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 لص: امل

عخف عمى دور معمسات رياض األطفال في تعديد ونزؾج التفكيخ يجف البحث إلى التي
اإلبجاعي لجى أطفال الخوضة في العخاق مؽ وجية نغخ السعمسات في ضؾء البيئة الرفية الستاحة، 

( معمسة، ضسؽ مجيخية تخبية نيشؾى في العخاق، ولتظبيق البحث أعّج ٕٓٔوقج تكؾنت عيشة البحث مؽ )
مة باستبانة في السيارات التفكيخ اإلبجاعي مؾزعة عمى خسذ مجاالت تكؾنت الباحث أداة البحث الستسث

أّن البيئة الرفية وعالقتيا بجور معمسات رياض  ( فقخة، وقج أعيخت الشتائجٖ٘ؽ )بريغتيا الشيائية م
جاءت بالتختيب األول كل  إذ، ةاعي لجى أطفال الخوضة كانت متؾسظاألطفال في تشسية التفكيخ اإلبج

(، بيشسا جاءت حداسية السذكالت في التختيب 1ٕٖٔظالقة والتفاصيل بستؾسط حدابي بمغ )مؽ ال
(، 1ٖٓٙ(، وبمغ متؾسط الحدابي لمتفكيخ اإلبجاعي ككل )1ٖٓٓاألخيخة وبمغ الستؾسط الحدابي )

ووجؾد فخوق في السؤىل العمسي لرالح ماجدتيخ فسا فؾق، ووجؾد فخوق في الخبخة التجريدية لرالح 
ويؾصي الباحث بتجريب السعمسات عمى ميارات التفكيخ اإلبجاعي ومذاركة معمسات  فأكثخ1 ٓٔ))

رياض األطفال في دورات تخبؾية بذكل دوري1 ويقتخح الباحث أىسية إعجاد دليل خاص لسيارات 
 التفكيخ اإلبجاعي1

 الكلسات السفتاحية : التفكير اإلبداعي، رياض االطفال، البيئة الرفية . 
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The Role of Kindergarten Teachers in Developing Creative 

Thinking among Kindergarten Children in Light of the Available 

Classroom Environment from the Teachers' Perspective 
 

Asst. Lect. Raed Waad Hamed 
General Directorate of Education in Nineveh, Iraq 

 

Abstract: 
The study aimed to identify the role of kindergarten teachers in 

developing creative thinking among kindergarten children in Iraq from the 

teachers' perspective in the light of the available classroom environment. The 

study sample consisted of (95) teachers, within the Nineveh Directorate of 

Education in Nineveh\ Iraq, and to apply the study the researchers prepared a 

tool The study represented by a questionnaire in the skills of creative thinking 

distributed in five fields which consisted in its final form of (35) paragraphs. 

The results showed that the classroom environment and its relationship to the 

role of kindergarten teachers in developing creative thinking among 

kindergarten children was average, as both fluency and detail came first with 

an arithmetic average of (3.12), while the sensitivity of the problems came in 

the last rank with an arithmetic average of (3.00) The mathematical average 

for creative thinking as a whole was (3.06), and there were differences in the 

educational qualification in favor of postgraduate studies, and there were 

differences in teaching experience in favor of ((10 and more). 

Keywords: creative thinking, kindergarten, classroom environment. 
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 ....دور معلسات رياض األطفال في تشسية التفكير

 املقدمة 

تعتبخ رياض األطفال مؽ السؤسدات التخبؾية واالجتساعية، حيث تيتؼ بتأىيل الظفل بذكٍل 
سميؼ، باعتباره محؾر التعميؼ والتخبية، والبجَّ مؽ تحفيدىؼ في ىحه السخحمة بذكٍل مدتسخ مؽ قبل 

 السعمسات وزرع روح التعاون لجييؼ وتعميسيؼ حّب العسل الجساعي 1
ؾلة العخاقية مشح ما يقارب العقؾد الثالثة األخيخة حالة الخفالية التي يتستع بيا لؼ تذيج الظفو  

أطفال العالؼ، بل أن حياة الظفل العخاقي حياة تذؾبيا الخؾف والقدؾة ومدتقبل مفعؼ بالسؤشخات الديئة 
 ( 1٘ٔٔ، صٖٕٔٓوسط مجتسع فخض عميو أن يكؾن ذو مذاكل كثيخة ومتذعبة )البياتي، 

الظفؾلة مؽ أىؼ ما يسخ بيا اإلندان خالل حياتو، ففييا يشسؾ العقل، وعيؾر إن مكانة 
السؾاىب وتحجيج الظخق السدتقبمية، وفييا يتؼ نيج ورسؼ معغؼ ابعاد الشسؾ الذخرية، وتحجد غالبية 

 ( 1ٚٔٔ، صٕٚٔٓسسات العالقات اإلندانية والدمؾك البذخي )يتيؼ، 
بيئة الرفية التعميسية تختبط بالسؾلبة واإلبجاع، لسا ( إّن الٜٓٔ، صٕٙٔٓويخى عبجالحسيج ) 

في اإلبجاع مؽ عالقات بيؽ البذخ وبيئتيؼ، وذلػ ألّن غالبًا ما يكؾن اإلبجاع محّرمة ألنؾاع معيشة مؽ 
 القؾى التي تسارس تأثيخىا عمى بعض األفخاد1

جاعي، والبيئة إحجى السكؾنات السيسة لسفيؾم التفكيخ اإلب الرف السجرسي وبيئتو  ويعج 
الرفية الستؾفخ فييا مرادر التعمؼ وفخص اكتذاف ما لجى األطفال مؽ استعجادات واىتسامات بسثابة 

، ٕٗٓٓالبشية الرفية التحتية لبخامج رياض األطفال التي تيجف إلى تشسية التفكيخ اإلبجاعي )جخوان، 
 ( 1ٚٛص

ظ الظفل حفغًا أليًا في ىحه السخحمة السبكخة ويحكخ عمساء التخبية إّن الفكخة القجيسة عمى أْن يحفّ  
مؽ حياتو فكخة خاطئة، ويجب االعتساد عمى البحث والتفكيخ، وعمى تحفيد الظفل لمعسل والتجخيب مؽ 

 ( 1ٓٗٔ، صٜٕٓٓخالل البيئة الرفية ومرادر التذؾيق التي يستمكيا السعمؼ ) عسؾر، 
( إّن تشسية عقل الظفل ال coral,c.&wendy,j.,2012:13ويخى كل مؽ كخول وونجي )

يأتي مؽ فخاغ بل مؽ خالل تدويجه بالخبخات العمسية الستشؾعة التي تترجى عقميتو وتشسيتو مؽ خالل 
 السشاقذات واألسئمة1 
أن يستمكا ميارات وطخق متشؾعة في التجريذ، ليتؼ استخجاميا   السعمؼ والسعمسةويجب عمى 

خوق الفخدية الستشؾعة بيؽ األطفال، وكحلػ الختالف أنساط داخل الغخفة الرفية، وذلػ لسخاعاة الف
 (1ٕٓ، ص ٕٛٔٓالحكاءات لجييؼ )ابؾ سعيجي، 

وألجل تظؾيخ التفكيخ اإلبجاعي عشج األطفال خالل مخاحل نسؾىؼ، البّج مؽ بيئة صفية مؾفخة 
بيئة مؽ مثيخات لمسشاخ التعميسي التي تداعجىؼ عمى إبخاز كافة قجراتيؼ مؽ خالل ما يتؾفخ في ىحه ال

 ( 1ٙٔٔ، صٕٚٔٓتسكشيؼ مؽ إعيار طاقاتيؼ اإلبجاعية )ميدؾن والدىخة، 
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والتفكيخ اإلبجاعي ميارة تجفع السجتسع لمتظؾر، وال يأتي التفكيخ اإلبجاعي إال في نتاج مؽ 
، ٕ٘ٔٓالحخية العقمية ليتسكؽ لمؾصؾل الى تفكيخ لؼ يدبق ألحج التفكيخ فييا )رزوقي وعبج الكخيؼ، 

 ( 1 ٘ٔٔص
يسخ الظفل في فتخة رياض األطفال بالعجيج مؽ مخاحل الشسؾ، ويفتخض أن تكؾن لكل مخحمة و  

نسائية حاجات ومتظمبات خاصة بيا ومختمفة عؽ غيخىا، حيث إّن العسل عمى تمبيتيا يزسؽ تقجم 
)قظامي، مديخة الشسؾ الدؾي بذكل آمؽ ومدتقخ، وإذا لؼ يتؼ تمبيتيا يؾاجو الظفل مذكمة نسائية 

 ( 1ٜٔ، صٕٛٓٓ
يحتاج الظفل إلى تشسية السيارات العقمية مثل التحكخ واإلدراك والتفكيخ اإلبجاعي، وذلػ مؽ و   

خالل تشؾع وتظؾيخ خبخات الظفل الفخدية حتى يكتدب خبخة متكاممة متتابعة تعسل عمى تظؾيخ نسؾه 
 (Creesh, 20071وتكامل شخريتو )

ة وإمكانية إبجاع بذيء ما، ويعالج الظفل السؾاقف الستشؾعة كسا أن الظفل يؾلج ولجيو طاق 
بظخق مختمفة ويجل ىحا عمى بجاية لمتفكيخ اإلبجاعي، فاألطفال مبجعؾن بالفظخة ويخون العالؼ بعيؾن 
ججيجة، لحلػ يتظمب التفكيخ اإلبجاعي  تييئة البيئة الرفية التخبؾية السشاسبة لمظفل ليتؼ دعسو وتشسيتو 

 ( 1ٜٛ، صٕٔٔٓ)الكشاني، 
ويخى الباحث أن معمسة األطفال الحمقة األكثخ أىسية في عسمية التعميؼ، فيي التي تكيف 
السؾقف التعميسي وتختار اسمؾب التعميؼ السشاسبة لسيؾل األطفال وقجراتيؼ وتجعميؼ أكثخ إيجابية في 

 عسمية التفكيخ والبحث عؽ إجابات مشاسبة لمتداؤالت التي يظخحؾنيا1
إشاعة الجؾ السشاسب الحي يؾفخ ىؾ معمسة رياض االطفال يقع عمى عاتق ؼ واجب إّن أى

األمؽ والظسأنيشة في نفذ األطفال ليعبخوا عؽ أنفديؼ بحخية تامة والعسل دون تخدد، ويجب احتخام 
ذاتية الظفل باالستساع إلى كالمو بجٍج وإنرات والتعخف عمى نفدية الظفل ليذعخ بكيستو ودوره في 

 (1 ٙٛ، صٕٙٓٓ)عبج الخحيؼ، الرف 
ضخورة أن يتزسؽ بخنامج إعجاد رياض األطفال عمى لقج أكجت نتائج العجيج مؽ الجراسات و 

االىتسام بتشغيؼ وإدارة بخامج تجريب  فزال عؽكيخ اإلبجاعي لجييؽ، مقخرات تعسل عمى تظؾيخ التف
 (Cameron, 20121السعمسات مؽ أجل تشسية مياراتيؽ اإلبجاعية )

ىحا التظؾيخ مؽ ميام مياديؽ ،اذ يعتبخ التقجم العمسي  عشج اإلندانالقجرات اإلبجاعية  ققوتح
التخبية والتعميؼ وعمى وجو الخرؾص وقج أدى ذلػ إلى إعادة الشغخ في الظخق واألساليب، والبحث 

 (1ٜٚٔ، صٕ٘ٔٓعؽ طخق تفكيخ مشاسبة لستظمبات العرخ)سعادة، 
طفال في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي أساسي وميؼ ألنو ويخى الباحث إّن دور رياض األ 

يتؼ وضع المبشة األولى لعسمية التعميؼ، وىحا ال يتأتى إال مؽ عؽ طخيق بيئة صيفية صحية ومشغسة 
تيتؼ بسجاالت التظبيق العسمي لتمػ السيارات وتحفيد األطفال عمى مسارستيا بذكٍل سميؼ، كسا ال يتؼ 
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سات مجربات وليّؽ خبخات واسعة ومسارسة تمػ العسمية التخبؾية بظخق وأساليب ذلػ إال مؽ خالل معم
 مذؾقة لعسمية التعمؼ والتفكيخ اإلبجاعي1    

 مذكلة البحث :
أّن ىجف رياض األطفال ىؾ إكدابيؼ مجسؾعة مؽ السعارف والسيارات بشفذ القجر ليجفيا إلى 

مى استغالل طاقاتيؼ وإمكاناتيؼ الحاتية واستثسارىا إعجادىؼ فكخيًا ومعخفيًا لكي يربحؾا أكبخ قجرة ع
بذكل واعي في تعامميؼ مع بيئتيؼ الرفية، لحلػ يقع العبء األكبخ في تعميسيؼ عمى عاتق السعمسات، 
وانظالقًا مؽ أّن التفكيخ اإلبجاعي مؽ أىؼ السيارات التي تدعى السجتسعات اإلندانية إلى تظبيقيا 

ميارات التفكيخ في مخحمة رياض األطفال كجدء مؽ السشيج التعميسي، وتحكيقيا، البج مؽ تعميؼ 
واستشادا إلى أّن تجريذ التفكيخ اإلبجاعي يتظمب وجؾد السعمؼ الكفء القادر عمى الكيام بجوره في 
اكتذاف السبجعيؽ، لحا جاءت ىحه البحث لتقف عمى دور معمسات رياض األطفال في تشسية ميارات 

 محافغة نيشؾى1 التفكيخ لألطفال في
 أسئلة البحث:

 ما دور معمسات رياض االطفال في تشسية التفكيخ االبجاعي لجى اطفال الخوضة ؟  -1
( بيؽ متؾسط درجات معمسات a – 0.05ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج الجالة ) -2

 رياض األطفال في تؾعيف ميارات التفكيخ اإلبجاعي لستغيخ التخرص؟
( بيؽ متؾسط درجات معمسات   a – 0.05اللة إحرائية عشج الجالة )ىل تؾجج فخوق ذات د -3

 رياض األطفال في تؾعيف ميارات التفكيخ اإلبجاعي لستغيخ الخبخة؟
( بيؽ متؾسط درجات معمسات   a – 0.05ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج الجالة ) -4

 ىل العمسي؟رياض األطفال في تؾعيف ميارات التفكيخ اإلبجاعي لستغيخ السؤ 
 أهسية البحث: 

تتأتى أىسية البحث مؽ خالل ما يقجمو لمسدئؾليؽ عؽ تخظيط السشاىج والسيتسيؽ بخياض األطفال إذا 
 يتؾقع االفاده مؽ نتائج البحث وتتسثل فيسا يمي:

 تظؾيخ معمسات رياض األطفال بسا يتالءم مع التظؾرات واالتجاىات العرخية 1 -1
 التخبؾييؽ لعقج دورات تجريبية في تشسية مياراتو التفكيخ اإلبجاعي  تفيج السذخفيؽ االختراصييؽ -2
تييئة البيئة الرفية السشاسبة لعسمية التعميؼ والتعمؼ ومجى إكداب الستعمسيؽ لسيارات التفكيخ  -3

 اإلبجاعي وتظبيقيا بذكٍل عسمي فعال1
 هدفا البحث :

اإلبجاعي ) الظالقة، السخونة، معخفة دور معمسات رياض األطفال في تشسية ميارات التفكيخ  -1
 األصالة، التفاصيل، حداسية السذكالت ( لجى أطفال الخوضة 1
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معخفة مجى تؾعيف معمسات رياض األطفال لسيارات التفكيخ اإلبجاعي وفقا لستغيخات السؤىل  -2
 العمسي، التخرص، الخبخة 1

 حدود البحث:
لتابعات لسجيخية التخبية في محافغو الحج مكاني: اقترخت عمى عيشة مؽ معمسات رياض االطفال ا

 نيشؾى في جسيؾرية العخاق1
 م 1  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالحج الدمشي: ىحه البحث طبقت خالل فرل دراسي الثاني لمعام الجراسي 

الحج السؾضؾعي )اإلجخائي( : تتحجد نتائج البحث برجق األداة وثباتيا، والتي قام الباحث بإعجادىا 
 ( فقخة مقدسة ومؾزعة عمى خسدة محاور1   ٖ٘ؾت عمى)وتظؾيخىا، وتسثمت بأداة احت

 التعريفات اإلجرائية واالصطالحية:
التفكيخ اإلبجاعي: ىؾ نذاط ىادف عقمي، لجيو رغبة في ايجاد الحمؾل، أو التؾصل إلى نؾاتج أصمية 

 (1ٕٔ، صٕٗٔٓلؼ تكؽ مظخوحة مؽ قبل )جخوان، 
 ميارات التفكيخ اإلبجاعي: 

مؽ األفكار الجيجة والرحيحة لسدالة أو مذكمة  اكبيخ  ارة عمى إنتاج أو تؾليج عجدالقجوىي الظالقة : 
 ما، ومؽ صؾرىا الظالقة المفغية والسعاني واإلشكال والتعبيخية اإلبجاعية 1

السخونة: وىي السجيؾد والعديسة عمى انتاج أفكار متشؾعة ليدت مؽ األفكار الستؾقعة عادًة، والتحؾل 
 لفكخ إلى نؾع أخخ عشج االستجابة لسؾقف معيؽ 1مؽ نؾع معيؽ مؽ ا

األصالة: وىي القجرة عمى التعبيخ الفخيج، وإنتاج األفكار البعيجة والساىخة أكثخ مؽ أفكار الذائعة 
 والؾاضحة 1

بجورىا إلى إضافات أخخى، فيي ميارة  ؤديلفكخة ما، تمعيشة التفاصيل: قجرة الفخد عمى تقجيؼ إضافات 
 ل مؽ اجل تكامل الفكخة 1استكذاف البجائ

الحداسية لمسذكالت: وىي قجرة الفخد عمى اكتذاف السذكالت والسراعب والشقص في السعمؾمات1  
( ٕٕٗ، ص ٕ٘ٔٓ( و )عظية، ٜٚ، ص ٕٓٔٓ( و )األشقخ، ٔٗٔ، ص ٕ٘ٔٓ)العتؾم واخخون، 

  1 
ى تحفيد وانفعال صادقيؽ يتؼ ويعخف الباحث التفكيخ اإلبجاعي إجخائيا: بأنو عسمية ذىشية عالية تؤدي إل

مؽ خالليا تشغيؼ تفكيخ الذخص وخبخاتو ومخدونو السعمؾماتي بأسمؾب ابتكاري خالق يسكشو مؽ 
 التؾصل إلى شيء ججيج مفيج مبتكخ 1

( ويؾزع األطفال فييا ٙ-ٗىي مؤسدة تعميسية تخبؾية تدتقبل األطفال مؽ عسخ )و رياض األطفال: 
 دة إلى الشسؾ الذامل في جؾانب شخرية الظفل السختمفة1 عمى ثالث فئات، وتيجف السؤس
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ىي البيئة السشاسبة لمتعمؼ، وىي أيزا حجخة األنذظة بسا تتزسشو مؽ وسائل تذؾيق و البيئة الرفية: 
مييأ، وىي البيئة السذجعة عمى التجخيب وتشفيح أفكار  اوميارات اترال ورفقاء البحث، وىؾ نفدي

 ( 1ٔٔٔ، صٖٕٓٓي لالبتكار واإلبجاع )عبج الفتاح، الججيجة وتؾفخ الؾقت الكاف
ويعخف الباحث البيئة الرفية إجخائيا: ىي جسيع العؾامل السادية والبذخية والشفدية السؤثخة في عسمية 

 التعميؼ والتعمؼ والتي تؤثخ بذكل ايجابي أو سمبي في السؾقف التعميسي 1 

 اإلطار الشعري 

عشى بخعاية األطفال مؽ عسخ ثالث سشؾات أو أربع وتستج إلى ىي التي تو مفههم روضة األطفال: 
البدتان أو البقعة ة كمسة الخوض ،اذ تعشيالتحاق الظفل بالبحث االبتجائية الدشة الدادسة أو لحيؽ

الخزخاء التي يجج فييا الظفل متعتو مع رفاقو، وروضة األطفال ىي مؤسدة اجتساعية تخبؾية تيجف 
الستكامل لمظفل جدسيًا وعقميًا ونفديًا، وتعديد قجرات األطفال ومؾاىبيؼ عؽ لتحقيق الشسؾ الستؾازن 

 (1ٔٛ، صٕٗٔٓطخيق المعب والشذاط الحخ )شخيف، 

تعتبخ معمسة رياض األطفال عشرخًا ميسًا في تحقيق األهداف الكبرى لسشاهج رياض األطفال: 
يسات كثيخة ومتشؾعة تتظمب مشيا تؾفخ األىجاف السخجؾة، ألنيا تقؾم بادوار عجيجة ومتجاخمة، وتؤدي م

 ( 1ٕٚ٘، ص ٕٕٔٓميارات فشية مختمفة فيي السدؤولة عؽ كل ما يتعمسو األطفال )الذخيف،

 (ٜ٘، صٕ٘ٔٓويسكؽ تمخيص أىجاف مشاىج رياض األطفال بيجفيؽ: )الياس ومختزی، 

فؾلة باليؾية الثقافية اليجف األول: ربط الظفل بثقافة أمتو والسقرؾد بحلػ التجخل السبكخ لخبط الظ
المتو وخرائريا، وىؾ أن الفخد ال يشسؾ، وال تتفتح قجراتو إال في جؾ ثقافتو وتخبيتو االجتساعية 

 األصيمة 1

اليجف الثاني: االستجابة لحاجات نسؾ الظفل والعسل عمى تفتيح إمكانياتو إلى أقرى حج تدسح بو 
 مسا زدنا معخفة بالظفل وخرائص نسؾه1  إمكانياتو، ويدداد نجاحشا في تحقيق ىحا اليجف ك

أن اليجف األساسي لمتخبية في ىح العسخ ىؾ مداعجة الظفل مدؤولية تربية طفل ما قبل السدرسة: 
، ٕٚٓٓعمى نسؾه السدتسخ الستابع الستكامل وىحا الشسؾ الستكامل يتظمب تؾافخ ثالثة نقاط :)جاد، 

 (   ٜٖص

 لمشسؾ في ىحه السخحمة 1  أن يتحقق ىحا الشسؾ وفق مظالب معيشة -ٔ
 أن يأخح نسؾ الظفل الستعجد الجؾانب مداره الظبيعي في التظؾر1  -ٕ
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 أن تحقق التخبية ىجف انجماج الظفل مع البيئة دائسا بذكل عسيق ومتكامل1  -ٖ

 

 البيئة الرفية: 

البج لسعمسة الخوضة االطالع عمى خرائص خرائص تشعيم البيئة الرفية في رياض األطفال: 
 (ٜٛٔ، صٖٕٔٓة التعميسية لتحقيق األىجاف التخبؾية السظمؾبة، وىي كسا يمي:  )الخفاف، البيئ

التخظيط لمبيئة الرفية التعميسية ىؾ عسمية مدتسخة، تتغيخ حدب مؾاقف التعميسية السقجمة  -1
 لألطفال1

مخاعاة ميل األطفال لمعب لكي يعبخوا عؽ مذاعخىؼ وأفكارىؼ سؾاء كان المعب فخدي أو  -2
 1جساعي

 تزسيؽ البيئة الرفية التعميسية رسؾمات األطفال وكتاباتيؼ1  -3
 تقجيؼ الؾسائل التعميسية برؾرة جحابة وبديظة، مع مخاعاة التغييخ والتظؾر باستسخار1  -4
 سيؾلة وصؾل األطفال إلى السعمسة أوالى األنذظة التي يخغبؾن فييا دون عؾائق أماميؼ1  -5
 ية1 تخريص مكان لؾضع حاجات األطفال الذخر -6
 مخاعاة األلؾان اليادئة عشج طالء الججران أو اختيار ألؾان األثاث والدتائخ1  -7
 االىتسام بالريانة العامة لمرف قبل البجء بتشغيسو1   -8
 إيجاد مكان بعيج عؽ متشاول أيجي األطفال لالستعسال الخاص بالسعمسة 1 -9

 ( سسات السعمسة:ٛٚ، صٕٛٓٓحجد )عبجالخحسؽ، الدسات السهشية لسعلسة رياض األطفال : 

 فيؼ سيكؾلؾجية التعمؼ1  -1
 إدراك الفخوق الفخدية بيؽ أطفاليا1 -2
 القجرة عمى إثارة دافعية األطفال1  -3
 العحوبية مع األطفال والتخويح عشيؼ خالل العسل والشذاط1  -4
 الحخص عمى إعادة بشاء الشفذ1    -5

 : الشسه السعرفي لدى الطفل والعهامل السؤثرة فيه
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عامل أساسي لحجوث عسمية الشسؾ العقمي، فكمسا زاد عسخ الظفل كمسا وىؾ الشزج العربي:  -1
 زادت قجرتو عمى التفكيخ، والجياز العربي ىؾ السدؤول األول عؽ التفكيخ وعسميات التفكيخ 1 

الخبخة: إن الظفل يتعمؼ عشجما يتفاعل مع بيئتو الظبيعية، وخاصة مخحمة التعامل مع األشياء  -2
ومؽ خالل التفاعل مع البيئة يدتظيع الظفل أن يكؾن أو يبشي فكخة عؽ السحدؾسة والبيئة، 

 األشياء التي يتعامل معيا 1 
سؽ خاللو يتعمؼ فًا، ميسلظفل مع مؽ حؾلو وبيئتو دورًا التفاعل االجتساعي : يؤدي تفاعل ا -3

فل وزمالئو المغة ويشتقل إليو التخاث الثقافي، وان الخبخات االجتساعية تشتج عؽ التفاعل بيؽ الظ
 بالسجرسة أو خارج السجرسة 1 

التشغيؼ الحاتي: مؽ خاللو يحجث الشسؾ فقج يشتج مؽ تفاعل الظفل مع بيئتو مثيخات غخيبة  -4
، ٕٗٔٓويتعيؽ عمى الظفل أن يدتخجم التخاكيب السؾجؾدة لجيو مؽ اجل تفديخىا  )ميالد، 

 ( 1ٚٔٔص

 (ٖٗٔ، صٕ٘ٓٓ)خمف،   الدسات العقلية لسعلسة الروضة:

الحكاء وسعة األفق والقجرة عمى التفكيخ الدميؼ والترخف الحكيؼ وحل السذكالت التي  -1
 ترادفيا1 

 تتسيد بجقة ويقغة في السالحغة تسكشيا مؽ متابعة األطفال وتقييؼ تقجميؼ اليؾمي 1 -2
 لجييا قجر مالئؼ مؽ الثقافة العامة وإدراك الحتياجات الظفل وفيؼ سمؾکو وتذكل شخريتو 1  -3
 عمى مؾاصمة البحث واإلطالع عمى الكتب و الجوريات والجراسات 1 تحخص  -4
 لجييا مجسؾعة مؽ السيارات تختبط بالعسل مع األطفال وبأنؾاع الشذاط 1 -5
 قادرة عمى االبتكار واإلبجاع والتججيج السدتسخ في طبيعة األنذظة ونؾعية الؾسائل التعميسية 1  -6
 في نذاط األطفال 1 قادرة عمى استخجام أسمؾب السشاقذة والحؾار -7
 لجييا عمؼ برحة األطفال وإسعافاتيؼ األولية والىتسام بالفخوق الفخدية بيؽ األطفال 1 -8

تجعؾ التخبية السعاصخة إلى أن يكؾن التؾجيو التخبؾي عسمية عمسية التهجيه التربهي السعاصر: 
وفيسا يمي عخض ليحه  ديسقخاطية تعاونية مدتسخة متكاممة حتى يسكؽ تحقيق األىجاف السخجؾة مشيا،

 (1ٖٙٔ-ٖٗٔ، صٖٕٔٓاالتجاىات : )فيسي، 



 

ٕٚ 

 م.م. رائد وعد حامد  

التؾجيو َعسمية ِعمسية: يجب أن تقؾم عسمية التؾجيو التخبؾي عمى أسذ عمسية تزع في  -1
 اعتبارىا عخوف السعمسة واألطفال، وإمكانات الخوضة، واألىجاف التخبؾية العامة والخاصة 1

ية تعشي أن يكؾن ىشاك مجال لمسذاركة والسشاقذة التؾجيو عسمية ديسقخاطية وىحه الجيسقخاط -2
 وتبادل اآلراء في القزايا التي تظخحيا طبيعة العسل في الخوضة 1 

التؾجيو عسمية تعاونية: يتظمب أن تشقل بعض الخوضات أو لجى بعض السعمسات إلى غيخىا  -3
فييا السعمسات  مؽ الخوضات والسعمسات، كسا يشغؼ نؾعًا مؽ المقاءات أو الديارات التي يقؾم

 وبحلػ يتؼ تبادل الخبخات1 
التؾجيو عسمية مدتسخة: أن تكؾن السؾجية عمى اترال دائؼ بالسعمسات، وأن تكؾن مظمعة  -4

 باستسخار عمى أعساليؽ وال يسكؽ أن يتحقق ىحا مع نغام الديارات الخاطفة لمخوضات1
سؾجيات في كل الخوضات التؾجيو عسمية تكاممية: يجب أن تكؾن ىشاك لقاءات دورية بيؽ ال -5

 باإلضافة لمسعمسات وذلػ بيجف تؾحيج االتجاىات وتحقيق التكامل في أسمؾب التؾجيو 1 

 التفكير اإلبداعي: 

اإلبجاعي مؽ خالل  ( بأنو يسكؽ الشغخ إلى طبيعة التفكيخٕ٘ٔ:صٕ٘ٔٓيخى رزوقي وعبج الكخيؼ )
 : تاليةالعشاصخ ال

ظمب مؽ الستعمؼ بحل نذاط مؽ خالل تحجيج السذكمة عسمية اإلبجاع: وىي العسمية التي تت -ٔ
 وتجخيبيا مؽ اجل الؾصؾل إلى حل السذكمة 1

الشاتج اإلبجاعي: وىي العسمية التي مؽ خالليا يقؾم الستعمؼ بإعادة تختيب خبخاتو إلنتاج أشياء  -ٕ
 ججيجة 1

لسشاسبة البشية اإلبجاعية ىي عبارة عؽ السجتسع الحي يحيط بالستعمؼ ويييء لو الفخص ا -ٖ
 والسذجعة عمى اإلبجاع 1

 ويتحجد دور معمسات رياض األطفال بدسات وخرائص  لتشسية التفكيخ اإلبجاعي فيسا يمي:

 مخاعاة الفخوق الفخدية بيؽ الستعمسيؽ1 -ٔ
 تييئة الفخص السشاسبة لكل متعمؼ بسا تالئؼ ميؾلو وقجراتو1  -ٕ
 (1ٕٓٗ:صٕٙٓٓاعي )الحدؽ،اختيار األنذظة التي تشاسب تشسية ميارات التفكيخ اإلبج -ٖ



 

 

ٖٚ 

 ....دور معلسات رياض األطفال في تشسية التفكير

 ( مقؾمات عسمية التفكيخ اإلبجاعي بسا يمي:ٕٙٗ:صٖٕٓٓويحكخ سعادة )

 يعج التفكيخ اإلبجاعي عسمية قابمة لمجراسة عمى الخغؼ مؽ كؾنو عاىخة مخكبة ومعقجة 1 -ٔ
التفكيخ اإلبجاعي غيخ قاصخ عمى السؾىؾبيؽ و األذكياء كؾنو عاىخة إندانية طبيعية مؾجؾدة  -ٕ

 يع اإلفخاد 1لجى جس
 التفكيخ اإلبجاعي عاىخة مستعة الن الذخص عشجما يقؾم بيا يشتابو الذعؾر بالدعادة والخضا 1 -ٖ
يعج التفكيخ اإلبجاعي عاىخة صحية الن الستعمؼ عشجما يقؾم بعسل إبجاعي يخفف مؽ تؾتخاتو  -ٗ

 الذخرية والشفدية 1

مسة ليا دور بارز وإيجابي في تييئة إن السعتشسية التفكير اإلبداعي ودور معلسة رياض األطفال: 
 البيئة السشاسبة لألطفال بيجف تشسية تفكيخىؼ، ومؽ أىؼ األدوار التخبؾية ما يمي: 

 السشاخ العمسي لتذجيع االستخجام لسختمف وسائل التدجيل لسا يالحغو األطفال1  يأةتي -1
 ىؼ العقمي1تقؾم السعمسة بتدويج األطفال بسرادر التعمؼ بحيث تكؾن مشاسبة لسدتؾا  -2
 يجب أن تجرك السعمسة أن كل طفل يشسؾ ويتعمؼ، وأن كل طفل لو نؾاحي القؾة وضعف1 -3
 يجب أن تكؾن لجى السعمسة اليقغة لتفديخ اكتذافات والتي تثيخ ما يظخحو الظفل 1 -4
 تعسل السعمسة عمى تذجيع أفكار غيخ العادية التي يظخحيا الظفل وعجم نقج أي فكخة 1 -5
 الستشتاج والتحميل، وتعظى لو الفخصة الكافية لعخض أفكاره 1تجريب الظفل عمى ا -6
 تدتذيخ السعمسة تفكيخ الظفل بظخح أسئمة حؾل السذكالت التي يتعخض ليا1  -7
 تحاول السعمسة طخح أسئمة مثيخة لمبحث والتحميل وإدراك العالقات بيؽ األشياء 1 -8
 تخكد عمى الحل بحاتو1تخكد السعمسة عمى خظؾات حل السذكمة أو السؾاقف الرعبة وال  -9

 ( 1ٕٓٔ-ٓٓٔ، صٕٛٓٓتعسل السعمسة عمى تشذيط خيال الظفل )عامخ،  -11

الحظ الباحث عجدًا مؽ الجراسات التي تشؾعت في أىجافيا والشتائج التي تؾصمت الدراسات الدابقة: 
 إلييا:

(1 سعت ىحه البحث إلى التعخف عمى عالقة كل مؽ الجافع السعخفي ٕٗٓٓدراسة رضؾان )
امل البيئة الرفية بقجرات التفكيخ أالبتكاري، لجى عيشة مؽ طمبة الرف الخابع األساسي باستخجام وعؾ 

السشيج الؾصفي، وقج حاولت الجراسة اإلجابة عؽ األسئمة التالية: ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية 
ري، ىل تؾجج عالقة بيؽ مختفعي الجافع السعخفي ومشخفزي الجافع السعخفي في ميارات التفكيخ أالبتكا
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دالة إحرائيًا بيؽ عؾامل البيئة الرفية وقجرات التفكيخ االبتكار، ومجتسع الجراسة تكؾن مؽ جسيع 
الظمبة لمرف الخابع األساسي في مجارس وكالة الغؾث في محافغتي غدة والذسال والبالغ عجدىؼ(  

السجتسع األصمي، وقج انتيت  % مؽ ٓٔ( طالب بشدبة ٓٓٗ)طالبًا، وبمغ عجد أفخاد العيشة ) ٜٖٛٙ
الجراسة إلى ما يمي: تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ مختفعي الجافع السعخفي ومشخفزي الجافع 
السعخفي في قجرات التفكيخ أالبتكاري لرالح ألسختفعي الجافع، لعجم وجؾد عالقة دالو إحرائيا بيؽ 

 الخضا وقجرات التفكيخ أالبتكاري 1 
( سعت لمتعخف عمى اثخ فاعمية قرص األطفال مرجرًا لمتعبيخ ٕٚٓٓ) دراسة أبؾ شامات

( طفل، كانت ٕٖالفشي في تشسية ميارات التفكيخ االبجاعي لجى أطفال الخوضة، بمغت عيشة الجراسة )
( سشؾات، انقدسؾا إلى مجسؾعتيؽ، تجخيبية تعخضت إلى بخنامج قرري، ٙ-٘أعسارىؼ متخاوحة بيؽ )

وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط درجات أطفال السجسؾعتيؽ التجخيبية  وبيشت نتائج الجراسة
 والزابظة في كل مجاالت التفكيخ اإلبجاعي لرالح السجسؾعة التجخيبية1

( التي سعت إلى معخفة أثخ مدتؾى الخوضة في تشسية ميارات ٕٔٔٓدراسة مختزى ) 
( طالب وطالبة، ٓ٘ٔفي صشعاء وعجدىؼ )التفكيخ اإلبجاعي لجى تالميح الرف األول األساسي 

قدست إلى ثالث مجسؾعات، األولى مؽ األطفال الستخخجيؽ مؽ رياض األطفال ذات مدتؾى عاٍل، 
والثانية تؼ اختيارىا مؽ األطفال الستخخجيؽ مؽ رياض ذات مدتؾى أقل مؽ السدتؾى العالي، وثالثًا فقج 

ت مدتؾى متجني إعجادًا وتجييدًا، وأعيخت نتائج تؼ اختيارىا مؽ األطفال الستخخجيؽ مؽ رياض ذا
الجراسة ىشاك وجؾد فخوق ذات داللو إحرائية بيؽ متؾسط درجات اطفال الستخخجيؽ مؽ رياض 
األطفال ذات السدتؾى العالي وبيؽ متؾسط درجات السدتؾى السشخفض لرالح السدتؾى العالي، وبيشت 

ة إحرائية بيؽ متؾسط درجات األطفال تبعا لتفاعل الجراسة نتائجيا عجم وجؾد في  فخوق ذات دالل
بيؽ متغيخي مدتؾى الخوضة )عاٍل، متؾسط، مشخفض(، والشؾع )ذكؾر، إناث( مؽ حيث تأثخىسا في 

 التفكيخ اإلبجاعي1 
(1 ىجفت الجراسة إلى معخفة مجى استخجام معمسي ٖٕٔٓدراسة الخظيب وعبج الخحسؽ )

ي مؽ وجية نغخ معمسيؽ أنفديؼ في السجارس التابع لؾكالة الرفؾف األولى لسيارات تفكيخ ابجاع
( معمؼ ومعمسة ضسؽ مشظقة ٕٚٛومشغسة الغؾث الجولية في األردن، وتكؾن مجتسع الجراسة مؽ )

عسان التعميسية في جشؾبيا، وتكؾنت عيشة الجراسية مؽ جسيع السعمسيؽ والسعمسات الرفؾف الثالثة 
ة، ووضحت نتائج الجراسة أن مجى مسارسة معمسي الرفؾف الثالثة األولى و الستسثمة بسجتسع الجراس

األولى لسيارات التفكيخ اإلبجاعي مختفع، كسا بيشت الشتائج وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية تعدي 
 لستغيخ الجشذ ولرالح اإلناث1 

(1 سعت الجراسة لتشسية ميارات ما وراء السعخفة لسعمسات رياض ٕٙٔٓدراسة محسؾد )
معمسة مؽ العامالت ( ۰۳ال باستخجام بخنامج تجريبي لمسعمسات1 وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )األطف
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بالسجارس الحكؾمية وكانت عيشة الجراسة عبارة عؽ مجسؾعة تجخيبية واحجة واستخجمت الجراسة األدوات 
وتؼ تظبيق اآلتية: بخنامج التجريبي ودليل السجرب ودليل الستجرب ومكياس ميارات ما وراء السعخفة1 

وتتبعي عمى مجسؾعة السعمسات عيشة الجراسة1 والجراسة أسفخت عؽ مجسؾعة مؽ السكياس قبمي وبعجي 
الشتائج وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظی درجات أفخاد السجسؾعة تجخيبية بعج وقبل تظبيق 
بخنامج عمى مكياس ميارات ما وراء السعخفة لرالح التظبيق البعجي، ال تؾجج فخوق ذات داللة 

متؾسظي درجات أفخاد السجسؾعة التجخيبية في الكياسيؽ البعجً والتتبعي لمبخنامج عمى  إحرائية بيؽ
 مكياس ميارات ما وراء السعخفة 

(1 ىجفت ىحه الجراسة إلى كذف دور رياض اطفال في تشسية وتعجيل ٕٙٔٓدراسة الذجخاوي )
تحقيق ىجف الجراسة الؾعي البيئي لجى أطفال الخوضة في مشظقة حائل مؽ وجية نغخ السعمسات ول

استخجمت  السشيج الؾصفي التحميمي، أما أداة البحث عبارة عؽ استبانو مؽ إعجاد الباحثة لكياس 
مدتؾى الؾعي البيئي تذتسل عمى مجاليؽ، السجال األول :الشغافة الذخرية والسجال الثاني أمؽ 

عمسات الخياض الحكؾمية ( فقخة، وتألف مجتسع الجراسة مؽ جسيع مٕ٘وسالمة البيئة، وتكؾنت مؽ)
( معمسة1 وأوضحت الجراسة ٛٗواألىمية في مشظقة حائل، واختيخ عيشة بديظة عذؾائية مؤلفة مؽ)

نتائجيا مدتؾى الؾعي البيئي لجى أطفال الخوضة حرل عمى درجة مختفعة، وال يؾجج فخوق ذات داللة 
لستغيخي خبخة ومؤىل السعمسة  ( في مدتؾى الؾعي البيئي تعدى a<  ٘ٓٓإحرائية عشج مدتؾى داللة )

1 
البحث الحالية الحظ الباحث االختالف في خظة وبعج استعخاض الجراسات الدابقة التي اعتسجتيا     

أىجاف التي سعت الييا تمػ الجراسات، ويتزح إجساع تمػ الجراسات عمى اىسية التفكيخ اإلبجاعي في 
ع في كل دراسة فسشيؼ مؽ اتبع السشيج التجخيبي  إعجاد األطفال، كسا يؾجج اختالف في السشيج الستب

(، ومشيؼ مؽ اعتسج بخنامج تجخيبي كجراسة ٕٚٓٓ(، ودراسة أبؾ شامات )ٕٔٔٓكجراسة مختزى )
( ودراسة الخظيب وعبج ٕٙٔٓ(، ومشيؼ مؽ اتبع السشيج الؾصفي كجراسة الذجخاوي )ٕٙٔٓمحسؾد )
ة حيث تؼ إتباع السشيج الؾصفي أيزا، واتفقت (، وىحا ما اتفق مع الجراسة الحالئٖٕٓالخحسؽ )

(، ودراسة مختزى ٕٚٓٓنتائج الجراسة السحكؾرة الحالية مع نتائج كل مؽ دراسة أبؾ شامات )
(، تؾصمت الى وجؾد فاعمية لمتفكيخ اإلبجاعي ٖٕٔٓ(، ودراسة الخظيب وعبج الخحسؽ )ٕٔٔٓ)

سة صخيحة ىجفت إلى التعخف عمى دور والؾعي البيئي لجى اطفال الخوضة، ولؼ يجج الباحث درا
معمسات رياض األطفال في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى أطفال الخوضة في ضؾء البيئة 
الرفية الستاحة مؽ نغخ السعمسات، وما يسيد ىحه البحث أيزًا أنو جاء في وقت أكثخ ما يكؾن فيو 

ي عسمية التعمؼ، وقج أفاد الخجؾع إلى دراسات السعمسات بحاجة لمتعخف عمى التفكيخ إبجاعي وأىسيتو ف
 الدابقة في تحجيج مشيجية البحث وتحجيج أداتو، ويعج ىحه البحث الؾحيجة عمى حج عمؼ الباحث1 
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 مشهجية البحث وإجراءاته:

فو، ولكؾنو ظبيعة البحث وأىجالاعتسج البحث عمى السشيج الؾصفي إلجخاء البحث، لسشاسبتو          
دور رياض األطفال في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى أطفال الخوضة في العخاق  فةسعخ بييتؼ 

مؽ وجية نغخ السعمسات، وذلػ مؽ خالل تؾزيع أداة البحث عمى معمسات رياض األطفال في 
 .(ٕٛٔٓ - ٕٚٔٓالسجارس التابعة لسجيخية تخبية نيشؾى أثشاء الفرل الجراسي الثاني)

 مجتسع البحث وعيشته:
كؾن مؽ معمسات رياض األطفال في محافغة نيشؾى التابعات لسجيخية تخبية نيشؾى البالغ تتو       

)معمسة، سعى الباحث في بإتباع الظخيقة العذؾائية اختيار العيشة، حيث تؼ تؾزيع  ٕٛٔٓعجدىّؽ )
الججول ( استبانو صالحة لمتحميل اإلحرائي، ٕٓٔ( استبانو عمى مجتسع البحث واستخد مشيا )ٓٗٔ)

 ( يؾضح تؾزيع أفخاد عيشة البحث تبعًا لمستغيخات الذخرية 1ٔرقؼ )
 

 انتكرارات واننسب انمئوية حسب متغيرات انبحث 1جدول

 اننسبت انتكرار انفئبث انمتغير

 64.2 77 ريبع أطفبل انتخظض

 35.8 43 اختظبص اخر 

 52.5 63 11 – 1من  سنواث انخبرة

 47.5 57 سنواث 11اكثر من  

 90.8 109 بكبنوريوس انمؤهم انعهمي

 9.2 11 مبجستير فأكثر 

 100.0 120 انمجموع 

 

 أداة البحث: 
بشاء عمى مخاجعتو لمجراسات الدابقة واألدب الشغخي ذات العالقة بسيارات  ةأعجَّ الباحث استبان      

(، بعج أن صيغة ٕٔٔٓ(، ودراسة مختزى )ٖٕٔٓالتفكيخ اإلبجاعي كجراسة الخظيب و عبج الخحسؽ )
( فقخة، تحقق الباحث مؽ صجقيا، عؽ طخيق الرجق الغاىخي، بعخض ٘ٗفقخات االستبانة، بؾاقع )

االستبانة عمى عجد مؽ السحكسيؽ مؽ أساتحة الجامعات، وعجد مؽ الستخرريؽ في وزارة التخبية، 
لسيارات التفكيخ اإلبجاعي لبيان أرائيؼ بالشدبة لؾضؾح الجسل، ودقة صياغتيا لغؾيا، ومشاسبة محتؾاىا 

ومجى ارتباط الفقخات بالسجال السشتسية إليو، وإبجاء أي اقتخاحات أو إضافات عمى السجاالت أو الفقخات 



 

 

ٚٚ 

 ....دور معلسات رياض األطفال في تشسية التفكير

التي يخى السحكؼ ضخورة وجؾدىا في االستبانة، جخى الححف واإلضافة والتعجيل بشاًء عمى مالحغات 
(، ٘ٚ( محكسيؽ، أي ما ندبتو )%ٓٔمؽ )السحكسيؽ، إذ ححفت كل فقخة حرمت عمى مؾافقة أقل 

( فقخة مؾزعة عمى )خسدة( محاور ىي: السحؾر ٖ٘وأصبحت األداة برؾرتيا الشيائية مكؾنة مؽ )
( فقخة، السحؾر الثالث: األصالة ٛ( فقخة، السحؾر الثاني: السخونة ويزؼ )ٛاألول: الظالقة ويزؼ )

( فقخة، السحؾر الخامذ: السذكالت وحداسيتيا ٙ( فقخة، السحؾر الخابع: التفاصيل ويزؼ )ٙويزؼ )
 ( فقخة1 ٚويزؼ )

 ثبات األداة:
( معمسة ٕ٘سكؾنة مؽ )والتحقق مؽ ثبات التظبيق بتؾزيع األداة عمى عيشة البحث االستظالعية الجخى 

 Pearsonمؽ خارج العيشة مختيؽ، بفارق وقتي مجتو أسبؾعان، واستخخاج معامل االرتباط بيخسؾن )
Correlation بيؽ درجتيؽ في السختيؽ بيجف الستخخاج معامل الثبات لالختبار، وتؼ تظبيق معادلة )

( يؾضح ذلػ1 ولثبات األداة، تؼ حداب االتداق الجاخمي عمى عيشة ٕ)كخونباخ الفا(، والججول )
( حدب معادلة كخونباخ ألفا، واعتبخت ىحه الشدب ٕ٘استظالعية مؽ خارج عيشة البحث عجدىا)

  لغايات ىحه البحث والججول أدناه يبيؽ ىحه السعامالت1 مشاسبة
 

 (  معبمم االتسبق انداخهي كرونببخ انفب2جدول )

 االتسبق انداخهي انمجبالث

 0.74 انطالقت

 0.70 انمرونت

 0.72 األطبنت

 0.72 انتفبطيم

 0.78 حسبسيت انمشكالث

 0.92 انتفكير اإلبداعي ككم

 

 السعالجة اإلحرائية
( ومعامل الثبات األداة  Pearson Correlationثبات التظبيق بظخيقة بيخسؾن ) معامل -1

 بظخيقة  )كخونباخ الفا( 1
 الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية إلجابات أفخاد العيشة 1 -2
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الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية إلجابات أفخاد العيشة تبعًا لستغيخات )التخرص،  -3
 عمسي، الخبخة التجريدية( 1السؤىل ال

( عمى األداة ككل لستغيخات )التخرص، way ANOVA ٖتظبيق تحميل التبايؽ الثشائي ) -4
 السؤىل العمسي، الخبخة التجريدية( 1

 نتائج البحث ومشاقذتها: 
ما دور معلسات رياض األطفال في تشسية التفكير االبداعي لدى أطفال مشاقذة نتائج الدؤال األول: 

 ؟الروضة
لجور معمسات رياض لإلجابة عؽ ىحا سؤال تؼ استخخاج الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية 

 ، والججول يؾضح ذلػ                                                               األطفال في تشسية التفكيخ اإلبجاعي
 

دور معهمبت ريبض األطفبل في تنمية انتفكير ن ( انمتوسطبت انحسببية واالنحرافبت انمعيبرية3جدول )

 مرتبة تنبزنيبً حسب انمتوسطبت انحسببية اإلبداعي

 اندرجت االنحراف انمعيبري انمتوسط انحسببي انمجبل انرقم انرتبت

 كبيرة 351. 3.12 انطالقت 1 1

 كبيرة 413. 3.12 انتفبطيم 4 1

 كبيرة 450. 3.03 انمرونت 2 3

 كبيرة 449. 3.01 األطبنت 3 4

 متوسطت 493. 3.00 حسبسيت انمشكالث 5 5

 كبيرة 390. 3.06 انتفكير اإلبداعي ككم  

 
(، حيث حرمت كل 1ٕٖٔ-1ٖٓٓ( إن الستؾسظات الحدابية قج تبايشت مابيؽ )ٖيبيؽ الججول رقؼ )

حداسية (، بيشسا جاءت 1ٕٖٔفي السختبة األولى بأعمى متؾسط حدابي بمغ ) التفاصيل، و مؽ الظالقة
لمتفكيخ اإلبجاعي (، والستؾسط الحدابي 1ٖٓٓفي التختيب األخيخة وبمغ الستؾسط الحدابي ) السذكالت
 (1ٓٙ1ٖككل بمغ )

ويعدى الباحث ىحه الشتيجة إلى أن معمسات رياض األطفال يسارسؽ ميارات التفكيخ اإلبجاعي 
تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي  بأشكال متقاربة وبجرجة عالية، وأن معمسات رياض األطفال يسارسؽ

( ٖٕٔٓباعتبارىا ميارات عقمية عميا مية، وىحه الشتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الخظيب وعبج الخحسؽ )
(، واختمفت نتائج ىحه البحث مع نتائج ٖٕٓٓ( ونتائج دراسة الذياب )ٕٛٓٓودراسة زيجان والعؾدة )

ؾصمت إلى أن دور السعمسات في التفكيخ ( التي تٕ٘ٓٓ( ودراسة بجر )ٜٕٓٓدراسة حسادنو )
اإلبجاعي وتشسية مياراتو كانت متؾسظة ومشخفزة، باستثشاء ميارة الحداسية لمسذكالت فجاءت 
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متؾافقة مع تمػ الشتائج، فالسعمسات يسارسشيا بجرجة قميمة وقج يكؾن سبب ذلػ اعتبار ىحه السيارة مؽ 
األطفال فيسيا والتعامل معيا، كسا يسكؽ أن يكؾن ضسؽ السيارات العقمية العميا التي يرعب عمى 

سبب تجني ىحه السيارة أن بعض السعمسات لؼ يتجربؽ عمى تفاصيل السيارات السختمفة لمتفكيخ اإلبجاعي 
بذكل جيج وعجم معخفة األساليب التي مؽ شأنيا تحفيد السؾقف التعميسي في الرف الجراسي، كسا قج 

ى عجم استخجام طخق واساليب تجريذ تداعج عمى تشسية ىحه السيارة يكؾن سبب تجني تمػ السيارة إل
لجى األطفال عمى الخغؼ مؽ تأكيج أغمب الجراسات الحجيثة عمى استخجام مثل تمػ االستخاتيجيات حيث 
أثبتت فعاليتيا في تظؾيخ ميارات التفكيخ اإلبجاعي، كالتعمؼ التعاوني وحل السذكالت والججول الحاتي، 

حث ذلػ كؾن السعمسات لؼ يدودن األطفال السعمؾمات الالزمة التي تداعجىؼ في تحجيج ويعدو البا
 األسباب األساسية لمسذكمة وتحجيج السذكمة ووضع الحمؾل السشاسبة ليا1

ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن رياض األطفال تستمػ بيئة تؾفخ عمى مداعجة في تشسية 
ممة، حيث أن كل ما كانت البيئة الرفية لخياض األطفال تؾفخ ميارات التفكيخ اإلبجاعي برؾرة شا

الجؾ السشاسب لمتعمؼ كالبخامج واألنذظة والسؤىالت العمسية لمسعمسات والخبخة والكفاءة العالية في إدارة 
الخوضة و اإلمكانيات السادية والتخبؾية كانت الشتائج أفزل في تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي لجى 

 برؾرة خاصة وجؾانب نسؾ األطفال بذكل عام 1       األطفال 
( a – 0.05مشاقذة نتائج الدؤال الثاني: هل تهجد فروق ذات داللة إحرائية عشد الدالة ) -1

بين متهسط درجات معلسات رياض األطفال في تهظيف مهارات التفكير اإلبداعي لستغير 
 التخرص؟

لسيارات التفكيخ دابية واالنحخافات السعيارية لإلجابة عؽ ىحا الدؤال استخخج الستؾسظات الحو 
، ولؾضؾح والسؤىل العمسيحدب متغيخات الخبخة، والتخرص، اإلبجاعي لجى معمسات رياض األطفال 

 ( يؾضح ذلػ 1                     ٗالفخوق اإلحرائية بيؽ الستؾسظات الحدابية تؼ استخجام اختبار "ت"، والججاول )
 

مهارات ت الحدابية واالنحرافات السعيارية واختبار "ت" ألثر التخرص على ( الستهسطا2جدول )
 التفكير اإلبداعي لدى معلسات رياض األطفال

 العجد التخرص 
الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 قيسة
 "ت"

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

 الظالقة
 026. 118 2.258 327. 3.17 77 رياض اطفال
    376. 3.02 43 خاختراص اخ

 السخونة
 000. 118 4.802 418. 3.17 77 رياض اطفال

    404. 2.79 43 اختراص اخخ

 األصالة
 000. 118 3.955 428. 3.13 77 رياض اطفال

    416. 2.81 43 اختراص اخخ
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 التفاصيل
 004. 118 2.917 420. 3.20 77 رياض اطفال

    363. 2.98 43 اختراص اخخ

 ة السذكالتحداسي
 000. 118 3.933 466. 3.12 77 رياض اطفال

    464. 2.77 43 اختراص اخخ
التفكيخ اإلبجاعي 

 كل
 000. 118 4.042 383. 3.16 77 رياض اطفال

    338. 2.87 43 اختراص اخخ
 

في لتخرص ( تعدى ( وجؾد فخوق مختمفة ذات داللة إحرائية )ٗيتؾضح مؽ الججول )
، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن رياض أطفاللسجاالت وفي الكمية، وجاءت الفخوق لرالح جسيع ا

 السعمسات المؾاتي تخرريؽ رياض أطفال يسكؽ أن يكؾن السشياج الحي درسشو يذسل دورات تجريبية
ق في استخجام وتؾعيف ميارات التفكيخ اإلبجاعي واستخجام طخ  اليا أثخ  كان  ورشات عسمية فزال عؽ

في تعميؼ األطفال مؽ شئشيا رفع قجراتيؼ عمى تعمؼ مختمف السؾضؾعات مسا يجعميؼ يتعمسؾن بدخعة 
أكبخ، كسا أن تمػ البخامج تجعل السعمسات أكثخ رغبة وميؾال وتذؾقا في االنتساء إلى ىحه السؤسدة  

د باستخجام التعميل والتعميؼ فييا، وكل ذلػ يجعل السعمسات أكثخ ايجابية في طخح األسئمة التي تتسي
والبحث عؽ األسباب واالىتسام باألطفال أثشاء طخحيؼ لمسذاكل وإيجاد الحمؾل السشاسبة ليا وتذجيع 
األطفال عمى طخح أسئمة مساثمة ليا عالقة بسيارات التفكيخ اإلبجاعي، وتختمف مع نتائج دراسة 

(yan,2005التي تؾصمت إلى عجو وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية ت )       عدى لستغيخ التخرص1 
(   a – 0.05مشاقذة نتائج الدؤال الثالث: هل تهجد فروق ذات داللة إحرائية عشد الدالة ) -1

 بين متهسط درجات معلسات رياض األطفال في تهظيف مهارات التفكير اإلبداعي لستغير الخبرة؟
لسيارات التفكيخ اإلبجاعي يارية واإلجابة عؽ الدؤال تؼ استخخاج الستؾسظات الحدابية وانحخافات السع

حدب متغيخات سشؾات الخبخة، ولتبيان الفخوق اإلحرائية بيؽ لجى معمسات رياض األطفال 
 ( يؾضح ذلػ 1                                                                     ٘الستؾسظات الحدابية تؼ استخجام اختبار "ت"، والججاول )

 
ستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية واختبار "ت" ألثر سشهات الخبرة على (ال3جدول )

 مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلسات رياض األطفال

 العجد سشؾات الخبخة 
الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 قيسة
 "ت"

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

 الظالقة
 001. 118 3.563- 341. 3.01 63 ٓٔ – ٔمؽ 

    329. 3.23 57 سشؾات ٓٔاكثخ مؽ 

 السخونة
 000. 118 4.123- 403. 2.88 63 ٓٔ – ٔمؽ 

    443. 3.20 57 سشؾات ٓٔاكثخ مؽ 



 

 

ٛٔ 

 ....دور معلسات رياض األطفال في تشسية التفكير

 األصالة
 001. 118 3.333- 417. 2.89 63 ٓٔ – ٔمؽ 

    447. 3.15 57 سشؾات ٓٔاكثخ مؽ 

 التفاصيل
 000. 118 4.742- 347. 2.96 63 ٓٔ – ٔمؽ 

    413. 3.29 57 سشؾات ٓٔاكثخ مؽ 
حداسية 
 السذكالت

 000. 118 5.350- 459. 2.79 63 ٓٔ – ٔمؽ 
    427. 3.23 57 سشؾات ٓٔاكثخ مؽ 

التفكيخ 
 االبجاعي كل

 000. 118 4.733- 355. 2.91 63 ٓٔ – ٔمؽ 
    365. 3.22 57 سشؾات ٓٔاكثخ مؽ 

 
( فات ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجالة )( وجؾد فخوق واختال٘يؾضح الججول )

 ٓٔتعدى ألثخ سشؾات الخبخة في جسيع السجاالت وفي الجرجة الكمية وجاءت لرالح الخبخة أكثخ مؽ 
سشؾات، ويعدو الباحث ىحه الشتائج إلى أن السعمسات المؾاتي لجييؽ خبخة عسمية في رياض األطفال 

ي تجعميؽ يعمسؽ بذكل أكثخ ايجابية وطخيقة تعامميؽ مع األطفال تكؾن لجييؽ اإلمكانات والسيارات الت
أفزل مؽ المؾاتي ال يستمكؽ الخبخة الكافة، وىحا يرب في مرمحة األطفال بذكل سميؼ، كسا أن 
الخبخة تكدب وتشسي السعمسات كيفية التعامل مع األطفال وما الظخق السشاسبة لحل السذاكل 

شاء التعميؼ، وىحه الخبخة تديؼ وتداعج السعمسات في الؾقؾف عمى األخظاء والسراعب التي تؾاجييؽ أث
التي يقع بيا األطفال وإمكانية تعجيل وترحيح تمػ األخظاء وتدويج األطفال بالسعمؾمات التي 
تداعجىؼ عمى التعمؼ بذكل اكبخ، ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى أن السعمسات المؾاتي لجييؽ خبخة في 

سارسؽ سمؾكيات تعميسية معيشة بحدب متظمبات السؾقف التعميؼ والتشؾيع في استخجام تمػ التعميؼ ي
الدمؾكيات وىحه الدمؾكيات قج تؼ اكتدابيا مؽ خالل البخامج والجورات التي خزعؽ ليا في ىحه 

ل الدشؾات، وكحا متابعة بخامج التأىيل والحمقات الجراسية والتي ترب في مرمحة السعمسات في التعام
مع ميارات التفكيخ اإلبجاعي بذكل خاص والسؾقف التعميسي بذكل عام، ونتائج ىحا الدؤال تتفق مع 

( التي أعيخت نتائجيا وجؾد فخوق تعدى لستغيخ ٜٜٗٔالشتائج التي تؾصمت إلييا دراسة األستاذ )
( ٖٕٓٓ)( ودرسة الذياب ٕٔٓٓسشؾات الخبخة، وتختمف نتيجة ىحه البحث مع نتائج دراسة خخيذة )

 التي وضحت انو ال يؾجؾد فخوق ذات داللة إحرائية لستغيخ سشؾات الخبخة 1          
(   a – 0.05: هل تهجد فروق ذات داللة إحرائية عشد الدالة ) مشاقذة نتائج الدؤال الرابع -1

بين متهسط درجات معلسات رياض األطفال في تهظيف مهارات التفكير اإلبداعي لستغير السؤهل 
 سي؟العل
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لسيارات التفكيخ والجؾاب عؽ ىحا الدؤال استخخاج الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية 
حدب متغيخات مؤىل العمسي، ووضؾح الفخوق اإلحرائية بيؽ اإلبجاعي لجى معمسات رياض األطفال 

                                                       ( يؾضح ذلػ 1               ٙالستؾسظات الحدابية تؼ استخجام اختبار "ت"، والججاول )
 

 
( الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية واختبار "ت" ألثر السؤهل العلسي على 4جدول )

 مهارات التفكير اإلبداعي لدى معلسات رياض األطفال

 العجد السؤىل العمسي 
الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 قيسة
 "ت"

جات در 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرائية

 الظالقة
 000. 118 4.182- 340. 3.08 109 بكالؾريؾس

    181. 3.51 11 ماجدتيخ فأكثخ

 السخونة
 000. 118 3.630- 446. 2.99 109 بكالؾريؾس

    123. 3.48 11 ماجدتيخ فأكثخ

 األصالة
 000. 118 4.601- 429. 2.96 109 بكالؾريؾس

    227. 3.56 11 ماجدتيخ فأكثخ

 التفاصيل
 000. 118 5.416- 387. 3.06 109 بكالؾريؾس

    067. 3.70 11 ماجدتيخ فأكثخ
حداسية 
 السذكالت

 000. 118 4.577- 476. 2.94 109 بكالؾريؾس
    058. 3.60 11 ماجدتيخ فأكثخ

التفكيخ 
 اإلبجاعي كل

 000. 118 4.929- 373. 3.00 109 بكالؾريؾس
    029. 3.56 11 خ فأكثخماجدتي

 
 

( تعدى ألثخ ( وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجالة )ٙيتبيؽ مؽ الججول )
السؤىل العمسي في جسيع السجاالت وفي الجرجة الكمية وجاءت الفخوق لرالح ماجدتيخ فأكثخ، ويعدو 

ت عمسية عالية يحسمؽ قجرات و كفايات الباحث ىحه الشتائج إلى أن السعمسات المؾاتي يستمكؽ مؤىال
معخفية في تعميؼ األطفال ولجييؽ اإلمكانات الالزمة والسيارات التي تداعجىؽ عمى إتباع أساليب 
تجريدية كفؤة مؽ شأنيا تييئة جؾا تعميسيا مشاسبا لمتعمؼ، واستخجام استخاتيجيات تعميسية تشاسب مدتؾى 

اإلبجاعي، وكحا لجييؽ القجرة الكافية عمى التقؾيؼ الحكيقي لعسمية  األطفال في فيؼ وتعمؼ ميارات التفكيخ
التعمؼ وتحجيج مؾاطؽ القؾة والزعف عشج األطفال، وإمكانية وضع العالجات السشاسبة لكل مذكمة 
ومدتؾى ضعف لجى األطفال، وكحا إمكانيتيؽ في تعديد ثقة األطفال بأنفديؼ والتحجث بكل صخاحة 
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خح األسئمة ومشاقذتيا بظخيقة جساعية، كسا يسكؽ أن ُتعدى ىحه الشتائج إلى البخامج وجخأة أمام السأل وط
التي يمتحق بيا السعمسات والتأكيج عمى الجانب التظبيقي لتمػ السيارات اقل بقميل مؽ الجانب الشغخي، 

يف كسا يسكؽ عج ىحه الشتيجة كؾن السعمسات يدعيؽ لمحرؾل عمى شيادات عميا تؾجيا مشيؽ في تؾع
تمػ السعمؾمات العمسية، ويعدو الباحث ىؾ أن السعمسات المؾاتي يحسمؽ شيادة عميا لجييؽ اىتسام في 
القخاءة والسظالعة وفي تظؾيخ أنفديؽ مؽ خالل السظالعة الخارجية ومتابعة ونذخ األبحاث التي ليا 

ساليب تداعج عمى عالقة بسيارات التفكيخ اإلبجاعي لجى األطفال مسا يسكشيؽ مؽ استخجام طخ وا
تشسية تمػ السيارات في عسمية التعميؼ والتعمؼ، وتتفق نتيجة ىحا الدؤال مع نتيجة دراسة الخظيب وعبج 

( التي تؾصمت إلى الؾجؾد فخوق ذات داللة إحرائية ٜٜٗٔ( ونتائج دراسة األستاذ )ٖٕٔٓالخحسؽ )
فت نتيجة ىحا الدؤال مع الشتائج لرالح السعمسيؽ الحاصميؽ عمى شيادة البكالؾريؾس فأعمى، واختم

( التي ٕٔٓٓ( ودراسة خخيذة )ٖٕٓٓ( ودراسة الذياب )ٕٙٔٓالتي تؾصمت إلييا دراسة الذجخاوي )
 أعيخت عجم وجؾد فخوق إحرائية تعدى لستغيخ السؤىل العمسي1             

 
 

 التهصيات:
اض األطفال في دورات تجريب السعمسات عمى ميارات التفكيخ اإلبجاعي ومذاركة معمسات ري -1

 تخبؾية بذكل دوري1
ضخورة تبادل الخبخات بيؽ الكادر التجريدي لالطالع عمى آلية تؾعيف ميارات التفكيخ  -2

 اإلبجاعي1
 ضخورة االىتسام بالبيئة الرفية لتكؾن أكثخ مالئسة لمظفل1 -3
 عي لجى السعمسيؽ أن تتبشى وزارة التخبية والسؤسدات التعميسية فكخة تشسية ميارات التفكيخ اإلبجا  -4

 
 

 السقترحات:
إجخاء دراسات حؾل البخامج التجريبية السقجمة مؽ قبل مجيخية اإلعجاد والتجريب لجى وزارة  -ٔ

 التخبية 1
 إجخاء دراسة تحميمية حؾل إعجاد بخامج معمسات رياض األطفال في كميات التخبية 1 -ٕ
 أىسية إعجاد دليل خاص لسيارات التفكيخ اإلبجاعي1 -ٖ
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 :  السراجع
1 األردن :  التدريس مداخله نساذجه استراتيجياته(1 ٕٛٔٓابؾ سعيجي، عبجهللا بؽ خسيذ ) -

 دار السديخة 1
فاعلية استخدام قرص األطفال مردرًا للتعبير (1 ٕٚٓٓأبؾ شامات، العشؾد بشت سعيج ) -

خ رسالة ماجدتيخ غي الفشي في تشسية قدرات التفكير اإلبداعي لدى أطفال ما قبل السدرسة.
 مشذؾرة، جامعة أم القخى، الدعؾدية 1

مجلة الطفهلة ( 1 أطفال العخاق وقؾد السؾت الثالثة 1 ٖٕٔٓالبياتي، فخاس عباس فاضل ) -
 ، القاىخة 1 ٘مجمج  ٕٓ، العجد  والتشسية

1 األردن: 1ٕ طالتربية البيئية في الطفهلة السبكرة وتطبيقاتها(1 ٕٚٓٓجاد، مشى دمحم عمي ) -
 دار السديخة 1

 1 األردن : دار الفكخ 1 1ٕ ط السههبة واإلبداع(1 ٕٗٓٓخوان، فتحي عبج الخحسؽ )ج -
  دار فخحة لمشذخ 1: مرخسيكهلهجية اإلبداع . ( 1 ٕٙٓٓالحدؽ، نبيل ) -
(1 مجى مسارسة معمسي ٖٕٔٓالخظيب، بالل عادل وعبج الخحسؽ عبج الدالم ىاني ) -

مؽ وجية نغخىؼ في مجارس وكالة الغؾث  الرفؾف الثالثة األولى لسيارات التفكيخ اإلبجاعي
(1 كمية األميخة ٕ( العجد)ٕٔ، السجمج)مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربهيةاألردن1 

 عالية البمقاء التظبيكية  األردن 1
، األردن: دار 1ٔ طالتعليم البيئي في رياض األطفال(1 ٖٕٔٓالخفاف، ايسان عباس ) -

 السشاىج 1
 1 مرخ: عالؼ الكتب 1مدخل إلى رياض األطفال(1 ٕ٘ٓٓخمف، أمل ) -
1 األردن: دار  التفكير وأنساطه(1 ٕ٘ٔٓرزوقي، رعج ميجي و عبج الكخيؼ، سيى إبخاليؼ ) -

 السديخة 1
الدافع السعرفي والبيئة الرفية وعالقتهسا بالتفكير أالبتكاري  (1ٕٗٓٓرضؾان، وسام سعجي ) -

 مشذؾرة 1 جامعة األزىخ 1 غدة 11 رسالة ماجدتيخ غيخ  لدى طالب الرف الرابع
 ، األردن : دار السديخة  1ٔ ط  مهارات التفكير والتعلم( 1 ٕ٘ٔٓسعادة ، احسج جؾدت ) -
 1 األردن: دار الذخوق 1 تدريس مهارات التفكير( 1 ٖٕٓٓسعادة، احسج جؾدت ) -
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(1 كذف دور رياض األطفال في تشسية الؾعي البيئي لجى ٕٙٔٓالذجخاوي، صباح صالح ) -
 ٗ، العجد  ٘م  السجلة التربهيةطفال الخوضة في مشظقة حائل مؽ وجية نغخ السعمسات 1 أ

 االردن 1
 1 مرخ : دار الجؾىخة 1 1ٔ طالسدخل إلى رياض األطفال(1 ٕٗٔٓشخيف، الديج عبجالقادر ) -
(1 السيارات اإلبجاعية لمسعمسة كسجخل لجؾدة األداء السيشي في رياض ٕٕٔٓالذخيف، الديج ) -

 1 مرخ 1 ٗالسجمج  ٜ، العجد مجلة الطفهلة والتربيةال1 األطف
، مرخ: مؤسدة طيبة 1ٔ طمعلسة رياض األطفال(1 ٕٛٓٓعامخ، طارق عبجالخؤوف ) -

 لمشذخ1
1  مجلة الطفهلة والتشسية(1 السؾلبة واإلبجاع : مالحغات أولية 1 ٕٙٔٓعبج الحسيج، شاكخ) -

 القاىخة 1 ٚمجمج  ٕ٘العجد 
1 قهاعد التربية والتدريس في الحزانة ورياض األطفال  ( 1ٕٙٓٓجيج )عبج الخحيؼ، عبج الس -

 مرخ، مكتبة األنجمؾ السرخية 1
، 1ٔ طدور معلسة رياض في ضهء الستغيرات السعاصرة(1 ٕٛٓٓعبجالخحسؽ، ىالة حجاجي ) -

 مرخ: العمؼ و اإليسان لمشذخ 1
 1 عسان دار السشاىج 1يالتجربة العلسية وتشسية التفكير العلس(1 ٜٕٓٓعسؾر، عيدى عسخ ) -
 ، األردن: دار السديخة 1٘1 طمعلسة الروضة(1 ٖٕٔٓفيسي، عاطف عجلي ) -
 األردن دار السديخة 1  1ٔ ط  تقهيم نسه الطفل(1 ٕٛٓٓقظامي، نايفة ) -
 1 عسان دار السديخة 1 سيكهلهجية الطفل السبدع(1 ٕٔٔٓالكشاني، مسجوح ) -
بي لسعلسات رياض األطفال لتشسية مهارات ما برنامج تدري(1 ٕٙٔٓمحسؾد، نخميؽ سالمة ) -

 1 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة1 كمية التخبية لمظفؾلة السبكخة 1 جامعة القاىخة 1 وراء السعرفة
أثر مدتهى الروضة في تشسية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الرف ( 1 ٕٔٔٓالسختزى، ) -

خ غيخ مشذؾرة، جامعة صشعاء، 1 رسالة ماجدتياألول األساسي في أمانة العاصسة صشعاء
 اليسؽ 1

(1 البيئة الرفية كإحجى مشافح تشسية االبتكارية لجى ٕٚٔٓميدؾن، سسيخة والدىخة، فاطسة ) -
 الجدائخ 1 ٖٙ، العجد مجلة جيل العلهم اإلندانية واالجتساعيةالتالميح 1 



 

ٛٙ 

 م.م. رائد وعد حامد  

رار العمسي 1 األردن: دار االععلم نفس نسه الطفل السعرفي(1 ٕٗٔٓميالد، محسؾد دمحم ) -
 لمشذخ1

اتجاهات حديثة في ترسيم وتطهير (1 ٕ٘ٔٓالياس، اسسا جخيذ ومختزی سمًؾ دمحم عمي ) -
 ، األردن: دار اإلعرار العمسي 1 1ٔ طالسشاهج في رياض األطفال

مجلة العلهم (1 مجى الؾعي البيئي ألطفال الخوضة بجولة الكؾيت، ٕٚٔٓيتيؼ، عديدة خزيخ ) -
 ، غدة فمدظيؽ 1   ٕج  ٔلعجد ، ا التربهية والشفدية

- Coral,c.&Wendy,j (2012): Constructing Early Childhood. Cambridge 

University Press, New York . 

- Mc Creeshm, I, Maher (2007). Pre-School Education and techniques, 

5
th

 Edit, New York ward Loak Educational, Publishing co . 

- Cameron, P. (2012). Preschool environments relationships and creative 

skills : Acase study(unpublished doctoral disser tation) walden  

university , Minneapolis . 

 


