتياجات الناشئة الالز ) ٢٠٠٠(وقامت فوقية حسن 

طفــل وطفلــة مــن أطفــال ) ٨٠(دراســة تشخيصــية عالجيــة علــي عينــة قوامهــا . لــتعلم طفــل الروضــة 
) ٠.٠١(وهـو دال عنـد مسـتوى     )  ٨٠( الروضة، وكان معامل االرتباط بطريقـة إعـادة التطبيـق 

  ) . ٠.٩٤( بينما كان معامل الصدق 
  
  -:مصرية مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي لآلسرة ال - ب

  )  ٢٠٠٠( محمد بيومى خليل / إعداد 
تم استخدام هذا المقياس لتحقيق التجانس ألفراد العينة حيث تم اختيـارهم مـن المسـتوى المتوسـط 
ويهــدف هــذا المقيــاس إلــى تقــدير المســتوى االجتمــاعي االقتصــادي الثقــافي مــن خــالل ثالثــة ابعــاد 

  -:اساسية وهى 
  
الوســط االجتمــاعي ، وحالــة الوالــدين ، العالقــات األســرية ويشــمل  -:المســتوى االجتمــاعي  - أ

والمنـــاخ االســـرى الســـائد ، وحجـــم االســـرة ، والمســـتوى التعليمـــي ألفـــراد األســـرة ، ونشـــاطهم 
  . المجتمعي ، والمكانة االجتماعية لمهنهم 

ويشــمل المكانــة االقتصــادية لمهــن أفــراد األســرة ، مســتوى معيشــة  -:المســتوى االقتصــادى  -  ب
ة ، ومســتوى األجهــزة واألدوات المنزليــة ، ومعــدل اســتهالك األســرة أو معــدل إنفــاق االســرة االســر 

على التعلـيم ، والخـدمات الترويجيـه ، واالحتفـاالت والحفـالت ، والخـدمات المعاونـة ، والمظهـر 
 .الشخصى والهندام الفراد االسرة 

، والمواقـف الفكريـة لالسـرة ، ويشمل االهتمامات الثقافية داخل االسرة  -:المستوى الثقافى  - ج
 .واتجاه االسرة نحو العلم والثقافة ، ودرجة الوعى الفكرى ، والنشاط الثقافى الفراد االسرة 
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ويعطــى الممنــوح ثــالث درجــات مســتقلة بمعــدل درجــة واحــدة لكــل بعــد ، كمــا يعطــى درجــة 
 –مرتفـــع  –مرتفـــع جـــدا ( واحـــدة كليـــة لإلبعـــاد الثالثـــة تتـــوزع علـــى عـــدد المســـتويات وهـــى 

  ) .منخفض جدا  –منخفض  –دون المتوسط  –متوسط 
  -:صدق المقياس * 

تم حسـاب صـدق المقيـاس مـن خـالل طريقـة المقارنـة الطرفيـة حيـث تـم تقنـين المقيـاس علـى 
عينــة مــن المجتمــع المصــرى مــن ابنــاء الريــف والحضــر مــن طــالب الثــانوى ، وطــالب الجامعــات ، 

الب وطالبـة وكانـت قيمـة ت علـى الصـدق التمييـزى للمقيـاس دالـة ط)  ٥٠٠( وقد بلغت هذه العينة 
وذلــك بالنســبة لإلبعــاد الثالثــة الدرجــة  ٢٣.٨،  ١٢.٦) ت ( حيــث كانــت قيمــة  ٠.٠١جميعهــا عنــد 

  .الكلية للمقياس 
  

  -:ثبات المقياس * 
،  ٠.٩٢تــم حســاب ثبــات المقيــاس بطريقــة إعــادة االختبــار وتراوحــت معــامالت الثبــات بــين 

  ) . ٢٠٠٠محمد بيومي، . (  ٠.٠١وهى قيم دالة عند  ٠.٩٧
  
  -:أدوات القياس  - ٢
  
  -) :إعداد الباحثة ( مقياس مهارات التفكير التقاربى لطفل الروضة  - أ

ظهــرت الحاجــة إلعــداد مقيــاس لتنميــة مهــارات التفكيــر التقــاربى لطفــل الروضــة نظــرا لعــدم 
حالية في حدود علم الباحثـة ، لـذلك قامـت الباحثـة وجود مقاييس عربية تحقق الغرض من الدراسة ال

الرمـوز  –األشـكال ( بإعداد مقياس مهارات التفكير التقـاربى لطفـل الروضـة والـذي تمثـل أبعـاده فـي 
  ) .المواقف السلوكية  –المعاني  –

وقـــد اســـتفادت الباحثـــة مـــن عـــدة مقـــاييس ســـالفة فـــي بنـــاء المقيـــاس الحـــالي وتقنينـــه ، هـــذا 
ى االطـــالع علـــى المراجـــع والدراســـات النظريـــة التـــي تناولـــت مهـــارات التفكيـــر التقـــاربى باإلضـــافة إلـــ

  وأبعاده 
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) عوامــل التفكيــر المعرفــي( فقــد تــم بنــاء المقيــاس اســتنادا إلــى قــدرات أو مهــارات التفكيــر التقــاربى * 
أساسين همـا  كما تناولتها نظرية جلفورد في التكوين العقلي ، حيث تنقسم قدرات اإلنتاج إلى قسمين

  .اإلنتاج التباعدى ) ٢.            (اإلنتاج التقاربى ) ١(          -:
وفــى أولهــا يــتم إنتــاج معلومــات صــحيحة أو محــدودة مســبقا أو متفــق عليهــا أمــا ثانيهمــا فيــتم 

: ١٩٩٥محمــود محمــد غــانم ، ( إنتــاج معلومــات متنوعــة متعــددة دون أن يكــون هنــاك اتفــاق مســبق 
٣١ . (  

عوامـل التفكيـر المعرفـي ( م إعداد مواقف المقياس استنادا إلى قـدرات التفكيـر التقـاربى وقد ت
وقــــد قامــــت )  ٣٠٢-٣٠٨:  ١٩٩٠فــــؤاد أبــــو حطــــب ، ( عــــامال  ٢٨ويبلــــغ عــــدد هــــذه العوامــــل ) 

الباحثة في إعدادها لهذا المقياس باالستعانة بالعديـد مـن المقـاييس التـي  سـاعدت فـي بنـاء المقيـاس 
  -:باالطالع أو في طريقة إعداد المقياس مايلى  سواء كان

وقـــد اســتفادت الباحثـــة )  ١٩٩٦( محمــد عمــاد الـــدين إســماعيل واخــرون / إعـــداد : مقيــاس اللغــة  -
والمقابـل ) مقيـاس اللغـة ( بالمقياس الفرعي الخامس لمقاييس النمو النفسي لطفـل مـا قبـل المدرسـة 

مقــاييس النمــو النفســي للطفــل مــا قبــل المدرســة التــي للشــريحة العمريــة موضــوع الدراســة ، وهــو أحــد 
( أعــدها أعضــاء مشــروع الوالديــة وتنميــة الطفــل تحــت إشــراف المجلــس القــومي للطفولــة واألمومــة 

  ) . ٢٠٠٣هبه أمين ، 
يهـدف هـذا  -: ١٩٩٨محمـد احمـد محمـود / مقياس المهارات االجتماعية ألطفـال الروضـة إعـداد  -

ـــــى تقـــــدير مجموعـــــة مـــــ ـــــة ألطفـــــال الروضـــــة وهـــــى المقيـــــاس إل ـــــد( ن المهـــــارات االجتماعي  -التقلي
وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن المواقــف الشخصــية والممارســات الحياتيــة ) التعــاون  -االســتقاللية

 .ولعب األدوار ، وتقليد النماذج ومواقف اللعب ومواقف اجتماعية 

 -:بناء مقايس مهارات التفكير التقاربى لطفل الروضة  -

ــالتفكير بصــفة عامــة ومهــارات مــن خــالل اإلطــ ار النظــري والدراســات والبحــوث الســابقة التــي اهتمــت ب
  .التفكير التقاربى بصفة خاصة في تحديد أبعاد مهارات التفكير التقاربى 

ســاعدت فــي بنــاء المقيــاس ســواء أكــان بــاالطالع أو فــي طريقــة إعــداد المقيــاس ومــن هــذه المقــاييس مــا 
  -:يلي 
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  )  ١٩٩٦محمد عماد الدين إسماعيل واخرون ، / د إعدا. ( مقياس اللغة 

مقيـاس (وقد استعانت الباحثـة بالمقيـاس الفرعـي الخـامس لمقـاييس النمـو النفسـي لطفـل مـا قبـل الدراسـة 
والمقابـل للشـريحة العمريـة موضـع الدراسـة ، وهـو أحـد مقـاييس النمـو النفسـي لطفـل مـا قبـل المدرسـة ) اللغة

هبـة . ( والدين وتنمية الطفل تحت إشراف المجلس القومي للطفولـة واألمومـة التي أعدها أعضاء مشروع ال
  ) . ٢٠٠٣أمين ، 

  
  -) : ١٩٩٨محمد احمد محمود ، : إعداد : ( مقياس المھارات االجتماعية ألطفال الروضة 

 –التقليــد (يهــدف هــذا المقيــاس إلــى تقــدير مجموعــة مــن المهــارات االجتماعيــة ألطفــال الروضــة وهــى 
وذلـــك مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن المواقـــف الشخصـــية والممارســـات الحياتيـــة ولعـــب ) التعـــاون –تقاللية االســـ

  .األدوار ، وتقليد النماذج ومواقف اللعب ومواقف اجتماعية 
  

  -:بناء مقياس مھارات التفكير التقاربى لطفل الروضة 

ــالتفكي ر بصــفة عامــة ومهــارات مــن خــالل اإلطــار النظــري والدراســات والبحــوث الســابقة التــي اهتمــت ب
التفكيـــر التقـــاربى بصـــفة خاصـــة تـــم تحديـــد أبعـــاد مهـــارات التفكيـــر التقـــاربى وتعريفهـــا إجرائيـــا والتـــي تـــم فـــي 

  -:ضوئها بناء المقياس الحالي وهذه المكونات هي 
  Formals :األشكال  - ١
 Symboles: الرموز  - ٢

 Meaning :المعاني  - ٣

 :المواقف السلوكية  - ٤

  
ته األوليـة مـن مجموعـة مـن العبـارات لكـل عبـارة ثـالث اسـتجابات ولكـل ويتألف المقيـاس فـي صـور 

اســتجابة درجــة حيــث تكــون االســتجابة األولــى تــدل علــى مســتوى عــالي مــن مهــارات التفكيــر التقــاربي، أمــا 
الثانيــــة فتــــدل علــــى مســــتوى متوســــط والثالثــــة تــــدل علــــى مســــتوى مــــنخفض وتعطــــى الــــدرجات علــــى هــــذه 

عبـــارة مقســـمة علـــى األبعـــاد ) ٣٩(علـــى التـــوالي ، ويتـــألف المقيـــاس مـــن )  ٠،١،٢( االســـتجابات كالتـــالي 
  :األربعة كالتالي 
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  .عبارة )  ١٧( ويمثله : األشكال  - ١
 .عبارات )  ٨( ويمثله : الرموز  - ٢

 .عبارات )  ٩( ويمثله : المعاني  - ٣

 .عبارات )  ٥( ويمثله : المواقف السلوكية  - ٤

ة للطفل علـى مقيـاس المهـارات ويـتم حسـاب الدرجـة الكليـة للطفـل وعلى المعلمة تحديد االستجابة الفعلي
بحســاب مجمــوع درجــات الطفــل علــى األبعــاد األربعــة وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى مســتوى عــالي مــن 

  .مهارات التفكير التقاربى ، والدرجة المنخفضة على مستوى منخفض من مهارات التفكير التقاربى 
  

  -:تقنين المقياس 

طفــل أو طفلــة مــن ثــالث )  ٨٠( كفــاءة المقيــاس قامــت الباحثــة بتطبيقــه علــى عينــه قوامهــا للتأكــد مــن 
روضات وهى روضة الناصرية وروضة الطفل السعيد بالزقازيق وروضـة الكتيبـة التابعـة لمركـز بلبـيس وتـم 

  .حساب صدق المقياس وثباته من خالل درجات تلك العينة على المقياس 
  -:ثبات المقياس : أوال 
م حسـاب ثبـات المقيـاس باسـتخدام طريقـة إعـادة االختبـار علـى عينـة اسـتطالعية مـن أطفـال الروضـة تـ

. طفال ثـم أعيـد تطبيـق المقيـاس علـى نفـس العينـة بعـد مـرور أسـبوعين مـن التطبيـق األول )  ٨٠( عددها 
علـى الثبـات  وهـو معامـل ارتبـاط قـوى يـدل ٠.٩٨٢وبلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل بين التطبيقين 

  ) . ٧( المرتفع للمقياس ، ويوضح ذلك الجدول التالي 
  

  ) ٧( جدول 
  قيم معامل الثبات لمقياس مهارات التفكير التقاربي وأبعاده

  البيان    
  

             
 المتغيرات

 التطبيق الثانيالتطبيق األول
قيمة معامل 
 االرتباط

المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٠.٩٩٣ ٢.٠٤ ١٩.٠٤ ٢.٠٦ ١٩.٠ األشكال

 ٠.٩٢٧ ٠.٨٧٨ ٨.٨٤ ٠.٨٧٧ ٨.٨٠ الرموز

 ٠.٩١٦ ٠.٧١٦ ١٠.٦٤ ٠.٧٣١ ١٠.٦٥ المعاني

 ٠.٩٠٤ ٠.٣٧١ ٤.١٦ ٠.٣٥٩ ٤.١٥ المواقف السلوكية

 ٠.٩٨٢ ٢.٧٣ ٤٢.٦٨ ٢.٧٨ ٤٢.٦٠ المجموع الكلي
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  -:م عدة أساليب للتحقق من صدق المقياس وهى كاآلتي تم استخدا: ثانيا  الصدق 
  
  -:الصدق الظاھري  -١

حيث قامت الباحثة بعرض المقياس بعد صـياغته علـى مجموعـة مـن المحكمـين مـن أعضـاء هيئـة 
ــــنفس وتــــم إجــــراء التعــــديالت المطلوبــــة علــــى تلــــك المواقــــف  ــــم ال التــــدريس بقســــم الصــــحة النفســــية وعل

حيــث تجيــب عنهــا المعلمــة بعــد %  ٨٨ - ٨٠نســبة اتفــاق تتــراوح مــن  واالســتجابات التــي حــازت علــى
متابعة ومطابقة العبارة على سلوك الطفـل ، وقـد اجمـع المحكمـين علـى حـذف بعـض العبـارات وعـددها 

عبــارات لعــدم مالءمتهــا للمســتوى المعرفــي لألطفــال ، كمــا قامــت الباحثــة بعمــل بعــض التعــديالت ) ٧(
أو المواقف التـي اجمـع السـادة المحكمـين علـى ضـرورة تعـديل صـياغتها الخاصة بصياغة االستجابات 

  .موقف بعد الحذف والتعديل )  ٣٩( وقد بلغت عبارات المقياس 
  
  : الصدق التمييزى  -٢

قامت الباحثة باستخدام طريقة المقارنة الطرفية حيث قامـت بترتيـب درجـات أفـراد العينـة تنازليـا فـي 
م تحديــــد االربــــاعى األعلـــى واالربــــاعى األدنــــى وبمقارنــــة المتوســــطات بــــين األبعـــاد والدرجــــة الكليــــة وتــــ

االرباعى األدنى واالرباعى األعلى اتضح أن للفروق دالة إحصائية ممـا يـدل علـى قـدرة المقيـاس علـى 
  .التمييز وهو ما يعد مؤشرا مرتفعا على الصدق 

  -:ذلك )  ٨( ويوضح الجدول التالي 
  ) ٨( جدول 

لتها للفروق بين متوسطات االرباعى األعلى واالرباعى األدنى في مقياس مهارات ودال) ت ( قيمة 
  التفكير التقاربى لطفل الروضة

 المتغيرات
 األرباعي األدنىاألرباعي األعلى

 )ت(قيمة 
ع معم

 ٣٧.٢٩ ٢.٠٤ ١٩.٠٤ ١.٣٥ ٢٩.٢٥ األشكال

 ٤٣.٦٩ ٠.٨٧٨ ٨.٨٤ ٠.٧٩٩ ١٤.٦٤ الرموز

 ٧٤.٥١ ٠.٧١٦ ١٠.٦٤ ٠.٧٥٦ ١٩.٣١ المعاني

 ٣٩.٧١ ٠.٣٧١ ٤.١٦ ٠.٥٩٥ ٧.٢٨ المواقف السلوكية

 ٧٧.١٩ ٢.٧٣ ٤٢.٦٨ ١.٧٢ ٧٠.٥٤ المجموع الكلي

  
  . ٠.٠١الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  -:ملحوظة 
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ممـا يـدل علـى قـدرة المقيـاس علـى   ٠.٠١دالـة جميعهـا عنـد ) ت ( يتضح من الجدول السابق أن قيم 
  .تمييز بين األفراد مرتفعي ومنخفضي الدرجات مما يدل على صدق المقياس ال
  

  -:الصورة النھائية لمقياس مھارات التفكير التقاربى لطفل الروضة 

وقفــا )  ٣٩( بعـد التأكــد مــن صــدق وثبـات المقيــاس أصــبحت الصــورة النهائيـة للمقيــاس مكونــة مــن 
األشــــكال ، الرمــــوز ، المعــــاني  -: د فرعيــــة هــــي لكــــل موقــــف ثــــالث اســــتجابات موزعــــة علــــى أربعــــة أبعــــا

  .والمواقف السلوكية كما تم مراجعة تعليمات المقياس للتأكد من دقة الصياغة 
   
  برنامج تنمية مھارات التفكير التقاربي ألطفال الروضة باستخدام الحاسب اآللي) ب(

البحـــوث والدراســـات قامــت الباحثـــة فــي ضـــوء مــا تـــم مــن إجـــراءات ســابقة ومـــا أســفرت عنـــه نتــائج 
الســابقة وتحديـــد بعـــض مهـــارات التفكيـــر التقـــاربي ألطفـــال الروضــة وذلـــك مـــن خـــالل بنـــاء مقيـــاس مهـــارات 
التفكيــر التقــاربي ألطفــال الروضــة والــذي تــم عرضــه ســابقا، تــم إعــداد البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب 

عتبـارات أثنـاء تصـميم البرنـامج التـدريبي اآللي المقترح فـي صـورته اإللكترونيـة وقـد روعـي مجموعـة مـن اال
  :وذلك علي النحو التالي

تم تقديم المادة التعليمية للبرنامج باسـتخدام النصـوص المكتوبـة، : التنوع في وسائل تقديم المادة التعليمية. أ
إلــي والصــور، والرســومات، ولقطــات الفيــديو، واللغــة المنطوقــة، والموســيقي، والمــؤثرات الصــوتية ممــا يــؤدي 

  .استثارة التفكير للطفل 
حرصــت الباحثــة قــدر اإلمكـــان علــي أال تكــون الشاشــات مزدحمــة بــالمثيرات، كمـــا : تصــميم الشاشــات. ب

حرصت علي توزيع محتويات الوحدة لتشغل المساحة الكليـة للشاشـة أثنـاء التشـغيل، وأن تحتـوي كـل شاشـة 
ة فــي اســتخدام األلــوان، حتــى ال يشــتت انتبــاه علــي نشــاط تعليمــي واحــد فقــط، وراعــت الباحثــة عــدم المغــاال

الطفــل بعيــدا عــن الهــدف المــراد تحقيقــه، كمــا تــم اســتخدام أنــواع الخطــوط الواضــحة، وتــم وضــعها بأحجــام 
  .وألوان مناسبة قدر اإلمكان 

بالنسـبة للموسـيقي، والصـوت والمـؤثرات الصـوتية فقـد اسـتخدمت الموسـيقي فـي : تنوع عناصر التصـميم. ج
ــــة ا ــــتعلم، بداي ــــه نحــــو ال ــــادة دافعيت ــــل، وزي ــــاه الطف ــــي لجــــذب انتب ــــدريبي باســــتخدام الحاســــب اآلل ــــامج الت لبرن

واســـتخدمت الموســـيقي كخلفيـــة فـــي حالـــة عـــدم احتـــواء النشـــاط التعليمـــي علـــي صـــوت فـــي أيـــة شاشـــة مـــن 
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الشاشــات التــي تعــرض، كمــا تــم اســتخدام أصــوات مصــاحبة للقطــات الفيــديو، ومــؤثرات صــوتية فــي بعــض 
يــان، وراعــت الباحثــة التكامــل بــين الــنص، والرســم، والصــوت، والمــؤثرات الصــوتية، والصــورة، ولقطــات األح

  الفيديو
المعلمــة هــي التــي تــتحكم فــي عــرض البرنــامج وأيضــا فــي تحديــد : تحكــم المعلمــة فــي البرنــامج التــدريبي. د 

فـــة للبرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام الـــزمن الـــالزم للـــتعلم، ولهـــا الحريـــة التامـــة فـــي التنقـــل بـــين األنشـــطة المختل
الحاســب اآللــي، فيمكنهــا العــودة إلــى نشــاط ســابق أو التقــدم إلــى نشــاط الحــق، أو تكــرار القيــام بنشــاط أو 
الخــروج مــن البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي فــي أي وقــت تشــاء وذلــك مــن خــالل حريــة إنهــاء 

وســهولة التنقــل  Exitي وقــت بالضــغط فــي مفتــاح خــروج البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي فــي أ
 Previousأو ســابق  Nextداخــل البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي بالضــغط علــي مفتــاح تــالي 

وكــذلك جميــع الشاشــات تظــل أمــام الطفــل حتــى يضــغط علــي أي مفتــاح لالنتقــال، الــتحكم التــام للمعلمــة فــي 
ا إرجاء اللقطـة ومشـاهدتها مـن النقطـة التـي تريـد إيقافهـا فـي أيـة لحظـة عرض وتقديم لقطات الفيديو فيمكنه

  .وٕاعادة تشغيلها مرة أخري 
  
  :مراحل تصميم البرنامج التدريبي  

فــي ضــوء أدبيــات تصــميم وٕانتــاج مــواد المعالجــة التجريبيــة موضــع الدراســة الحاليــة قامــت الباحثــة 
امج التعليميـة بصـفة عامـة وبـرامج الكمبيـوتر التعليميـة باإلطالع علي العديـد مـن نمـاذج تصـميم وٕانتـاج البـر 

  .بصفة خاصة 
ــي ضــوء مــا ســبق مــن نمــاذج قامــت الباحثــة بــأجزاء الخطــوات التاليــة لتصــميم البرنــامج التــدريبي  وف

  -:باستخدام الحاسب اآللي في تنمية بعض مهارات التفكير التقاربي، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة 
  .والتحليل مرحلة الدراسة . أ
  .مرحلة التصميم التعليمي . ب
  .مرحلة تصميم التفاعل . ج
  .مرحلة اإلنتاج . د
  .مرحلة التجريب . هـ
  .إجراء التعديالت . و



  

  
-١٠١ -

  الطريقة واإلجراءات 
  الفصل الرابع

  .تخزين البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي علي أقراص مدمجة . ز
  .الصورة النهائية للبرنامج . ح

هذه المراحل األساسية تتضـمن مجموعـة مـن الخطـوات  كما تجدر اإلشارة إلى أن كل مرحلة من
  :الفرعية تتناسب وطبيعة الدراسة الحالية وفيما يلي وصف لهذه المراحل 

  
  .مرحلة الدراسة والتحليل . أ

  -:وتضمنت هذه المرحلة الخطوات التالية 
بإعـداد البـرامج يالحـظ مـن اإلطـالع علـي البرمجيـات وأدبيـات البحـث الخاصـة : تحديد مجـال االهتمـام. ١

والســيناريوهات الخاصــة بتلــك البــرامج أنــه وقبــل البــدء فــي أيــة خطــوة مــن خطــوات إعــداد البرنــامج التــدريبي 
باستخدام الحاسب اآللي وقبل تحديد العناصر األساسية البد من تحديد الهدف العام مـن البرنـامج التـدريبي 

مجال االهتمام، ويرتبط استخدام البرامج التدريبيـة باستخدام الحاسب اآللي أو بمعني أخر تحديد ما يسمي ب
باســتخدام الحاســب اآللــي فــي الدراســة الحاليــة بتنميــة مهــارات التفكيــر التقــاربي لــدي أطفــال الروضــة، وذلــك 
ـــي والمعـــد  ـــدريبي باســـتخدام الحاســـب اآلل ـــامج الت ـــر هـــؤالء األطفـــال مـــن خـــالل فعاليـــات البرن الســـتثارة تفكي

  .رونية لغرض الدراسة الحالية خصيصا بالوسائط اإللكت
  

إن البــرامج التدريبيــة باســتخدام الحاســب  :جــدوى توظيــف البــرامج التدريبيــة باســتخدام الحاســب اآللــي. ٢
اآللي من المسـتحدثات التـي تعمـل علـي تنميـة المهـارات بصـفة عامـة ومهـارات التفكيـر التقـاربي علـي وجـه 

  .ح أنشطة تعليمية متنوعة الخصوص لما لها من مؤثرات ووسائط متعددة تتي
  

ســبق اإلشــارة إلــى أن البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي يتنــاول  :اختيــار المحتــوي التعليمــي. ٣
) المهـــارات األساســـية ، األشـــكال ، الرمـــوز ، المعـــاني ، المواقـــف الســـلوكية(هـــي : خمـــس وحـــدات تعليميـــة

التي تتناسب وطبيعة المرحلة العمرية لطفـل الروضـة وتتكون كل وحدة من مجموعة من األنشطة التعليمية 
حسب طبيعة وهدف كل وحدة ومسـتوي المهـارة المطلوبـة مـن كـل وحـدة تعليميـة، إضـافة إلـي أن كـل وحـدة 

  .تحتوي جانبا أساسيا من المعارف وجانبا أثرائيا ودعائم تعليمية أخرى متعددة 
  

المرحلة تحديـد المتطلبـات الالزمـة لعـرض المحتـوي مـن تم في هذه : تحديد متطلبات البرنامج التدريبي. ٤
صــور ولقطــات فيــديو ورســوم متحركــة وبــرامج مســاعدة والبــد مــن التنســيق بــين تلــك العناصــر فــي عمليــات 
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العــرض ويــتم فــي هــذه المرحلــة أيضــا تحديــد متطلبــات إنتــاج عــروض البــرامج التدريبيــة باســتخدام الحاســب 
  .اآللي 

  
  .يمي مرحلة التصميم التعل. ب

  :وتضمنت هذه المرحلة الخطوات التالية 
  :إلي موديالت) الوحدات التعليمية المختارة(تقسيم المحتوي التعليمي . ١

إلــى مجموعــة مــن ) وهــو محتــوي الوحــدات العشــر(قامــت الباحثــة بتقســيم المحتــوي الــذي تــم تحديــده ســابقا 
يميــة، التــي يمكــن مــن خاللهــا إثــراء بيئــة مــع إضــافة العديــد مــن األنشــطة التعل Modulesالنشــاط التعليمــي 

الــتعلم مــع مراعــاة طبــع األنشــطة وتوزيعهــا علــي جميــع طــالب البحــث، وقــد تــم وضــع هــذه األنشــطة داخــل 
البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي بصــورة اختياريــة حيــث تتــرك الحريــة لألطفــال فــي دراســة هــذه 

  ):٥ملحق(األنشطة، كما أوضحنا سالفا 
  :ل النشاط التعليمي علي مجموعة عناصر رئيسية هي ويشتم
  .وقد روعي فيها وضوح العنوان وارتباطه بموضوع الوحدة : شاشة العنوان - أ
وهـــي توضـــح أهميـــة محتـــوي النشـــاط التعليمـــي بالنســـبة للطفـــل : أهميـــة دراســـة النشـــاط التعليمـــي - ب

حثة في ذلك التشويق وٕاثـارة والمبررات التي دعت الي دراسة هذا النشاط التعليمي وقد اتبعت البا
 .ذهن الطفل من خالل توجيه بعض التساؤالت حول موضوع النشاط التعليمي 

وهــــي تصــــف الســــلوكيات التــــي يتوقــــع أن يتعلمهــــا الطفــــل وتفيــــد : األهــــداف التعليميــــة للموديــــل - ت
األهـــداف فـــي عمليـــة تصـــميم النشـــاط التعليمـــي للوحـــدة واختيـــار المحتـــوي واألنشـــطة التعليميـــة 

زمة له، وٕاعداد االختبارات في قياس مدي تحقق األهداف وهي عنصر أساسي مـن مكونـات الال
النشاط التعليمـي حيـث أنـه يجـب توجيـه نظـر الطفـل إليهـا ألنهـا المرشـد لـه خـالل دراسـة النشـاط 

 .التعليمي

ويـــتم فيـــه عـــرض المحتـــوي العلمـــي للموديـــول كمـــا هـــو مســـتهدف، : المحتـــوي العلمـــي للموديـــول - ث
أن يكــون متضــمنا لكافــة جوانــب الــتعلم حســب الموقــف التعليمــي، إضــافة للمثيــرات  وروعــي فيــه

التعليمية التي تغني بيئة التعلم الخاصة بالمحتوي العلمي وقد روعي في هذه المثيـرات أن تكـون 
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وتتـابعهم أو اجتمـاعهم فـي ... فعالة وتتناسب وطبيعة المحتوي العملي من نص وصورة وحركة 
 :الباحثة فيها ما يلي  السياق وقد راعت

المحتوي العلمـي المـراد تعلمـه يكـون فـي صـورة حقـائق ومبـادئ وقواعـد وقـوانين ونظريـات،  -
وتجارب عملية موضوعة بما يتناسـب مـع اإلمكانيـات العقليـة لألطفـال ومتوافقـة مـع الواقـع 

.  
 .النصوص المكتوبة علي شاشة الكمبيوتر وتتضمن معلومات إضافية  -

ــ - ة ورســومات وتكوينــات خطيــة مــع مالحظــة عــرض تلــك الصــور بأســلوب صــورة فوتوغرافي
 .جذاب يتماشي مع طبيعة طالب هذه المرحلة 

 مشاهدة لقطات فيديو مصحوبة بتعليق صوتي متناسبة مع محتوي الكتاب -

مشاهدة تجارب عملية، مع إضافة بعض التجارب التـي تثـري بيئـة الـتعلم وتشـجع ممارسـة  -
 .  دفاع إلى البحث العلمي عمليات التفكير وتنمي ال

اختيرت خصيصا لتنمية واستثارة تفكير األطفال حول العديد مـن الموضـوعات : األنشطة اإلضافية - ج
ـــتعلم  ـــة ال ـــراء بيئ ـــا وٕاث ـــة فـــي مجـــال ومســـتحدثات التكنولوجي خاصـــة مـــا يتعلـــق بالتطبيقـــات الحديث

المرتبطـة بموضـوع  وتوسيع مدارك الطفل من خالل التعرض ألكبـر قـدر مـن األنشـطة الخارجيـة
النشاط التعليمي وقـد تـم تضـمين األنشـطة التـي تعتمـد علـي الخيـال العلمـي واأللغـاز العلميـة مـع 

) ضـابطة/ تجريبيـة (االرتباط الواضح بينها وبين المحتـوي العلمـي المقـدم لألطفـال عينـة البحـث 
 . حتى ال يكون هناك تناقض بين ما يدرسه الطفل وبين ما يتعرض له من أنشطة

وضـعت مجموعـة مـن الخطـوات توضـح لألطفـال طريقـة سـيرهم : كيفية السير في النشـاط التعليمـي - ح
فــي النشــاط التعليمــي عنــد دراســتهم لــه وهــي ذاتهــا ترتيــب عناصــر النشــاط التعليمــي بحيــث يبــدأ 
ـــة النشـــاط التعليمـــي  ـــم أهمي ـــوان النشـــاط التعليمـــي، ث الطفـــل مـــع المعلمـــة أوال فـــي اســـتعراض عن

شــاط التعليمــي، يلــي ذلــك اســتعراض الطفــل للمحتــوي العلمــي للوحــدة، ثــم يــتم تــدريب وأهــداف الن
الطفــل علــي مــا تــم دراســته بالنشــاط التعليمــي ثــم عــرض األنشــطة التعليميــة المصــاحبة لعمليتــي 
والــتعلم إلثــراء واســـتثارة دافعيــة األطفـــال وبعــد أن يــتم الطفـــل هــذه المراحـــل بالترتيــب المســـتهدف 

 .ل من المعلمة والطفل والذي يقوم به ك
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  :مرحلة تصميم التفاعل. ج
هو الحوار القائم بين الطفل والكمبيوتر لذا تعد لغة من اللغات الحواريـة بـين الطفـل  Interactionالتفاعل 

  :واآللة وتتضمن مجموعة من األنماط نذكرها في اآلتي 
طفــل مــع البرنــامج التــدريبي ويــتم فــي هــذه الخطــوة تحديــد أنمــاط تفاعــل ال: تحديــد أنمــاط التفاعــل - ١

ويقصد بأنماط التفاعل الوسائط واألساليب التي يتيحها البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللـي 
للطفـــل للتعبيـــر عـــن اســـتجاباته، أو الوســـائط التـــي تمكـــن الطفـــل فـــي الـــتحكم ومتـــي يـــتم عـــرض 

يوجد العديـد مـن أنمـاط تفاعـل العناصر المتعددة في البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي، و 
بالمـاوس الملحقـة بجهـاز  Clickالنقـر: الطفل مع البرنامج التدريبي باستخدام الحاسـب اآللـي مثـل

الكمبيــوتر أو الكتابــة باســتخدام لوحــة المفــاتيح، أو الضــغط علــي زر لالنتقــال إلــي مشــهد ســابق أو 
رة علــي جــزء معــين مــن الشاشــة أو التفاعــل مــن خــالل النقــر علــي أيقونــات معينــة أو بــالنقر بالفــا

باســتخدام القــوائم المنســدلة، هــذا وقــد قامــت الباحثــة بتحديــد أنمــاط التفاعــل فــي البرنــامج التــدريبي 
النقـر بالمـاوس ومثـال ذلـك عنـدما ينقـر الطفـل بالفـأرة : باستخدام الحاسب اآللي علي النحو التـالي

ة وذلــك لالنتقــال مــن إطــار آلخــر فـــي علــي زر تــالي أو ســابق، خــروج الموجــودين دائمــا بالشاشــ
البرنــامج التــدريبي وقــد قامــت الباحثــة بتوحيــد تلــك المــؤثرات وللتــدليل علــي تفعيلهــا قامــت الباحثــة 
بعمل تأثير مغاير لوضع كل زر من األزرار التفاعلية بالواجهة ففي الحالة الطبيعيـة بـدون تفعيـل 

فعيله يتغير لونه وحجمه داللـة علـي اختيـاره والزر في وضع الثبات يكون كما هو بالشاشة وعند ت
  لتنفيذ مهمة 

فــي ضــوء فلســفة الدراســة الحاليــة اختــارت الباحثــة لواجهــات التفاعــل أن : تصــميم واجهــات التفاعــل - ٢
تكـــون معبـــرة ومميـــزة ومرتبطـــة بـــالمحتوي العلمـــي لكـــل وحـــدة تعليميـــة مـــن حيـــث ارتباطهـــا بهـــذا 

ل وجـذبا لـه حتـى يسـتمتع باإلبحـار فـي النشـاط التعليمـي المحتوي العلمي وذلك اسـتثارة لفكـر الطفـ
وقــد اتفقــت الباحثــة فــي ذلــك مــع العديــد مــن الدراســات التــي أوصــت بضــرورة أن تكــون واجهــات 

 ) .٢٠٠٢ياسر سعد، (التفاعل معبرة عن المحتوي العلمي، ومنها دراسة 

مج ومـا تضـمنه مـن أهـداف بعـد تحديـد المحتـوي العلمـي للبرنـا: تصميم إطـارات البرنـامج التـدريبي - ٣
عامــة وتعليميــة تــم تحديــد مهــام الــتعلم وتوصــيفها فــي صــورة إطــارات حيــث يعتبــر اإلطــار الوحــدة 
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األساسية الصغرى للبرنامج وفيه يتم عرض المحتوي الموصـوف تعليميـا حسـب الموقـف التعليمـي 
 .المستهدف 

ت حســب موقعهــا فــي البرنــامج تنوعــت اإلطــارات واختلفــ: أنــواع اإلطــارات فــي البرنــامج التــدريبي - ٤
 :التدريبي باستخدام الحاسب اآللي وحسب الهدف منها وقد  استخدمت الباحثة األنواع التالية 

وهي اإلطارات التي تستخدم فـي الـربط بـين أنمـاط مختلفـة للـدروس التـي : إطارات االنتقال -
مــن موضــوع إلــي يقــدمها البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي كمــا تيســر االنتقــال 

أخــر فــي البرنــامج التــدريبي، وبــذلك فــإن وظيفــة هــذه اإلطــارات هــي تنظــيم عمليــة االنتقــال 
داخــل البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي دون حــدوث أيــة مشــاكل للطفــل وهنــاك 

  .عدة أنواع إلطارات االنتقال من أهمها 
ات جديــدة عــن طريــق توضــيح وهــي اإلطــارات التــي تمــد الطفــل بمعلومــ: إطــارات التوجيــه -

الهــدف مــن دراســة الموضــوع ومــا يجــب علــي الطفــل عملــه إلنجــاز النشــاط التعليمــي، وقــد 
 .تضمنت في تلك الدراسة اإلطارات التي توضح األهمية من دراسة النشاط التعليمي 

ووظيفــة هــذه اإلطــارات التمهيــد للعبــور مــن نــوع إلــى أخــر مــن اإلطــارات : اإلطــارات الناقلــة -
 .نتقاالت من إطارات  الشرح إلى التدريب كاال

وأطلـق عليهـا أحيانـا إطـارات العـرض وهـي التـي تعـرض للطفـل المحتـوي : إطارات تعليمية -
العلمــي للبرنــامج ويمكــن اســتخدامها فــي توضــيح العالقــة بــين فقــرة تعليميــة ســابقة والفقــرة 

استخدام الحاسب اآللـي الحالية يراعي في تلك اإلطارات تناسق عناصر البرامج التدريبية ب
وهناك عدة أنـواع إلطـارات العـرض ... من صورة ونص ولقطات فيديو وعناصر متحركة 

كإطــارات التحديــد وهــي تســاعد الطفــل فــي التعــرف علــي المفــاهيم األساســية التــي يتضــمنها 
البرنــــامج التــــدريبي باســــتخدام الحاســــب اآللــــي عــــن طريــــق عــــرض التعريفــــات والمفــــاهيم 

 .   بسيط بعيدا عن بقية عناصر الموضوع الدراسي  األساسية بشكل

ـــدريبي - ٥ ـــامج الت ـــدريبي باســـتخدام : مكونـــات كـــل إطـــار فـــي البرن ـــامج الت يتكـــون كـــل إطـــار فـــي البرن
 :الحاسب اآللي من عدة مكونات رئيسية هي

اســتخدمت الباحثــة فــي تصــميم اإلطــارات اللغــة اللفظيــة، وغيــر اللفظيــة : المثيــرات اللفظيــة -
خدام اللغــة اللفظيــة المكتوبــة فــي بيــان محتــوي اإلطــار مــن معلومــات وحقــائق حيــث تــم اســت
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ومفــــاهيم، بينمــــا اســــتخدمت اللغــــة المنطوقــــة فــــي تقــــديم التعليقــــات الصــــوتية علــــي بعــــض 
الشاشات في البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي وفي تقديم اإلرشادات والتوجيهـات 

التدريبي، بينما تمثل اسـتخدام اللغـة غيـر اللفظيـة فـي  للطفل أثناء سيره في دراسة البرنامج
استخدام الموسيقي والمؤثرات الصوتية لتـدعيم اإلجابـات الصـحيحة فـي االختبـارات وكـذلك 
عنـــد اإلجابـــات الخطـــأ، أو إلضـــفاء طـــابع الواقعيـــة علـــي المحتـــوي المعـــروض مـــن خـــالل 

لتدريبي في التعبيـر عـن تلـك استخدام مؤثرات صوتية مناسبة للمحتوي وباستخدام المرشد ا
المؤثرات بصورة أكثر جاذبية وإلضفاء روح المرح علي العمل حتى يستمتع الطفـل بتجولـه 

 .مع البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي في كل مراحله المختلفة 

  
ويتضـــح ذلـــك فـــي اســـتخدام الرســـومات والصـــور ): الثابتـــة والمتحركـــة: (المثيـــرات البصـــرية -

والصور المتحركة والرسومات المتحركة ولقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية والتـي  الثابتة
تعبــــر عــــن مهــــارات التفكيــــر التقــــاربي لــــدي أطفــــال الروضــــة لمعالجــــة المحتــــوي التعليمــــي 

 .للبرنامج 

حيـــث يعـــرض علـــي اإلطـــار : العنـــاوين الرئيســـية والفرعيـــة لموضـــوعات البرنـــامج التـــدريبي -
موضــوع النشــاط التعليمــي بينمــا يعــرض داخــل اإلطــار فــي الجــزء الخــارجي فــي كــل شاشــة 

المفهــوم الــذي يتناولــه موضــوع اإلطــار وقــد يســتغرق عــرض المفهــوم الواحــد  –العلــوي منــه 
 .عدة شاشات في البرنامج التدريبي 

وقــد اســتخدمت الدراســة لتقــديم محتــوي كــل موديــول الوســائط : عناصــر الوســائط المتعــددة -
لمكتوبة ، الكالم المكتوب المنطوق ، الموسيقي ، المؤثرات الصـوتية ، النصوص ا(التالية 

) الرسومات الخطيـة ، الرسـومات المتحركـة ، الفيـديو ، الصـور الثابتـة ، الصـور المتحركـة
. 

) تـالي(زر : وقد اشتمل برنامج الدراسة في كل شاشة علـي األزرار التاليـة : أزرار التفاعل -
كمــا أن بعــض الشاشــات التــي كانــت تحتــوي علــي ) إنهــاءخــروج أو (زر  –) ســابق(زر  –

لقطــات الفيــديو كانــت تحتــوي علــي شــريط خــاص بــالتحكم فــي لقطــة الفيــديو أســفل اللقطــة 
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وبعــض الشاشــات كانــت تحتــوي علــي قائمــة اختيــارات ومــن خــالل الضــغط علــي أي مــن 
 .الخيارات يمكن للمستخدم التفاعل مع البرنامج التدريبي 

  
  :تاج مرحلة اإلن. د

بعـــد االنتهـــاء مـــن عمـــل الســـيناريو قامـــت الباحثـــة بتحديـــد المصـــادر الالزمـــة إلنتـــاج البرنـــامج التـــدريبي 
باستخدام الحاسب اآللي مثل الصور الثابتة والصور المتحركة ولقطات الفيديو والنصوص المكتوبـة وأيضـا 

  :الصوت المصاحب، وتمثلت مراحل اإلنتاج في الخطوات األساسية التالية 
  
مـع مراعـاة  (Ms Word xp 2003)وذلـك باسـتخدام بـرامج الكتابـة : كتابـة النصـوص وتنسـيقها ) أ(

التوافق بين حجم الفونط، وحجم الشاشة ككل والمساحة المخصصة لعـرض الـنص علـي الشاشـة 
  Adobe Acrobat 7.0 Professionalوكذلك استخدام برنامج 

تــم ذلــك مــن خــالل التســجيل مباشــرة علــي وقــد : إنتــاج الصــوت والموســيقي والمــؤثرات الصــوتية ) ب(
 .الكمبيوتر 

تــم إنتــاج الفيــديو والرســوم مــن خــالل إدخــال عناصــر الفيــديو : إنتــاج الفيــديو والرســوم المتحركــة ) ت(
والرســوم المتحركــة علــي الكمبيــوتر باســتخدام األدوات المخصصــة لــذلك ، وبــذلك تمــت إجــراءات 

 Adope)الكمبيــــوتر باســــتخدام برنــــامج  المونتــــاج للقطــــات الفيــــديو والرســــوم المتحركــــة علــــي

Primmer)  وهنــاك عــدد مــن لقطــات الفيــديو والرســوم المتحركــة تــم اختيارهــا لتناســب المحتــوي
 .العلمي المخصصة له 

اعتمــدت الباحثــة فــي إعــداد الصــور الثابتــة لموديــوالت الدراســة علــي أخــذ : إنتــاج الصــور الثابتــة ) ث(
بالطفـــل واالســـتعانة بـــالبرامج المشـــابهة كمـــا تـــم  معظـــم هـــذه الصـــور مـــن خـــالل البيئـــة المحيطـــة

وتــم إدخــال ) التــي لــم تعثــر الباحثــة عليهــا فــي المصــادر الســابقة(تصــوير بعــض الصــور الثابتــة 
 .جميع الصور الثابتة من خالل الماسح الضوئي ، والكاميرا الرقمية 

ي إنتـاج موديـوالت استخدمت العديد من الرسومات الخطية والكرتـون فـ: إنتاج الرسومات الخطية ) ج(
ـــامج  ـــرامج مخصصـــة لـــذلك كبرن  Microsoft Officeالدراســـة، وذلـــك مـــن خـــالل عـــدة ب

Publisher , Microsoft Office Visio 2003   بينمــا اقتضـت بعــض هـذه الرســومات
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والعديـد مـن بـرامج  (Adobe Photoshop 8.0)إنتاجهـا باسـتخدام بـرامج معالجـة الصـور مثـل 
 .الرسم األخرى

تـم اسـتخدام عـدد مـن البـرامج فـي إنتـاج البرنـامج : واختيار األدوات والبرامج فـي التـأليفالبرمجة  ) ح(
 -:التدريبي باستخدام الحاسب اآللي المقترح ومن أهمها 

وتـم بهـا تنفيـذ البرمجـة المتبعـة فـي  MS visual studio ver 6.0: المجموعـة البرمجيـة -
دث لغـات البرمجـة المتبعـة فـي تصـميم البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي وهي أحـ

البرامج عالميا وأوسعها انتشارا للقابلية علي التطوير المستمر وتتيح مرونة عاليـة فـي بنـاء 
البرامج وٕاضافة المؤثرات والتفاعلية، كما أنها تتيح تخليق أفكار عديـدة وتلبـي االحتياجـات 

  .المتغيرة للمواقف التعليمية المختلفة 
ويعـد مـن أهـم بـرامج التعامـل الصـور  Adobe Photoshop ver 8.0: برنـامج الصـور -

والرسوم واألشكال الثابتة ويعمل هذا البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي تحـت بيئـة 
، وقد استخدمت الباحثة هذا في تكوين وجلب وٕاخراج جميـع الصـور، Windowsويندوز 

 .يبي باستخدام الحاسب اآللي المقترح والرسوم، واألشكال الثابتة في البرنامج التدر 

ويعمـل هـذا البرنـامج : (Adobe Primmer)برنـامج إعـداد الفيـديو والرسـومات المتحركـة  -
، ويعتبـر مـن أقـوي البـرامج التـي Windowsالتدريبي باستخدام الحاسب اآللي تحت بيئـة 

 .تستخدم في تحرير وٕاعداد وٕانتاج لقطات الفيديو والرسوم المتحركة 

وتـــم بهـــا معالجـــة النصـــوص الكتابيـــة : MS Office xp 2003موعـــة المكتبيـــة المج -
والعروض التقديمية في البرنامج التدريبي، والعديد من البـرامج األخـرى  والتـي اسـتعان بهـا 

 .المنفذ للبرمجية 

لعمــل الرســوم الهندســـية للمكونــات الميكانيكيــة والـــدوائر  Auto Cad ver 2005برنــامج 
  .الخاصة به 

  ) :التجربة االستطالعية للبرنامج(مرحلة التجريب . ھـ

هدفت الباحثة من هذه المرحلة إلى التحقق مـن مـدي مناسـبة البرنـامج التـدريبي باسـتخدام الحاسـب 
اآللي وقدرته علي تحقيق األهداف المرجوة منه، وضبطه وتعديله في ضوء ما تسفر عنه عمليـات التقـويم، 

البرنامج التدريبي باسـتخدام الحاسـب اآللـي علـي عينـة اسـتطالعية مكونـة  حيث تم في هذه المرحلة تجريب
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أطفــــال بالروضــــة وذلــــك بهــــدف الوقــــوف علــــي الصــــعوبات والمعوقــــات التــــي وجــــدت بالبرنــــامج ) ١٠(مــــن 
  ) .١ملحق(التدريبي، كما تم عرضه علي مجموعة المتخصصين في مجال إنتاج البرمجيات والتعليم 

ــــة ــــة بالتعــــديالت  ووصــــوال للصــــورة النهائي ــــي قامــــت الباحث ــــدريبي باســــتخدام الحاســــب اآلل ــــامج الت مــــن البرن
والمالحظات التي تكونـت لـدي الباحثـة مـن التجربـة االسـتطالعية ومـن خـالل مـا أتفـق عليـة المتخصصـون 

  :والمحكمون والتي تلخصت في 
  .ضرورة ارتباط الصور ارتباطا وثيقا بالمحتوي  -
 .ان والموسيقي حتى ال يؤدي ذلك إلى تشتيت انتباه الطفلعدم اإلفراط في استخدام األلو  -

 .أال تحتوي الشاشة الواحدة علي أكثر من صورة ثابتة  -

لتقـديم رأيهــم مــن ) ٢ملحــق(بعـد االنتهــاء مــن إنتـاج الوحــدات تــم عرضـها علــي عــدد مـن المحكمــين 
تنقــل مــن شاشــة إلــي حيــث تصــميم الشاشــات واأللــوان وحجــم الــنص ووضــع أيقونــات التفاعــل واإلبحــار وال

أخــرى وقــد قامــت الباحثــة بــإجراء التعــديالت التــي اتفــق عليهــا المحكمــون مثــل تكبيــر حجــم الــنص وتعــديل 
  : بعض الصور الثابتة وتم إتباع اآلتي في أثناء إجراء التجربة االستطالعية

ن تسجل مالحظاتها طلبت الباحثة من المعلمة القائمة بتنفيذ التجربة االستطالعية في نهاية البرنامج أ
  :ومالحظات األطفال عن البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي من حيث 

  .الصعوبات التي واجهتهم أثناء دراستهم للبرنامج  -
 .اإلطارات الصعبة التي لم يستطيعوا التعامل معها  -

التــآلف نظــام البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي وٕاخراجــه وأســلوب الــتعلم المتبــع و  -
 .والخروج إلى شاشات البرنامج التدريبي الرئيسية والفرعية  باستخدام الحاسب اآللي 

  :وكانت أهم مالحظات األطفال كما يلي 
  .االنسجام الكامل أثناء تعامل األطفال  مع البرنامج التدريبي  -
 .أبدي األطفال اهتماما بالغا بإطارات األنشطة المختلفة وألوانها  -

 .ال بلقطات الفيديو المعروضة التي دعمت مفاهيمهم وتقبلهم لها ترحيب األطف -

اســـــتمتاع األطفـــــال بالصـــــور المعروضـــــة والتـــــي عبـــــرت عـــــن الواقـــــع المواكـــــب للمحتـــــوي  -
 .المعروض 
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وقــد جــاءت بعــض الصــعوبات التــي واجهــت الباحثــة أثنــاء تنفيــذ التجربــة االســتطالعية وذلــك علــي النحــو 
  :التالي 

  .حديثة التي تيسر من سرعة أداء البرنامج التدريبيعدم توافر األجهزة ال -
 .قصور البرامج المساعدة والواجب توافرها علي األجهزة التي سيتم التطبيق عليها  -

بـــطء ســـرعة قـــارئ أقـــراص الليـــزر لـــبعض األجهـــزة، وقـــد أمكـــن التغلـــب علـــي ذلـــك بنســـخ  -
 .ص الصلب البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي موضوع التجريب علي القر 

  .وقد حاولت الباحثة التغلب علي تلك الصعوبات والمعوقات، مما حدا بالباحثة االستعانة بأجهزة خاصة
  
  :مرحلة إجراء التعديالت . و

قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي رأي السادة المحكمون ضرورة إجرائها وكذلك التعـديالت التـي 
لي األطفال وبذلك يكـون البرنـامج التـدريبي باسـتخدام الحاسـب اآللـي أظهرتها نتائج التجربة االستطالعية ع

  .قد وصل إلى صورته النهائية 
  :وضع البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي في صورته النھائية . ز

وفـــي نهايـــة هـــذه المرحلـــة تـــم التحقـــق مـــن فهـــم األطفـــال لكيفيـــة عمـــل البرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام 

فهمهــم لمحتوياتــه واســتخالص المفــاهيم والمبــادئ بأنفســهم وكــذا التوصــل إلــى التعميمــات الحاســب اآللــي و 

وبــذلك يمكــن أن تكــون التجربــة االســتطالعية قــد حققــت أهــدافها، وبهــذا اصــبح البرنــامج التــدريبي باســتخدام 

  .الحاسب اآللي صالحا للتطبيق في صورته النهائية 

بعــد التأكــد مــن صــالحية : اســب اآللــي علــي األقــراص المدمجــةتخــزين البرنــامج التــدريبي باســتخدام الح -

البرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام الحاســـب اآللـــي للتطبيـــق قامـــت الباحثـــة بتخـــزين البرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام 

وبـــذلك أصـــبح البرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام الحاســـب معـــد  CDsالحاســـب اآللـــي علـــي األقـــراص المدمجـــة 

  .ية للتطبيق في صورته النهائ
  
  
  :وصف البرنامج . ٣

بعد وصول البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي المقترح إلى صورته النهائيـة وبعـد أن قامـت 
وبمجـرد  SETUP Fileالباحثـة بتخـزين البرنـامج التـدريبي باسـتخدام الحاسـب اآللـي مـزودا بـدليل اإلعـداد 
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إلعـداد آليـا للبرنـامج بمسـاعدة طفيفـة مـن القـائم علـي أن يتم وضع األسطوانة للمرة األولـي يعمـل البرنـامج ا
تجهيــز البرنــامج التــدريبي، إضــافة لقيــام الباحثــة بوضــع دليــل لكيفيــة تنصــيب البرنــامج التــدريبي باســتخدام 

  .الحاسب اآللي علي الكمبيوتر وتم طباعته علي حاوية االسطوانة وغالفها 
عا لبعض اإلطارات التي اتبعت في تصميم البرنامج وفيما يلي نموذج لوصف البرنامج يتضمن عرضا سري

التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي كمــا وردت فــي مــتن البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي بعــد أن 
يتم تشغيل البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي من سطح المكتب أو بمجرد وضع األسطوانة آليـا أو 

 , NT Win ME , Win XP)لخاصة به من قائمة البـرامج بنظـام التشـغيل ونـدوز بالنقر علي األيقونة ا

Win 9x)  تظهر الشاشات التالية:  
شاشــة افتتاحيــة البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي كمــا بالشــكل المقابــل وتحتــوي علــي عنــوان  -

وق الملكيـــة الفكريـــة والبرمجيـــة البرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام الحاســـب اآللـــي واســـم الباحثـــة وموثـــق بهـــا حقـــ
  .الخاصة بالباحثة 

  :وتحتوي الشاشة الرئيسية بالشكل المقابل علي األزرار اآلتية 
زر األهداف العامة للبرنامج ويحتوي علي األهداف  -

  العامة للبرنامج التدريبي المقترح
أزرار المحتــــوي العلمــــي ويعــــرض وحــــدات البرنــــامج  -

 .بالوحدة الخامسة وتبدأ بالوحدة األولي وتنتهي 

زر حول البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللـي  -
بعـــــرض نبــــــذه عــــــن البرنـــــامج التــــــدريبي باســــــتخدام 

 . الحاسب اآللي والهدف منه 

زر دليـــــل المســـــتخدم التـــــدريبي وفيـــــه يقـــــوم المرشـــــد  -
ــــدريبي  وهــــو كــــائن كاركــــاتيري متضــــمن داخــــل (الت
كمســــاعد ومرشــــد ســــريع للمســــتخدم فــــي ) البرنــــامج

تشــغيل البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي 
والخطــــــوات المتبعــــــة فــــــي إدارة البرنــــــامج التــــــدريبي 

 .باستخدام الحاسب اآللي وبعض التوجيهات 

خروج تالى رجوعسابق
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عنـــــد النقــــــر علـــــي زر وحــــــدات البرنـــــامج التــــــدريبي  -
باســــتخدام الحاســــب اآللــــي تظهــــر لنــــا شاشــــة وبهــــا 

 الواجهة الرئيسية للوحدات ووصفها كما بالشكل 

ــــــوي العلمــــــي ويعــــــرض ملخــــــص  - زر وصــــــف المحت
ووصــف ســريع بمحتويــات الوحــدة ومــا تتضــمنه مــن 

 .مفاهيم وتعاريف رئيسية متضمنة بالوحدة 

قامــت الباحثــة بعمــل دليــل لالســتخدام بطــريقتين  الطريقــة : عمــل دليــل اســتخدام البرنــامج التــدريبي -
ــــي هــــي المطبوعــــة وتكــــون فــــي صــــورة نصــــية ممزوجــــة بالصــــور والتع ــــة األول ليقــــات حــــول طريق

االسـتخدام واإلبحــار فـي البرنــامج اإللكترونـي  ووصــفا دقيقــا لمحتـواه العلمــي وطريقـة التعامــل معــه 
أما الطريقة الثانية فهي اإللكترونيـة حيـث أعـدت الباحثـة برنامجـا تعليميـا باسـتخدام العـرض الحـي 

يشرح الخطوات المختلفـة  علي البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي مصحوبا بتعليق صوتي
 )ملحق(المتبعة في كيفية عمل البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي وكمرشد له 

  
المحتــوي العلمــي بكــل وحــدة مــن وحــدات البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي بدايــة مــن الوحــدة  -١

  .األولي وحتى الوحدة العاشرة، ويعرض األنشطة المكونة لكل وحدة 
  :اشة الملخص لكل وحدة وتكون مالصقة ألزرار الوحدات ش

يتم عرض ملخص الوحدة ليكون موجزا لجميع عناصر الوحدة ويمكن االستماع للملخص بتشـغيل الصـوت 
  .المصاحب له من خالل المكتبة الملحقة بالبرنامج التدريبي

ـــــــي أي زر مـــــــن أزرار الوحـــــــدات  - ـــــــر عل ـــــــد النق وعن
ـــة أمامـــك بالشـــكل ال( ـــتم )ســـابقالمبين ـــه ي ـــالنقر علي ، وب

) كمـا بالشـكل المقابـل(عرض الواجهة الرئيسية للوحدة 
مـــــع مالحظـــــة أن أي زر يـــــتم وضـــــع المـــــاوس عليـــــه 
يتحـــول إلـــى لـــون أخـــر داللـــه علـــي تفعيلـــه أي اختيـــاره 
ليــــتم اســــتعراض الوحــــدة مــــن أنشــــطة وأهــــداف الوحــــدة 
وتظهر الواجهة الرئيسية للوحدات كما بالشكل المقابـل 

.  
ح ممــا ســبق عرضــه وصــف بعــض اإلطــارات الخاصــة بالبرنــامج كنمــوذج إرشــادي علــي ســبيل المثــال يتضــ

  .بينما يتضمن البرنامج العديد من اإلطارات األخرى يمكن التعرف عليها من خالل تشغيل البرنامج 
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  -:خطوات الدراسة : ثالثا

  -:ءات علي النحو التالي أتبعت الباحثة عند إجرائها لهذه الدراسة عددا من الخطوات واإلجرا
  . قامت الباحثة بإعداد المقاييس المستخدمة والبرنامج التدريبي والتحقق من صالحيتها  - ١
طفال وطفلة من أطفـال الروضـة مقسـمة ) ٢٠(تم اختيار أفراد العينة النهائية المكونة من  - ٢

العمـر  بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بعد إجراءها التجـانس بينهمـا مـن حيـث
الزمنـــي، ومســـتوي الـــذكاء والمســـتوي االجتمـــاعي واالقتصـــادي والثقـــافي ومســـتوي مهـــارات 

 .التفكير التقاربي 

تم تطبيق مقياس مهارات التفكير التقاربي علي المجموعتين التجريبية والضابطة وتسجيل  - ٣
 .النتائج 

= ن (جريبيـــة تــم تطبيـــق البرنـــامج التــدريبي باســـتخدام الحاســـب اآللــي علـــي المجموعـــة الت - ٤
علي مدي شهر ونصف ابتداء من منتصف فبراير إلى نهاية مـارس للعـام الجـامعي ) ٢٠

 .م  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥

بعد تطبيق البرنامج التدريبي علي المجموعة التجريبية تـم تطبيـق مقيـاس مهـارات التفكيـر  - ٥
البعــدي التقــاربي علــي المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ومقارنــة نتــائج القياســين القبلــي و 

 .للمجموعتين للوقوف علي األثر الفعلي للبرنامج 

قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق مقيـــاس مهـــارات التفكيـــر التقـــاربي علـــي المجموعـــة التجريبيـــة بعـــد  - ٦
مــرور شــهرين مــن انتهــاء تنفيــذ البرنــامج وذلــك لمعرفــة اســتمرار فعاليــة البرنــامج التــدريبي 

 .قياسين البعدي والتتبعي باستخدام الحاسب اآللي من خالل مقارنة نتائج ال

تحليــل البيانــات وتلخيصــها مــن خــالل األســاليب اإلحصــائية المالئمــة واســتخالص النتــائج  - ٧
 .ومناقشتها، ثم صياغة توصيات الدراسة في ضوء تلك النتائج 

  
  
  
  

  -:األساليب اإلحصائية المستخدمة : رابعا
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  :استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات.  

  لحساب داللة الفروق بين المتوسطات ) ت(اختيار. 

  اختبار مان وتني وويلكوكسون لعينتين مستقلتين. 

  اختبار ويلكوكسون لعينتين مرتبطتين. 
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  الفصل الخامس 

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

 

 

  مقدمة . 

  النتائج المتعلقة بالفرض األول ومناقشتھا  . 

  النتائج المتعلقة بالفرض الثاني ومناقشتھا 

  النتائج المتعلقة بالفرض الثالث ومناقشتھا 

   ملخص نتائج الدراسة . 

  التوصيات 
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  : مقدمة 

التــدريبي باسـتخدام الحاســب اآللـي فــي تنميـة بعــض مهــارات فـي إطــار التحقـق مــن فعاليـة البرنــامج 
التفكير التقـاربي لطفـل الروضـة يتنـاول هـذا الفصـل نتـائج الدراسـة الحاليـة التـي تـم التوصـل إليـه مـن خـالل 
الدراســـة الميدانيـــة والتحليـــل اإلحصـــائي لهـــذه النتـــائج ومناقشـــتها ، وتفســـيرها فـــي ضـــوء التوجهـــات النظريـــة 

  . الدراسات السابقة واالطار النظري ونتائج البحوث و 
  : النتائج المتعلقة بالفرض األول وتفسيرھا : أوالً 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفـال " ينص الفرض األول علي أنه 
قيـاس المجموعة التجريبية في بعـض مهـارات التفكيـر التقـاربي قبـل تطبيـق البرنـامج وبعـده مباشـرة لصـالح ال

لداللــة الفــروق بــين ) z(وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون وقيمــة . البعــدي 
متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية علـى اختبـار مهـارات التفكيـر التقـاربي 

  : ويوضح الجدول التالي نتائج ذلك 
  )٩(جدول 

وداللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في ) z(وقيمة نتائج اختبار ويلكوكسون 
  القياسين القبلي والبعدي 

  )٢٠= (ن 

 المتغيرات
نوع 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الرتب 

 ن
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة
 وداللتھا

الرتب  ١٩.٠٠ قبلي  األشكال 
 السالبة 

 *٣.٩٣ صفر  صفر  -

الرتب   
 الموجبة

٢١٠.٠٠ ٢٠١٠.٥٠  

    - التساوي ٢٩.١٥ بعدي 

الرتب  ٨.٨٠ قبلي  الرموز 
 السالبة

 *٣.٩٧ صفر  صفر  -

الرتب   
 الموجبة

٢١٠.٠٠ ٢٠١٠.٥٠  

    - التساوي ١٤.٧٠ بعدي 
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الرتب  ١٠.٦٥ قبلي  المعاني 
 السالبة

 *٣.٩٦ صفر  صفر  -

الرتب   
 الموجبة

٢١٠.٠٠ ٢٠١٠.٥٠  

    - التساوي ١٩.٢٥ بعدي 

المواقف 
 السلوكية 

الرتب  ٤.١٥ قبلي 
 السالبة

 *٤.١٣ صفر  صفر  -

الرتب   
 الموجبة

٢١٠.٠٠ ٢٠١٠.٥٠  

    - التساوي ٧.٣٠ بعدي 

الرتب  ٤٢.٦٠ قبلي   عالمجمو 
 السالبة

 *٣.٩٣ صفر  صفر  -

الرتب   
 الموجبة

٢١٠.٠٠ ٢٠١٠.٥٠  

    - التساوي ٧٠.٥٠ بعدي 

  
  ) .   ٠.٠١( تعني مستوي الدالة /   *  ١٠.٥٠متوسط الرتب * 

فـــي أبعـــاد التفكيـــر  ٠.٠١ويتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق وجـــود فـــروق جوهريـــة دالـــة إحصـــائيَا عنـــد مســـتوي 
 التقاربي ألطفال الروضة والدرجة الكلية للمقياس بـين القياسـين القبلـي والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة لصـالح

القيـــاس البعـــدي ممـــا يؤكـــد صـــحة الفـــرض األول مـــن فـــروض الدراســـة وهـــذا يعنـــي أن المجموعـــة التجريبيـــة 
تعرضـــت للبرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام الحاســـب اآللـــي كانـــت األكثـــر فـــي مهـــارات التفكيـــر التقـــاربي مقارنـــة 

  . بالمجموعة الضابطة
  

  : تفسير نتائج الفرض األول 

دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبيـة فـي توصلت النتائج إلى وجود فروق 
القياســين القبلــي والبعــدي لمهــارات التفكيــر التقــاربي ، وتؤكــد هــذه النتــائج نتــائج الفــرض األول وتــري الباحثــة 
أن هــذا النمــو الــذي حــدث لمهــارات التفكيــر التقــاربي ألطفــال الروضــة فــي المجموعــة التجريبيــة يرجــع إلــي 

( حيث يري كًال من  وفي ذلـك يؤكـد ) الكمبيوتر ( علي مهارات البرنامج التدريبي للحاسب اآللي التدريب 
أن الـوعي وبـدايات التفكيـر المنطقـي يحـدث لهـا تـدعيم )  ١٠٥:  ٢٠٠٠زكريا الشـربيني ويسـرية صـادق ، 
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الســـير مـــع  مـــن جـــراء تحليـــل الطفـــل لمســـألة أو لمشـــكلة مـــا فـــي برنـــامج اللعـــب علـــي الكمبيـــوتر أن طريقـــة
ينمـي التفكيـر لـدي الطفـل ، ويحـول   Debugging the programالبرنامج وكشف الخطأ في التعليمـات 

وعلي أي حال يعتبر جهاز الكمبيوتر ذا تـأثير قـوي   Chunksقضية السير في التفكير إلى أجزاء صغيرة 
  . ة وحب العلم لجذب انتباه الطفل وال َيْخَف أن استخدام الكمبيوتر يمنح الطفل اإلثار 

  
وتتفـــق النتـــائج الســـابقة للفـــرض األول مـــع مـــا توصـــلت إليـــه نتـــائج العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات 

والتـي أكـدت نتائجهـا )  ١٩٨٤،   Brady & Hillبـرادي وهيـل ( السـابقة فـي هـذا السـياق ومنهـا دراسـة 
ية ألطفــال ممـا قبــل المدرســة علـي انــه توجـد فــروق ذات داللـة إحصــائية فـي نمــو المهـارات االدراكيــة والحسـ

حيـــث أن لبـــرامج الحاســـب اآللـــي أهميـــة فـــي تنقيـــة المهـــارات ) الكمبيـــوتر ( بعـــد اســـتخدام الحاســـب اآللـــي 
انــه توجــد فــروق ذات )  ١٩٩١وفــاء كفــافي ، ( االدراكيــة والحســية ألطفــال الروضــة ، كمــا أكــدت دراســة 

عــة التجريبيــة التــي بعــد أن درس لهــا باســتخدام داللــة إحصــائية بــين المجمــوعتين التجريبيــة لصــالح المجمو 
 Newsom , Daudالحاســب لكــل جانــب مــن جوانــب الــتعلم المختلفــة وقــد اتفــق معهــا أيضــا كــال مــن 

Leroy   )١٩٩٣  ( وكــذلك دراســة شــيري فــاتوز ،Chery fatowros  )وكــذلك دراســة )  ١٩٩٥ ،
Doeyfuy forciene   )تســهيل تطــوير اإلدراك الكلــي لــدي التــي صــممت بــرامج الكمبيــوتر ل)  ١٩٩٧

األطفــال وحـــل المشـــكالت وتنميــة مهـــارات التفكيـــر ، حيـــث أثبتــت هـــذه الدراســـة مــن قبـــل أن هنـــاك قصـــور 
  . واضح في استخدام برامج الكمبيوتر في تعليم األطفال وتنمية مهارات التفكير لديهم 

  
 ً   : النتائج المتعلقة بالفرض الثاني وتفسيرھا : ثانيا

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي رتـب درجـات أطفـال " الفرض علي أنـه  ينص هذا
المجموعة التجريبية والضـابطة فـي بعـض مهـارات التفكيـر التقـاربي بعـد تطبيـق البرنـامج لصـالح المجموعـة 

  " . التجريبية 
لـــة لدال) z(وللتحقــق مـــن صـــحة هـــذا الغــرض تـــم اســـتخدام اختبـــار مــان وتينـــي ويلكوكســـون وقيمـــة 

  : الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبيبة والضابطة ويوضح الجدول التالي نتائج ذلك 
  )١٠(جدول 

وداللتها للفروق بين متوسطات رتب الدرجات للمجموعتين ) z(نتائج اختبار مان ويتني وويلكوكسون وقيمة 
  .التفكير التقاربي ألطفال الروضة  التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج علي مقياس مهارات
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المتوسط  نالمجموعة المتغيرات
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموعة 
 الرتب

قيمة 
U 

  قيمة
W  
 

) z(قيمة 
  وداللتھا

٢١٠.٠٠ ١٠.٥٠ ٢٩.١٥ ٢٠ ضابطة  *٥.٤٤ ٢١٠صفر٦١٠.٠٠ ٣٠.٥٠ ٢٩.١٥ ٢٠ تجريبية  األشكال 
٦١٠.٠٠ ٣٠.٥٠ ١٤.٧٠ ٢٠ جريبية ت الرموز 

 *٥.٤٩ ٢١٠صفر
٢١٠.٠٠ ١٠.٥٠ ٩.٠٠ ٢٠ ضابطة 

٢١٠.٠٠ ١٠.٥٠ ١٠.٧٥ ٢٠ ضابطة  *٥.٥٣ ٢١٠صفر٦١٠.٠٠ ٣٠.٥٠ ١٩.٢٥ ٢٠ تجريبية  المعاني 
المواقف 
 السلوكية 

٢١٠.٠٠ ١٠.٥٠ ٤.٢٥ ٢٠ ضابطة  *٥.٦٦ ٢١٠صفر٦١٠.٠٠ ٣٠.٥٠ ٧.٣٠ ٢٠ تجريبية 
المجموع 
 الكلي

٢١٠.٠٠ ١٠.٥٠ ٤٣.٢٠ ٢٠ ضابطة  *٥.٤٤ ٢١٠صفر٦١٠.٠٠ ٣٠.٥٠ ٧٠.٥٠ ٢٠ تجريبية 
  

   ١٠.٥٠، متوسط رتب المجموعة الضابطة  ٣٠.٥٠= متوسط رتب المجموعة التجريبية  
  ) . ٠.٠١( أن قيمة معامل االرتباط دالة عند (*) تعني هذه العالمة 

فـــي أبعـــاد التفكيـــر  ٠.٠١إحصـــائيَا عنـــد مســـتوي  ويتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق وجـــود فـــروق جوهريـــة دالـــة
القيــاس البعــدي (التقــاربي ألطفــال الروضــة والدرجــة الكليــة للمقيــاس بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة 

  .مما يشير إلى صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة الحالية ) لصالح المجموعة التجريبية
  
  : تفسير نتائج الفرض الثاني * 

  
تفسير تلك النتائج  بأن إجراءات البرنامج التـدريبي للحاسـب اآللـي ومـا يقدمـه مـن أنشـطة يمكن 

متنوعة لتنمية مهارات التفكير التقاربي في ضوء أبعاد المقياس وما تتضـمنه هـذه األنشـطة مـن متعـة وٕاثـارة 
  . ي ألطفال الروضة وتشويق وجذب انتباه الطفل كان له األثر اإليجابي في تنمية مهارات التفكير التقارب

إلــى أن الكمبيــوتر قــادر علــي مســاعدتنا فــي تنميــة )  ٣٨:  ١٩٩٥فــتح البــاب الســيد ، (ويشــير 
تفكير المتعلمين من الملموس إلـى المجـرد ومـن العيـاني إلـى الرمـز حيـث أننـا ملزمـون كمـا يقـول علـم نفـس 

تفكيــر الكبــار اختالفــا نوعيــا ومــن النمــو ان نراعــي مراحــل النمــو العقلــي ، ألن تفكيــر األطفــال يختلــف عــن 
المهم جدا مراعاة هذا االختالف فـي إعـداد المواقـف التعليميـة حيـث تختلـف اسـتجابات األطفـال العقليـة لمـا 
يرونه ويمرون به من خبرات وحيث ينبغي أن نرقي بتفكيرهم إلى تفكير البالغين ، ونراعي اعتمـاد األطفـال 
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تنميـة قـدراتهم علـي القيـام بـبعض أنمـاط التفكيـر الرمـزي ليصـلوا إلـى  علي األشياء الملموسة وتعاونهم علـي
  . مستوي عالي من الفهم لألفكار 

) الكمبيــوتر ( ونظــرًا لألنشــطة الفعليــة التــي تلقاهــا األطفــال فــي البرنــامج التدريســي للحاســب اآللــي 
مهـارات التفكيـر التقـاربي لـديهم  والخبرات التي تعرضوا لها أثناء فترة التدريب علي البرنامج فقد أمكن تنميـة

من خالل تدريبهم علـي األبعـاد المختلفـة التـي يقـدمها البرنـامج وازديـاد قـدرتهم علـي هـذه األبعـاد أمـا أطفـال 
المجموعــة الضــابطة فلــم يتعرضــوا لمثــل هــذه الخبــرات التــي قــدمها البرنــامج بــنفس هــذا القــرار مــن اإلثــارة 

خـالل مخاطبـة مجموعـة مـن الحـواس المختلفـة لـدي الطفـل ، فالطفـل  والتشويق والمتعـة وجـذب االنتبـاه مـن
يتعلم أكثر وتنمو مهاراته من خالل السمع والبصر واللمس والتفاعل وغيرها من الحواس وهذا مـا لـم يتـوافر 

أن )  ١٠٢:  ٢٠٠٠زكريــا الشــربيني ويســرية صــادق ،( حيــث يــري كــًال مــن ) ألفــراد المجموعــة التجريبيــة 
التي تعلمها األطفال أثناء الروضة والمدرسة ، طريقة غير صحيحة ، ألن كل طفـل غالبـا ال  طريقة الحفظ

يتعلم كيف يتذكر مادة دراسية من خالل اعتمـاده علـي عمليـة التفكيـر انـه اعتمـاد حفـظ المـادة دون فهـم أو 
  . إدراك لما يتعلمه 

،   Kim , sun , young(دراسـة هذا وتتفـق هـذه النتـائج مـع العديـد مـن الدراسـات السـابقة ومنهـا 
والتي أوضحت أن ممارسات برامج الكمبيوتر ترفع من قابلية التعلم وأنها تهيئ للطفـل االنتقـال مـن ) 1993

الكمبيـوتر هيـأ لألطفـال بيئـة تعليميـة  أنمراتب التفكيـر الماديـة إلـى مراتـب التفكيـر المعنويـة ، كمـا أظهـرت 
حيث جاءت النتـائج لصـالح المجموعـة التجريبيـة ، )  aelson Suzona  ،1998( ودراسة . أكثر إمتاعا 

( حيث حصلوا علي درجات عالية في القياس البعدي من حيث معرفتهم باالتجاهـات باإلضـافة إلـى دراسـة 
حيـث كانـت أهـم نتـائج الدراسـة وجـود فـروض ذات داللـة إحصـائية بـين )  ١٩٩٨ماجدة مصطفي حـافظ ، 
ضابطة لصالح أطفال المجموعة التجريبيـة والتـي اسـتخدم معهـا الوسـائط التعليميـة المجموعتين التجريبية وال

  . المتعددة 
حيث أوضحت نتائج الدراسة أن المجموعة التـي اسـتخدمت )  ٢٠٠٠أمل محمد أحمد ، ( ودراسة 

أمـا  معها جهاز الكمبيـوتر فـي عـرض المفـاهيم الرياضـية تميـزت بدرجـة كبيـرة عاليـة مـن المهـارة واإلتقـان ،
المجموعة الثانية التي استخدمت معها جهاز عرض الشرائح وجهاز عرض الشـفافيات فـي عـرض المفـاهيم 

أما المجموعة الثالثـة التـي اسـتخدمت معهـا الطريقـة . الرياضية تميزت بدرجة متوسطة من المهارة واإلتقان 
إلتقـــان فـــي التعـــرف علـــي المعتـــادة فـــي عـــرض المفـــاهيم الرياضـــية تميـــزت بدرجـــة منخفضـــة مـــن المهـــارة وا
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ارتفاع مستوي المهارات اللغوية لـدي أطفـال المجموعـة )  ٢٠٠٣هبه أمين ، (األعداد كما أوضحت دراسة 
التجريبية دون المجموعة الضابطة ومن هنا يمكن استنتاج أن استخدام الكمبيوتر في عمليـة تعلـيم األطفـال 

وأنــه يمكــن اســتخدامه بصــورة أفضــل فــي . والفاعليــة  بعـض المهــارات اللغويــة يتمتــع بقــدر كبيــر مــن الكفــاءة
عمليــة الــتعلم لــدي أطفــال الريــاض إذا مــا تــوافرت بــرامج الكمبيــوتر التــي تتناســب مــع خصــائص الطفــل فــي 

  هذه المرحلة 
  

  : النتائج المتعلقة بالفرض الثالث وتفسيرھا : ثالثاً 

متوســطي درجــات المجموعــة ال توجــد فــروض دالــه إحصــائيا بــين " يــنص هــذا الفــرض علــي انــه 
التجريبيــة فــي مهــارات التفكيــر التقــاربي فــي القياســين البعــدي والتتبعــي وللتحقــق مــن صــحة هــذا الغــرض تــم 
حســاب معــامالت االرتبــاط للمجموعــة المرتبطــة لــدرجاتهم فــي القياســين البعــدي والتتبعــي لمهــارات التفكيــر 

  . التقاربي ويوضح الجدول التالي نتائج هذا الغرض 
  )١١(جدول 

وداللتها للفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية ) z(نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة 
  في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس التفكير التقاربي 

  البيان 
              
 المتغيرات

نوع 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اتجاه 
متوسط  ن الرتب

 الرتب
مجموع 
 الرتب

  قيمة
z 

 داللتھا

 األشكال

 ١.٤١ صفر صفر صفر الرتب السالبة ٢٩.١٥ بعدي

غير دالة   ٣.٠٠ ١.٥٠ ٢ الرتب الموجبة  

    ١٨ التساوي ٢٩.٢٥ تتبعي

 الرموز

 ١.٠٠ صفر صفر صفر الرتب السالبة ١٤.٧٠ بعدي

غير دالة   ١ ١ ١ الرتب الموجبة  

    ١٩ التساوي ١٤.٧٥ تتبعي

 المعاني

٠.٣٣٣ ٩ ٣ ٣ الرتب السالبة ١٩.٢٥ بعدي
الةغير د   ١٢ ٤ ٣ الرتب الموجبة  

    ١٤ التساوي ١٩.٣٠ تتبعي

المواقف 
 السلوكية

٠.٥٧٧ ٢ ٢ ١ الرتب السالبة ٧.٣٠ بعدي
غير دالة

  ٤ ٢ ٢ الرتب الموجبة  
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  البيان 
              
 المتغيرات

نوع 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اتجاه 
متوسط  ن الرتب

 الرتب
مجموع 
 الرتب

  قيمة
z 

 داللتھا

    ١٧ التساوي ٧.٣٥ تتبعي

 عالمجمو 

 ١.٤١ ٩ ٤.٥٠ ٢ لبةالرتب السا ٧٠.٥٠ بعدي

غير دالة   ٢٧ ٤.٥٠ ٦ الرتب الموجبة  

    ١٢ التساوي ٧٠.٧٠ تتبعي

  
  : تفسير نتائج الفرض الثالث 

توصــلت النتـــائج الـــي عـــدم وجــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا بــين القياســـين البعـــدي والتتبعـــي للمجموعـــة 
ره بصورة ايجابية في تنمية مهارات التفكيـر التجريبية ، ويرجع تفسير ذلك إلي استمرار فعالية البرنامج وتأثي

ــــامج أثنــــاء إعــــداده خصــــائص نمــــو أطفــــال الروضــــة  ــــدى أطفــــال الروضــــة ، حيــــث راعــــي البرن التقــــاربي ل
  . واحتياجاتهم وراعي ذلك أثناء تطبيقه أيضا 

وتـــري الباحثـــة انـــه نتيجـــة اعتمـــاد البرنـــامج التـــدريبي للحاســـب االلـــي علـــي تقنيـــات حديثـــة ومشـــوقة 
ومـــؤثرات صـــوتية   Aninationوصـــورًا متحركـــة  Graphicبة للطفـــل حيـــث انـــه يتضـــمن صـــورا بالنســـ

Sound features   وتضــفي جــوًا مــن المــرح لــدي الطفــل أثنــاء اســتخدامها ويشــعر الطفــل بالنجــاح عنــد
فـي )  ١٠٧:  ٢٠٠٠زكريـا الشـربيني وبسـرية صـادق ، ( التعامل معها مما يدعم ثقته بنفسه وهذا ما أكـده 

  . رهم للخصائص التي يجب ان تراعيها برامج تنمية التفكير المقدمة للطفل من خالل الكمبيوتر ذك
،  Cloments(وهناك العديد من الدراسات التي تتفق مع نتائجه هذا الغـرض وتـدعم صـحته ومنهـا دراسـة 

ـــة أمـــين ، ( ، )  Seng   ،1998(، ودراســـة ) 1997 ـــا قاســـم ،( ، ) ٢٠٠٣هب ا مـــن وغيرهـــ) ٢٠٠٠راني
  . الدراسات 

  
  : ملخص نتائج الدراسة 

  :وقد توصلت الدراسة إلي ما يلي 
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية قبل )  ٠.٠١( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  - ١

وبعد تطبيق البرنامج التدريبي للحاسب اآللي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية في 
  . ربي مهارات التفكير التقا



  

  
-١٢٢ -

  نتائج الدراسة ومناقشتھا 
  امسالفصل الخ

بــــــين متوســــــطي درجــــــات أطفــــــال )  ٠.٠١( توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوي  - ٢
ـــر التقـــاربي بعـــد تطبيـــق البرنـــامج التـــدريبي  المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي مهـــارات التفكي

 . للحاسب اآللي لصالح المجموعة التجريبية 

وعة التجريبية في مهارات التفكيـر ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجم - ٣
 . التقاربي في القياسين البعدي والتتبعي 

  
  :التوصيات 

  

في ضوء أهداف الدراسة والعينة التي طبقت عليها نتائج الدراسة التي توصلت لها الباحثة يمكنها أن 
  :نضع بعض التوصيات كما يلي 

والعمـل علـي تنميـة مهـارات اسـتخدام  ضرورة تزويد رياض األطفال بأجهزة وبرامج كمبيوتر حديثـة - ١
  .الكمبيوتر لدي أطفال مرحلة ما قبل المدرسة لمواكبة تطورات العصر 

االهتمــام بإقامــة دورات تدريبيــة لمعلمــات ريــاض األطفــال لتــدريبهم علــي اســتخدام أجهــزة الكمبيــوتر  - ٢
م لـــدي أطفـــال بطريقـــة فعالـــة مـــع تـــدريبهم علـــي كيفيـــة تنميـــة مهـــارات التفكيـــر بـــاختالف مســـتوياته

 .الروضة 

ـــوتر لتنميـــة مهـــارات التفكيـــر المختلفـــة لـــدي األطفـــال  - ٣ ـــداعي  –تباعـــدي (تصـــميم بـــرامج كمبي  –إب
 ) .ابتكاري وغيرها

تصميم وٕاعداد برامج كمبيوتر مخصصة ألطفـال الروضـة تتناسـب مـع خصـائص الطفـل فـي هـذه  - ٤
 .المرحلة 

بعــــض المفــــاهيم العلميــــة و البيئيــــة العمــــل علــــي اســــتخدام بــــرامج الكمبيــــوتر فــــي إكســــاب الطفــــل  - ٥
 .واالجتماعية 

االهتمــــام باســــتخدام بــــرامج كمبيــــوتر متخصصــــة لتنميــــة المهــــارات المعرضــــة لــــدي األطفــــال ذوي  -٦
 . في مرحلة ما قبل المدرسة ) المتأخرين عقليا(االحتياجات الخاصة 



١٢٦ المراجـــــــع  

  المراجـــــــع
  :المراجع العربية : أوال

  
. مشكالت تدريس وتنمية مهارات التفكيـر فـي التعلـيم العـام): ١٩٩٢(إبراهيم كرم  - ١

  . ١٩٩٦، ١٦مجلة كلية التربية، العدد 
مجلــــة التربيــــة، . مهــــارات التفكيــــر مفاهيمهــــا ومســــتوياتها): ١٩٩٦(إبــــراهيم كــــرم  - ٢

  .، الكويت ١٩٩٦، يناير ١٦العدد
، القـاهرة، ٣الطفل ومشكالت القـراءة، ط): ١٩٩٣(د اهللا وفهيم مصطفي أحمد عب - ٣

  .الدار المصرية اللبنانية 
سلســــلة تكنولوجيــــا . تطبيقــــات الكمبيــــوتر فــــي التربيــــة): ١٩٩٧(أحمــــد منصــــور  - ٤

  .التعليم، دار الوفاء، المنصورة 
ء دار الوفـا. تطبيقات الكمبيوتر، االنترنـت فـي التعلـيم): أ-١٩٩٨(أحمد منصور  - ٥

  .المنصورة
سلســلة تكنولوجيــا . المــدخل الــي تكنولوجيــا التعلــيم): ب -١٩٩٨(أحمــد منصــور  - ٦

 .التعليم، دار الوفاء ، المنصورة 

ـــو  - ٧ ـــر): ١٩٨٩(إدورد دي بون ـــيم التفكي ترجمـــة عـــادل ياســـين، سلســـلة الكتـــب . تعل
  .المترجمة، الكويت للتقدم العلمي 

 -٣٨، ١٩٩٢مكتبــة القــرآن  القــاهرة،. كــل شــئ عــن الكمبيــوتر: أســامة الحســيني - ٨
٦٦ .  

. الحاســــوب والطفـــل فــــي المرحلــــة األولـــي مــــن التعلــــيم): ١٩٨٧(أســـامة الخــــولي  - ٩
  .الكتاب السنوي الخامس للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

أثـــر اســـتخدام الكمبيـــوتر فـــي بعـــض أنـــواع اللعـــب ): ٢٠٠١(أمـــل الســـيد حمـــودة  -١٠
لـدي طفـل مـا قبـل المدرسة،رسـالة حل المشكالت . وبعض الخصائص الشخصية

  .دكتوراه غير منشورة، كلية البنات ،جامعة عين شمس 
اســــتخدام بعــــض الوســــائط التكنولوجيــــة وأثــــره علــــي ): ٢٠٠٠(أمــــل محمــــد أحمــــد  -١١

رســالة ماجســتير غيــر . اكتســاب طفــل مــا قبــل المدرســة بعــض المفــاهيم الرياضــية
  .شمس  منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين

  



١٢٧ المراجـــــــع  

" عــادة النظــر فــي المعــاني والنمــاذج " مهــارات التفكيــر ): ١٩٩٧(بــاربرا برزليســن  -١٢
تـــرجم . قـــراءات فـــي مهـــارات التفكيـــر وتعلـــيم التفكيـــر الناقـــد، والتفكيـــر االبتكـــاري

  .القاهرة، دار النهضة العربية . فيصل يونس
أثـــــر برنـــــامج لتنميـــــة بعـــــض جوانـــــب النشـــــاط ): ١٩٩٣(بطـــــرس حـــــافظ بطـــــرس  -١٣

والمهارات االجتماعية علي السلوك التـوافقي لـدي أطفـال مرحلـة مـا قبـل . عرفيالم
  .رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة عين شمس . المدرسة

القــاهرة، . تعلــيم المفــاهيم اللغويــة والدينيــة لألطفــال): ٢٠٠١(ثنــاء يوســف الضــبع  -١٤
  .دار الفكر العربي 

، القـــاهرة، دار النهضـــة ٣ط. ويعلـــم الـــنفس التربـــ): ١٩٩٤(جـــابر عبـــد الحميـــد  -١٥
  .العربية 

، القــاهرة، ٥ط. علــم نفــس الطفولــة والمراهقــة): ١٩٩٠(حامــد عبــد الســالم زهــران  -١٦
  .عالم الكتب 

ـــة والمراهقـــة): ١٩٩٥(حامـــد عبـــد الســـالم زهـــران  -١٧ ـــم نفـــس النمـــو للطفول ، ٥ط. عل
  .القاهرة، عامل الكتاب 

، ٥ط). الطفولــة والمراهقــة(علــم نفــس النمــو ): ١٩٩٩(حامــد عبــد الســالم زهــران  -١٨
  .القاهرة، عالم الكتاب

، دار ١٤ط. وسائل االتصال والتكنولوجيـا فـي التعلـيم): ١٩٩٦(حسين الطوبجي  -١٩
  .القلم، الكويت 

فاعليــة برنــامج لتنميــة المهــارات النفســحركية ): ٢٠٠١(حنــان عبــد القــادر زيــدان  -٢٠
لتكيفـــي، رســـالة لمتـــأخري النمـــو فـــي ســـن مـــا قبـــل المدرســـة وأثرهـــا علـــي الســـلوك ا

  .دكتوراه، كلية التربية، جامعة الزقازيق 
القــاهرة، حــورس . محاضــرات فــي ســيكولوجية اللعــب): ١٩٩٨(خالــد عبــد الــرازق  -٢١

  .للطباعة والنشر 
، القـاهرة، دار ١ط. اللعـب والطفـل مـا قبـل المدرسـة): ١٩٩٧(خير الدين عـويس  -٢٢

  .الفكر العربي 
كمبيـوتر وعالقـة بالتفاعـل االجتمـاعي لـدي رسالة استخدام ال): ٢٠٠٠(رانيا قاسم  -٢٣

رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، معهــــد . األطفــــال فــــي مرحلــــة مــــا قبــــل المدرســــة
  .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس 



١٢٨ المراجـــــــع  

المخـاوف المرضـية لـدي أطفـال الروضـة ): ١٩٩٩(رحاب محمود محمـد صـديق  -٢٤
  .لإلبداع والتنمية اإلسكندرية، الملتقي المصري ). دراسة تشخيصيه عالجية(

االســــكندرية، . الطفولـــة والمراهقـــة. علـــم نفـــس النمـــو): ٢٠٠٠(رمضـــان القـــذافي  -٢٥
  .المكتبة الجامعية 

ترجمـة يعقـوب نشـوان وآخـرون، عمـان، . أبعاد التفكير): ١٩٩٦(روبرت مارزانوا  -٢٦
  .دار الفرقان 

ــــا الشــــربيني ويســــرية صــــادق  -٢٧ ــــدين فــــي ): ١٩٩٦(زكري تنشــــئة الطفــــل وســــبل الوال
  .القاهرة، دار الفكر العربي . املته ومواجهة مشكالتهمع

. نمـــــو المفـــــاهيم العمليـــــة لألطفـــــال): ٢٠٠٠(زكريـــــا الشـــــربيني، ويســـــرية صـــــادق  -٢٨
  .القاهرة، دار الفكر العربي 

بـــرامج تربيـــة أطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة بـــين ): ١٩٨٧(ســـعدية محمـــد علـــي بهـــادر  -٢٩
  .والطباعة القاهرة، دار الصدر للخدمات . النظرية والتطبيق

المرجـــع فـــي بـــرامج تـــدريب أطفـــال مـــا قبـــل ): ١٩٩٢(ســـعدية محمـــد علـــي بهـــادر  -٣٠
  .القاهرة، دار النيل للطباعة . المدرسة

، القــــاهرة، مطبعــــة ١ط. علــــم نفــــس النمــــو): ١٩٩٤(ســــعدية محمــــد علــــي بهــــادر  -٣١
  .المدني 

، القــــاهرة، مطبعــــة ١ط. علــــم نفــــس النمــــو): ١٩٩٩(ســــعدية محمــــد علــــي بهــــادر  -٣٢
  .المدني 

ــــل): ١٩٩٣(ســــهير كامــــل أحمــــد  -٣٣ ــــاهرة، دار النهضــــة . ســــيكولوجية نمــــو الطف الق
  .المصرية 

القـــاهرة . أســـاليب التربيـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق): أ-١٩٩٩(ســـهير كامـــل أحمـــد  -٣٤
  .األنجلو المصرية 

 –دراســــات نظريــــة (ســــيكولوجية نمــــو الطفــــل ): ب-١٩٩٩(ســــهير كامــــل أحمــــد  -٣٥
  .إلسكندرية للكتاب مركز ا. اإلسكندرية) دراسات عملية

اإلســــكندرية، مركــــز . ســــيكولوجية نمــــو الطفــــل): ج-١٩٩٩(ســــهير كامــــل أحمــــد  -٣٦
 .اإلسكندرية للكتاب 

  .القاهرة، دار الصابوني . العمليات المعرفية): ١٩٩٩(عادل العدل  -٣٧
  

  .القاهرة، دار النشر الشرقية. النمو العقلي للطفل): ١٩٩٠(عادل عبد اهللا محمد  -٣٨



١٢٩ المراجـــــــع  

. اتجاهــــات نظريــــة فــــي نمــــو الطفــــل والمراهقــــة): ١٩٩١(مــــد عــــادل عبــــد اهللا مح -٣٩
  .القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية 

  .، القاهرة، دار الشرقية٢ط. النمو العقلي للطفل): ١٩٩٢(عادل عبد اهللا محمد  -٤٠
. دراســـات فـــي ســـيكولوجية نمـــو طفـــل الروضـــة): ١٩٩٦(عـــادل عبـــد اهللا محمـــد  -٤١

 .القاهرة، دار الرشاد 

النـدوة العلميـة . تكنولوجيا التعليم في تربيـة الطفـل): ١٩٩١(ف عبد الرحيم الصوا -٤٢
عن حق الطفل في التربية المبكـرة، منظمـة اليونسـيف، وزارة الشـئون االجتماعيـة، 

  .منظمة بالن 
  . عمان، دار الفكر. المدرسة وتعليم التفكير): ١٩٩٦(عبد الرحيم عويس  -٤٣
درات فـــي تربيـــة األطفـــال، بنـــاء الثقـــة وتنميـــة القـــ): ١٩٩٨(عبـــد الـــرحيم عـــويس  -٤٤

 .عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 –علـــم الـــنفس الطفولـــة ): ١٩٩٨(عبـــد المجيـــد ســـيد منصـــور ، زكريـــا الشـــربيني  -٤٥
  .دار الهدي اإلسالمي، القاهرة، دار الفكر العربي. األسس النفسية واالجتماعية

وجية الطفولــــــة ســــــيكول(علــــــم الــــــنفس االرتقــــــائي ): ١٩٩٧(عــــــالء الــــــدين كفــــــافي  -٤٦
  .القاهرة، مؤسسة األصالة ). والمراهقة

ـــــر . غـــــازي ج -٤٧ ـــــق ): ١٩٨٧(بيت ـــــواعي، التطبي ـــــوتر ال البرمجـــــة، الطبعـــــة  –الكمبي
  .العربية، مؤسسة األبحاث اللغوية 

الجمعيــة المصــرية لتكنولوجيــا . الكمبيــوتر فــي التعلــيم): ١٩٩٥(فــتح البــاب الســيد  -٤٨
  .التعليم، دار المعارف، القاهرة 

مفــاهيم وتطبيقــات ، عمــان، دار الكتــاب . تعلــيم التفكيــر): ١٩٩٩(ي جــروان فتحــ -٤٩
  .الجامعي 

القـاهرة، . مشـكالت القـراءة مـن الطفولـة إلـى المراهقـة): أ-٢٠٠١(فهيم مصطفي  -٥٠
  .دار الفكر العربي 

الطفـــــل ومهـــــارات التفكيـــــر فـــــي ريـــــاض األطفـــــال ): ب-٢٠٠١(فهـــــيم مصـــــطفي  -٥١
  .ر الفكر العربي القاهرة، دا. والمدرسة االبتدائية

القـاهرة، . مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراهقـة): ج-٢٠٠١(فهيم مصطفي  -٥٢
  .دار الفكر العربي 



١٣٠ المراجـــــــع  

الطفـل ومهـارات التفكيـر فـي ريـاض األطفـال والمـدارس ): ٢٠٠٥(فهيم مصطفي  -٥٣
  .القاهرة، دار الفكر العربي . االبتدائية

مــن مرحلــة الجنــين إلــى نمــو اإلنســان ): ١٩٩٩(فــؤاد أبــو حطــب، آمــال صــادق  -٥٤
  .، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية ٤ط. مرحلة المسنين

علـــم الـــنفس واالجتمـــاع ): ١٩٩٧(فـــؤاد أبـــو حطـــب، وعبـــد الحلـــيم محمـــود الســـيد  -٥٥
القـــاهرة، وزارة التربيـــة والتعلـــيم، . للمرحلـــة األولـــي مـــن الثانويـــة العامـــة نظـــام جديـــد

  .قطاع الكتب 
الجمعيـة . ية التفكير ورعاية الموهوبين والمتفـوقينتنم): ٢٠٠٠(كوثر عبد الرحيم  -٥٦

  .المصرية للمناهج وطرق التدريس 
أثر استخدام برنامج في تكنولوجيـا التعلـيم علـي ): ١٩٩٨(ماجدة مصطفي حافظ  -٥٧

رسـالة ماجسـتير . تنمية بعـض المهـارات اللغويـة لطفـل مـا قبـل المدرسـة االبتدائيـة
  .طفولة، جامعة عين شمس غير منشورة، معهد الدراسات العليا لل

القـاهرة، دار النهضـة . دراسات في أساليب التفكير ): ١٩٩٥(مجدي عبد الكريم  -٥٨
  .العربية 

اتجاهـــات حديثـــة فـــي تعلـــيم التفكيـــر واســـتراتيجيات ): ٢٠٠٣(مجـــدي عبـــد الكـــريم  -٥٩
  .القاهرة، دار الفكر العربي . مستقبلية لأللفية الجديدة

نمــو النفســي االجتمــاعي لــدي طفــل مــا قبــل ال): ١٩٩٩(محمــد أشــرف أبــو العــال  -٦٠
رســالة دكتــوراه، معهــد . المدرســة، دراســة مقارنــة بــين طفــل الروضــة وطفــل المنــزل

  .دراسات طفولة، جامعة عين شمس 
. نحــــو مســــتقبل أفضــــل لتكنولوجيــــا التعلــــيم فــــي مصــــر): ١٩٩٥(محمــــد الهــــادي  -٦١

  .المكتبة األكاديمية، القاهرة 
دار المـــرايخ . الشـــارع لمصـــطلحات الكمبيـــوترالمعجـــم ): ١٩٩٨(محمـــد الهـــادي  -٦٢

  .للنشر، الرياض 
مقيــاس المســتوي االقتصــادي االجتمــاعي الثقــافي ): ٢٠٠٠(محمــد بيــومي خليــل  -٦٣

القـاهرة، ). محمـد بيـومي خليـل سـيكولوجية العالقـات األسـرية(المطور لألسرة فـي 
  .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 

. البـرامج الرياضـية لريـاض األطفـال): ١٩٩٧(يم محمد عبد الوهاب وخيرية إبـراه -٦٤
  .القاهرة، دار المعارف 
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مقيــاس النمــو النفســي لطفــل مــا ): ١٩٩٦(محمــد عمــاد الــدين اســماعيل وآخــرون  -٦٥
  .دليل االستخدام، القاهرة، دار المعارف . سنوات) ٦-٢(قبل المدرسة من 

طفــال برنــامج تــدريس مقتــرح لمعلمــات ريــاض األ): ١٩٩٩(محمــد كمــال يوســف  -٦٦
معهـد . رسالة دكتوراه) دراسات تجريبية(وعالقتة بالنمو المعرفي ألطفال الروضة 

  .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس 
، دار الفكـــــر للنشـــــر ١ط. التفكيـــــر عنـــــد الطفـــــل): ١٩٩٥(محمـــــود محمـــــد غـــــانم  -٦٧

  .والتوزيع، عمان 
نـــــــا رؤيـــــــة تحـــــــديث وســـــــائل تعليم): ١٩٩٤(مصــــــطفي عثمـــــــان وأمينـــــــة عثمـــــــان  -٦٨

  .بمطابع روزاليوسف الجديدة، القاهرة . بالتكنولوجيا الصغيرة
رؤيــــة فــــي تحــــديث وســــائل تعليمنــــا ): ١٩٩٤(مصــــطفي عثمــــان وأمينــــة عثمــــان  -٦٩

  .كلية التربية، جامعة عين شمس . بالتكنولوجيا الصغيرة
. ســـيكولوجية التميـــز الفنـــي عنـــد األطفـــال) ١٩٩٩(مصـــطفي محمـــد عبـــد العزيـــز  -٧٠

  .نجلو المصرية القاهرة، مكتبة اال
دار الراتـــب الجامعيـــة، . موســـوعة الكمبيـــوتر لغـــة وأداء): ١٩٨٤(مظهـــر طايـــل  -٧١

  .بيروت، لبنان 
  .تربية المتميزين والموهوبين، عمان، دار الفكر): ١٩٩٨(ناديا هايل السرور  -٧٢
األلعاب ألطفال الحضانات وعالقاتها بنمـوهم ): ١٩٩٥(نادية رشدي محمد علي  -٧٣

رسالة دكتوراه غير منشـورة، معهـد الدراسـات العليـا . والنفسيالحركي واالجتماعي 
  .للطفولة، جامعة عين شمس 

  .عمان، دار الفكر . تعليم التفكير للمرحلة األساسية): ٢٠٠١(نايفة قطامي  -٧٤
مـــدي فاعليـــة برنـــامج فـــي تنميـــة مهـــارات التواصـــل ): ١٩٩٦(نـــرمين لـــويس نقـــوال  -٧٥

رســالة دكتــوراه ، معهــد دراســات . ةاللفظــي لــدي عينــة مــن أطفــال مــا قبــل المدرســ
 .الطفولة، جامعة عين شمس 

  .القاهرة، دار الفكر العربي . رياض األطفال): أ-١٩٩٧(هدي الناشف  -٧٦
دار . استراتيجيات التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة): ب-١٩٩٧(هدي الناشف  -٧٧

  .الفكر العربي ، القاهرة 
القــاهرة، . الــتعلم فــي الطفولــة المبكــرةاســتراتيجية التعلــيم و ): ٢٠٠١(هــدي الناشــف  -٧٨

  .دار الفكر العربي 
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الجزء األول، القاهرة، . علم النفس النمو): ٢٠٠٢(هدي قناوى ، حسن مصطفي  -٧٩
 .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 

القـاهرة، مكتبـة األنجلـو المصـرية . الطفل وألعـاب الروضـة): ١٩٩٥(هدي قناوي  -٨٠
.  

، القـــاهرة، مكتبـــة االنجلـــو ١ط. ريـــاض األطفـــالالطفـــل و ): ١٩٩٣(هـــدي قنـــاوي  -٨١
  .المصرية 

القــاهرة، دار . األنشــطة المتكاملــة لطفــل الروضــة): ٢٠٠٢(هيــام محمــد عــاطف  -٨٢
  .الفكر العربي 

ـــاهيم ): ١٩٩١(وفـــاء مصـــطفي كفـــافي  -٨٣ ـــيم المف أثـــر اســـتخدام الكمبيـــوتر علـــي تعل
سـالة دكتـوراه ر . الرياضية لـدي أطفـال الحضـانة فـي المـدارس الحكوميـة والخاصـة
  .غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة 

  
  :المراجع األجنبية : ثانيا

 

85- Bernhard, Judith & Kutscher (1990): Gender Stereotypes and 
Computer Using Preschoolers Learning Logo – (PHD) – 
University of Toronto Canada – Pg (229) . 

86- Brown, Carol A. (2005): Computers software genres that 
help students think ! electronic classroom, kappa delta 
pirecord, Vol. 42, N. 1, PP 42-44 . 

87- Brady, E. H. & hill, S. (1984): Young children and Micro 
computer. Research issues and directions, young children, 
Vol. 39, PP. 49-61 . 

88- Carlson, Suzana & White, Steven H. (1998): The 
effectiveness of a computer program in helping Kindergarten 
students learn the concepts of left and right, Hournal of 
computing in childhood Education, Vol. 9, NZ, PP. 43-133 . 

89- Clements, D. H. (1989): Computers and young children. 
Young children, Vol. 43, (1. Nov), PP. 33-44 . 

90- Clements, D & Nastasi, B. K. (1997): Effects of computer 
environment on social emotional development. Logo and 
computer assisted instruction, computers in the school, Vol. 
2, N. PP. 11-31 . 

 



١٣٣ المراجـــــــع  

91- Clements, D.H., (1997): Effective use of computers with 
young children, National science foundation, Arlington, V. 
A. P. 24 . 

92- Collins, Cathy, Ed & Mangieri, John N. Ed. (1992): 
Teaching thinking an Agenda for the twenty first century . 

93- Dunn, Lorain & Heruing, Joan E. (1992): Play behaviors and 
convergent and divergent thinking skills of young children 
attending full – day, child study journal, Vol. 22, issue N.1, 
P. 23 .     

94- Francisco, & Villaruell, (1990): Talking and playing: An 
Examination of the effects of Computer on the Social 
Interactions of Handicapped and Nonhandicapped 
preschollers, Dissentation Abstract International, Vol. 51-11 
A, P. 3630 . 

95- Fatourous, Cherey I. (1995): Young children using 
computers. Planning Appropriate learning experience, 
Australian Journal of early childhood, Vol. 20, N. 2, PP. 20-26 . 

96- Ford, M. Jane. (1993): Attending behaviors of ADHD 
children in math and Reading using various. Types of soft 
ware, Journal of computing in childhood Education, Vol. 4, 
N. 2, PP. 83-96 . 

 
97- Genan, A. T., (1998): Comparsion of the types of 

comperative problem Solving behavior in Four learning 
Centers: Computer, Dramatic, play, Block and Mainpalative. 
National Head Start Research conference, Washington, July 
9-12, 1998, P. 14 . 

98- Hover, B. K., Shirleyl, . Y., & Paul, R.P., (1998): Computer 
Assisted instructional techniques learning processes logo 
computer programs. Computer In The Schools, Vol. 3, N. 2, 
PP. 57 – 85 . 

99- Henniger, M. L., (1994): Computers and preschool children's 
play: Are they Compatible? ,Journal of Computing in 
childhood Education, Vol. 5, N. 3-4, PP. 31-39 . 

100- Kim, Sun Young (1993): The Effectiveness of Hands on A 
computer Simulated Manipulative In Teaching Seriation, 
classis Fication, Geometric, And Arithmetic concepts to 
kindergarten children – (Phd) – University of Oregon – Pg 
(288) 



١٣٤ المراجـــــــع  

101- Legn, Hausen, Elizabeth & Iacovone, (1991): The 
Effectiveness of Instruction Using a Microcomputer 
Equipped with Logo Micro worlds on the Acquisition of 
school Readiness Skills By Preschool children Lreadiness, 
Computer Education – (Edd) – The Johns Hopkins 
University – Pg (131) . 

102- Lioyd, Bronwen, & Howe, Nina, (2003): Solitary play and 
convergent and divergent thinking skills in preschool 
children, Early Childhood Research Quanterly Vol. 18, N.2, 
PP. 22-41 . 

103- Michael, Henniger. L. (1997): Computers and preschool 
children's play: Are they compatible?, journal of computing 
in childhood Education, Vol. 5, N. 3-4, PP. 31-39 . 

104- Silverns, S. B. & Williams, P. A. & Counterwine T.M. 
(1988): young children's interaction with a micro computer, 
Micro computers in early childhood Education, PP. 38-40 . 

105- Park, S., & Clements, D. (1995): Young children's 
Representation of replay: Developmental staged and affects 
of Mediated Computer Environments, Journal of Research In 
Childhood Education. Vol. 9, N. 2, P. 129-44 . 

 

106- Samaras, A. P., (1991): Strategies, Salutions, and Snoopy: 
Teacher Child pyads Solving Micro Computer Puzzles. The 
Annual metting of American Educational Research 
Association, (April 3-4, 1991) P. 35. 

 
107- Seng, S. H., (1998): Enharcing Learning: Computers and 

Early Childhood Education, The Education Research 
Association Conference (Singapore, November 23-25, 1998), 
P. 14 

 
108- Sheehy, N. P & Wylie, J & W, McGuinness, C. (2000): How 

children solve Environmental Problems: Using computer 
simulations to investigate systems thinking, Environmental 
Education Research, Vol. 6, N. 2, PP 19-26 . 

 
109- Subhi, Taisir (1999): Attitude toward computers of Giftted 

students and their teachers, christain science monitor, Vol. 9, 
issue 139, PP. 14-25 . 

 



١٣٥ المراجـــــــع  

110- Wilder, G, & Mackie, D. & Cooper, J. (1985): Gender and 
computers: One Survey of computer- related attitudes sex 
Roles, Education technology, Vol. 13, PP. 215-228 . 

 
111- William, Stvein & Kachman, W. (1984): Effects of computer 

Games on young children's cooperative Behavior. An 
Exploratory study journal of Research and Development In 
Education, Vol. 18, PP. 40-43 . 

 
112- Wexler, Dara, H & Hochman, Jessica, L (2004): Making 

thinking visible using online tools to initiate teachers' and 
students' thinking, Education Development Center (EDC) 
Vol. 5, PP 212-230 . 

 
 



  

  
-١٣٦ -

  ـــــــــق  الـمــالح
  خاتمة الدراسة

  

  

  المالحق

 

 

  مقياس جودإنف ھاريس  ) ١(ملحق . 

  مقياس المستوي االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة المصرية ) ٢(ملحق  . 

  مقياس مھارات التفكير التقاربي ألطفال الروضة ) ٣(ملحق 

  أسماء السادة المحكمين لمقياس مھارات التفكير التقاربي ) ٤(ملحق 

  حكمين للبرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي أسماء السادة الم) ٥(ملحق 

  دليل المعلمة الستخدام البرنامج التدريبي ) ٦(ملحق 

  شاشات البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي ) ٧(ملحق 

  بطاقة تقويم البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب االلي ) ٨(ملحق 

  

 

 



  

  
-١٣٧ -

  ـــــــــق  الـمــالح
  خاتمة الدراسة

  

  
  
  
  
  
  
  )١(ملحــــق 

  للذكاءاختبار رسم الرجل 
 - Good Enoughجودإنف ھاريس 

Harris  
  



  

  
-١٣٨ -

  ـــــــــق  الـمــالح
  خاتمة الدراسة

  : تعليمات االختبار 
  : يعطي المفحوص ورقة بيضاء وقلم رصاص ويطلب منه 

بعد كتابة البيانـات الخاصـة بـه ) أفضل صورة تستطيعها ( ارسم صورة رجل بالطريقة التي تراها  -
  . علي الورقة التي سيرسم بها 

-١٠(كمــا أن المــدة الالزمــة لتصــحيحه مــن . دقيقــة )  ١٥ – ١٠( ويســتغرق تطبيــق االختبــار مــن 
  . وقام الباحث بتطبيقه بطريقة فردية حتي يوضح للطفل تنفيذ االختبار . دقيقة ) ١٥
  

  : تصحيح  االختبار 
وتعتبـر (نقطـة ) ٧٣(يتم تصحيح االختبـار برصـد عـدد النقـاط الموجـودة فـي الرسـم وعـددها  - ١

  ) . كدرجات خام 
عمــر (لــذكاء علــي أســاس تحويــل هــذه الــدرجات الخــام إلــي درجــات معياريــة تحســب نســبة ا - ٢

 . حسب جدول خاص لذلك هو جدول معايير الذكاء ) عقلي

 . ثم تحول هذه الدرجات المعيارية إلي نسبة الذكاء  - ٣

  
  : عناصر الرسم 

  . وجود شعر  - ١
 . وجود الشعر في أماكنه الصحيحة  - ٢

 . وجود الرأس  - ٣

 . تناسب الرأس  - ٤

 . الحركي لخطوط الرأس  التوافق - ٥

 وجود العينين  - ٦

 . وجود الحاجب والرمش  - ٧

 . وجود إنسان العين  - ٨

 . إظهار اتجاه النظر  - ٩

 . تناسب العينيم  -١٠

 . وجود األنف  -١١

 . إظهار فتحتي األنف  -١٢

 . وجود الفم  -١٣



  

  
-١٣٩ -

  ـــــــــق  الـمــالح
  خاتمة الدراسة

 . رسم الفم واألنف من بعدين  -١٤

 . وجود األذنين  -١٥

 . وجود األذنين في المكان الصحيح وبطريقة مناسبة  -١٦

 . إظهار بروز الذقن  -١٧

 . وجود الرقبة  -١٨

 . إظهار الذقن  -١٩

 . خطوط الرقبة تتمشى مع الرأس  -٢٠

 . التوافق الحركي لخطوط مالمح الوجه  -٢١

 . ظهور األكتاف بوضوح تام  -٢٢

 . وجود الذراعين  -٢٣

 . اتصال الذراعين والساقين بالجذع في األماكن الصحيحة  -٢٤

 . اتصال الذراعين والساقين  -٢٥

 . ع إظهار مفصل الذرا -٢٦

 .تناسب الذراعين  -٢٧

 . إظهار الذراعين والساقين من بعدين  -٢٨

 . التوافق الحركي لخطوط الذراعين  -٢٩

 . وجود األصابع  -٣٠

 . عدد األصابع صحيح  -٣١

 . تفاصيل األصابع  -٣٢

 . إظهار راحة اليد  -٣٣

 . وجود الجذع  -٣٤

 .طول الجذع أطول من عرضه  -٣٥

 . التوافق الحركي لخطوط الجذع  -٣٦

 . وجود الساقين  -٣٧

 . لساقين تناسب ا -٣٨

 . إظهار مفصل الساق  -٣٩

 . وجود المالبس  -٤٠

 . وجود قطعتين من المالبس  -٤١



  

  
-١٤٠ -

  ـــــــــق  الـمــالح
  خاتمة الدراسة

 . المالبس خالية من أي قطع شفافة  -٤٢

 . وجود أربع قطع من المالبس  -٤٣

 . وجود مالبس كاملة دون أخطاء  -٤٤

 . تناسب القدمين  -٤٥

 . إظهار الكعب  -٤٦

 .  ١التوافق الحركي لخطوط الرسم من الناحية العامة  -٤٧

 .  ٢ركي لخطوط الرسم من الناحية العامة التوافق الح -٤٨

 . ١بروفيل  –الرسم الجانبي  -٤٩

 . ٢بروفيل  –الرسم الجانبي  -٥٠

 . كعب القدمين  -٥١

 . اقتراب الذراع من الساقين  -٥٢

 . وضع الرأس بشكل صحيح  -٥٣

 . تناسب الجسم مع الوجه  -٥٤

 . تناسب الذراعين مع الجسم ككل  -٥٥

 . تناسب الساقين مع الجسم  -٥٦

 . لمعان العين  -٥٧

 . جود الشفاه و  -٥٨

 . وجود الجبهة  -٥٩

 . وضع الجبهة  -٦٠

 . وجود خط الفك  -٦١

 . وجود الجسم لألنف  -٦٢

 . وجود فرق الشعر  -٦٣

 . وجود األذنين في أماكنها  -٦٤

 . وجود الرسغ  -٦٥

 . تناسب الكتفين مع الجسم  -٦٦

 . وجود الذراعين  -٦٧

 . التناسق بين خطوط الجسم  -٦٨

 . وجود الركبة  -٦٩



  

  
-١٤١ -

  ـــــــــق  الـمــالح
  خاتمة الدراسة

 . ظهور الشخص علي شكل جانبي  -٧٠

 . لذراعين حركة ا -٧١

 . حركة الساقين  -٧٢

  
  : المعيار 
العمر العقلي الدرجة العمر العقلي الدرجة العمر العقلي الدرجة العمر العقلي الدرجة 

 سنة شهر  سنة شهر  سنة شهر  سنة شهر 

١٠ ٩ ٣١ ٨ ٣ ٢١ ٥ ٩ ١١ ٣ ٣ ١ 

١١ - ٣٢ ٨ ٦ ٢٢ ٦ - ١٢ ٣ ٦ ٢ 

١١ ٣ ٣٣ ٨ ٩ ٢٣ ٦ ٣ ١٣ ٣ ٩ ٣ 

١١ ٦ ٣٤ ٩ - ٢٤ ٦ ٦ ١٤ ٤ - ٤ 

١١ ٩ ٣٥ ٩ ٣ ٢٥ ٦ ٩ ١٥ ٤ ٣ ٥ 

١٢ - ٣٦ ٩ ٦ ٢٦ ٧ - ١٦ ٤ ٦ ٦ 

١٢ ٣ ٣٧ ٩ ٩ ٢٧ ٧ ٣ ١٧ ٤ ٩ ٧ 

١٢ ٦ ٣٨ ١٠ - ٢٨ ٧ ٦ ١٨ ٥ - ٨ 

١٢ ٩ ٣٩ ١٠ ٣ ٢٩ ٧ ٩ ١٩ ٥ ٣ ٩ 

١٣ - ٤٠ ١٠ ٦ ٣٠ ٨ -  ٢٠ ٥ ٦ ١٠ 

  
  



  

  
-١٤٢ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  )٢(ملحـــق 
  مقياس

الثقافي / االقتصادي / المستوي اإلجتماعي 
  )المطور(

  (*)لألسرة المصرية 
  
  



  

  
-١٤٣ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  محمد محمد بيومي خليل / األستاذ الدكتور 
  أستاذ الصحة النفسية 

  جامعة الزقازيق  –وكيل كلية التربية 
  
  

  :التعليمات 
  . اكتب الرقم الذي حدده لك الباحث  - ١
 . منك فقط  أجب حسب ما يطلب - ٢

 . استجب بكل صدق وأمانة لكل بنود المقياس  - ٣

  ) فمعلوماتك بين يد أمينة ( 
  : ...............................الرقم الكودي 

  : النوع 
  : ذكر 
  : أنثي 

  
  : المستوي االجتماعي لألسرة : أوًال 
  : ضع دائرة حول ما يمثل حياتك : الوسط االجتماعي - ١

  : أسرتك في  إقامتك الدائمة مع
كفور ونجوع 

 وقري 

 عواصم األقاليم  مراكز األقاليم 

 راق  متوسط  حي شعبي  راق  متوسط  حي شعبي 

 العواصم الكبري  مراكز العواصم الكبري 

  راق   متوسط   حي شعبي   راق   متوسط   حي شعبي 
  توقيع المصحح         = الدرجة 

  
  ثل حالة والديك ضع دائرة حول ما يم: حالة الوالدين  - ٢

 الدرجة  الحالة  الدرجة  الحالة 

  أحد الوالدين متوفي   الوالدان متوفيان 



  

  
-١٤٤ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

الوالدان منفصالن 
  بالطالق 

الوالد يعيش مع الوالدة  
باالضافة الي زوجات 

  أخري 

 

الوالدان يعيشان معا 
  دون زوجات أخري 

    

  توقيع المصحح 
  
  : ما يمثل شكل العالقات بين أفراد أسرتك  ضع دائرة حول: العالقات األسرية  - ٣

 الدرجة  شكل العالقة  طرفا العالقة 

  نموذجية  طيبة  مقبولة متوترة  الوالدان 

  نموذجية  طيبة  مقبولة متوترة  الوالدان واألبناء

  نموذجية  طيبة  مقبولة متوترة  األبناء وبعضهم 

  توقيع المصحح       = الدرجة 
  
ضع دائرة حول المستوي الذى يناسب المناخ األسري السائد في أسرتك : سري السائد المناخ األ- ٤
 :  

 الدرجة  المناخ السائد  الدرجة  المناخ السائد 

  الشك والخيانة والخوف والفزع   األمن واألمان 

   األنانية والفردانية    التضحية واإليثار 

   الكراهية والحقد    الحب والتراحم 

   واالستهتار والالمباالة التسيب   االنضباط وااللتزام 

   الدرجة الكلية    

  توقيع المصحح 
  
  : ضع دائرة حول المستوي الذى يمثل عدد أفراد أسرتك المعالين فقط : حجم األسرة  - ٥

 الدرجة  عدد أفراد األسرة المعالين 

  أفراد  ٣ – ١



  

  
-١٤٥ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

   أفراد ٦ – ٤

   أفراد  ٦أكثر من 

  توقيع المصحح 
  
  : المستوي التعليمي ألفراد ألسرة  - ٦
  ) اذكر المستوي التعليمي لجميع أفراد أسرتك ( 

 الدرجة  المستوي التعليمي  أفراد األسرة 

   الوالد 

   الوالدة 

   األخوة واألخوات 

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

  

 

  توقيع المصحح       الدرجة الكلية 
  
  : ضع دائرة حول المستوي الذي يناسب حالتك : رة النشاط المجتمعي ألفراد األس- ٧

الدرجة  المستوي الدرجة  المستوي 
  : عضوية المؤسسات المجتمعية 

  : لألسرة أو بعض أفرادها عضوية 
  الساحات الشعبية 

  الجمعيات الخيرية والدينية 
  التنظيمات الشعبية المحلية 

حصل بعض أفراد أسرتي علي نياشين  
أو  أوسمة أو أنواط أو أنواط أو 

  : جميعها وذلك في 
  . الطبقة األولي  -
  الطبقة الثانية  -

 



  

  
-١٤٦ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  النقابات المهنية والعمالية 
  األحزاب السياسية 

يشغل أحد أفراد أسرتي مركزا قياديا 
بالمؤسسات المجتمعية السابقة علي 

  مستوي 
  الحي / القرية  -
  المدينة/المركز-
  المحافظة -

  المستوي القومي 
 عضوية مجلس الشعب أو الشوري 

جائزة الدولة التقديرية في العلوم  -
  . والفنون واآلداب 

ائزة الدولة التشجيعية في العلوم ج -
  والفنون واآلداب 

  جائزة التفوق  -
 جائزة نوبل  -

  توقيع المصحح       = الدرجة الكلية 
  

  : الوضع االقتصادي لألسرة : ثانياً 
  ) العاملين فقط ( اكتب مهن أفراد أسرتك : المستوي المهني لألسرة ) أ(

أفراد األسرة 
 العاملين 

 مستوي المهنة  المهنة

درجة مكانة درجة دخل المهنة
 المهنة

 الدرجة الكلية 

  الوالد
  الوالدة 

  األخوة واألخوات 
١ -  
٢ -  
٣ -  
٤ -  
٥ - 

       

  
  . تحسب درجة دخل المهنة ضمن المستوي االقتصادي لألسرة 

  . لمكانة االجتماعية للمهنة ضمن المستوي االجتماعي لألسرة تحسب درجة ا



  

  
-١٤٧ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  المستوي المهني لألسرة 
  مجموع درجات مكانة المهنة ألفراد األسرة + مجموع درجات دخل المهنة ألفراد األسرة 

  عدد أفراد األسرة 
  
  : مستوي معيشة األسرة ) ب(
  ن الذى تعيش فيه مع أسرتك ضع دائرة حول المستوي الذى يناسب السك: مستوي السكن - ١

 الدرجة  المستوي  الدرجة  المستوي 

  إسكان شعبي  -
  إسكان متوسط  -
  إسكان لوكس -
 إسكان سوبر لوكس -

  : السكن  
  إبجار -
  تمليك / ملك -
لكل صغير في -

األسرة تتوفر شقة 
 المستقبل 

 

  توقيع المصحح       = الدرج الكلية 
  
  : ل المستوي الذى يناسب حالة أثاث أسرتك ضع دائرة حو : مستوي األثاث - ٢

الدرجة  المستوي الدرجة  المستوي 
  أثاث متواضع 

  أثاث عادي 
  أثاث متوسط 

  أثاث فخم 
 :  ويتكون من

  بعض قطع األثاث  
  )نوم ، صالون ( طقمي 
  ) نوم ، صالون ، سفرة( أطقم 
  ) نوم ، صالون ، سفرة ، مكتب ( أطقم 

 طقم كامل لحجرة كل طفل 

 

  توقيع المصحح       = الدرجة الكلية 
  
  
  
ضع دائرة حول المستوي الذى يناسب حالة األجهزة : مستوي األجهزة واألدوات المنزلية  - ٣

  : واألدوات المنزلية ألسرتك 



  

  
-١٤٨ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

 الدرجة  المستوي الدرجة  المستوي 

  : المطبخ 
/ فرامات / خالطات / بوتاجازات 
/ زر ديب فري/ ثالجات / عصارات 

أطقم / بعض قطع أدوات المطبخ 
  كاملة ألدوات المطبخ 

  : أجهزة التنظيف 
/ نصف أتوماتيكية / غساالت عادية 
/ غساالت أطباق / غساالت أطفال 

مكانس / غساالت أوتوماتيكية 
  كهربائية 

  : التدفئة والتبريد 
 أجهزة تكييف / دفايات / مراوح 

  : الترفيه واإلعالم والهوايات  
/ تليفزيون عادي / كاسيت / راديو 
/ فيديو كاسيت / ن ملون تليفزيو 

بيانو منزلي / كمبيوتر / كاميرا فيديو 
أدوات لعب / دراجات بخارية / 

/ أحواض سمك / لألطفال كافية 
  مكتبة منزلية / طيور زينة 

  أجهزة وأدوات رياضية  -
 كالب وولف / قطط سيامي  -

 

  توقيع المصحح       = الدرجة 
  
ضع دائرة حول المستوي الذى يمثل استهالك اسرتك ) : شهريًا ( ك األسرة من الطاقة استهال- ٤

  ) . في جميع أغراض الحياة ( من الطاقة شهريًا بشكل تقريبي دقيق 
 الدرجة  المستوي الدرجة  المستوي 

  : البوتاجاز 
  أنبوبة  ٢
  أنابيب  ٤- ٣

 أنابيب  ٤أكثر من 

  : الكيروسين  
  لترا  ٢٠أقل من 

  لترا  ٤٠-٢٠
 لترا  ٤٠أكثر من 

 

  : الكهرباء 
  ساعة / كليو وات  ٥٠أقل من 

  ساعة / كليو وات  ١٥٠-٥٠
  ساعة / كليو وات  ١٥٠أكثر من 

  الغاز الطبيعي  
  مترا مكعبا  ٣٠أقل من 

  مترا مكعبا  ٦٠ – ٣٠
  مترا مكعبا  ٦٠أكثر من 

 

   : الطاقة الشمسية    : البنزين 



  

  
-١٤٩ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  لتر  ٣٠٠أقل من 
  لتر  ٤٠٠ – ٣٠٠

  لتر  ٤٠٠أكثر من 

 مسية بتوفر بالمنزل مصدرا للطاقة الش

  توقيع المصحح       = الدرجة الكلية 
  
  ضع دائرة حول المستوي الذى يناسب حالة أسرتك : التغذية والرعاية الصحية والعالج الطبي - ٥

الدرجة  المستوي الدرجة  المستوي 
  : لتغذية ا

كوب الحليب يتوفر للجميع كل صباح 
  : اللحوم الحمراء والبيضاء متوفرة 

  يوميا -
  مرات أسبوعيا  ٤- ٣
  مرتان أسبوعيا  -
  مرة كل أسبوع -
  مرتان في الشهر -
  مرة في الشهر -
في المواسم والمناسبات واألعياد فقط -

  : مياه الشرب  
  معدنية -
 عادية -

 

ويتم الحصول علي المواد الغذائية عن    
  : طريق 

  ء بالسعر الحر الشرا -
  البطاقة التموينية الحمراء  -
 البطاقة الفئوية والخضراء-

 

  : الرعاية الصحية    
  يوجد طبيب خاص باألسرة  -
يتم فحص طبي دوري شامل لجميع -

  أفراد األسرة سنويًا 

 

   : العالج الطبي    : الخضراوات والفواكه تأكلها 



  

  
-١٥٠ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  بشاير  -
  بعد انتشارها  -

  : يتم عالج أفراد األسرة 
  بالمستشفيات الحكومية المجانية  -
  عالجي التأمين ال-
المستشفيات التخصصية داخل  -

  الوطن 
  العالج بالخارج علي نفقة األسرة -

  : الخبز 
  لوكس / سياحي  -
  عادي  -

    

  توقيع المصحح       = الدرجة الكلية 
  
ل ما تستخدمه اسرتك من وسائل ضع دائرة حول المستوي الذى يمث: وسائل النقل واالتصال  - ٦

  : النقل واالتصال 
الدرجة  المستوي الدرجة  المستوي 

  : وسائل النقل 
  . الدواب  -
  النقل العام -
  . تاكسي األجرة  -  

  : سيارات المالكي 
  . فارهة  -
  متوسطة  -
  عادية  -
 متواضعة  -

  : وتمتلك األسرة  
  سيارة واحدة  -
  سيارتان  -
  لكل بالغ في األسرة سيارته الخاصة -

  تمتلك األسرة : االتصاالت 
  هاتف منزلي  -
  هاتف سيارة -
  دولي / مباشر / محلي : اشتراكه -
 ل أجهزة محمو -

 

  توقيع المصحح       = الدرجة الكلية 
ضع دائرة حول المستوي الذى يمثل ما : إنفاق األسرة علي التعليم ومستوي الخدمات التعليمية  - ٧

  رة علي التعليم ومستوي الخدمات التعليمية تنفقة األس
 الدرجة  المستوي  الدرجة  المستوي 



  

  
-١٥١ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

يتلقي أفراد أسرتك 
  تعليمهم بمعاهد تعليم 

  ية حكومية مجان-
خاصة بمصروفات 

  داخل الوطن 
التعليم بالخارج علي 

نفقة األسرة عندما 
يحتاج أحد أفراد األسرة 

  مساعدة علمية 
يشترك في مجموعات 

تقوية مخفضة أو 
 مجانية 

يتلقي دروسا - 
خصوصية مع 

  . مجموعة 
يحضر مدرسا خاصا 

له فقط إلي المنزل 
واألدوات المدرسية 
  والوسائل التعليمية 

  كافية  -
 غير كافية -

 

  توقيع المصحح         = الدرجة الكلية 
  
  : ضع دائرة حول المستوي الذي يناسب حالتك : الخدمات الترويحية  - ٨

 الدرجة  ستوي الم الدرجة  المستوي 

  يتم التنزه والسياحة 
  داخل الوطن 

  بالمصايف -
  المشاتي  -

  : خارج الوطن 
  بالمصايف -
  المشاتي  -

  : بمصايف ومشاتي 
  راقية -
  متوسطة  -
 شعبية -

تقضى األسرة اأمسياتها  
  : المرحلة عن طريق 

مشاهدة عروض  -
  الفيديو 

مشاهدة العروض -
  المسرحية 

مشاهدة عروض -
الكازينوهات والمالهي 

والمسارح والحفالت 
 الغنائية 

 

   = الدرج الكلية    



  

  
-١٥٢ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  
  
  
  
  
  

  توقيع المصحح         = الدرجة الكلية 
  
  : ضع دائرة حول المستوي الذى يناسب حالتك : االحتفاالت والحفالت  - ٩

 الدرجة  المستوي  الدرجة  المستوي 

تقيم األسرة حفاالتها 
  : للمناسبات المختلفة 

  بالمنزل  -
األندية ، والنقابات ، -

  ودور الضيافة 
 الفنادق الكبري -

  : ومظهر االحتفاالت 
  استفزازي مبهر  -
  خم ف

  متوسط 
 بسيط 

 

  توقيع المصحح       = الدرجة الكلية 
  

  : ضع دائرة حول المستوي الذى يناسب حالتك : الخدمات المعاونة  -١٠
 الدرجة  المستوي  الدرجة  ي المستو 

تستعين األسرة 
لمعاونتها في مهامها 

  : بـ 
  خادمة / خادم -
 مربية أطفال -

  طباخ  - 
  سائق -
/ حارس / بواب  -

 جنايني 

 

  توقيع المصحح         = الدرجة الكلية 
  



  

  
-١٥٣ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  ضع دائرة حول المستوي الذى يناسب حالتك : المظهر الشخصى والهندام ألفراد األسرة  -١١
 الدرجة  المستوي 

  : لكل فرد من أفراد السرة : بس المال
  غيار كامل طوال العام  ٢- ١ -
  غيارات كاملة طوال العام  ٤- ٣ -
  غيارات كاملة طوال العام  ٦- ٤ -
  : غيارات كاملة طوال العام وهي  ٦أكثر من -

  أحدث صيحة 
  حديثة 
  عادية 

  متواضعة 
  : الحلي وأدوات الزينة 

  للجنسين من أفراد األسرة  -
  فقط للنساء  -

  من األنواع النادرة : وهي 
  من األنواع الشائعة 

 من األنواع المتواضعة 

 

  توقيع المصحح       = الدرجة الكلية 
  
  

  : المستوي الثقافي لألسرة : ثالثا
فيما يلي مجموعة من العبارات تمثل المستوي الثقافي لألسرة ، ويوجد أمام كل عبارة ميزان تقدير 

   :يتدرج علي النحو التالي 
  نادرًا  –أحيانًا  –دائمًا 

  
  
  
  



  

  
-١٥٤ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  
  
  
  
  
  

أمام العبارات تحت المستوي الذى يمثل حالة اسرتك فإذا كانت (   ) والمطلوب منك وضع عالمة 
وٕاذا كانت ) دائماً ( أمام العبارة تحت مستوي (   ) العبارة تنطبق علي أسرتك دائمًا فضع عالمة 
وٕاذا ) أحيانًا ( أمام العبارة تحت مستوي (    ) العبارة تنطبق أحيانا على أسرتك فضع عالمة 

  ) . نادراً (أمام العبارة تحت المستوي (    ) كانت نادرًا ما تنطبق علي أسرتك ، ضع عالمة 

 العبارة م
 االستجابة

نادرًا◌ً  أحياناً  دائماً 
       . يغلب علي مجالس أسرتي األحاديث ذات الطابع العلمي المعرفي  ١
رامج الثقافية في المجاالت المختلفة التي تبثها وسائل اإلعالم تلقي الب ٢

 . اهتمامًا خاصًا من أسرتي 

      

       ال يخلو بيتنا من الجرائد اليومية والمجالت المتنوعة  ٣
       . تعتبر أسرتي المرض النفسي مس من الشيطان  ٤
تشجع أسرتي أبناءها علي المشاركة في األنشطة المتنوعة داخل  ٥

 المعاهد العلمية وخارجها 

      

       . تعتبر أسرتي الفنون رجس من عمل الشيطان وتحرم ممارستها  ٦
      تعتقد أسرتي في قدرة العرافين والمشعوذين الحاذقة في عالج المرضى  ٧
       . ترفض أسرتي تمامًا فكرة مساواة المرأة بالرجل  ٨
       . ة ، وتنفعل بها تتفاعل أسرتي مع األحداث المحلية والعالمي ٩

       . تحترم أسرتي تظام البيئة وتحرص علي جمالها وسالمتها ١٠
       . تحرص أسرتي علي التوازن بين مطالب البدن والعقل والروح ١١
يحمل أفراد أسرتي التمائم والتعاويذ معهم حيثما كانوا جلبًا للحظ ١٢

 وحماية من األخطار والنكبات 

      



  

  
-١٥٥ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

 العبارة م
 االستجابة

نادرًا◌ً  أحياناً  دائماً 
       قيمة الوقت وتحرص عل يحسن استغالله تقدر اسرتي ١٣
تسلي أسرتي صغارها بالقصص الديني ، سير العظماء ، الخيال ١٤

 العلمي 

      

اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب " تؤمن أسرتي بالمثل القائل ١٥
 . 

      

       . تحترم أسرتي الرأي اآلخر ولو تعارض مع أفكارها ١٦
       الفلسفة بدعوي تعارضها مع الدين  تحرم أسرتاي دراسة١٧
يتمسح أفراد أسرتي بقبور األولياء ويقدمون عندهم النذور تحقيقًا ١٨

 . لألماني ، ودفعًا لألذى ، وانتقامًا من األعداء 

      

       النظام والتنظيم اسلوب سائد بين أفراد اسرتي ١٩
       رؤية  يتأثر أفراد أسرتي بالشائعات ويندفعون وراءها دون٢٠
       يفسر أفراد أسرتي جميع الظواهر والمواقف بشكل خرافي ٢١
       يرفض أفراد أسرتي التحاور ، ويحسمون المواقف بأيديهم ٢٢
       القول الفصل والكلمة العليا لرأي العلم ، في أي موقف يهم أسرتي ٢٣
       تسيطر العاطفة علي العقل في معظم قرارات أسرتي ٢٤
       يمة الحقيقية للفرد في نظر أسرتي بما يملكه من أموال الق٢٥
       . تحترم أسرتي العلم والثقافة وتجل العلماء والمثقفين ، وتقدر دورهم٢٦
تنظر أسرتي للدراسات اإلنسانية علي أنها عديمة الجدوي في حياة ٢٧

 األفراد والمجتمع 

      

واألدبية لألبناء ضرورة  تعتبر أسرتي اإلنفاق علي الهوايات الفنية٢٨
 . يجب الوفاء بها 

      

       يفضل أفراد اسرتي جلسة مزاج علي حضور مجلس علم وثقافة ٢٩
في أي موقف ال تأخذ أسرتي بالظن أو التخمين ، وتحترم االحتمال ٣٠

 العلمي 

      

       . تعتبر أسرتي تعليم البنت مفسدة لها ، وتحرم تعليمها ٣١



  

  
-١٥٦ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

 العبارة م
 االستجابة

نادرًا◌ً  أحياناً  دائماً 
      ، وللمنطق سلطانه علي شهوات ، ونزوات أفراد أسرتي للعقل سطوتة ٣٢
تمقت أسرتي التعصب األعمي ، والتحيز الظالم ، وتحبذ الموضوعية ٣٣

 . في كل أمر 

      

       يحرص أفراد أسرتي علي متابعة األختراعات واالكتشافات العلمية ٣٤
       ث يتمسك أفراد أسرتي بالقديم الموروث لمجرد أنه قديم مورو ٣٥
       . من العيب أن يتنازل أفراد اسرتي عن آالائهم ولو ثبت لهم خطأها  ٣٦
       . تشجع أسرتي الهوايات العلمية ، والترحال في طلب العلم والمعرفة  ٣٧
تفضل أسرتي الوصفات البلدية ، وحلقات الزار علي العالج الطبي   ٣٨

 . والنفسي 

      

       . حث والدراسة المتأنية أي قرار في أسرتي جمعي وليد الب  ٣٩
       يلهث أفراد أسرتي خلف اللذات الوقتية ، والمغريات الزائفة   ٤٠
       . التواكلية واالتكال سبيل أفراد أسرتي لتحقيق آمالهم   ٤١
       . الزوجة في نظر أسرتي خادمة تابعة وليست شريكة حياة   ٤٢
األساسية فهي غذاء تعتبر أسرتي الثقافة والمعرفة إحدي حاجاتها   ٤٣

 . العقل والروح 

      

       نظر أفراد اسرتي تحت اقدامهم ، وال يمتدون ببصرهم نحو المستقبل   ٤٤
       . ينبهر أفراد أسرتي بمظهر أي ثقافة وافدة دون الوعي بجوهرها   ٤٥
       . تجمع ثقافة أسرتي بين األصالة والمعاصرة في قالب نموذجي   ٤٦
       من الوعي بقضايا المجتمع لدي أفراد أسرتي يتوفر قدر كبير   ٤٧
تنظر أسرتي للثقافة علي أنها بضاعة خاسرة ال تطعم خبزًا ، وليس   ٤٨

 . هذا زمانها 

      

       . تفخر أسرتي أن من بين أعضائها من له نشاط ثقافى ملحوظ   ٤٩
  

  توقيع المصحح           = الدرجة 
  
  

  التصحيح 
 الدرجة  المستوي 



  

  
-١٥٧ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  ي االجتماع

  االقتصادي 

  الثقافي 

   الثقافي العام / االقتصادي / االجتماعي 

  توقيع المصحح 



  

  
-١٥٧ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  )٣(ملحـــــــــــــق 
  مقياس مھارات التفكير التقاربي

  لطفل الروضة
  
  
  إعداد الباحثة



  

  
-١٥٨ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  )٣(ملحق 
  مقياس مھارات التفكير التقاربي

  لطفل الروضة
  كما تدركة المعلمة 

  
عبارة وتقوم المعلمة باإلجابة عليها بعد مالحظة الطفل ومعرفة ) ٣٩(يشتمل المقياس علي عدد 

  : كل عبارة علي سلوك الطفل ومن ثم تقوم  مدي تطابق
  إذا كانت العبارة تنطبق علي الطفل بصفة دائمة ) كثيرا ( تحت كلمة ) × ( بوضع عالمة .  
  إذا كانت العبارة تنطبق علي سلوك الطفـل ولكـن بشـكل ) أحيانا ( تحت كلمة ) × ( وضع عالمة

 .غير مستمر 

  ا كانت العبارة ال تنطبق علي سلوك الطفل  إذ) مطلقا ( تحت كلمة ) × ( وضع عالمة 

  
  علمًا بأنه كافة البيانات سرية ، وال تستخدم إال في أغراض البحث العلمي

  
  الباحثة 

  
  البيانات األولية 

  
  انثى / ذكر : الجنس :  ............................  إسم الطـفل  
  : .........................ة الفصل مشرف    :  ............................ اسم الروضة 
  :  ............................عمر الطفـل 



  

  
-١٥٩ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  مقياس مھارات التفكير التقاربي لطفل الروضة
  كما تدركه المعلمه

األستاذه الفاضلة معلمة الروضة برجاء التكرم بإختيار اإلستجابة الفعلية لسلوك الطفل في المواقف 
  : التالية 

  مطلقا  أحيانا  كثيرا  العبــــــارة  م

        .يكمل الطفل صورة أو شكل ناقص إذا طلب منه ذلك  ١
        . يكمل الطفل كلمة بها حرف ناقص   ٢
        . يصنف الطفل األشياء المختلفة ويحدد نوعيتها   ٣
        . يدرك الطفل مدي التطابق بين األشياء  ٤
يستطيع الطفل أستبعاد الشيئ المختلف من مجموعة   ٥

  . شابهة من األشياء مت
      

        . يتعرف الطفل علي األصوات اليومية ويذكر أسمائها  ٦
        . يدرك الطفل التماثل بين األشياء   ٧
        . يضع الطفل األشياء في تتابع وتسلسل حسب خاصية معينة  ٨
        .يميز الطفل بين أعالم بعض الدول  ٩
        .يميز الطفل بين البطاقات المختلفة   ١٠
        .يميز الطفل بين اإليقاعات البسيطة   ١١
        .يتعرف الطفل علي النغمات البسيطة والشائعة   ١٢
        . يميز الطفل بين اإلتجاهات  ١٣
        .يتمكن الطفل من رسم أيدي أو أطراف لصورة شخص معين   ١٤
        يكون الطفل أشكال مختلفة من المكعبات   ١٥
        . ساسية يتعرف الطفل علي األلوان األ  ١٦
        . يتتبع الطفل شئ يتحرك في متاهة   ١٧
        . يتعرف الطفل علي األشكال الهندسية البسيطة ويحددها   ١٨
        .يكتب الطفل كلمة يسمعها في أغنية   ١٩
        .يصنف الطفل األعداد ويقسمها إلي مجموعات   ٢٠
        .يدرك الطفل العالقات العددية كالجمع والطرح مثًال   ٢١



  

  
-١٦٠ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  مطلقا  أحيانا  كثيرا  العبــــــارة  م

        .يستطيع الطفل أن يميز بين الحروف المتشابهة   ٢٢
        .يتعرف الطفل علي الحروف المتماثلة   ٢٣
        .يقوم الطفل بترتيب الحروف أبجدياً   ٢٤
        .يستطيع الطفل أن يسلسل األعداد   ٢٥
        .يتعرف الطفل علي معاني بعض الكلمات البسيطة   ٢٦
        . ياء يدرك الطفل التناظر بين األش  ٢٧
        .يرتب الطفل جملة بسيطة   ٢٨
        .يربط الطفل بين الكلمات لتكوين جمل   ٢٩
        . تصنيف الصور إلي مجموعات بحسب بعد أو وظيفة معينة  ٣٠
        .يتعرف الطفل علي موقف بين شخصين من خالل تعبيرات الوجه   ٣١
        . يحدد الطفل الفروق البسيطة بين شكلين متشابهين   ٣٢
        . يعرف الطفل بعض األدوار التي تقوم بها المؤسسات اإلجتماعية  ٣٣
يطرح الطفل أسئلة مالئمة حول موضوع معين بإستخدام   ٣٤

  .أدوات االستفهام 
      

        .يقدم حلول أو طرق بديلة أثناء حل المشاكل   ٣٥
        .يتعرف علي ما تريده المعلمة دون أن تتكلم   ٣٦
        . االنفعالية التي تعبر عنها رسوم لشخصيات معينة يدرك الحاالت   ٣٧
        . يدرك الطفل بعض العالقات اإلجتماعية   ٣٨
        . يتعرف الطفل علي العالقات بين الصور  ٣٩

  

  
  
   



  

  
-١٦١ -

  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  )٤(ملحق 
  أسماء السادة المحكمين علي مقياس مھارات التفكير التقاربي

  
 –أستاذ الصحة النفسية المساعد ورئيس قسم رياض األطفال  السيد عبد الرحمن الجندي  .د

 جامعة الزقازيق  –كلية التربية النوعية 

جامعة  –كلية التربية النوعية  –أستاذ مساعد علم النفسي  شريف صالح  .د
 الزقازيق 

 جامعة الزقازيق  –كلية تربية –أستاذ الصحة النفسية  عبد الباسط متولي خضر  د.أ

  جامعة الزقازيق  –كلية التربية  –أستاذ بقسم علم النفس   عادل سعد   د.أ
  جامعة الزقازيق –كلية التربية  –أستاذ بقسم علم النفس   عادل العدل   د.أ
جامعة  –كلية التربية  –أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية  عادل عبد اهللا محمد  د.أ

 الزقازيق 

جامعة  –كلية التربية النوعية  –مدرس بقسم رياض األطفال  فاطمة الزهراء صفوت  د
 الزقازيق 

 جامعة الزقازيق  –كلية تربية  –أستاذ الصحة النفسية  فوقية حسن عبدالحميد رضوان د.أ

 جامعة الزقازيق  –كلية التربيةأستاذ الصحة النفسية المساعد ب محمد احمد محمد سعفان  د

 جامعة الزقازيق  –بكلية التربية  –استاذ الصحة النفسية  محمد السيد عبد الرحمن  د.أ

 جامعة الزقازيق  –كلية التربية –مدرس علم النفس  محمد رشدي  د

 جامعة الزقازيق –كلية التربية –استاذ الصحة النفسية المساعد  نعمات عبد الخالق عبد الخالق د
  

  أسماء السادة المحكمين مرتبة أبجدياً : ملحوظة 
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  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  ) ٥(ملحق 
  أسماء المحكمين علي البرنامج اإللكتروني

   
استاذ ورئيس قسم الحاسبات والمعلومات بكلية الهندسة جامعة  ابراهيم زيدان  د.أ

 الزقازيق

 استاذ طرق تدريس الفلسفة كلية التربية جامعة الزقازيق  ابراهيم سعيد الجعفري  د.أ

لية التربية جامعة ك –استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس  ابراهيم عبدالرحمن  د.أ
 الزقازيق

 طرق تدريس الرياضيات كلية التربية جامعة الزقازيق . استاذ م  ابراهيم عطية  د.أ

استاذ الحاسبات والمعلومات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات  اسماعيل عمرو  د.أ
 جامعة الزقازيق 

 بية جامعة الزقازيق استاذ طرق تدريس الرياضيات كلية التر  حمزة عبدالحكم الرياشي  د.أ

سامي محمد علي  د.أ
 الفطايري 

كلية التربية جامعة  –استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس 
 الزقازيق 

 جامعة الزقازيق  –كلية التربية  –أستاذ المناهج وطرق التدريس  السيد علي شهدة  د.أ

ضيات كلية التربية جامعة الزقازيق أستاذ المناهج وطرق تدريس الريا عادل ابراهيم الباز  د.أ
جامعة الزقازيق  –كلية التربية  –أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية  عادل عبد اهللا محمد د.أ
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات كلية التربية جامعة الزقازيق علي عبدالرحيم حسانين  د.أ
ة وطرق تدريس العلوم كلية التربية جامعة أستاذ التربية العلمي فوزي احمد الحبشى  د.أ

 الزقازيق 

 جامعة بنها  –كلية التربية  –أستاذ المناهج وطرق التدريس  ماهر إسماعيل صبري  د.أ

 كلية التربية  –مدرس المناهج وطرق تدريس التعليم الصناعي  مجدي ابراهيم  د.أ

 عليم كلية التربية جامعة المنصورةأستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التمحمد السيد علي الكسباني  د.أ

كلية الهندسة  –جامعة عين شمس  –استاذ المناهج وطرق التدريس  وليم عبيد تاودروس   د.أ
 جامعة الزقازيق 
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  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٦(ملحـــــــــــــــــــــق 
  

دليل المعلمة الستخدام البرنامج التدريبي في 
تنمية بعض مھارات التفكير التقاربي لدي أطفال 

  الروضة
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  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  ( )ملحق 
دليل المعلمة الستخدام البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي في تنمية بعض مهارات التفكر التقاربي 

  وضةلدي أطفال الر 
الوجــه التــالي يتضــمن نمــوذج لوصــف البرنــامج وعــرض ســريع لــبعض اإلطــارات التــي اتبعــت فــي تصــميم 
البرنامج التدريبي باستخدام الحاسـب اآللـي كمـا وردت فـي مـتن البرنـامج التـدريبي باسـتخدام الحاسـب اآللـي 

برنـــامج التــــدريبي بعـــد أن يــــتم تشـــغيل ال) تخصـــص –برنـــامج التبريـــد لطــــالب التعلـــيم الثـــانوي الصــــناعي (
باســـتخدام الحاســـب اآللـــي مـــن ســـطح المكتـــب أو بمجـــرد وضـــع االســـطوانة آليـــا أو بـــالنقر علـــي االيقونـــة 

تظهـر  (Win xp , ME , Win 9x , Win NT)الخاصـة بـه مـن قائمـة البـرامج بنظـام التشـغيل وبنـدوز 
  :الشاشات التالية 
شاشــــــــــة افتتاحيــــــــــة البرنــــــــــامج التــــــــــدريبي  -

اآللــــي كمــــا بالشـــــكل باســــتخدام الحاســــب 
المقابل وتحتـوي عنـوان البرنـامج التـدريبي 

ــــــــي  واســــــــم ( ) باســــــــتخدام الحاســــــــب اآلل
الباحثة وموثق بها حقـوق الملكيـة الفكريـة 
والبرمجيـــــــة خاصـــــــة الباحثـــــــة والبرمجيـــــــة 
وتحتوي الشاشـة الرئيسـية بالشـكل المقابـل 

  :علي األزرار اآلتية
زر األهـــــداف العامـــــة للبرنـــــامج ويحتـــــوي  -

ألهـــداف العامـــة للبرنـــامج التـــدريبي علـــي ا
 .المقترح في 

أزرار المحتـــوي العلمـــي ويعـــرض وحـــدات  -
البرنــــامج وتبــــدأ بالوحــــدة األولــــي وتنتهــــي 

  .بالوحدة الخامسة 

زر حــــــول البرنــــــامج التــــــدريبي باســــــتخدام  -
الحاسب اآللي بعـرض نبـذه عـن البرنـامج 
ـــــــــي  التـــــــــدريبي باســـــــــتخدام الحاســـــــــب اآلل

 .والهدف منه 

وهــو كــائن كاركــاتيري متضــمن (المســتخدم التــدريبي وفيــه يقــوم المرشــد التــدريبي زر دليــل  -
كمسـاعد ومرشـد سـريع للمسـتخدم عـن تشـغيل البرنـامج التـدريبي باسـتخدام ) داخل البرنامج

خروج تالى رجوعسابق
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  خاتمة الدراسة

الحاســـب اآللـــي والخطـــوات المتبعـــة فـــي إدارة البرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام الحاســـب اآللـــي 
 .وبعض التوجيهات 

ي زر وحــدات البرنــامج التــدريبي باســتخدام الحاســب اآللــي تظهــر لنــا شاشــة عنــد النقــر علــ -
 .وبها الواجهة الرئيسية للوحدات ووصفها كما بالشكل 

زر وصـــف المحتـــوي العلمـــي ويعـــرض ملخـــص ووصـــف ســـريع بمحتويـــات الوحـــدة ومـــا  - ١
  .تتضمنه من مفاهيم وتعاريف رئيسية متضمنة بالوحدة 

دات البرنـامج التـدريبي باسـتخدام الحاسـب اآللـي بدايـة المحتوي العلمي بكل وحدة مـن وحـ - ٢
 .من الوحدة األولي وحتى الوحدة العاشرة ويعرض األنشطة المكونة لكل وحدة 

  
  :شاشة الملخص لكل وحدة وتكون مالصقة ألزرار الوحدات 

  

وت يتم عرض ملخص الوحدة ليكون موجزا لجميع عناصر الوحدة ويمكن االستماع للملخص بتشـغيل الصـ
  .المصاحب له من خالل المكتبة الملحقة بالبرنامج التدريبي

وعنـــــد النقـــــر علـــــي أي زر مـــــن أزرار الوحـــــدات   -
، وبــالنقر عليــه يــتم )المبينــة أمامــك بالشــكل الســابق(

كمــــــا بالشــــــكل (عــــــرض الواجهــــــة الرئيســــــية للوحــــــدة 
مع مالحظـة أن أي زر يـتم وضـع المـاوس ) المقابل

لـــه علـــي تفعيلـــة أي عليـــه يتحـــول إلـــى لـــون أخـــر دال
اختيــاره ليــتم اســتعراض الوحــدة مــن أنشــطة وأهــداف 
الوحـــــدة وتظهـــــر الواجهـــــة الرئيســـــية للوحـــــدات كمـــــا 

  .بالشكل المقابل 
وبذلك تكون الباحثة قد وصفت بعضا من اإلطارات الخاصة بالبرنـامج كنمـوذج دون أن يكـون ذلـك حصـرا 

  . لما في البرنامج 
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  )٧(ملحـــــــــــــــــــــق 
  شاشات البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي في
تنمية بعض مھارات التفكير التقاربي لدي أطفال 

  الروضة
  
  

  إعداد الباحثة
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  ــــــــق  الـمــالحـ
  خاتمة الدراسة

  شاشات البرنامج التدريبي باستخدام الحاسب اآللي في
  تنمية بعض مهارات التفكير التقاربي لدي أطفال الروضة

  
فعالية برنامج تدريبي بإستخدام الحاسـب اآللـي فـي تنميـة بعـض ( تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

ـــال الروضـــه  ـــدي أطف ـــاربي ل ـــر التق ـــي درج ) مهـــارات التفكي ـــات الحصـــول عل ـــك اســـتكماال لمتطلب وذل
ومــن متطلبـــات الدراســة بنـــاء برنــامج بمســـاعدة . الماجســتير فــي التربيـــة تخصــص الصـــحة النفســية 

الكمبيــوتر أعــد خصيصــا لهــذا الغــرض ويشــتمل البرنــامج علــي أربــع وحــدات تعليميــة تتنــاول وحــدة 
األشكال ، والوحدة الثانية المعاني ، وخصصت الوحدة الثالثة للرموز ، بينمـا تناولـت الوحـدة الرابعـة 

لتــي يــراد واألخيـرة ، بعــض المواقـف والســلوكيات ، إضـافة إلــي وحــدة المهـارات األساســية المرغوبـة وا
  . إكسابها ألطفال الروضة إلنماء تفكيرهم التقاربي 

وقــد تضــمن هــذا الملحــق بعــض الشاشــات واإلطــارات التــي وردت فــي البرنــامج التــدريبي باســتخدام 
  .الحاسب اآللي في تنمية بعض مهارات التفكير التقاربي ألطفال الروضة 

  
  علي تعاونكم الصادق  وال يسع الباحثة إال أن تتقدم لسيادتكم بخالص الشكر

  ولسيادتكم جزيل الشكر ،،
  الباحثـــة  

  فاطمة جمال الدين محمود أحمد 
  المعيدة بقسم رياض األطفال  

  كلية التربية النوعية      
  جامعة الزقازيق       
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  خاتمة الدراسة
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  ــــــــق  الـمــالحـ
  خاتمة الدراسة
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  خاتمة الدراسة
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  ــــــــق  الـمــالحـ
  خاتمة الدراسة

  

  

  

  



  

  
-١٧٣ -
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بطاقة تقويم برنامج تدريبي باستخدام 
الحاسب اآللي في تنمية بعض مھارات 
  التفكير التقاربي لدي أطفال الروضة
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  الـمــالحـــــــــق  
  خاتمة الدراسة

  بطاقة تقويم برنامج تدريبي باستخدام الحاسب اآللي في تنمية
  بعض مهارات التفكير التقاربي لدي أطفال الروضة

  
فعالية برنامج تدريبي باستخدام الحاسب اآللي في تنمية ( لباحثة بإجراء دراسة بعنوان تقوم ا

وذلــك اســتكماال لمتطلبــات الحصــول علــي ) بعــض مهــارات التفكيــر التقــاربي لــدي أطفــال الروضــة 
ومــــن متطلبــــات الدراســــة بنــــاء برنــــامج بمســــاعدة . درجــــة الماجســــتير فــــي التربيــــة الصــــحية النفســــية 

عــد خصيصــا لهــذا الغــرض ويشــتمل البرنــامج علــي أربــع وحــدات تعليميــة تتنــاول وحــدة الكمبيــوتر أ
األشكال ، والوحدة الثانية المعاني ، وخصصت الوحدة الثالثة للرموز ، بينمـا تناولـت الوحـدة الرابعـة 

بعض المواقف والسلوكيات المرغوبة والتـي يـراد إكسـابها ألطفـال الروضـة إلنمـاء تفكيـرهم " واألخيرة 
النــواحي  –النــواحي التعليميــة ( ويــراد بتقــويم هــذا البرنــامج والتحكــيم علــي النــواحي التاليــة ) التقــاربي 
  ) النواحي البرمجية  –النواحي الفنية  –المنهجية 

وقـــد تضـــمنت البطاقـــة بعـــض المفـــردات التـــي تصـــف ســـلوك وخصـــائص البرنـــامج بجوانبـــه المختلفـــة 
  . لتكرم بإبداء الرأي حول بنود هذه البطاقة سالفة الذكر ، والرجاء من سيادتكم ا

  
  وال يسع الباحثة إال أن تتقدم لسيادتكم بخالص الشكر علي تعاونكم الصادق 

  ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،

  
  الباحثــة  

  فاطمة جمال الدين محمود احمد 
  المعيدة بقسم رياض األطفال 

  كليـة التربية النوعية    
  جامعـة الزقازيق     
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 المفردة م
 درجة االستجابة

تاز
سط جيدمم
متو

يف
ضع

 الجانب التعليمي  ١
        

 يتفق البرنامج وأهداف النشاط المعروض  ٢

        

 المحتوي العلمي يسهل فهمه ويخلو من العبارات الغامضة  ٣

        

٤ 
إجراءات العمل وأنشط البرنامج تتمركز حول النقاط الرئيسية في 

 موضوع النشاط 

        

 يتم عرض المحتويات العلمية بشكل منطقي متسلسل  ٥

        

 يتناسب والخلفية العلمية لألطفال  ٦

        

 يسهم في تنمية مستويات التفكير التقاربي  ٧

        

٨ 
ال يتعارض المحتوي مع فلسفة النظام التعليمي للمراحل التي تلي 

 مرحلة الروضة 

        

 بالدقة العلمية تتصف األنشطة المعدة لألطفال  ٩

        

 يراعي خبرات األطفال السابقة ١٠

        

 يساعد األطفال علي إدراك العالم من حولهم ١١

        

          مالئمة المفاهيم والمعلومات المتضمنة بالمحتوي بالموضوع العام ١٢

          يعرض بطريقة تحقق الترابط والتماسك بين عناصره ١٣

          معلومات من خالل التدريب والممارسة يركز في عرضه علي بناء ال١٤

          . يراعي خصائص نمو األطفال العمرية ١٥

          األمثلة اقرب لواقع األطفال وحياتهم١٦

          يراعي الشمول والعمق واالتساع ١٧

          يساعد علي تحقيق األهداف التعليمية ١٨

           يوفر قاعدة معرفية كافية عن الموضوع محل الدراسة١٩

          قادر علي إصدار التوجيهات المناسبة للسير في أجزاء البرنامج ٢٠

          يراعي بيئة الطفل ومحيطة ٢١

          يزود الطفل بالمعارف والخبرات والمفاهيم الجديدة ٢٢
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          يتنوع في طرق عرض المحتوي بما يستثير ملكات األطفال ٢٣

          الجانب المنهجي ٢٤

          برنامج مع ما استهدف منه يتفق ال٢٥

يساير االتجاهات الحديثة في تربية أطفال الروضة ويتكامل مع ٢٦
  األنشطة المقدمة ألطفال الروضة 

        

          محتوي البرنامج يتفق ومحتوي األنشطة المقدمة ألطفال الروضة ٢٧

 CAIيمكن استخدامه كنوع من أنواع التعلم المصاحب ٢٨

        

          ي العلمي للبرنامج قابل للتوزيع علي فقرات متتالية المحتو ٢٩

البرنامج يتيح الفرصة للمعلمة الختيار األساليب المناسبة لعرض كل ٣٠
  شق 

        

          الجانب البرمجي ٣١

          البرنامج يعمل بشكل صحيح كما هو مخطط له   ٣٢

          قراءتها  مناسبة حجم حروف الكتابة ووضوحها علي الشاشة وسهولة٣٣

          مناسبة طريقة عرض الصور والنص المصاحب لها ٣٤

          مدي مناسبة طريقة عرض الصور والنص المصاحب لها ٣٥

          مدي مناسبة المؤثرات المستخدمة مع النصوص المكتوبة ٣٦

          مدي مناسبة التعزيز الصوتي والمكتوب ٣٧

          مدي مناسبة أنشطة ٣٨

حجم الكتابة بوضوحها علي الشاشة وسهولة قراءتها أثناء  مناسبة٣٩
  العرض العلمي للمحتوي 

        

          وضوح الصورة ومناسبتها من حيث الموضوع ٤٠

          مناسبة عرض الصور والصوت المصاحب لها ٤١

          مالئمة ألوان إطارا ت البرنامج من حيث الكتابة أو الخلفية ٤٢

          ج بسرعة يتم تحميل البرنام٤٣

          دعم البرنامج بسرعة ٤٤

          دعم البرنامج ألنظمة التشغيل المختلفة ٤٥

          ال تؤدي المدخالت الخاطئة للمستخدم إلى ارتباك أو انهيار األداء  ٤٦
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          خلو البرنامج من أخطاء التكرار المنطقي٤٧

          : الجانب اإلخراجي النهائي ٤٨

          مستغلة استغالال جيدا  مساحة الشاشة٤٩

          اإلطارات مناسبة لما هي معده له ٥٠

          المعلومات خالية من االزدحام أو التكرار ٥١

          األلوان موظفه بشكل مناسب ٥٢

          وضوح الصور ونقاء الصوت ٥٣

          كفاية مدة العرض الزمني علي الشاشة ٥٤

          دة دليل المستخدم معددة بصورة جي٥٥

          الزمن المستغرق لفتح وغلق البرنامج مناسبين ٥٦
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  :ملخص الدراسة باللغة العربية 
  

خالل العقود األربعة األخيرة من القرن العشرين، وجد التربويون أن هناك ضـرورة 
خذوا يوجهون اهتمامهم نحو تطوير هذه المهارات، قصوى لتعليم األطفال مهارات التفكير وأ

فأصبحت فلسفة التربية والتعليم تركز علي إعداد المواطن الذي يمتلـك القـدرة علـي التفكيـر، 
والــذي يتميــز بمهــارات التفكيــر الســليم، كمــا أكــدت النظريــات التربويــة المعاصــرة علــي تنميــة 

لخطـط والبـرامج لتحقيـق أهـداف هــذه مهـارات التفكيـر عنـد الطفـل ومـن أجـل ذلـك ثـم وضـع ا
ـــاهج  ـــد مـــن المن المهـــارات، فأصـــبحت مهـــارات التفكيـــر محـــورا ألســـاليب التـــدريس فـــي العدي

  .الدراسية بهدف إعداد الطفل إعداد سليما لمواجهة المشكالت في مستقبل 
وتتضــح أهميــة الدراســة الحاليــة فــي التعــرف علــي مــدي فعاليــة اســتخدام الحاســب اآللــي فــي 

بعــض مهــارات التفكيــر التقــاربي لــدي عينــة مــن أطفــال الروضــة حيــث يعتبــر أساســا تنميــة 
وتتكون عينة . لتنمية مهارات التفكير تطورا وارتقاء مع نمو الطفل وانتقاله للمراحل المختلفة

سـنوات وقـد تـم تقسـيمهم  ٦-٥طفل وطفلة في الفتـرة العمريـة مـن ) ٤٠(الدراسة الحالية من 
طفــل وكــال المجمــوعتين ) ٢٠(ة وضــابطة كــل مجموعــة تتكــون مــن إلــى مجمــوعتين تجريبيــ

  .متناسبتين في السن والذكاء والمستوي االجتماعي واالقتصادي والثقافي 
  -:ويمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في عدة تساؤالت 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي رتـب درجـات أطفـال المجموعـة  - ١
  ات التفكير التقاربي قبل وبعد تطبيق البرنامج ؟التجريبية في مهار 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي رتـب درجـات أطفـال المجموعـة  - ٢
ــــي  ــــامج عل ــــق البرن ــــر التقــــاربي بعــــد تطبي ــــة فــــي مهــــارات التفكي الضــــابطة والتجريبي

 المجموعة التجريبية ؟

طفـال المجموعـة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي رتـب درجـات أ - ٣
 التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي لمهارات التفكير التقاربي ؟

  .واستخدمت الباحثة مجموعة من األدوات في الدراسة الحالية  -
 .مقياس جودانف هاريس للذكاء  -

 .استمارة المستوي االجتماعي واالقتصادي والثقافي  -

 .مقياس مهارات التفكير التقاربي إعداد الباحثة  -
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ـــاربي لطفـــل  - ـــة مهـــارات التفكيـــر التق ـــي لتنمي ـــدريبي للحاســـب اآلل ـــامج الت البرن
 .الروضة إعداد الباحثة 

وقد تم صياغة فروض الدراسة لإلجابة علي تساؤالت مشكلة الدراسة وقـد صـيغت الفـروض 
  -:كاآلتي 
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي رتـــب درجـــات أطفـــال المجموعـــة  - ١

عــض مهــارات التفكيــر التقــاربي قبــل تطبيــق البرنــامج وبعــده مباشــرة التجريبيــة فــي ب
  .لصالح القياس البعدي 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي رتـــب درجـــات أطفـــال المجموعـــة  - ٢
الضــــابطة والتجريبيــــة فــــي بعــــض مهــــارات التفكيــــر التقــــاربي بعــــد تطبيــــق البرنــــامج 

 .لصالح المجموعة التجريبية 

ت داللــة إحصــائية بــين متوســطي رتــب درجــات أطفــال المجموعــة ال توجــد فــروق ذا - ٣
 .التجريبية بعد تطبيق البرنامج مباشرة وبعد مرور ثالثة أشهر من التطبيق 

  -:األساليب اإلحصائية المستخدمة 
  .االنحراف والمتوسط الحسابي  -
 ) .ت(اختبار -

 .اختبار مان وتني وويلكوكسون لعينتين مستقلتين  -

 .لعينتين مرتبطتين  اختبار ويلكوكسون -

  - :وكانت نتائج الدراسة كما يلي 
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مهـــارات التفكيـــر التقـــاربي عنـــد مســـتوي  )١

  .لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبي للحاسب اآللي  ٠.٠١
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مهـــارات التفكيـــر التقـــاربي عنـــد مســـتوي  )٢

بــين أفــراد المجموعــة الضــابطة والمجموعــة التجريبيــة لصــالح المجموعــة  ٠.٠١
 .التجريبية التي تم تطبيق البرنامج عليها 

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مهـــارات التفكيـــر التقـــاربي للمجموعـــة  )٣
التجريبية في القياس التتبعي أي بعـد تطبيـق البرنـامج مباشـرة وبعـد مـرور ثالثـة 

 .ية شهور تطبيق

وقــد انتهــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصــيات والمقترحــات التــي تــم التوصــل إليهــا مــن 
  .   خالل نتائج الدراسة 
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Summary 
 

Suring the late four decades of the 20th century, the 
educationalists found it very essential to teach the students the skills 
of thinking and they began to focus their effort on developing these 
skills. Accordingly, the philosophy of education has become 
concentrated on preparing the citizen who has the ability of thinking 
and who owns the skills of right thinking. Moreover, the 
contemporary education theories stress the importance of improving 
the child’s skills of thinking so plans and programs have been draw 
up for achieving the objectives of these skills. Therefore the skills of 
thinking have become a pivot round which the methods of teaching 
revolve, in many curricula, aiming at preparing the child so correctly 
so that he can face the problems of the future . 

 
The importance of the present study lies in showing the 

effectiveness of the use of computer for developing the 
kindergarteners’ convergent thinking as it is considered essential for 
improving the child’s skills of thinking within the various phases of 
development. The sample of the present study contains 40 
kindergarteners (male & female) with an age ranging from 5-6 years. 
They were divided into two groups: control and experimental; each 
of which contains 20 kindergarteners. Both groups are matched  in 
age, intelligence, socio-economic and cultural status.  

 
The problem of the study can be formulated in the following 

questions : 
 

1- Are there any statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group in the skills of the 
convergent thinking in pre and post- test ? 

2- Are there any statistically significant differences between the 
mean scores of the control group and that of the experimental 
one in the skills of convergent thinking after applying the 
program to the experimental one ? 

3- Are there any statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group in the post and follow-
up scales of convergent thinking skills. 
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The researcher has used many tools in her study as follows :   
 

1- Good enough – Harris Intelligence Scale . 
2- Socio – economic and cultural status form . 
3- Convergent thinking skills Scale, by the researcher . 
4- The Training program of computer for developing the 

kindergarteners’ skills of convergent thinking, by the 
researcher . 

 
Hypotheses of the study were formulated to be answers for the 
questions raised in the problem. The were formulated as follows : 
 

1- There are statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group in some skills of 
convergent thinking; before and after applying the program 
immediately.  

2- There are statistically significant differences between the 
mean scores of the control group and that of experimental one 
in some skills of convergent thinking after applying the 
program . 

3- There are no statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group after applying the 
program immediately; and after three months of the 
application . 

 
The statistical tools used : 
 

- Standard Deviation & Mean 
- T- test 
- Manwitny & Woulkerkun test . 

 
The Following results were revealed :  
 

1- There are statistically significant differences in convergent 
thinking skills at 0.01 between the control and experimental 
groups favoring the experimental one . 

2- There are statistically differences in convergent thinking skills 
at 0.01 favoring the experimental group after applying the 
Training Program of computer . 
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3- There are no statistically differences in convergent thinking 

skills between the individuals of the experimental group 

appeared in follow-up scale, i.e, after applying it immediately 

and after three months of application . 

 

The study ends with recommendations and suggestions that were 

concluded through the results of the thesis .  
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