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 الكورت تفكير توسعة مجال اإلدراك العشرة في برنامج أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات
 أطفال الروضةالناقد لدى  لتنمية التفكير

 فخرية حسن عوض  

 ملخص:
مج تدريبي قائم على مهارات توسعة مجال االدراك هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنا

 أطفال الروضةلتفكير في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى لل الكورتالعشر المستمدة من برنامج 
فرع  العلمية اإلسالميةطفاًل وطفلة من رياض أطفال مدارس الكلية  50))شملت العينة  فقد

 الجامعة.الجبيهة التابعة لمديرية لواء 
مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة دربت  نوكانت عبارة ععينة قصدية ختيرت وا

 الخبرات واألنشطةودمجت ضمن  المجموعة التجريبية على مهارات توسعة مجال اإلدراك العشر
 االعتيادية.بينما ُدر ِّست المجموعة الضابطة بالطريقة 

م مقياس قبلي وبعدي لقياس أثر ااستخدو وتم اعتماد المنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة 
 إحصائية لصالح المجموعة التجريبية. ةدالل يذأثر أظهرت النتائج وجود و البرنامج التدريبي 

وجود برامج لترسيخ ثقافة التفكير الناقد في المجتمع وتعزيز وأوصت الدراسة بضرورة  
 التنشئة األسرية النقدية.

األطفال، مهارات برنامج رياض  اإلدراك،مهارات توسعة مجال  قد،الناالتفكير الكلمات المفتاحية: 
 .التفكير تنمية الكورت
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The Impact of a Training Program Based on Cort Program (Breadth) 

To Develop the Critical Thinking of Kindergarten Children 

Fakhreia Hasan Awad 

 
Abstract: 

The study aimed to reveal the impact of a training program based on 

Cort program (Breadth) to develop the critical thinking skills of 

kindergarten children. The sample included 50 children from Islamic 

Educational College kindergarten/ Jubaiha/ University Brigade. 

The sample was intentionally selected and divided into two groups, 

the experimental group and the control group. The experimental group was 

trained by the Cort program (Breadth), while the control group was taught 

in the usual way. 

A Quasi-experimental approach was adopted in this study and a pre- 

and post-scale was used to measure the impact of the training program. 

The results showed a statistically significant effect in favor of the 

experimental group. 

The study recommended the need to have programs that establish a 

critical thinking culture in the society and to promote critical family 

upbringing 

Keywords: Critical Thinking, Cort (1)(Breadth), Kindergarten, Cort 

Thinking Skills. 
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 :المقدمة

نظرًا لتشكل السلوك اإلنساني في هذه  مرحلة رياض األطفال من أهم المراحل العمرية تعد  
هذه المرحلة  عن Piaget بياجيه وقد تحدَّثلدى األطفال  ،ونمو التفكير ،المرحلة وبناء القيم

ه للمعرفة تساؤالت الطفل وحب ِّ  تزيد إذبمرحلة ما قبل العمليات المنطقية التي أسماها العمرية 
هم وجهات النظر ف وتدني ،وفهم المحيط الخارجي ،وكذلك رغبته ودافعيته لالكتشاف والتعلم

 .(Griffith,2000)حياته ذات في معظم شؤون الحول  بالتمركزكيره ويتسم تفاألخرى من حوله 
 تساعد على تنمية إذفي المجتمعات المحلية  المهمةلذا فإن رياض األطفال من المؤسسات  

وتمكنه من االنخراط  ،واالجتماعية ،فاعليةواالن، والمعرفية ،شخصية الطفل من الناحية الفكرية
 ،واالستقاللية ،بأفراد جدد غير الذين اعتاد عليهم ليتعلم منهم مهارات عديدة أهمها الثقة بالنفس

 .ستقبليةواالعتماد على الذات للتمكن من مسايرة ما يستجد من مواقف ومشكالت في حياته الم
(Amer & Mohamed,2008.) 

ُيعتمد  إذعامة ومؤسسة رياض األطفال خاصة  تحقيق أهداف التربيةل مهمةيعد المنهج أداة و 
 تسهم في بناء شخصيتهعليه في تحقيق متطلبات النمو المختلفة التي يحتاجها الطفل والتي بدورها 

 (.Bahader,2008) بناًء متزًنا يهيئه لمجابهة حياته المستقبلية.
في مجاالت وتوظيفهما  هائل في مجال المعرفة والتكنولوجياال يمعرفالتطور في ظل الو  

 مقدراتالحياة المختلفة بات من الضرورة االهتمام بالمنهج المقدم ألطفال الروضة بحيث ُيظهر 
 لخدمةالمتعلمين، ويهتم بفكرهم، وجوانب ابداعاتهم لمساعدتهم على تنميتها والنهوض بها 

مهارات التفكير في بناء فكر المتعلم ونوعية تعلمه منذ إدراك أهمية بالتالي و هم مستقباًل مجتمعات
ية يادة واألهم  ريق األمثل للوصول بالمجتمعات إلى الرقي والس ِّ الطَّ  يعد   المراحل العمرية المبكرة ألنه

2010) ،Eida.) 
للوصول  ؛والتأهيل الكافي ،التدريباألطفال إلى  وفي الوقت الذي تفتقر فيه مربيات رياض

على تضمين مهارات التفكير المناسبة للمرحلة  مقدرةإلى الكفاءة الالزمة التي تمكنها من امتالك ال
أثناء عملها في وهذا ما الحظته الباحثة  -الئمة لها االستراتيجيات التعليمية الم العمرية واختيار

ن يكاد يصل إلى القناعة بأن مهارات التفكير تتسم هناك أيًضا شعور يكمن لديه -بهذا المجال
بالصعوبة وغير مالئمة لمرحلة رياض األطفال إلى جانب االفتقار للمعرفة بتلك المهارات وكيفية 

م للطفل من معلومات و قدار مالمربية ب مقدرةتسليحها لألطفال وتدريبهم عليها وقياس   معارفما تقد ِّ
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 & Abojado)      فكره وتنمية مهاراته  ال وتنشيطإعم فقط وليس بمقدار حرصها على

nofal,2007)  

المربيات على تصميم األنشطة  مقدرةكما أن هناك مشكالت أخرى تكمن في ضعف   
إلى بعد لتوائم مستويات األطفال في هذه المرحلة العمرية التي تفتقر  ،المالئمة لمهارات التفكير

علم والتَّ  ،عبكز طبيعة تعلمهم على استراتيجيات اللَّ القراءة والكتابة وترت مهارتي اتقان
 (.,Majdi 201) المجردة.والدراما واألنشطة وغير ذلك من االستراتيجيات غير ، بالمحسوسات

لذا نجد أمامنا جياًل من األطفال غير قادٍر على استخدام أدوات الفكر الذي تعينه على 
على تفسير األحداث،  مقدرةض طريقه، إن المواجهة المشكالت اليومية التي يمكن أن تعتر 

والمهارة في ايجاد المغالطات، وتحري الدقة في النقل، واستخدام البراهين والدالئل، وتحر ي 
األسباب، وغير ذلك من المهارات، او أدوات التفكير هي ما تعتني به مهارات التفكير الناقد الذي 

والتدريبات الموجهة ألطفال الروضة ال نكاد نلمحه في خبرات المناهج واألنشطة، 
Phan,2008).) 

ركزت على  والدراسات ،والكتب ،من المقاالت كثيراً فإن  ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف
التعامل التربوي  نضرورة تأهيل مربيات رياض األطفال تأهياًل جيًدا ومناسًبا بصورة تمكنهن م

التي  ) Housen ,2014ت دراسة قام بها )ومن هذه الدراسا األمثل مع أطفال تلك المرحلة
أوصت بضرورة تطويع المناهج بما يتناسب مع مشروع تنمية مهارات التفكير، وكذلك تأهيل 

ويدلل على ذلك أنَّ الدول المتقدمة في  المربين تأهياًل جيًدا لتمكينهم من تدريس مهارات التفكير،
 المربين،يولون مسألة تدريب  سنغافورة وطوكيو وغيرهامجال التربية والتعليم أمثال فينلندا واليابان و 

للسير بالمرحلة إلى بر  عالًيامرحلة رياض األطفال اهتماًما بالًغا ويؤهلونهم تأهياًل  ن علىمشرفيالو 
 ( (Jaber,D,2003األمان

في تحديد مستوى تفكير األطفال الذي يتأثر بدوره بالمحيط  كبيرأنَّ البيئة لها دور وبما 
على التفكير وإعمال العقل وحل الطفل فإن البيئة المحفزة والتي تشجع  الذفيه  يتفاعل الذي

من  عديداستخدام  تتطلب منهالمشكالت والتأمل والتحليل واالستنتاج واالستدالل والتفسير 
  (Mansour,2019) وناجحة.من التكيف ومسايرة األحداث بصورة سليمة  هالمهارات التي تمكن

في نشاط وعمل مستمر ودائم  دماغهالبراهين والقوانين واألسباب مهارات تجعل فالدالئل و 
في الدماغ والتي يزداد نموها وتفرعها كلما  الموجودةيؤدي إلى نمو وتزايد في الشجيرات العصبية و 
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 (.  Obeidat & Abu Al-Semaid ,2005) كانت األدمغة نشطة تعمل وتفكر
لطريق األمثل لحل المشكالت اليومية التي يمكن أن يواجهها ا التفكير الناقد ومهاراتهويعد 

من المواقف تحتاج إلى قرارات حاسمة أو تغييرات كبيرة في مسار حياتنا وهذا  وهناك كثيرالفرد 
 ،واستنباط واستقراء ،ب أن يكون الفرد متدرًبا على مهارات التفكير الناقد من مقارنة وتفسيريتطلَّ 

وغير ذلك من المهارات التي تندرج ضمن مهارات التفكير الناقد التي إن  ،ةوحصر البراهين واألدل
نتائج بالتالي الحصول على يصبح قادًرا على اتخاذ القرارات الصائبة و  ،تقن الفرد التدر ب عليهاأ

 . (Jarwan, 2011) .مجتمعهله ولإيجابية 
استخدام مهارات  ير على أن( في كتابه تعليم التفك (Al - Harthy , 2009 الحارثيوأكدَّ 

فعال ال بد أن تتبناه كل مدرسة  أمر  هو و في المواقف الحياتية المختلفة  المهمةالتفكير من األمور 
 لبناء جيل قادر على مواجهة مشكالته المستقبلية .

من دول العالم كما جاء في دراسة  عديدومن أشهر برامج التفكير التي تبنت العمل بها 
في المناهج المدرسية  كورتنتائجها ضرورة تضمين برنامج بينت  التي ((Abbas.2016عباس 

لما له من دور في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي والتأملي بما يحتويه من مهارات متعددة 
المتعلم، وتمكنه من التسلح بأدوات تعينه على التكيف مع مواقف  تنمية فكرومتنوعة تعمل على 

 لمتنوعة. الحياة ا
على  منها جزءٍ  فان عددها ستة أجزاء يحتوي كل   CORT)) كورتبرنامج أمَّا عن أجزاء 

بتنمية مهارة منها ما ُيعنى  نستيدروس ليشكل البرنامج كاماًل ما مجموعه  مهارات أو عشرِّ 
 .(Jaber ،2010) اإلبداعي.التفكير الناقد ومنها ما ُيعنى بتنمية مهارات التفكير  مهارات

 تالمعلوماو االبداع، و التفاعل، و التنظيم، و اإلدراك، مجال  )توسعةوهذه الدروس هي:   
  والعمل(العواطف 

اسبوعًيا بمعدل درس واحد في كل أسبوع  كورتويتم تدريس الجزء الواحد من أجزاء برنامج 
 Rzouki, & Abdel Karim, 2015).أو اثنين حسب المرحلة العمرية )

. ( سنوات3-2ت المتوقع لالنتهاء من تدريس جميع الدروس هو )وبالتالي الوق
(Sorour,2005) 

ليناسب جميع المراحل العمرية وركز على ضرورة إعطاء  ،ديبونو البرنامج ادواردوقد طرح 
األجزاء ولكنه لم يشترط الترتيب في إعطاء بقية  جميعقبل  االدراك(الجزء األول )توسعة مجال 
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 (.Kotami, & Al-Zwain   2009,أجزاء البرنامج )
 هي:ل )توسعة مجال االدراك( من عشرة دروس ويتكون الجزء األو  

ل:الدرس  ويتعلم الطالب من خالل هذا الدرس على التدرب  ،PMIمعالجة األفكار  األو 
 فيها.والمثيرة  ،والسلبية ،على فحص فكرة ما والوقوف على النقاط اإليجابية

درب على أخذ جميع االعتبارات بعين التَّ  وهو  CAFيع العوامل اعتبار جم الثاني:الدرس 
 أو قبل الشروع بتنفيذه. ،االهتمام ومراعاة جميع العوامل المحيطة بالفعل أو الحدث قبل وقوعه

وتهدف هذه المهارة إلى معرفة النتائج المترتبة لبعض  C&Sاآلثار المترتبة  الث الث:الدرس 
 أو القرارات. ،خططأو ال ،األعمال األفعال أو

هذا الدرس تطبيًقا للدرسين السابقين )معالجة  ُيعدو RULES) الدرس الرابع: القوانين )
 د ودقيق .على التفكير بشكل محدَّ  الطفل ةالمعلومات واعتبار جميع العوامل( لمساعد

ويركز هذا الدرس على معرفة المقصد من كل عمل ، AGO))الدرس الخامس: األهداف 
 ا.أو حدث م

وهو كيفية استخدام األدوات الخمس السابقة على ، Planning)التخطيط )  السادس:الدرس 
 والتخطيط . ،والممارسة ،التدريب

 ،درب على اختيار األفكارويقصد بها التَّ ، FIP)األولويات المهمة األولى ) السابع:الدرس 
 .واألهداف األهم ،والعوامل والنتائج

 األطفاليقصد بهذه المهارة تدريب  ) APC) والخيارات:الحتماالت البدائل وا الثامن:الدرس 
 ي أكبر عدد لالحتماالت الممكنة لحدث أو موقف ما.على تقص ِّ 

االستعانة بأدوات  فليهيئ هذا الدرس الفرصة للط ،(Decisionالقرارات ) التاسع:الدرس 
أو األحداث بشكٍل  ،لمواقفللوصول إلى عملية اتخاذ القرار بشأن ا ،التفكير السابقة جميعها

 صائب.
إلى احترام  فلوُيعنى ها الدرس بتوجيه أنظار الط،  ( OPV)آراء اآلخرين  العاشر:الدرس 
 (Alhelah,2003) .لما فيه مصلحة القرارات النهائية  ،وعدم التشبث بالرأي ،آراء اآلخرين

اقد ة مهارات التفكير النَّ ُيالحظ أنه يركز على تنمي هودروسوبالنظر إلى مهارات هذا الجزء 
اقد الذي يدعو إلى تمحيص الفكرة بشكٍل واضح فجميع مهاراته تتفق مع تعريفات التفكير النَّ 

ليتمكن الفرد من امتالك  والتحليل؛ ،واستخدام المنطق ،التعميم بدقة، وعدموالتعامل معها  ،ونقدها
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 .Debono ,2007) مهارة اصدار الحكم أو اتخاذ القرارات )
 معلى ممارسة مهارات التفكير يؤدي إلى تطوير أنماط التفكير لديه األطفالإنَّ اعتياد 

 من أمامهم صبح مرور هذه األحداثيل ملألشياء واألحداث من حوله موتقييمه مومستوى رؤيته
ر قييم والحكم ليتم إصدابالتمحيص واالستفسار والتأكيد والت   يحتاج منهم أخذهاليس مروًرأ عابًرا بل 

بآراء اآلخرين من  ينحتى ابداء الرأي بها مستنير  ورفضها، أأو  ،القرارات بشأنها من حيث قبولها
 (Messina , 2005)  تقبلها.بعد  محوله

 :الدراسات السابقة
من الدراسات التي تناولت أهم ية تدريب األطفال منذ نشأتهم على استخدام  عديدأجريت  

خلصت معظم هذه  فقدأثناء تفاعلهم مع اآلخرين، في عية، و مهارات التفكير في حياتهم الواق
الدراسات إلى ضرورة تضمين مهارات التفكير في المناهج المدرسية ومن هذه الدراسات دراسة 

استخدام مهارات برنامج  إلى الكشف عن فاعليةهدفت ( AL-Salami, 2017)أجراها السلمي 
بداعي في مادة حصيل الدراسي وتنمية التفكير اإلدراك( في تحسين التَّ إلمجال ا )توسعة الكورت

التجريبي، وطبق البحث على عينتين  المنهجستخدم أُ . و اإلبتدائيميذ الصف السادس الالحديث لت
 همبلغ عدد ةالصف السادس االبتدائي في مدينة جد تالميذإحداهما ضابطة وأخرى تجريبية، من 

عينة البحث إلى اختبار التفكير اإلبداعي  موعتاخضعت مجطالبا مقسمين بالتساوي وقد أُ  56))
 ،تم تطبيقه بعد ضبطه إذلتورنس الشكل )ب( واختبار الت فكير اإلبداعي الُمعد من قبل الباحث 

أظهرت نتائج البحث أن  test-T) اختبار) SPSSوثباته. وباستخدام نظام ،والتأكد من صدقه
متوسط  في الضابطةالمجموعه  نظرائهم في تفوقوا على ئياالتجريبية إحصا المجموعة طالب
عند مستوى احصائيا  الا دا كان هذا التفوق  وأن الدراسي حصيلوالتَّ ر اإلبداعي التفكي درجات

في تحسين التحصيل  لكورتاالمهارات برنامج  النتيجة فاعليةكما أظهرت . (≤0.05)داللة
 حصلت التجريبية على متوسط كلي إذريبية. العينة التج لتالميذ اإلبداعيالدراسي وتنمية التفكير 

 .صالح التجريبيةل(3,32) بفارق للضابطة  (75,7)في مقابل  (89,10)بلغ 

كبرنامج  واستخدام برامج التفكير ،توظيف بضرورةوفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث 
 .كافة الدراسية المراحل اإلسالمية فيالتربية  في تدريس مقررات الكورت

في تنمية  الكورتسة لقياس برنامج درا (,Shekhmos  (2016أجرت شيخموسكما     
  دراسة حالة( .دراسيًا ) المتفوقينمهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة 
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ل "توسعة مجال اإلدراك" في بجزئه األو   الكورتهدفت الدراسة إلى قياس فاعلية برنامج  وقد
ة الفائقين دراسيًا من خالل دراسة حالة لطالبة فائقة تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى الطلب

مسجلة في  "الصف العاشر"كانت العينة مكونة من طالبة فائقة دراسيًا بالمرحلة الثانوية  إذدراسيًا 
لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل العام الدراسي  عةالتاب المدارسإحدى 

تم تطبيق اختبار التفكير ، و لكونها فائقة دراسياً ،تيارها بطريقة قصدية ( تم اخ2015-2016)
برنامج  فضاًل عن هوثبات ،صدقة التأكد منبصورته اللفظية بعد  "TTCT"  االبداعي عليها

بصورته  "TTCT خدام اختبار تورانس" تواس ،البيانات وتم جمع،  توسعة مجال اإلدراك لكورتاال
 قب  طُ توسعة مجال اإلدراك و  لكورتاالعلى الطالبة برنامج  قب  ثم طُ  ،قبلي كاختبار(  أ  (اللفظية

متوسط الدرجات بين االختبارين للتأكد من فروض  وتم إجراء مقارنةكاختبار بعدي  ذاته االختبار
يَّنت النتائج وجود فروق بين متوسطات درجات اختباري تورانس اللفظي )أ( للتفكير ، بالدراسة

بلي والبعدي على ابعاد الطالقة والمرونة واإلصالة والدرجة الكلية لألختبار لصالح اإلبداعي الق
 .االختبار البعدي للطالبة عينة الدراسة

 & Alawamleh & Hamdi) 2016,) وفي دراسة أجراها العواملة وحمدي والسرور
Alsror إلى اسـتقصاء أثر برنامـج الـنظام الذكي لمعالجة هدفتRight Intelligent System of 

“RISK" (Knowledge) اإلبداعي والتفكير الناقد لدى عينة من طلبة  ريفي تنمية مهارات التفك
، وشملت أدوات الدراسة اختبار تورانس للتفكير تكونت عينة نالمرحلة األساسية العليا في األرد

ار تورنس طالًبا من طلبة الصف العاشر األساسي وشملت الدراسة اختب( 35) الدراسة من
كادوات قياس قبلية وبعدية،  X الصورة اللفظية، ومقياس كورونيل للتفكير الناقد المستوى اإلبداعي 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين أداء " "RISK وبرنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة
ة الكلية على اختبار أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد الطالقة والمرونة والدرج

تورانس للتفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى البرنامج، كما أظهرت النتائج عدم 
وجود فروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على بعد األصالة. كما أشارت النتائج إلى 

لى مقياس كورونيل للتفكير الناقد وجـود فروق بين أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ع
 .لصالح المجموعة التجريبية تعزى للبرنامج

قياس أثر استخدام بعض دراسة هدف من خاللها  ( Alotaibe,2007) كما أجرى العتيبي
في تنمية مهارات التفكير الناقد وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى عينة  الكورتاجزاء برنامج 
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توسعة ) لكورتاالأجزاء من برنامج وقد تم إستخدام . نوية بمدينة الرياضمن طالب المرحلة الثا
وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى  ،مجال اإلدراك ، التفاعل( في تنمية مهارات التفكير الناقد

( طالبًا 40وتكونت العينة في هذه الدراسة من ) عينة من طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
األول ثانوي بمدينة الرياض وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية  من طالب الصف

اختبار  اآلتية:دوات األ وقد ُأستخدمت .اسة إلى مجموعتين تجريبية وضابطةوقسمت مجموعة الدر 
)توسعة مجال  الكورتوكذالك برنامج  (Al-Sharqi,2005) عدادإ مهارات التفكير الناقد من 

( دقيقة 45دروس اسبوعيًا  بمدة ) ةبواقع ثالث  Debono عداد دي بونوإ من اإلدراك والتفاعل 
 .للدرس الواحد

اختبار المتشابهات لضبط متغير الذكاء واستمارة البيانات األولية لضبط استخدم ايًضا و 
 .األداتين وثباتهما قبل تطبيقهمامن صدق  وتم التحققالمتغيرات الديموجرافية 

التجريبية احصائيًا بين المجموعتين  دالةق لعتيبي وجود فرو وأظهرت نتائج دراسة ا
 ضرورةوخلصت الدراسة إلى  التجريبية،والضابطة في مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة 

على تحفيز مهارات التفكير الناقد وعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات  بناء محتوى دراسي يركز
 .التفكير الناقد لدى المعلمين

دراسة   (Christensen,1996)أجرى كرستنسن وفيما يتعلق بالدراسات األجنبية فقد
دى طلبة المدارس في والية هـدفت إلـى استقصـاء مسـتوى مهارات التفكير الناقد التي تمارس ل

تألفت عينة الدراسة من مجموعة من معلمي المرحلتين االبتدائية والثانويـة،  إذفي أمريكا، و أوهام
كان رت نتائج الدراسة عن تفاوت ممارسة معلمي المرحلتين لمهارات التفكير الناقد، بينما وأسـف

هنـاك فرق بين المجموعتين في الزمن المستغرق في ممارسة مهارات التفكير الناقد داخل الغرفة 
 . الخبرة والمؤهل العلمي ي يعزى لمتغير إحصائية الصفية، فيما لم تظهر الدراسة فرقًا ذا داللة 

عرفة أثر تدريس مهارات التفكير م فقد هدفت إلىLumpkin,1991) )أما دراسة لمبكين 
على التفكير الناقد والتحصيل واالحتفاظ بمحتوى  مقدرةالناقد باستخدام منحى تدريسي موجه نحو ال

طالبا من ( 35طالبا من الصف السادس و))  45الدراسات االجتماعية، على عينة مؤلفة من )
تحصيليا  اً لخامس في والية الباما االمريكية، وقد شملت أدوات الدراسة اختبارا ، ومقياسالصف ا

كورونيل للتفكير الناقد بوصفهما اختبارات قبلية وبعدية، ثم قام بتعريض أفراد المجموعة التجريبية 
داللة  للبرنامج المقترح لمدة خمسة أسابيع، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات
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وقام ادوارد   .على التفكير الناقد بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة مقدرةإحصائية في ال
(Edward,1991)  ول ألبتكاري لدى الطالب باستخدام الجزء اإلا التفكير تنمية إلى هدفتبدراسة

ب الالطوطبق البحث على عينة من الطالبات و "توسعة مجال اإلدراك"  الكورتمن برنامج 
الضابطة والمجموعة وطالبة  اً طالب( 151)التجريبية  المجموعةوبلغ عدد  بأستراليا، بالصف السابع

المرحلة لطالب  االبتكاري  التفكير تنمية في الكورتبرنامج  فاعليةوأظهرت النتائج  طالبة،( 87)
 .المتوسطة

  السابقة:تعقيب على الدراسات 
السابقة أنها جميعها تركزت على المراحل العمرية  استعراض الدراسات عندمن المالحظ 

(  مع دراسة ادوارد AL- Salami, 2017)وقد تشابهت دراسة السلمي  المتوسطة والكبيرة
(Edward,1991)   في كون الدراستين هدفتا إلى معرفة أثر برنامج توسعة مجال اإلدراك على

هدفت دراسة  إذثان بالهدف من الدراسة تفكير عينة من طلبة المرحلة المتوسطة، واختلف الباح
األول إلى معرفة أثر البرنامج على تحصيل الطلبة، والتفكير اإلبداعي بينما هدفت دراسة الباحث 

كما تشابهت دراسة  اآلخر لمعرفة أثر البرنامج في تنمية التفكير اإلبتكاري لدى الطلبة.
 Alawamleh & Hamdi) ور ( ودراسة العواملة وحمدي وسر ,Shekhmos  (2016شيخموس

& Alsror,2016)  وقد وهي اختبار تورنس ذاتها لقياس المهارات ذاتها في استخدام األداة
للتفكير اإلبداعي القبلي  وجود فروق بين متوسطات درجات اختباري تورانسن إلى توصلت الدراستا

إال ار لصالح االختبار البعدي والبعدي على ابعاد الطالقة والمرونة واإلصالة والدرجة الكلية لألختب
  (2016كانت العينة في دراسة شيخموس إذأن الدراستين اختلفتا في اختيار العينة 

Shekhmos, متفوقة دراسًيا بينما كانت عينة دراسة العواملة وحمدي والسرور واحدة ( طالبة
(,2016 (Alawamleh & Hamdi & Alsror ن.ردطلبة المرحلة األساسية العليا في األ 

مرحلة رياض األطفال وهذا يعزى إلى األسباب كما أن الدراسات السابقة لم تركز على 
  اآلتية:

لدى بعض الباحثين  اً ل عائقوالكتابة وهذا يشك ِّ  ،القراءة تيعدم امتالك أطفال هذه المرحلة مهار  -
وي وليس في بناء برامج خاصة لتلك المرحلة العمرية بحيث تعتمد على الصور والتعبير الشف

 على الكتابة. 
ية مهم على الوسائل الحس ِّ اعتماد أطفال تلك المرحلة العمرية )أطفال ما قبل المدرسة( في تعل   -
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المصطلحات  يجدون صعوبة في فهموليس المجردة فهؤالء األطفال في هذه المرحلة العمرية 
 المجردة.

اختيار األمثلة المناسبة صعوبة بعض مهارات التفكير وصعوبة إمكانية تبسيطها من خالل 
األصلي خاطب الفئة ( CORT ) ليسهل عليه فهمها واستيعابها سيما أن برنامج  ،من واقع الطفل

ل على أنه بني على مبدأ ( وهذا يدل ِّ  Debono, 2007إلى مرحلة الدراسات العليا ) – 8العمرية  )
 .(Jadallah، 2007).رياض األطفالوهذا ال يناسب مراحل ،قراءة المهارات والتعامل معها كتابًيا 

من المراجع في المكتبات تناولت تعليم التفكير  عديدومن الجدير ذكره في هذا السياق وجود 
للتفكير  مااللكورت ومهاراته ألطفل الروضة وقد تم االستعانة بها في هذه الدراسة سواء لبرنامج 

بها من قبل المؤلفين والباحثين  بشكل عام أو لبرامج أخرى وقد كانت اجتهادات ال يستهان
يطابق الدراسة تلك التي نحن بصددها التي  الصغيرة، وهذاوالمختصين بهذه المرحلة العمرية 

تعرض إلى تدريب األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على مهارات التفكير من خالل برنامج 
 العمرية. يحتوي تدريبات تعتمد على الوسائل الحسية المناسبة لتلك المرحلة

 األطفال.تميزت الدراسة الحالية بأنها تناولت مرحلة عمرية صغيرة وهي مرحلة رياض 
 الدراسة:مشكلة 

برز االهتمام في اآلونة األخيرة بموضوع التفكير، وتطوير مهاراته لدى المتعلمين عامة، 
ناء المناهج أصبحت األنظمة التعليمية في دول العالم تتسابق في ب فقدوفئة األطفال خاصة، 

المتضمنة مهارات تفكير ذات المستوى البسيط الذي يعتمد على إيجاد االختالف، أو األلغاز، أو 
، وتصنيفها وفق معيار معين، وغير ذلك دون التعرض لتدريبات، هاوترتيب تمييز الصور واألحداث

ف تحتويها بعض وأنشطة تتطلَّب مهارات ومقارنات، وتفسير، وتحليل، أو اكتشاف مغالطات لمواق
الصور المعبرة، أو تقديم أدلة وبراهين، واستنتاجات لحل مشكلة ما ُتعرض عليهم، وتتناسب مع 

 (Trefenger & nasab 2002,)مستوى تفكيرهم وعمرهم الزمني.

فقط على الحفظ، واإلعادة للحروف واألرقام  وهذا يجعل دور هؤالء األطفال في الروضة يقتصر
 .   (AL- adameh,2015) .على مسامعهم داخل الغرفة الصفية ةالتي ترددها المربي

في ميدان تعليم األطفال لذلك برزا االهتمام  المهمةوبما أن طرائق التعليم ُتعد من األمور 
بالكيفية التي يتعلَّم بها الطفل، ال بكم المعارف التي يتلقاها من مربيته بالروضة، فالطريقة التي 

قين والحفظ، وحشو المعلومات لم تعد تتوافق مع روح العصر، وإتاحة تعتمد على أسلوب التل
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الفرص أمام الطفل إلعمال الفكر، والبحث عن المعلومة، والتفاعل معها، وربطها ومعالجتها، 
 , Valentain, Mateos )أصبح حاجة ملحة لتحسين فكر الطفل وتطوير مهاراته المتنوعة.

Gonzalez –Tablas , Perez, Lopez  &Garcia, 2003) 

ولهذا أرادت الباحثة التَّحقق من مدى تطبيق ُمربيات األطفال للطَّرائق الحديثة في تعليم 
األطفال واالهتمام بفكرهِّم، ومدى تقديمهن لتعل م يخدم تطوير مهارات التفكير لديهم، فقامت 

ية العلمية من الحصص الصفية في روضة أطفال الجبيهة التابعة لمدارس الكل كثيربحضور 
 اإلسالمية.

 فقدوقد ساعد في تسهيل ذلك طبيعة عملها كإدارية ومشرفة في هذا الفرع من المدارس، 
وجدت الباحثة بأنا مربيات األطفال ال زلن يأخذن الدور األكبر من وقت الخبرة، والنشاط المقدم 

األكبر من وقت النشاط للطفل، وأنَّ استخدام االستراتيجيات المباشرة في التدريس تأخذ النصيب 
أن حجة المربيات و الصفي مقارنة بزمن الخبرة، وأنهنَّ يركزن على األسئلة ذات المستوى البسيط، 

تها بمدى كم الحفظ الذي المربية وكفاء مقدرةأن أولياء أمور األطفال يحكمون على  هي في ذلك
 يجد صعوبة عند االنتقال للصف تقدمه المربية لطفلهم، وبمدى تدريبه على القراءة والكتابة كي ال

 األول.
لذا يمكن القول بأنَّ حضور الحصص في روضة أطفال الكلية العلمية اإلسالمية أوضح 

 منها:وجود عدد من المشكالت 
 بصورة مناسبةافتقار المربيات إلى الطريقة السليمة في تعليم األطفال مهارات التفكير ودمجها  .0

 بالروضة.المقدمة لألطفال بالخبرات واألنشطة التعليمية 

عدم تطبيق مهارات التفكير بشكٍل عام ومهارات التفكير الناقد بشكل خاص من أجل تعليم  .2
على توظيفها في حياتهم  مقدرةاألطفال في الروضة مهارات التفكير من جهة واكسابهم ال

   أخرى.الواقعية من جهة 
تفكير توسعة مجال  م على مهاراتقائ جميع ذلك دفع الباحثة إلى تجريب برنامج تدريبي

أطفال التفكير الناقد لدى  تنمية مهاراتوقياس أثره في  االلكورت اإلدراك العشر في برنامج
هم على مواجهة المواقف الحياتية مقدرتالروضة بحيث يمكنهم من تطوير مستوى تفكيرهم، و 

 مختلفة. المختلفة، وحل المشكالت معتمدين على ما اكتسبوه من مهارات تفكير
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 : هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات توسعة اإلدراك العشر في 

السؤال  عنلتنمية مهارات التفكير الناقد لدى أطفال الروضة. من خالل اإلجابة  االلكورتبرنامج 
مجال اإلدراك العشر في برنامج : أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات توسعة اآلتيالرئيسي 
 ؟الروضةلتنمية مهارات التفكير الناقد لدى أطفال  االلكورت

  الدراسة:أهمية 
 :اآلتيينالمجالين أهمية الدراسة في  وتتجسد

 النظرية:األهمية 
أن  إذلتقيس أثر البرنامج التدريبي على هذه المرحلة العمرية الصغيرة  هذه الدراسة جاءت .0

 والكبيرة.ركزت على المراحل العمرية المتوسطة  معظم الدراسات

عديد من التوصيات التي تمخضت ذات أهمية كونها جاءت استجابة ل تعدكما أن هذه الدراسة  .2
ركزت جميعها على ضرورة تنمية مهارات التفكير  فقدعنها المؤتمرات واللقاءات التربوية 

ناهج واالستراتيجيات التدريسية وكذلك واالبتعاد عن الحشو والتلقين وتضمين التفكير في الم
 الدراسي.  الصفالتي تقدم للطفل داخل  المهمات

مرحلة رياض األطفال للنظر في ضرورة المعنيين بكما أن هذه الدراسة ستعمل على تشجيع  .3
من مهارات التفكير المناسبة للمرحلة العمرية بمناهج رياض األطفال من خالل  عديدٍ تضمين 
 المناهج.المتنوعة وكذلك األنشطة والتدريبات التي ُتعرض في تلك  الخبراتدمجها ب

 األهمية التطبيقية:

التعليمية، واالستفادة من  رياض األطفالإمكانية وضع نتائج الدراسة موضع التطبيق في  .0
 .المقدمة لمرحلة رياض األطفال باألردنوالتعليمية  ،نتائجها في التخطيط للبرامج التربوية

مشرفي تلك المرحلة إلى ضرورة حث مربيات رياض األطفال على إيالء هذا  اهتوجيه انتب .2
 مألطفال سواء األنشطة التعاونية أالجانب أهمية كبيرة عند تصميم األنشطة التعليمية المقدمة ل

أو خبرة  ،أو رقم ،التي تقدمها المربية لألطفال والتي تتضمن إعطاء حرف الخبرةأنشطة 
 سلوكية.أو أيًضا  ،أو حياتية ،أو اجتماعية ،علمية

وقد تشجع هذه الدراسة المربيات في رياض األطفال على تحري النمو المهني والتدرب على  .3
 صفوفالميدان مع أطفالهن داخل  إلىلنقل أثر التدريب ، الجانب المتعلق بمهارات التفكير
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 الروضة.

بالروضة  الخبراتديدة لعرض ج اً هذه الدراسة مربيات الروضة من خالل اكسابهن طرق قد تفيد .4
مستعيًنا بها في تسيير  ،نموذًجا فاعاًل يمتلك مهارات التفكير الناقدأوبصورة تجعل من الطفل 

 وتعامله مع اآلخرين ومواقفه المستقبلية.  ،أمور حياته

   الدراسة:صطلحات م
  ( (Ali,2009 قد.اهو الدرجة التي يحصل عليها الطفل على مقياس التفكير الن :اقدالتفكير الن   -
عشرة دروس متتابعة متسلسلة منتقاة من برنامج أنها بُعر ِّفت  االدراك:مهارات توسعة مجال  -

 المناقشة، التمارين، األمثلة، االدوات، االهداف،العالمي لتعليم التفكير الذي يتضمن  الكورت
  (Al Hallaq ,2011) .مجموعةدرس خطة ورقة عمل لكل  والمتابعة، ولكل

 ،والفكرية ،والجسمية ،تتعهد الطفل بالرعاية الدينيـة ،هي مرحلة غير نظامية األطفال: اضري -
لاللتحاق بالمدرسة  وتقدم له الخبرات التعليمية التي تؤهله، سنوات (6-3) واالجتماعية من سن

 .(Al-Jabri ,2011ه وميوله )مقدراتبما يتناسب مع 
التخلص من، أنماط  للطفلوات التفكير التي تتيح مجموعة من أدهو  التفكير: الكورتبرنامج  -

وتطوير نظرة أكثر  ،التفكير المتعارف عليها وذلك من خالل رؤية األشياء بشكل واضح
 ((Debono, 2007 .حل المشكالت وأوسع في ،ابتكارية

 ومحدداتها: الدراسةحدود  

التفكير  الكورترنامج دراك العشر فقط من بتوسعة اإل أخذ مهاراتتم  الموضوعية: داتحدمال -
 ديبونو.لمؤلفه ادوارد 

طبقت هذه الدراسة في روضة مدارس الكلية العلمية اإلسالمية فرع الجبيهة  :المكانيةالحدود  -
 األردن.التابعة للواء الجامعة محافظة العاصمة 

  2019– 2018في الفصل األول من العام الدراسي  الدراسةتم إجراء هذه  :الزمانيةالحدود  -

الكلية العلمية اإلسالمية  روضة تقتصر هذه الدراسة على عينة من أطفال البشرية: لمحدداتا -
 الجبيهة.فرع 

ويتم تعميم نتائجها على المجتمع  هاوثبات د نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق أداة الدراسةتتحدَّ 
 .وهو أطفال روضة الكلية العلمية اإلسالمية فرع الجبيهةالذي سحبت منه العينة 
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 واإلجراءات:الطريقة 
 الدراسة:مجتمع 

ن من جميع طلبة رياض  اآلتي( 0) الجدوليوضح  بيانات مجتمع الدراسة والذي تكو 
األطفال في مديرية لواء الجامعة عمان الثانية والملتحقين بالروضة في الفصل األول من العام 

 2202-2202الدراسي 
 مجتمع الدراسة( 1) الجدول

 عدد الروضات عدد المناطق التابعة للمديرية عدد طلبة رياض األطفال
873 12 37 

من قسم التخطيط في مديرية  الجدولوقد تم الحصول على هذه االحصائيات الموضحة ب
 لواء الجامعة الثانية. 

 الدراسة:نهج م
إلى  هدفت فقدشبه التجريبي في تطبيق هذه الدراسة لمناسبته ألهدافها  منهج البحث استخدم

معرفة أثر برنامج تدريبي مبني على الكشف عن مهارات توسعة مجال االدراك العشر المستمدة 
 التفكير في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف التمهيدي برياض الكورتمن برنامج 

  .األطفال باألردن
نامج التدريب ودمج قسمت العينة إلى مجموعتين مجموعة تجريبية تم اخضاعها إلى بر 

ومجموعة ضابطة تم  الخبرات التعليمية المقدمة لألطفالمهارات توسعة مجال االدراك العشر في 
 تدريسها بالطريقة االعتيادية.

 أفراد الدراسة:
( طفاًل وطفلة من أطفال روضة الجبيهة التابعة لمدارس الكلية 50تألفت عينة الدراسة من )

سهولة وصول جامعة وقد أختيرت هذه المدرسة بطريقة قصدية نظًرا لالعلمية اإلسالمية لواء ال
ل وقد أبدت  الباحثة اليها المربيات في الروضة االستعداد التام في تطبيق هذه الدراسة مما يسه ِّ

فر كافة التجهيزات المناسبة في المدرسة بشكل اعملية تنفيذ إجراءات الدراسة وساعد في ذلك تو 
ل "البستان" ضمت المدرسة عدة شعب من المستوى األو   خاص.ل عام وقسم الروضة بشك

شعبة من شعب المستوى الثاني التمهيدي بصورة قصدية ل االختياراني "التمهيدي" وتم والمستوى الثَّ 
( طفاًل 25من ) تكونتوطفلة واختيار شعبة ثانية  ( طفاًل 25أنها مجموعة ضابطة تكونت من )ب

والوحدات  الخبراتدراك مع تدريبها على مهارات توسعة مجال اإل وطفلة كمجموعة تجريبية تمَّ 
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 التعليمية المكونة لمنهج رياض األطفال.
 أدوات الدراسة:   
 بعدّي./  قبليّ  "التفكير الّناقد "توسعة مجال اإلدراك مهارات مقياس -

 :وبعديّ  قبليّ  مهارات التفكير الّناقد تصميم مقياس
من قبل  نهبرنامج التدريبي خصص لإلجابة عقياس أثر التم بناء مقياس قبلي / بعدي ل

بدقة نتيجة الفترة الزمنية  سلوكهمأولياء أمور األطفال لما لهم من صلة وثيقة بأطفالهم ومالحظة 
أثناء تواجدهم مع في الطويلة التي يقضونها معهم وكذلك تنوع المواقف الحياتية التي تحدث 

العمرية لمهارتي القراءة األطفال في هذه المرحلة اتقان  عدم عن فضالً أبنائهم داخل البيت وخارجه 
 والكتابة.

مهارة من مهارات توسعة كل ( فقرات تقيس 5( فقرة وزعت بواقع )50ن المقياس من )تكو  
 .مجال االدراك العشر

 : صدق أداة الدراسة

اشتملت أداة  إذ ،والبعدي   حقق من صدق المقياس القبلي  للتَّ  ،اهري دق الظَّ خدم الص ِّ ستُ ا
وتم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي  ،( فقرة60الدراسة في صورتها المبدئية على )

عدد من  وكذلكوالتفكير  ،والتربية الخاصة ،والقياس والتقويم ،والطفولة ،الخبرة في مجال المناهج
وذلك للحكم على  ( محكمين ،8ن العاملين في رياض األطفال وبلغ عددهم )يالمشرفين التربوي
التعديالت التي أدلى بها  جميعفي صورته األولية وتم إجراء   بصددةوابداء الرأي ،فقرات المقياس 

( فقرات لكل مهارة 5( فقرة بوزن )50ليقتصر المقياس على ) ،المحكمون مثل: حذف عشر فقرات
اغة الفقرات ليصبح واجراء بعض التعديالت البسيطة على صي ،واستبدال كلمة ابني بكلمة طفلي

 ( فقرة . 50من ) مكوناً في صورته النهائية 

  الدراسة:ثبات أداة 

 – test للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار

retest)راسة  اً ( فرد30نة من)استطالعية مكو   عينة (، إذ تم تطبيقها على من خارج عي نة الد 
معامل الث بات باستخدام معامل ارتباط  ته أسبوعان بين مرتي التطبيق، وتم حساببفاصل زمني مد

 Cronbach)ساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفابيرسون، كما استخدمت طريقة االت  

Alpha) يبين معامالت الثبات (2) الجدول، و: 
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 ثبات أداة الدراسةمعامالت ( 2) الجدول

 كرونباخ الفا رسون معامل ارتباط بي المهارة
 0.86 0.81 مهارة معالجة المعلومات

 0.89 0.84 مهارة اعتبار جميع العوامل

 0.80 0.86 مهارة صياغة القوانين

 0.77 0.87 مهارة األهداف

 0.89 0.82 ثار المترتبةمهارة اآل

 0.87 0.83 مهارة األولويات

 0.84 0.83 مهارة التخطيط

 0.79 0.80 اتمهارة االحتماالت والخيار 

 0.81 0.81 مهارة وجهات نظر اآلخرين

 0.82 0.85 مهارة القرارات

 0.91 0.89 الكلي

(، 0.89ارتباط بيرسون ) الدراسة، كانت معاملأن معامالت ثبات أداة  الجدول يالحظ من
 حالية.هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة ال (، وتعد  0.91ية، ومعامل كرونباخ الفا )للدرجة الكل  

 الدراسة:إجراءات 
  :اتخذت الدراسة اإلجراءات اآلتية لتحقيق أهدافها وهي

مدارس الكلية العلمية اإلسالمية  إنَّ  إذالحصول على إذن رسمي من اإلدارة العامة للمدارس  .0
وذلك لتطبيق الدراسة في روضة األطفال فرع  اإلسالمية،يديرها مجلس إدارة جمعية الثقافة 

 الجبيهة.
 " العشراد البرنامج التدريبي للمعلمات للتدريس باستخدام مهارات "توسعة مجال اإلدراكإعد .2

تم فيه توضيح كيفية استخدام البرنامج التدريبي وكيفية  إذالتفكير  الكورتالمشتقة من برنامج 
 أثناء عملية التعلم.في تنفيذه 

 بناء مقياس لقياس أثر البرنامج التدريبي. .3
 لداخلي والثبات للمقياس التحقق من الصدق ا .4
 .القصدياختيار المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية عن طريق االختيار )التعيين(  .5

    الن اقد.تطبيق التجربة االستطالعية لبرنامج التدريب ومقياس الت فكير  .6
 15/9/2018بتاريخ  المقياس القبلي   تطبيق .7

ارات توسعة اإلدراك العشرة " المقترح للشعبة البدء بالتدريب على مهارات برنامج التفكير" مه .2
التاريخ ذاته تم تدريس الشعبة الضابطة بالطريقة -وفي  9/2018/ 25التجريبية بتاريخ 

 دون تدريبهم على مهارات التفكير العشرة من قبل مربية الصف في الروضة. االعتيادية
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جيه اإلرشادات الالزمة لها حيثما وتو  قبل الباحثةوتم خالل عملية التطبيق متابعة المعلمة من 
 ر.لزم األم

 .12/2018/ 15البعدي بتاريخ بيق المقياس تط .2

ا على برمجية إكسل، ومن ثم تحليل القبلي والبعدي وترميزها وإدخالهالمقياسيين نتائج تفريغ 
 Package of Social Science (SPSS) النتائج ومعالجتها إحصائيًا باستخدام برنامج

  .ن سؤال الدراسةواإلجابة ع
 مناقشة النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات. .02

 بناء برنامج توسعة مجال االدراك العشر: 
 الكورتل من برنامج أثر مهارات التفكير بالجزء األو   إلىهدف الى التعرف يتم بناء برنامج 

 التحليل، )التفسير،د التفكير الدوارد ديبونو"توسعة مجال االدراك" في تنمية مهارات التفكير الناق
 سنوات. (6-5)من عمر  واناث(لدى أطفال الروضة )ذكور  الخ(األخذ باألسباب.... اآلراء،تقبل 

ن برنامج التدريب على مهارات توسعة مجال االدراك على ) ( نشاط تم عرضها على 30تكو 
سعة في هذه ذوات الخبرة الوا ،والمربيات المتخصصات برياض األطفال ،مجموعة من المحكمين

والتربية الخاصة  ،وعلم النفس ،ومتخصصين في مناهج رياض األطفال ،المرحلة العمرية
مدى مناسبة تلك األنشطة التي احتوى عليها البرنامج  إلىوالتعرف  ،بآرائهم، وتوجيهاتهملالسترشاد 

  لديهم.اقد فكير الن  تأثيرها على تنمية الت   الروضة، ومدىألطفال 
  راسة:نتائج الدعرض 

 :الرئيستناول هذا الجزء عرضًا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة 
 الكورت تفكير توسعة مجال اإلدراك العشر في برنامج مهارات برنامجاستخدام أثر ما 

حليل التباين المصاحب )المشترك( متعدد باستخدام تأطفال الروضة التفكير الناقد لدى لتنمية 
(، ألداء مجموعتي الدراسة باختالف طريقة التدريس )باستخدام MANCOVAالتابعة) تغيراتالم

 التفكير، الطريقة االعتيادية( على جميع مهارات مقياس التفكير الناقد البعدي الكورتبرنامج 
  (.5) في الجدولوالموضح 

المعيارية ألداء حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات تمَّ لإلجابة عن هذا السؤال،  
طريقة التدريس  الروضة باختالفاقد لدى أطفال فكير الن  مجموعتي الدراسة على مقياس مهارات الت  

الطريقة االعتيادية( على جميع مهارات توسعة مجال اإلدراك و التفكير،  الكورت)باستخدام برنامج 
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  :ذلك يوضح( 3) الجدول، و اقد البعدي  مقياس التفكير الن  
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة باختالف طريقة  (3) الجدول
التفكير، الطريقة االعتيادية( على جميع مهارات مقياس التفكير  الكورت)باستخدام برنامج  الّتدريس

 الّناقد البعدّي وعالماتهم القبلي ة

 العدد المجموعة المهارة

 البعديالتطبيق  التطبيق القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مهارة معالجة المعلومات

 1.759 22.48 2.163 19.48 25 التجريبية

 2.111 19.96 2.614 18.40 25 الضابطة

Total 50 18.94 2.436 21.22 2.306 

 مهارة اعتبار جميع العوامل

 1.660 23.56 3.253 19.00 25 التجريبية

 2.083 20.56 3.092 18.32 25 الضابطة

Total 50 18.66 3.160 22.06 2.402 

 مهارة صياغة القوانين

 1.948 23.28 2.163 19.48 25 التجريبية

 2.296 21.24 2.234 19.64 25 الضابطة

Total 50 19.56 2.177 22.26 2.346 

 مهارة األهداف

 2.242 22.12 3.731 13.44 25 التجريبية

 3.902 18.32 4.971 15.04 25 الضابطة

Total 50 14.24 4.424 20.22 3.688 

 ثار المترتبةمهارة اآل

 1.803 21.00 2.072 16.72 25 التجريبية

 2.035 19.16 2.047 17.24 25 الضابطة

Total 50 16.98 2.055 20.08 2.117 

 مهارة األولويات

 2.211 20.16 1.968 18.04 25 التجريبية

 1.847 18.92 2.163 18.48 25 الضابطة

Total 50 18.26 2.058 19.54 2.111 

 مهارة التخطيط

 2.282 20.96 3.412 16.16 25 التجريبية

 3.113 18.76 3.338 16.84 25 الضابطة

Total 50 16.50 3.358 19.86 2.921 

 مهارة االحتماالت والخيارات

 2.010 22.04 2.139 18.08 25 التجريبية

 2.797 19.36 2.223 18.24 25 الضابطة
Total 50 18.16 2.160 20.70 2.765 

 مهارة وجهات نظر اآلخرين

 2.166 22.12 2.217 18.00 25 التجريبية

 2.215 19.36 2.669 18.04 25 الضابطة

Total 50 18.02 2.428 20.74 2.578 

 مهارة القرارات

 2.688 21.84 2.859 16.52 25 ةالتجريبي

 2.227 19.28 2.879 16.96 25 الضابطة

Total 50 16.74 2.849 20.56 2.764 

 الكلي

 11.723 219.56 11.026 174.92 25 التجريبية

 15.091 194.92 14.236 177.20 25 الضابطة

Total 50 176.06 12.655 207.24 18.268 
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 متوسط الحسابي لطلبة المجموعة التجريبية الذين درسواأن  ال إلى (3) الجدوليشير 
التفكير على الدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد البعدي كان األعلى إذ  الكورتباستخدام برنامج 

ابطة الذين درسوا المجموعة الض   ألطفال(، في حين بلغ المتوسط الحسابي 207.24بلغ )
 ألطفالأن  المتوسطات الحسابية إلى  الجدوليشير  (، كما194.92باستخدام الطريقة االعتيادية )

التفكير على جميع مهارات اختبار  الكورتالمجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام برنامج 
ابطة الذين درسوا اقد البعدي كانت أعلى من المتوسطات الحسابية لطلبة المجموعة الض  التفكير الن  

الفروق بين متوسطات مجموعتي الدراسة ذات  تة، ولتحديد فيما إذا كانباستخدام الطريقة االعتيادي
باين المصاحب )المشترك( تم تطبيق تحليل الت   (≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وجاءت نتائج   Wilks' Lambda(، واستخدام اختبار  MANCOVA) ابعةد المتغيرات الت  متعد ِّ 
 (:4) الجدولضحه حو الذي يو حليل على النَّ التَّ 

 للفروق بين أداء مجموعتي الدراسة باختالف طريقة التدريس Wilks' Lambdaنتائج اختبار   (4) الجدول
 الطريقة االعتيادية( على جميع مهارات اختبار التفكير الناقد البعديو  التفكير الكورت)باستخدام برنامج 

 ةمستوى الدالل درجات الحرية اختبار ف القيمة المتغير
 2.000 10 5.120 0.426 طريقة التدريس

وجود فروق ذات داللة احصائية بين أداء مجموعتي الدراسة  (4) الجدوليتضح من 
التفكير، الطريقة االعتيادية( على جميع  الكورتباختالف طريقة التدريس )باستخدام برنامج 

(، بمستوى داللة 5.120ف )مهارات اختبار التفكير الناقد البعدي، استنادا إلى قيمة اختبار 
(، ومن أجل تحديد المهارات التي ظهرت فيها الفروق فقد تم تطبيق تحليل التباين 0.000)

(، وجاءت نتائج التحليل على MANCOVAالمصاحب )المشترك( متعدد المتغيرات التابعة)
 (:5) الجدولالنحو الذي يوضحه 

(، ألداء مجموعتي MANCOVAدد المتغيرات التابعة)تحليل التباين المصاحب )المشترك( متع (5) الجدول
التفكير، الطريقة االعتيادية( على جميع مهارات  الكورتالدراسة باختالف طريقة التدريس )باستخدام برنامج 

 مقياس التفكير الناقد البعدي
مصدر 
 التباين

 المهارة
 مجموع

 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة)ف(
مستوى 

 الداللة

قيمة 
 إبتا

 القبلي

  318. 1.017 3.839 1 3.839 مهارة معالجة المعلومات

  485. 496. 1.780 1 1.780 مهارة اعتبار جميع العوامل

  506. 449. 2.061 1 2.061 مهارة صياغة القوانين

  185. 1.811 18.036 1 18.036 مهارة األهداف

  904. 015. 056. 1 056. ثار المترتبةمهارة اآل

  483. 500. 2.096 1 2.096 مهارة األولويات
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مصدر 
 التباين

 المهارة
 مجموع

 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة)ف(
مستوى 

 الداللة

قيمة 
 إبتا

  719. 131. 992. 1 992. مهارة التخطيط

  599. 281. 1.691 1 1.691 مهارة االحتماالت والخيارات

  573. 323. 1.571 1 1.571 مهارة وجهات نظر اآلخرين

  616. 255. 1.575 1 1.575 مهارة القرارات

  766. 089. 16.606 1 16.606 الكلي

 المجموعة

 299. 000. 20.031 75.591 1 75.591 مهارة معالجة المعلومات

 393. 000. 30.401 109.019 1 109.019 مهارة اعتبار جميع العوامل

 187. 002. 10.844 49.730 1 49.730 مهارة صياغة القوانين

 288. 000. 19.029 189.496 1 189.496 مهارة األهداف

 190. 002. 11.052 41.692 1 41.692 ثار المترتبةمهارة اآل

 093. 033. 4.824 20.229 1 20.229 مهارة األولويات

 141. 008. 7.725 58.603 1 58.603 مهارة التخطيط

 235. 000. 14.417 86.817 1 86.817 مهارة االحتماالت والخيارات

 287. 000. 18.943 92.228 1 92.228 مهارة وجهات نظر اآلخرين

 214. 001. 12.799 79.196 1 79.196 مهارة القرارات

 460. 000. 40.094 7462.069 1 7462.069 الكلي

 الخطأ

    3.774 47 177.361 مهارة معالجة المعلومات

    3.586 47 168.540 مهارة اعتبار جميع العوامل

    4.586 47 215.539 مهارة صياغة القوانين

    9.958 47 468.044 مهارة األهداف

    3.772 47 177.304 ثار المترتبةمهارة اآل

    4.194 47 197.104 مهارة األولويات

    7.586 47 356.528 مهارة التخطيط

    6.022 47 283.029 مهارة االحتماالت والخيارات

    4.869 47 228.829 مهارة وجهات نظر اآلخرين

    6.188 47 290.825 القراراتمهارة 

    186.115 47 8747.394 الكلي

المعدل 
 الكلي

     49 260.580 مهارة معالجة المعلومات

     49 282.820 مهارة اعتبار جميع العوامل

     49 269.620 مهارة صياغة القوانين

     49 666.580 مهارة األهداف

     49 219.680 مهارة األثار المترتبة

     49 218.420 مهارة األولويات

     49 418.020 مهارة التخطيط

     49 374.500 مهارة االحتماالت والخيارات

     49 325.620 مهارة وجهات نظر اآلخرين

     49 374.320 مهارة القرارات

     49 16353.120 الكلي
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طريقة التدريس على الدرجة الكلية الختبار أن قيمة )ف( بالنسبـة لإلى ( 5) الجدوليشير 
على وجود  ا يدل  (، ممَّ 0.000(، عند مستوى داللة )40.094بلغت ) البعدي  قداقد فكير الن  الت  

ية لمقياس رجة الكل  راسة على الد  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الد  
التفكير، الطريقة  الكورتريس )باستخدام برنامج دباختالف طريقة الت   اقد البعدي  التفكير الن  

قيمة )ف( بالنسبـة لطريقة التدريس بلغت لمهارات مقياس  إلى أنَّ  الجدولاالعتيادية(. كما يشير 
(، مما يدل على 0.033 – 0.000عند مستوى داللة بين ) (4.824 -30.401) الن اقد بينالتفكير 

طات أداء مجموعتي الدراسة على جميع مهارات اختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس
التفكير، الطريقة  الكورتباستخدام برنامج البعدي باختالف طريقة التدريس ) التفكير الناقد

طات الحسابية المعدلة االعتيادية(. ومن أجل معرفة لصالح من كان الفرق فقد تم استخراج المتوس  
( يبين تلك 6) الجدولرات اختبار التفكير الناقد البعدي، و ألداء مجموعات الدراسة على جميع مها

  .المتوسطات
)باستخدام  المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية باختالف طريقة التدريس (6) الجدول

 على جميع مهارات اختبار التفكير الناقد البعدي التفكير، الطريقة االعتيادية( الكورتبرنامج 
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل موعةالمج المهارة

 مهارة معالجة المعلومات
 389. 22.455 التجريبية

 389. 19.985 الضابطة

 مهارة اعتبار جميع العوامل
 380. 23.543 التجريبية

 380. 20.577 الضابطة

 مهارة صياغة القوانين
 429. 23.261 التجريبية

 429. 21.259 الضابطة

 ألهدافمهارة ا
 632. 22.175 التجريبية

 632. 18.265 الضابطة

 مهارة األثار المترتبة
 389. 20.997 التجريبية

 389. 19.163 الضابطة

 مهارة األولويات
 410. 20.179 التجريبية

 410. 18.901 الضابطة

 مهارة التخطيط
 552. 20.947 التجريبية

 552. 18.773 الضابطة

 والخياراتمهارة االحتماالت 
 492. 22.023 التجريبية

 492. 19.377 الضابطة

 مهارة وجهات نظر اآلخرين
 442. 22.104 التجريبية

 442. 19.376 الضابطة

 مهارة القرارات
 499. 21.824 التجريبية

 499. 19.296 الضابطة
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 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل موعةالمج المهارة

 الكلي
 2.734 219.507 التجريبية

 2.734 194.973 الضابطة

أن  المتوسط الحسابي المعدل لطلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا لى إ( 6) الجدوليشير 
 ،التفكير على الدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد البعدي كان األعلى الكورت  باستخدام برنامج 

(، في حين بلغ المتوسط الحسابي لطالب المجموعة الضابطة الذين درسوا 219.507إذ بلغ )
 أطفال(، وهذا يعني أن الفرق كان لصالح متوسط 194.973االعتيادية إذ بلغ ) باستخدام الطريقة

المجموعة الضابطة، وبلغ حجم األثر لطريقة  أطفالط المجموعة التجريبية عند مقارنته مع متوس  
دراك العشر المشتقة (، وهذا يعني وجود أثر الستخدام مهارات توسعة مجال اإل0.460التدريس)

التفكير في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى أطفال الروضة على الدرجة الكلية  رتالكو من برنامج 
أن  المتوسطات الحسابية المعدلة لطلبة المجموعة التجريبية إلى ( 6) الجدوللالختبار. كما يشير 

طات الحسابية المعدلة على جميع مهارات اختبار التفكير الناقد البعدي كانت أعلى من المتوس  
ريقة االعتيادية، وهذا يعني أن الفرق كان ابطة الذين درسوا باستخدام الط  المجموعة الض   فالألط

دريس في المهارات بين وقد بلغ حجم األثر لطريقة الت  جريبية ، المجموعة الت   أطفاللصالح 
ة أثر الستخدام مهارات توسعة مجال االدراك العشر المشتق  وهذا يعني وجود  ،(0.141 -0.393)

اقد لدى أطفال الروضة على جميع فكير الن  فكير في تنمية مهارات اختبار الت  الت   الكورتمن برنامج 
 المهارات. 

 النتائج:مناقشة 
د المتغيرات الت ابعة) (، MANCOVAأشارت نتائج تحليل الت باين الُمصاحب )المشترك( متعد 

راسة باختالف طريقة الت دريس )باستخدام التفكير، الطريقة  الكورتبرنامج  ألداء مجموعتي الد 
راسة على  طات أداء مجموعتي الد  االعتيادية( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس 

 الكورتالد رجة الكل ية لمقياس الت فكير الن اقد البعدي  باختالف طريقة الت دريس )باستخدام برنامج 
ة التجريبية الذين درسوا باستخدام برنامج التفكير.حيث  أن  المتوسط الحسابي لطلبة المجموع

التفكير ومهارات توسعة مجال االدراك على الدرجة الكل ية الختبار التفكير الن اقد البعدي   الكورت
ابطة 207.24كان األعلى، إذ بلغ ) ط الحسابي  ألطفال المجموعة الض  (، في حين بلغ المتوس 

(، وقد اتفقت هذه الن تيجة مع ما توصل اليه 91..29) الذين درسوا باستخدام الط ريقة االعتيادية
 ) توسعةالكورتاستخدام مهارات برنامج  من حيث  فاعلية( AL-Salami, 2017)كل  من 
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راسي وتنمية الت فكير اإلبداعي في مادة الحديث لتالميذ  مجال اإلدراك( في تحسين الت حصيل الد 
 الكورتإلى وجود أثر لبرنامج   (Edward,1991)ة الصف السادس اإلبتدائي، واتَّفقت مع  دراس

 Lumpkin,1991) "توسعة مجال اإلدراك" في تنمية التفكير االبتكاري، واختلفت مع دراسة )
على التفكير  مقدرةمعرفة أثر تدريس مهارات التفكير الن اقد باستخدام منحى تدريسي موجه نحو ال

 مقدرةظهر هناك فروق في التلم  إذاسات االجتماعية، الن اقد، والت حصيل واالحتفاظ بمحتوى الدر 
 على الت فكير الن اقد ُتعزى ألثر تدريس مهارات الت فكير الن اقد، وتفسر الباحثة هذه النتيجة، الى أن

التَّطور المعرفي، والتِّكنولوجي، والمعارف  الط رق التقليدية في تدريس األطفال لم تعد تتَّفق مع
ومرًنا يستطيع تمييزا الغث من  ، والتَّغيرات المجتمعية التي تستلزم فكًرا منفتًحاالعلمية المتدف ِّقة

 السمين.
ابطة، ونمو مهارات التفكير الن اقد  وفي ظل تفوق المجموعة الت جريبية على المجموعة الض 

أو  ألطفال المجموعة الت جريبية بالمقارنة مع المجموعة الضابطة التي لم ُيظهر أفرادها أي تحسن
نمو في مهارات التف كير الن اقد مما يؤكد بأنَّ التفكير الن اقد يمكن أن ينمَّى بالتَّدريب، والر عاية، 
ق المجموعة التَّجريبية في  والتَّخطيط لبرامج تنمي هذا الجانب من التفكير، وربما يعود أيًضا تفو 

تمَّ دمجه مع الخبرات المقَّدمة للطفل مهارات الت فكير الن اقد،  إلى احتواء برنامج المهارات الذي 
على أنشطة متنوعة وممتعة وتبعث على إثارة الفضول العلمي، والمعرفي، وحب االستكشاف، 
وأداء مهمات ممتعة داخل المنزل ومع الوالدين حيث استخدمت الباحثة أسلوب العمل والتَّطبيق، 

معِّ المعلومات، ومعالجتها من خالل الحكم والتعل م عن طريق الَّلعب، واألسئلة التي تحتاج إلى ج
هذه  عليها، أو تصنيفها بأساليب، وتقنيات ممتعة، مما يؤكد وجهة نظر الباحثة في أن األطفال في

توفر في بيئتهم التعليمية جميع المحفزات التي تبعث على اإلستثارة تالمرحلة العمرية يجب أن 
األطفال، ومنحهم جًوا من الحرية في  مقدراتثقة  بالفكرية ضمنا بيئٍة يسود بها جو المحبة وال

 التعبير وابداء الرأي بالتحديد أوقات العمل وأداء المهمات. 
  التوصيات:

 الناقد.بناء محتوى دراسي يركز على تحفيز مهارات التفكير   -
 .عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى معلمات الروضة  -
 .لترسيخ ثقافة التفكير الناقد في المجتمع وتعزيز التنشئة األسرية النقدية ضرورة وجود برامج  -
 ستوى التفكير الناقد لدى األطفالمزيد من األبحاث المتعلقة بأثر مهارات التفكير على ماجراء  -
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  الروضة.
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