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 :ثحبلا صخلم

تحجيج العبلقة بيغ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز  البحث الحالي إلىييجؼ 
رياض األشفاؿ بكمية العمـػ واآلداب بذخوره ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ ونسػ ميارات 

( 53مغ ) البحثعيشة  وتكػنتا، التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة الستفػؽ دراسي  
 واشتسمت أدوات البحث عمى( شفل مغ أشفاؿ الخوضة الستفػقيغ دراسيا،  53، ) معمسة شالبة

مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر (، مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ)إعجاد الباحثة
السػىػبيغ قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة ، )إعجاد الباحثة( لجػ شفل ما قبل السجرسة

 )إعجادمكياس ستانفػرد بيشيو الرػرة الخابعة و  ،(0202وحافع ، أحسج )إعجاد والستفػقيغ
إلى وجػد عبلقة  (، وتػصمت نتائج البحث0776تعخيب وتعجيل مميكة،  وآخخوف،ؿ  روبخت

مصالبات السعمسات ل في الجرجة الكمية ودرجات األبعاد الفخعية ارتباشيو مػجبو دالة احرائيا
درجات أشفاؿ ما قبل السجرسة الستفػقيغ  ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ وبيغمكياس  عمى

 ميارات التفكيخ الشاقج. عمي مكياس دراسيا
 

 القخف الحادؼ والعذخيغ، ميارات التفكيخ الشاقجميارات الكلمات املفتاحية: 
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Abstract: 

     The current research aimed to determine the relationship 

between the female graduates' acquisition of kindergarten 

specialization in the Faculty of Science and Arts in the twenty-first 

century skills, and the growth of critical thinking skills in a pre-

school child who was academically superior, the research sample 

consisted of (35) female students and (35) children of kindergarten 

who had academically superior. The research tools included the 

twenty-first century skills scale, (the researcher's preparation), the 

pictorial critical thinking skills scale for a preschooler, (The 

researcher's preparation), the list of academically superior 

preschool children diagnoses. (Prepared by Ahmed & Hafez, 2010), 

and the Stanford-Binet scale Fourth image (prepared by Robert L. 

& et al., translation of Malika, 1998). The results of the research 

concluded that there were a positive correlational relationship with 

statistical significance in the total score and the sub-dimension 

scores of the female graduates on the twenty-first century skills 

scale and between the grades of academically superior pre-school 

children on the critical thinking skills scale. 

 

Keywords: Twenty-First Century Skills, Critical Thinking 

Skills 
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 املكدمة
في العجيج مغ السجاالت، وتتحكع فيو  مدبػؽ  غيخ يذيج القخف الحادؼ والعذخيغ تقجما

، وليسا دور بالغ في زيادة الجافعية لمتعمع ىسا التصػر التكشػلػجي والعػلسة كبيختافقػتاف 
والعسل مغ أجل تغييخ شخيقة تفاعل شفل ما قبل السجرسة مع العالع الخارجي، فزبل عغ 
أىسية تحقيق شسػحات السجتسع الحؼ نعير فيو في مػاجية تحجيات العرخ، والدعي نحػ 

بكميات التخبية بػجو عاـ وكميات  الصالبات السعمساتعمى اكتداب إصبلح التعميع، والعسل 
التخبية لمصفػلة السبكخة بػجو خاص العجيج مغ السيارات التي تػاكب التصػرات الحادثة في 

 مع ضخوؼ الحياة التي تتصػر باستسخار قجرتيغ عمى التػافق لتشسيةعرخ السعخفة واالنفتاح، 
، بل قج يتعجػ األمخ ألكثخ مغ ذلظ إلى إنتاج السعخفة اتية مغ خبلؿ الدعي نحػ التشسية الح

 لكي التفكيخ الشاقج مغ أجل تشسية قجرتو عمى استخجاـ ميارات الخوضةوتصبيقيا مع شفل 
مغ التغمب عمى  تؤىمو التي مغ األفكار العجيج إلنتاج اليػمية جدء ال يتجدأ مغ مياراتو يربح

 لمػصػؿ إلى الحمػؿ.  السذكبلت أعساؽ في العكبات والغػص

بيغ  ىػ الجسعشطخيتو أف أبخز سسات اإلنداف ب "كارؿ يػنج"يخػ وفي ىحا الرجد 
بل كحلظ  ،فحدب الفخدؼ والعشرخؼ  اإلنداف بتاريخا ليذ مذخوش فالدمػؾ ،الغائية والعمية

، )أحسجفي الحاضخ.  كوالساضي والسدتقبل يقػد سمػ و  و،أىجافو  بسختمف ضخوب شسػحة
0225: 52) 

يشذأ عشجما يحاوؿ األشفاؿ استخجاـ خمفياتيع  اقجالتفكيخ الشومغ الججيخ بالحكخ أف 
أو إجابة  ،مغ خبلؿ تفديخ البيانات وتحميميا ومعالجتيا لسػاجية مذكمة ،السعخفية لبشاء السعشى

  (Amin& Adiansyah, 2018: 2) صحيحة.سؤاؿ يتصمب أكثخ مغ إجابة واحجة 

لحا يسكغ مغ خبلؿ االىتساـ بإعجاد الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ 
وتشسية مياراتيغ السختمفة برفة عامة وميارات القخف الحادؼ والعذخيغ برفة خاصة، 
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األنذصة ، وإعجاد بالخوضةاستثسار العقػؿ السبجعة مشيغ في تصػيخ العسمية التعميسية 
قجرات العقمية وميارات التفكيخ الشاقج لؤلشفاؿ في مخحمة ما التي مغ شأنيا تشسية ال الستكاممة

 .ياوتغييخ شخيقة تفكيخىع وتيحيب السجرسة،قبل 

( التي ىجفت إلى قياس فعالية 0207وفي ىحا الرجد فقج أضيخت دراسة )إسساعيل،
 بخياضأشفاؿ السدتػػ الثاني ، عمى ميارات التفكيخ الشاقج بخنامج األنذصة الستكامل في نسػ

مكياس التفكيخ أعػاـ، واستخجمت  (4-3أعسارىع بيغ) التعميسية تتخاوحبإدارة السشيا  األشفاؿ
 مغ إعجاد الباحثة. الشاقج العمسي السرػر لجػ أشفاؿ الخوضة

ضخورة قخار يبيغ  سيارات القخف الحادؼ والعذخيغلالذخاكة وقج أصجرت مؤسدة 
ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ والسشاىج الجراسية واستخاتيجيات التجريذ والتقػيع،  االتداؽ بيغ

 (3: 0202. )شمبي، تمظ السيارات مغ أجل دعع اكتداب السيشية لمسعمسيغ، والتشسية

قج فصغ الباحثيغ إلى أىسية دراسة مدتػػ اكتداب السعمسيغ وفي ضل تمظ السؤشخات 
( 0205، بعصػطقج ىجفت دراسة )و والعذخيغ، قخف الحادؼ رات ميارات الالعجيج مغ التخرب

 إلى تعخؼ مجػ اكتداب خخيجيغ وخخيجات قدع التخبية الفشية بكمية التخبية جامعة شيبة
 25شالبا و 06عمى عيشة مكػنة مغ ) استخجاـ استبيافوتع  لسيارات القخف الحادؼ والعذخيغ،

السيارات عمى الشحػ التالي: )األكاديسية شالبة(، وأضيخت الشتائج أف درجة اكتداب 
 .االتخررية، اإلدارة الحاتية التفكيخ، االتراؿ والتػاصل( بجرجة غالبا، )التكشػلػجيا( أحيان

وبشاء عمى تمظ السعصيات يتبيغ أىسية قياس مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات 
غ شأنيا مداعجتيغ عمى التي متخرز الصفػلة السبكخة ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ، و 

وتديع أيزا في تصػيخ مجتسعاتيغ مغ ، الشجاح في حياتيغ الذخرية والعسمية عمى حج سػاء
قادريغ عمى مػاجية تحجيات العرخ الخبلؿ السداىسة في بشاء شخرية جيل مغ الستعمسيغ 

ص، مغ خبلؿ اكتداب ميارات التفكيخ العميا بذكل عاـ، وميارات التفكيخ الشاقج بذكل خا
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كياس ب ي، لحا ييتع البحث الحالوتحديغ قجراتيع ومياراتيع بجاية مغ مخحمة الصفػلة السبكخة
العبلقة بيغ اكتداب الصالبات السعمسات ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ وبيغ نسػ ميارات 

 . التفكيخ الشاقج لجػ شفل الخوضة الستفػؽ دراسيا

 البحثمشكلة 

شخاؼ عمى الصالبات السعمسات تخرز اإلبلؿ جاءت فكخة البحث الحالي مغ خ
سعي جسيع الصالبات لمحرػؿ والسثيخ لبلنتباه تجريب السيجاني، رياض األشفاؿ أثشاء فتخة ال

تكػف الصالبة السعمسة مدئػلة مدئػلية كاممة عغ عمى أعمى الجرجات أثشاء فتخة التصبيق التي 
سشافدة فيسا بيشيغ عمى اإلعجاد الجيج فرل دراسي كامل، مغ خبلؿ ال قاعة الشذاط واألشفاؿ

لؤلنذصة واألدوات السدتخجمة وغيخىا، وعمى الجانب اآلخخ يحرل عجد قميل مشيغ عمى 
ض األشفاؿ، وعشجىا تبادر مدتػيات مشاسبة في اختبارات الكفاءات التي تؤىميغ لمعسل في ريا

التداؤؿ التالي : ىل حقا تستمظ الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ الباحثة  إلى ذىغ
السيارات الكافية التي تسكشيغ مغ الحياة والعسل في عرخ السعخفة، ىل يستمكغ مغ السيارات 

غ إلى إعجاد جيل مغ األشفاؿ يستمظ ميارات ي، ىل حقا يدعبالسدتقبلما يجعميغ يتشبأف 
بشاء مدتقبل أفزل مغ خبلؿ قجرتو عمى تحميل السعمػمات ، التفكيخ الشاقج، جيل يدتصيع 

وتقييع السػاقف السختمفة واستشتاج حمػؿ مبجعة لمسذكبلت التي تػاجيو، ىل حقا يرشعغ 
شخريات بارزة في ضل التحجيات والسؤثخات الخارجية التي ال يسكغ التحكع فييا، وتؤثخ 

 شصمق جاءت فكخة ىحا البحث.، ومغ ىحا الساألشفاؿبرػرة أو بأخخػ عمى شخرية 

( في دراستيع التي ىجفت إلى 0204في ىحا الرجد يخػ )عبج السشعع وآخخوف، و 
( شفل 043عمى عيشة مكػنة مغ )، الفخعية ومياراتو الشاقج التفكيخ مدتػػ  عمى التعخؼ

انخفاض  يبلحع األشفاؿ ع رياضواقفي  ملأالستبالسدتػػ الثاني بخياض األشفاؿ، أف 
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التي ال تكيع وزنا  عتساد السعمسات عمى الصخؽ التقميجية، نتيجة ا األشفاؿ ػلج التفكيخ اتر ميا
ىحا باإلضافة إلى  ،العسمية الحياةتصبق في  قػية مسارسات تػفخ الو  ،لسيارات التفكيخ الشاقج

 وقمة البخامج السعجة لتشسية ميارات التفكيخ. ،شخيقة العخض غيخ الجحابة

خبخات وأساليب ججيجة  التي تتصمبالػعرخ بالتحػجيات ىحا  سيدوعمى الجانب اآلخخ يت
التغػيخات، ولكي يحجث ذلظ نحتاج مع  يتػافقنداف مبتكخ وناقج إ ويقتزي األمخ، لسػاجيتيا

 (550: 0205)بعصػط، وتجػيجه.  بلرتقػاء بالشطػاـ التعميسػيل

السعمسات بكميات اكتداب الصالبات دراسة مدتػػ ويتزح مغ العخض الدابق أىسية 
في بشاء  لسا ليا مغ دور بارز، التخبية لمصفػلة السبكخة ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ

ومداعجتو عمى اتخاذ القخارات،  العقمية،سخحمة ما قبل السجرسة، ونسػ قجراتو بالصفل شخرية 
تعتخض  ليكػف شفل متػازف نافع لشفدو ومجتسعو، ولجيو القجرة عمى اجتياز العكبات التي

اكتداب بيغ  العبلقةما  -التالي: اإلجابة عمى التداؤؿ لحا يدعى البحث الحالي إلى  شخيقو،
نسػ ميارات و الصالبات السعمسات بكمية العمػـ واآلداب بذخوره ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ 

 .التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة الستفػؽ دراسيا

 الخئيدي التداؤالت الفخعية اآلتية:ويتفخع مغ التداؤؿ 

ما مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره  -0
 واالبتكار؟ميارات التعمع 

ما مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره  -0
 شػلػجيا؟والتكميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ 

ما مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره  -5
 والسيشية؟ميارات السيارات الحياتية 
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ىل تػجج عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض  -2
لعذخيغ ونسػ ميارات التفكيخ األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره ميارات القخف الحادؼ وا

 الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة الستفػؽ دراسيا؟

 البحثأهمية 

لسا ليا مغ تأثيخ  إعجاد معمسة الصفػلة السبكخة،أىسية  مغ قادتسج ىحا البحث أىسيتو انصبلي .0
وإف امتبلؾ ميارات القخف الحادؼ  السجرسة،في مخحمة ما قبل بالغ في نسػ قجرات األشفاؿ 

 .والعذخيغ قج يؤدؼ إلى التسكغ مشيا في حياتيغ الذخرية والعسمية
التي اىتست بكياس مدتػػ اكتداب الصالبات -في حجود عمع الباحثة  –نجرة الجراسات   .0

 والعذخيغ.السعمسات تخرز رياض األشفاؿ ميارات القخف الحادؼ 
اكتداب  مدتػػ  اىتست بتحجيج العبلقة بيغ التي-في حجود عمع الباحثة  –نجرة الجراسات  .5

الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره ميارات القخف 
 الحادؼ والعذخيغ ونسػ ميارات التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة الستفػؽ دراسيا.

تذخيز جػانب القػة والزعف لجػ الصالبات في الحجيثة  مدايخة االتجاىات التخبػية .2
 بشاء عمى أسذ واقعية.في اكتداب ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ السعمسات 

تػجيو انتباه أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات إلى ضخورة االىتساـ باستخجاـ ميارات القخف  .3
 الحادؼ والعذخيغ في التجريذ.

طخية في أنو يديع في إثخاء السكتبة العخبية بسا تبجو أىسية البحث الحالي مغ الشاحية الش .4
لكياس يزيفو مغ أدوات يدتصيع استخجاميا كل مغ السيتسيغ وأولياء األمػر والسعمسات 

، وكحلظ قياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسةميارات 
 .لمصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1464 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 حثأهداف الب

التعخؼ عمى مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ  -0
 واآلداب بذخوره ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ.

تحجيج العبلقة بيغ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب  -0
التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة بذخوره ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ ونسػ ميارات 

 الستفػؽ دراسيا.
 بشاء مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ لمصالبات السعمسات. -5
في إلقاء الزػء عمى ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ، والكذف عغ إمكانية االستفادة مشيا  -2

 .وأداء شفل ما قبل السجرسة تصػيخ أداء الصالبات السعمسات
 مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل السجرسة.ترسيع  -3

 البحث مفاهيم

 :مهارات القرن الحادي والعذرين

تحتاجيا  الزخورية التي السيارات مغ عمى أنيا مجسػعة في البحث الحالي تعخؼ
ميارات التعمع الصالبات السعمسات تخرز رياض أشفاؿ لمشجاح في العسل والحياة وىي 

واالبتكار، ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا، السيارات الحياتية والسيشية وسيتع 
بالجرجة الكمية التي تحرل عمييا الصالبات  إجخائيا: حجدت .تعخيف كل ميارة فيسا بعج

 .لحادؼ والعذخيغ السدتخجـالسعمسات تخرز رياض األشفاؿ عمى مكياس ميارات القخف ا

 التفكير الناقد: 

تفكيخ مشصقي تأممي ىادؼ يقػـ عمى تحميل معصيات  بأنوفي البحث الحالي:  يعخؼ
السذكمة وفحز الػقائع السختبصة بيا واالستجالؿ وتقييع السعمػمات والحجج مغ خبلؿ وضع 
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استشتاج قائع عمى أسذ مشصكية لمػصػؿ إلى نتائج مشاسبة ليا أسانيج مع األخح في االعتبار 
عمييا شفل  يحرل التي الكمية إجخائيا: بالجرجةيحجد و  يات الشطخ السختمفة في السػضػع.وج

عمى مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل الستفػؽ دراسيا ما قبل السجرسة 
 .البحث الحاليالسجرسة السدتخجـ في 

 دراسيا:طفل ما قبل المدرسة المتفهق 

يعخؼ في البحث الحالي عمى أنو ذلظ الصفل الحؼ يطيخ أداء مخمػقا مقارنة مع 
مجسػعتو التي يشتسي إلييا برفة مدتسخة في أؼ مجاؿ مغ السجاالت الخاصة كالقجرة 
السعخفية أو التفكيخ أو السػسيقى أو الفشػف أو األنذصة الحخكية أو الكيادة أو السيارات 

 (02: 0202 وحافع، االجتساعية. )أحسج

معيارؼ  انحخاؼ 0تداوؼ +  والتي Cut of Scoreالفارقة  بالجرجة :إجخائي ا ويتحجد
كذخط الجسع بيغ التفػؽ التحريمي كقجرة مغ خبلؿ أنذصة التقػيع التي تقجميا الصالبات 

تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة السػىػبيغ  قائسة والتفػؽ كدسة مغ خبلؿ ،ةبالخوضالسعمسات 
 والستفػقيغ.

 اإلطار النظري للبحث

  مهارات القرن الحادي والعذرين:أوال: 

أف تمع بيا الصالبات  يشبغيتعج ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ مغ الستصمبات التي 
السعمسات تخرز رياض أشفاؿ، لسداعجتيغ عمى الرسػد والتػافق مع كافة التغيخات 
التكشػلػجية التي ال يسكغ التشبؤ بالسجػ الحؼ تدتصيع الػصػؿ إليو، لقج أضحى العالع قخية 

شبغي صغيخة اختفت فيو حجود الدماف والسكاف، وتعتبخ الصالبة السعمسة مغ الصاقات التي ي
استثسارىا وتشسية مياراتيا في بيئات تعميسية مشاسبة، لتدتصيع بسػجبيا التأقمع والسشافدة مغ 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1466 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

أجل مػاجية التحجيات لتكػف عزػة مشتجة ، قادرة عمى اإلنجاز والتسيد وتستمظ ميارات 
تسكشيا مغ العسل والحياة، لسا ليا مغ دور فعاؿ في اكتداب وتصبيق السعخفة، مسا يؤدؼ إلى 

لتعػد بالشفع في تحقيق الحات، ضيػر األفكار الخبلقة والسبجعة في العسل وتشسيتيا واستثسارىا 
 عمى الصفل والسجتسع. 

لجسيع التحقيق السدتسخ يعشي أف تحقيق الحات  "إبخاىاـ ماسمػ"يخػ وفي ىحا الرجد 
ذلظ تحكيقا لخسالة أو ميشة أو تمبية لجعػة أو أف ومػالبو باعتبار  وإمكانياتقجرات الفخد و 

 (566 :0225، )أحسجمريخ وكسعخفة بصبيعة الذخز وتقبمو ليا. 

  مهارات القرن الحادي والعذرين: مفههم

يا العاممػف ليكػنػا أعزاء فاعميغ. إلي مجسػعة السيارات التي يحتاج بأنياتعخؼ 
 (030 :0206، )خسيذ

 تلسػاجية االحتياجااكتدابيا  ويتصمببحياة الفخد  مترمةبأنيا سمػكيات  تعخؼ
  (7 :0207،. )فخعػف يجابي ومؤىل لبشاء مجتسعوإ ليربحاليػمية، 

يتبيغ مغ التعخيفات الدابقة االتفاؽ عمى أنيا ميارات تداعج اإلنداف عمى أف يكػف 
 أكثخ فاعمية واإليجابية مغ أجل تحقيق األىجاؼ.

 ن:مهارات القرن الحادي والعذري

أصبحت تشسية ىحه السيارات ضخورة ممحة ليذ لجػ الصالبات السعمسات فحدب بل 
لجسيع فئات السجتسع، مغ أجل استثسارىا في مػاكبة التصػرات الشاشئة بذتى السجاالت 

مغ أجل خجمة  السختمفةصاقات اللبلنتفاع مشيا في تػضيف و لزساف حياة سيمة وآمشة؛ 
 السجتسع.
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قيادة التغييخ بجامعة ىارفارد أف الصبلب بحاجة إلى سبع أكجت "ونجخ" وفخيق 
ميارات لمحياة بالقخف الحادؼ والعذخيغ وىي حل السذكبلت والتفكيخ الشاقج، الكيادة والتعاوف، 
القجرة عمى التكيف والسخونة، الخيادة والسبادرة، التػاصل الكتابي والذفيي الفعاؿ، تحميل 

 (Scott, 2015:3السعمػمات، الخياؿ والفزػؿ. )

 ثبلثة مجسػعات لزسافإلى  ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ قدست مؤسدة الذخاكة
  :ىيوالعسل، لمتعمع والحياة  الصالباتاستعجاد تشسية 

الشاقج وحل  االتراؿ والتذارؾ، والتفكيخ ،االبتكار واإلبجاع وتتزسغ إلبجاع:ميارات التعمع وا .0
 .السذكبلت

وثقافة تقشية السعمػمات إلعبلمية السعمػماتية واالثقافة وتتزسغ  الخقسية:الثقافة ميارات   .0
 .واالتراؿ

 السخونةالثقافات،  التفاعل االجتساعي ومتعجد وتتزسغ مياراتميارات الحياة والعسل  .5
: 0202والسدئػلية. )الديبيو،  ، الكيادةوالتػجيو الحاتي السبادرة ،والسداءلة ، اإلنتاجيةالتكيفو 

27-32) 
 والعذرين: الحادي القرن  معمم مهارات

مغ أجل  االتراؿ، ووسائل التكشػلػجيا مع التعامل عمى القجرةب تتجمىة الخقسي سياراتال .0
 .اإنتاجيكحلظ و  وتقػيسيا وإدارتيا السعمػمات إلى صػؿالػ 

 حبو االبتكار  الحاتي، التػجيو ،واالندجاـ التعقيج إدارة تتزسغ اإلبجاعي التفكيخ ميارات .0
 .العميا التفكيخ ميارات االستصبلع،

 .خيقالف مع العسلو  االتراؿ واالجتساعية، الذخرية ػليةئالسد ميارات تزع االتراؿ ميارات .5
مغ  ػاصلمتل االتكشػلػجي استخجاـ ،اإلدارة والتخصيط األولػيات، تحجيج تزع اإلنتاجية ميارات .2

 (4-5: 0202 ،)شمبي .األعساؿ أجل إنجاز
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 بالبحث الحالي: الحادي والعذرينمهارات القرن 

يعج االىتساـ بشسػ ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ لجػ الصالبات السعمسات تخرز 
رياض األشفاؿ ضخورة حزارية تقتزييا متصمبات العرخ لسػاكبة التغيخات بكافة السجاالت 

تقميجية وأكثخ  والفخوع العمسية، ولسا ليا مغ دور بارز في استبجاؿ شخؽ تفكيخىغ لتربح غيخ
، وبجونيا التخرزب إبجاعية، ومغ أجل استثسار تمظ األفكار في إنتاج وابتكار أنذصة مختمفة

لسا استصاعت الصالبات السعمسات بتخررات شتى أف تخفع صخوح شسػحاتيغ وتبمغ ذروة 
ميارات القخف الحادؼ وبشاء عمى البحث الحالي تع تقديع عصائيغ لمكثيخ مغ األجياؿ، 

( 0انطخ شكل ) تثبلثة مجاالإلى  والعذخيغ
  سيتع تشاوؿ كل مشيا فيسا يمي:و 

 التعمم واالبتكار مهارات-1

 بأنيا مجسػعةاحلايل  في البحثتعخؼ 
 استعجاد الزخورية لزساف السيارات مغ

الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ 
لمتعمع والتفكيخ بصخؽ غيخ تقميجية في إنتاج 

أثشاء التعامل مع السػاقف  تقميجيةغيخ أفكار 
الحياة الذخرية والسيشية وتتكػف مغ السختمفة ب

ميارات االبجاع واالبتكار، وميارات التفكيخ 
كبلت، وميارات االتراؿ الشاقج وحل السذ

 ويسكغ تشاوليا بإيجاز فيسا يمي:، والتعاوف 
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الزخورية  السيارات مغ مجسػعةتعخؼ في البحث الحالي بأنيا :  ميارات اإلبجاع واإلبتكارأ.
لشسػ قجرة الصالبة السعمسة تخرز رياض األشفاؿ عمى إعساؿ العقل والتفكيخ بصخؽ ججيجة 

 غيخ تقميجية في إنتاج وتصػيخ أفكار مختمفة في مجاؿ التخرز.

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا نذاط ذىشي مشطع  :السذكبلتميارات التفكيخ الشاقج وحل ب. 
الختيار الػاعي بيغ البجائل الستاحة والتحميل والتخكيب وشخح البجائل أو الفخضيات يقػـ عمى ا

واختبار صحتيا اعتسادا عمى السعارؼ والخبخات الدابقة لحل الغسػض الحؼ يتجمى في مػقف 
 غيخ مألػؼ. 

عمى أنيا: قجرة الصالبة السعمسة  في البحث الحالي: تعخؼ ميارات التعاوف واالتراؿ ج.
تخرز رياض األشفاؿ عمى التعاوف، ونقل أفكارىا ومذاعخىا وآراءىا ألفخاد السجسػعة 

 بصخيقة صحيحة مغ خبلؿ التػاصل المفطي وغيخ المفطي، مغ أجل انجاز عسل معيغ.

 مهارات المعمهمات ووسائل اإلعالم والتكنهلهجيا.-2

الزخورية التي تسكغ  السيارات مغ مجسػعة نياتعخؼ في البحث الحالي: عمى أ
الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ مغ التعامل الفصغ مع مختمف األنذصة ووسائل 
اإلعبلـ والسعمػمات والتكشػلػجيا السدتخجمة في نقل السعمػمات السدسػعة، والسخئية والسقخوءة 

ػيخ مياراتيغ في مجاؿ التخرز، في تص اوتخديشيا في الحاكخة اإللكتخونية، واستثسارى
وتتكػف مغ الثقافة السعمػماتية، والثقافة التكشػلػجية، والثقافة اإلعبلمية، وفيسا يمي مػجد عغ 

 كل مشيع:

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز رياض : الثقافة السعمػماتيةأ. 
األشفاؿ عمى اكتداب ميارات الػصػؿ لمسعخفة التي تمبي االحتياج السعمػمػاتي ليغ، وإدراؾ 
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تشطيع مرادر الحرػؿ عمييا والعسل عمى تصبيقيا واالستفادة مشيا  تيا وكيفيػةاشيأىسيتيا وتق
 بذكل ىادؼ.

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز : شػلػجيةالثقافة التكب. 
رياض األشفاؿ عمى اكتداب ميارات استخجاـ وسائل التقشية الحجيثة، وإدراؾ مكانتيا في 

 ىادؼ. بأسمػبتصبيقيا واالستفادة مشيا  والدعي نحػخجمة العسمية التعميسية 

الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز تعخؼ في البحث : الثقافة اإلعبلميةج.  
رياض األشفاؿ عمى اكتداب ميارات قخاءة الخسائل الخفية مغ وسائل نقل السعمػمات 
اإلعبلمية كالتمفاز، والرحف، والسجبلت، واإلعبلنات، وشبكات التػاصل االجتساعي، 

 ادة مشيا.واختيار الصخؽ السشاسبة لشذخ أعساليغ ومذاركتيا مع زميبلتيغ لبلستف

 المهارات الحياتية والمهنية-3

التي تسكغ الصالبات السعمسات  السيارات مغ مجسػعة تعخؼ في البحث الحالي: بأنيا
تخرز رياض األشفاؿ مغ التعامل مع السذكبلت التي تػاجييغ وتسكشيغ مغ الكياـ بدمػؾ 

وتحجياتيا وتتكػف مغ السخونة تكيفي وإيجابي يجعميغ قادرات عمى التعامل مع الحياة اليػمية 
والقجرة عمى التكيف، السبادرة والتػجيو الحاتي، والكيادة والسدئػلية، واإلنتاجية والسحاسبية، 

 وفيسا يمي مػجد عغ كل واحجة مشيغ.

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات : السخونة والقجرة عمى التكيفأ. 
في اتخاذ القخارات السختمفة السدئػلية تحسل تداب ميارات تخرز رياض األشفاؿ عمى اك

العسل بذكل فعاؿ في مشاخ يدػده ، و ػليات الػضائفئمع األدوار الستشػعة ومدػافق والت
 .الغسػض والتغييخ

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز : السبادرة والتػجيو الحاتيب. 
ميارات إدارة الحات وتحفيدىا مغ أجل تحقيق الشجاح وتجاوز  اكتدابرياض األشفاؿ عمى 
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العكبات، مغ خبلؿ تحجيج األىجاؼ، وتختيب األولػيات والدعي نحػ تشسية التعمع الحاتي عغ 
شخيق السذاركة في السؤتسخات والشجوات والسمتكيات العمسية لبلستدادة واالشبلع عمى 

 السدتججات في مجاؿ التخرز.

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز رياض : الكيادة والسدئػليةج. 
األشفاؿ عمى اكتداب ميارات التأثيخ عمى اآلخخيغ مغ أجل تحقيق ىجؼ مذتخؾ مغ خبلؿ 
االستجابة بعقمية متفتحة ألفكار وقيع وثقافات مختمفة، مع االلتداـ بالقػانيغ والمػائح الخاصة 

 عسل في مجاؿ التخرز.بتشطيع ال

تعخؼ في البحث الحالي بأنيا قجرة الصالبات السعمسات تخرز : اإلنتاجية والسحاسبيةد. 
رياض األشفاؿ عمى اكتداب ميارات تحسل مدئػلية استثسار الػقت في التخصيط والتشطيع 

في مجاؿ التخرز،  ألولػياتوالحكع عمى مجػ تحقق األىجاؼ وفق ا ،وإدارة األعساؿ
 بعة التقجـ الحؼ تع احخازه في ذلظ بذكل مشتطع.ومتا

 :ثانيا: التفكير الناقد

 ميارات التفكيخ العميا التي يحتاجيا الصفل كسجخل لشسػأحج  التفكيخ الشاقج يعتبخ     
يتسكغ بسػجبيا مغ إصجار األحكاـ وحل السذكبلت مغ خبلؿ التفديخ السشصقي  شخريتو،

والحكسة في تشفيح السيسات، وعجـ التأثخ بآراء األخخيغ إال بعج لؤلحجاث، وتداعجه عمى التخوؼ 
التحقق مغ صحتيا، وبعج دراسة متأنية لكافة جػانب السذكمة السثارة، ومخاجعة األدلة والذػاىج 

 .السشصكية

يعتبخ أف التفكيخ  تتزح فيأف الفخؽ بيغ التفكيخ وميارات التفكيخ  "جخواف"يػضح  
لسجخبلت الحدية لتكػيغ وامسعمػمات السدتخجعة لعقمية السعالجة ال يايتع مغ خبللعسمية كمية 

واالحتزاف والسعالجة والحجس اإلدراؾ و  وتشصػؼ عمى الخبخة الدابقةاألفكار أو الحكع عمييا، 
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عسميات محجودة تعج ميارات التفكيخ لتزفي عمى الخبخات معشى، وعمى ىحا فإف الػاعية، 
تقييع و تحجيج السذكمة،  عمى سبيل السثاؿ ،ة السعمػماتفي معالج بقرج تدتخجـ وتسارس

 (44 :0200،حعبج الفتا. )ات أو األدلةاالدعاء

 :مهارات التفكير الناقدمفههم 

عسميات معخفية و ستخاتيجيات اتزسغ ت، ةذاتي ةتأممي استجاللية تعخؼ بأنيا عسمية
 اتخاذ في السعتسج عمييا السفاليع مخاجعةتفديخ، بيجؼ تقييع والتحميل واالستشتاج والمتجاخمة كال

 ) 050: 0205ونػفل، جادو  )أبػ .السختمفة مخاعاة اآلراءمع  حل مذكمو،أو قخار 

تعخؼ بأنيا حكع ىادؼ مشطع ذاتيا يشتج مغ التحميل واالستجالؿ والتقػييع، وتفديخ 
 ((Dowd & et al, 2018: 2  السفاليع التي يدتشج عمييا بذكل مشيجي ومعيارؼ.

عسمية يتعخؼ مغ خبلليا شفل ما قبل وندتشتج مغ التعخيفات الدابقة أف التفكيخ الشاقج 
بذيء مغ الغسػض، السجرسة عمى الثغخات ومػاشغ الزعف التي تعتخؼ السػقف التعميسي 

مغ أجل التشبؤ بالحمػؿ السسكشة السذكبلت التي تػاجيو، ولغ يتػقف األمخ عشج التشبؤ فحدب 
بل يجخب جسيع الحمػؿ، حتى يرل إلى الحل األمثل لسػاجية السذكمة، والدعي إلى تصبيق 

 .  حل مذكمة ججيجةفي  الشتائج وتعسيسيا

 :التفكير الناقد مهارات

تػيات التفكيخ، ويسثل التفكيخ الشاقج أحج ميارات التفكيخ العميا أو تتشػع وتتبايغ مد
الشاقج مجسػعة مغ السيارات، وسيتع فيسا يمي استعخاض عسميات التفكيخ  السخكبة، ويشبثق مغ

 ميارات التفكيخ الشاقج:

 ويتزسغ "بياجيو"جاف التفكيخ الشاقج يقابل التفكيخ السجخد عشج  أف رأؼ يذيخ إلىىشاؾ 
االحتساالت، البجائل و التفكيخ في  التعسيسات،صياغة الححر في  رئيدة وىيثبلثة مكػنات 

 (65 :0200،حعبج الفتامعمػمات كافية. )أدلة و تػافخ ت حتىالحكع عمى السػقف  تأجيل

https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.17-03-0052
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  تتألف ميارات التفكيخ الشاقج عشج "الكديبي" مغ مجسػعة مجاالت يسكغ تمخيريا فيسا يمي:

 ومقجمتيغ أو أكثخ. ما عبلقة بيغ نتيجة  استخبلص السقرػد بواالستشباط:  .0
 .بشاء عمى حقائق مقجمو الحكع عمى صحة االستشتاجاتىػ االستشتاج:  .0
 متفديخات السقتخحة. ل عمى التختيب السشصقيمغ خبلليا  التفديخ: عسمية يحكع .5
 صمتيا بالسػضػع.و القػية الزعيفة و بيغ الحجج  التسييدتقػيع الحجج:  .2
) الصخاونة ووشاح ، مقجماتنتيجة مدمع بيا في ضػء تعتبخ معخفة االفتخاضات:  .3

0206 : 23) 

 بالبحث الحالي: التفكير الناقد مهارات

 مياراتتع تقديع اء عمى البحث الحالي وبش
وىي  فخعية تخسدة مجاالإلى  التفكيخ الشاقج

ميارات التحميل، واالستقخاء، واالستجالؿ، )
سيتع في ( 0انطخ شكل ) ،(والتقييعواالستشتاج، 

 الشقاط التالية تعخيف مكػناتو: 

تػجيو : قجرة الصفل عمى مهارات االستقراء .0
الجماغ ليقـػ باستشتاج قاعجة عامة مغ الجدئيات أو 

 الحاالت الفخدية.
تيجة محجدة بالتػصل إلى نتػجيو الجماغ ليقـػ : قجرة الصفل عمى مهارات االستدالل .0

 معيشة.بياف عاـ أو فخضية مغ خبلؿ االشبلع عمى 
القجرة عمى قخاءة الخفايا الستزسشة بالسذكمة السصخوحة وتحجيج  :مهارات التحميل .5

 االفتخاضات السشاسبة واكتذاؼ العبلقات بيغ العشاصخ لمػصػؿ إلى حل مشاسب.



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1474 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

قجرة الصفل عمى استخبلص أسباب أو تفديخ مػقف أو مذكمة  :مهارات االستنتاج .4
 .مفتخضةمعيشة مغ خبلؿ عخض بيانات أو شػاىج حكيكية أو 

بشاء  فخضية معيشةقجرة الصفل عمى إصجار حكع عمى أىسية فكخة أو  :مهارات التقييم .3
 .عمى معصيات السذكمة السثارة

 الناقد التفكير مبادئ

 والسشيج السشصقي،ج الجليل والتحميل قػاع تصبيقمعطع الحقائق مغ خبلؿ  تقييعيتع  .0
  .الذخرية والكيع الجيشية السعتقجاتذلظ ك فػؽ  دسػيا يمش قميل، و العمسي

قاليا،  خبيخ أو مذيػر، شخز أو معمع، أفمجخد  لفكخة ما اإلنكار أو الداذج القبػؿ .0
 السشصكية. دلةمعخفة األ لحا تحتاج إلى ،تعج أسمػب غيخ عمسي

 .الحقائق لتتسكغ مغ التأكج مغ الجليل جػدة عمى الحكع .5
-24: 0207)كػف وميتخيخ،  األدلة. مشفتحا  لمبحث عغ عقبل   يتصمب الشاقج التفكيخ .4

25 ) 

 خرائص المفكر الناقد:

 بالسذكمة السصخوحة.  مختبصةاستشتاجات و يصخح أسئمة  .0
 .حجوثيا الستػقعالشتائج  ويدتعخض سباباأليبحث عغ  .0
 .مػثػقة السرجريحكخ مبلحطات  .5
 .لمسػضػعات األبعاد السختمفةاالعتبار ب يزع .2
 مصمع جيج، ويستمظ عقل متفتح. .3
 ػجيات الشطخ األخخػ.ل يشرت .4
 األدلة. عشج عجـ كفايةحكاـ األ يؤجل .5
 حقائق ججيجة.و أدلة  ضيػر يغيخ مػقفو عشج .6
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  لجعع السدمسات والسعتقجات. األدلة والبخاىيغيبحث عغ  .7
 بسػضعيا السشاسب.الشقج الحمػؿ، ويػضف قجرتو عمى  يبحث عغ .02
 لجيو قجرة عمى تحميل األسباب والحجج. .00
 بػضػح. األسئمة السختمفة عمىيدأؿ ويجيب  .00
 السعمػمات الستاحة. يدتفيج مغ .05
 (Ennis,2018:167)مع األشياء.  يتعامل بصخيقة مشطسة .02

 ثالثا: التفهق الدراسي

 يشبغي لحا الحياة، مياديغ بذتى والعذخيغ بالتقجـ العمسي والتقشي الحادؼ القخف  يتسيد
نػلي اىتساما باألشفاؿ الستفػقيغ دراسيا، ليتدشى تقجيع الخجمات السشاسبة لشسػ مياراتيع،  أف

السختمفة في دفع عجمة التشسية ومدايخة التقجـ الدخيع، ألف الثخوات  مغ أجل استثسار شاقاتيع
وتشسي جسيع الثخوات، وسبيل أؼ مجتسع لسػاجية السذكبلت  البذخية ىي مغ تعتشي

 السراحبة لمتصػر، والرسػد أماـ السشافدات.

 مفههم التفهق الدراسي
يتع قياسو مغ قبل و  بأنو مدتػػ مغ اإلنجاز في العسل السجرسي "جابمغ"يعخفو  
 (50 :0203 والسصيخؼ، السقخرة. )العارضي أو مغ خبلؿ االختبػارات ،السعمسات

أداء متفػؽ  صػرةفي  تتجمىقجرة عقمية عالية  يطيخالصفل الحؼ  أنو "ليو ريشد " يخػ 
اختبارات التحريل  بشاء عمىالعسخية التي يشتسي إلييا  بالفئةمقارنة  بالخوضة أو السجرسة

 :0202 العديد،)كػافحة وعبج مختفع  ومدتػػ ذكاءسثابخة جافعية والتستع بالي الجراسي، كسا
52) 
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التي يشتسي  الفئةالتحريل الجراسي مقارنة باألقخاف مغ  مدتػػ  ممحػظ في ارتفاع
 (046 :0207 عصية،إلييا. )

يتبيغ مغ السفاليع الدابقة لمتفػؽ الجراسي عمى الخغع مغ اختبلؼ السرادر، لكغ ثسة 
اتفاؽ بيغ جسيع السفاليع في قياس التفػؽ الجراسي كقجرة مغ خبلؿ التحريل الجراسي، 

فيػـ ريشدولي إلى ذلظ قياس التفػؽ كدسة مغ خبلؿ االىتساـ بخرائز الصفل ويزيف م
الستفػؽ والتي تتزح في الجافعية والسثابخة والحكاء، ىحا سبب قياس التفػؽ الجراسي في ىحا 

 البحث كدسة وكقجرة.

 العهامل المؤثرة في التفهق الدراسي

ء قجرات األشفاؿ وتفػقيع شبقا لمكثيخ مغ العػامل، عمى ارتقا تتسايد العػامل السؤثخة
لتػفيخ يجاد الحمػؿ الدخيعة إمغ مشصمق بالكذف عغ تمظ العػامل يج اد توبجأ االىتساـ ي

ليدتصيعػا مػاجية  الستفػقيغ دراسيا األشفاؿرفع كفاءة العسل عمى  السثيخات التي مغ شأنيا
  .الحياة برػرة أفزل

يو " أف إمكانية الصفل عمى استثسار استعجاداتو في اتقاف أشار " جان في ىحا الذأف
 السيارات وتحريل السعمػمات يتع في ضل بعس السحفدات التالية:

 التعميع والسسارسة والتجريب. .0
 التي تتعمق بذخرية الصفل كالثقة بالشفذ واالستقبلؿ والجافعية.السحفدات  .0

بالبيئة السحيصة بالصفل مغ أفخاد كالسعمسات واألصجقاء وأولياء األمػر،  السحفدات السختبصة .5
وكحلظ األماكغ كالخوضة والسشدؿ والشػادؼ، باإلضافة بخامج اإلثخاء أو التدخيع السقجمة. 

 (065: 0220)شقيخ، 

انبثقت مغ التي التفػؽ الجراسي مغ الطػاىخ التخبػية  وبشاء عمى تمظ السعصيات يعج
التعميسي، ويتبيغ مغ نتائج البحػث االجتساعية والتخبػية وجػد و االجتساعي  لشدقبيغ االتفاعل 
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عػامل خمف تحقيق التفػؽ الجراسي وىي العػامػل الجاخميػة كالحكاء والرػحة، والعػامػل 
الحجيثة، التعمع استخاتيجيات و  الخارجيػة كاألسخة والخوضة أو السجرسة، والقػيع االجتساعيػة،

 :0202تػفخ تمظ العػامل لمصفل فإنيا تخشحو ألف يكػف مغ فئة الستفػقيغ. )سحػاف، عشجما ت
024) 

 تفاعل بيغ ثبلث مجسػعات أساسية مغ الدسات البذخية يخػ "ريشدولي" أف التفػؽ حاصل
 ومدتػيات ،الجافعأو  بالسياـ االلتداـ مغ عالية ومدتػيات ،قجرات عامة فػؽ الستػسط وىي 

السػىػبػف ىع أولئظ الحيغ يستمكػف أو قادروف عمى تصػيخ ىحا  األشفاؿ ،اإلبجاع مغ عالية
الدمػكيات "لجػ ىحه يسكغ العثػر عمى  قيسة، وأؼ مجاؿ ذ فيالسخكب مغ الدسات وتصبيقيا 

وفي ضل ضخوؼ  ،ليذ شػاؿ الػقت-في أوقات معيشة  ،ليذ كل الشاس-أشخاص معيشيغ 
(National Association for Gifted Children, 2020) وليذ كل الطخوؼ-معيشة 

 مقاييس التفهق الدراسي

المبشة  تعج والكذف عشيع شفاؿ الستفػقيغ دراسيااأل عمى التعخؼ عسميةال شظ أف 
ونطخا ألف عسمية الكذف  ع،رعايتيو  إشبلؽ شاقاتيعاألساسية لخسع الخصط اليادفة مغ أجل 

في تختيب بسػجبيا اليامة  تاتخاذ العجيج مغ القخاراتشصػؼ عمى العجيج مغ اإلجخاءات؛ نتيجة 
 متفػقػف"."غيخ  أنيععمى  يتع ترشيف آخخوف " بيشسا متفػقػف " أنيععمى األشفاؿ 

 نسػذج إحرائيإلى لمػصػؿ  (0223 هللا،عصا دراسة )ىجفت وفي ىحا الرجد 
اختبارات التحريل الجراسي، واختبار السرفػفات الستتابعة باستخجاـ ، غالسػىػبي النتقاء

 شفبل، (733)، عمى والستفػقيغ لسػىػبيغلدسات اتقجيخ السعمع وقائسة ، والخياضيات الجوائخو 
أوزاف متغيخات بصارية الكذف الشتائج أف  بيشتوقج  عاـ،( 00- 6أعسارىع بيغ ) تتخاوح
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( 2.04و) (،2.50ولمدسات )لخياضيات، ر اختبا( ال2.55(، و)2.53) لمتحريل الجراسي
 .(2.00)االبتكار و  لمحكاء،

ىشاؾ العجيج مغ األدوات التي يتع التعخؼ بيا عمى األشفاؿ  قوبشاء عمى ما سب
 الستفػقيغ دراسيا سيتع التعخض ليا بإيجاز فيسا يأتي

ما  مخحمةالستفػقيغ في  عغ مغ األدوات السػضػعية في الكذف تعتبخ :مقاييذ الحكاء الفخدية .0
 الجراسة االبتجائية.و قبل السجرسة 

مغ  اقتخبكمسا  االختبار عغ قياس محتػػ التعمع كمسا ابتعجاألكاديسي: ذ االستعجاد اييمق .0
 االستعجاد األكاديسي. قياس

 بالسحتػػ  لجػ الصفلالقػة والزعف  جػانب تبيغمقششة  اختبارات ذ التحريل الجراسي:اييمق .5
الستحجة  الػالياتأف " رالف كالػ" يبيغالستفػقيغ،  الكذف عغفي سحكات وتدتخجـ ك الجراسي،

لتحريل األف  ؛عغ الستفػقيغ مدجبلت السجرسية في الكذفلأكثخ ببلد العالع استخجاما مغ 
 .لمكذف عغ الستفػقيغ مؤشخ سيلالػضيفي، ويعج  لشذاط العقميامطاىخ  مغالجراسي 

الدسات تحجيج  اكتذاؼ الستفػقيغ مغ خبلؿختبارات إلى تمظ اال تدعى :الذخريةذ اييمق .2
 (040-036: 0200الذخرية. )سحػاف، 

شخؽ تذخيز السػلبة  األمخيكية الستحجة بالػاليات السػىػبيغ لؤلشفاؿ القػمية الجسعية تحجد
 والتفػؽ باألدوات التالية:

 .الفخدؼتدتخجـ اختبارات الحكاء واإلنجاز غالبا ما الحكاء:  .0
كتقشية في الكذف عغ السػحجة  التحريمية ُتدتخجـ الجرجات واالختبارات التخاكسية:لدجبلت ا .0

 .السػلبة والتفػؽ 
السػىػبيغ  الكذف عغفي الحاتية والسعمسػف وأولياء األمػر تخشيحات اللتخشيحات: تداعج ا

(National Association for Gifted Children, 2020A)والستفػقيغ
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 الكذف عغ األشفاؿ أساليب ومحكات مظ السعصيات يتزح تبايغوبشاء عمى ت

الستفػقيغ دراسيا، والتي تع استخجاميا في التعخؼ عمييع مغ قبل عمساء الشفذ والتخبية 
والباحثيغ، وىحا التشػع يثخؼ البحث العمسي بالكثيخ مغ البحػث، ويداعج الباحثيغ أيزا عمى 

سخية التي يتع التعامل معيا، وفي ىحا البحث تع استخجاـ اختيار الصخؽ السشاسبة شبقا لمفئة الع
التحريل الجراسي كقجرة مغ خبلؿ فحز ممفات إنجاز األشفاؿ بالخوضة، وكحلظ كدسة مغ 

كامل  إعجاد)والستفػقيغ قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة السػىػبيغ خبلؿ تصبيق 
 .(0202وحافع، 

 خرائص وسمات الطفل المتفهق دراسيا.

يػػػػخػ سػػػػتيفشد وببلكيخسػػػػت وماجميػكػػػػا أف الصفػػػػل يكػػػػػف متفػػػػػؽ إذا تستػػػػع واحػػػػجة أو أكثػػػػخ مػػػػغ 
 الخرائز التالية:

 التسيد األكاديسي والقجرة عمى اكتداب السعمػمات بديػلة واستخجاعيا بديػلة. .0
 يطيخ حب االستصبلع بسػضػع محجد. .0
 االنتقاد الحاتي البلذع واألقخاف.  .5
 032: 0227)الخصيب والحجيجؼ ، تقبل األفكار التقميجية، وعجـ الخخوج عغ السألػؼ .2
– 033) 

 الخرائص المميزة لممتفهقين بناء عمى دراسة تيرمان:

                       التعمع واالستستاع بو.سخعة -

 السيػؿ العمسية.                     -  

 (033: 0227)الخصيب والحجيجؼ ، القجرات المغػية الجيجة، و القخاءة قبل دخػؿ السجرسة-

 كسا أف الصفل الستفػؽ يتدع بالخرائز الذخرية التالية:



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1480 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 .محب لبلشبلع 
 .مثابخ ويتابع اىتساماتو وتداؤالتو 
 ، (02: 0202مجرؾ لسحيصو، واع لسا يجور حػلو. )كامل وحافع 

 بالعجيجعغ غيخه مغ األشفاؿ يتزح مسا سبق تسايد خرائز الصفل الستفػؽ دراسيا 
إلى القخاءة واالشبلع بعسخ مبكخ،  يسيل الستفػؽ فالصفل  قجرات العقمية،الو  زخرائمغ ال

 ويتسيد بحب االستصبلع، وسخعة التعمع، والخخوج عغ السألػؼ، والشقج الحاتي.

 :الخرائص المميزة لمعممة المتفهقين

 :فيسا يمي عخض مػجد عغ خرائز وسسات معمسة الستفػقيغ

 االشفاؿ وتقجرىا.تحتـخ وجيات نطخ  .1

 لجييا دافعية مختفعة لخعاية السػىػبيغ. .2

 تذجع الصفل عمى التعمع الحاتي. .3

 تخاعي الفخوؽ الفخدية بيغ األشفاؿ. .2

 تعدز إنجازات األشفاؿ الستفػقيغ. .3

 (02: 0227تيتع بتصػيخ مياراتيا وقجراتيا. )الجخوانى وخسيذ، .4

ذيج عمى يجيو صخوح الحزارات بالعمع السدتقبل الحؼ ت يتبيغ مسا سبق أف عسمية إعجاد جيل
برفة  التفكيخ الشاقجوميارات  جسيع قجراتيع برفة عامة،تشسية ب والسعخفة، تتصمب االىتساـ

لمحفاظ عمى درجة تفػقيع، ولكي يتع ذلظ يقتزي األمخ العشاية باختيار معمسات  خاصة،
تختمف عغ  مخحمة الصفػلة السبكخة، عمى أف يكغ مؤىبلت ويستمكغ خرائز وسسات

 الكثيخات.
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 البحث منهجية

 السشيج الػصفي.منهج البحث: -أوال: 

  عينة البحث:-ثانيا: 

 عينة البحث االستطالعية: . أ

( شالبة مغ الصالبات السعمسات 54اشتسمت عيشة البحث االستصبلعية عمى )
( شفبل وشفمة مغ الجشديغ 54، )0257تخرز رياض األشفاؿ السقيجات بالعاـ الجامعي 

لمتحقق مغ  سجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية،الحكػمية ببخياض األشفاؿ والسقيجيغ 
، وقج كذفت نتائج البحث االستصبلعية مشاسبة األدوات الكفاءة الديكػمتخية ألدوات البحث

 لجسع البيانات، وتع التأكج مغ الخرائز الديكػمتخية التي سيتع مشاقذتيا فيسا بعج.

 ب. عينة البحث األساسية:

( شالبة مغ الصالبات السعمسات تخرز 53تكػنت عيشة البحث األساسية مغ )
( شفل مغ أشفاؿ الخوضة 53واآلداب بذخوره، و)رياض األشفاؿ السقيجات بكمية العمػـ 

تكػنت عيشة ، تع اختيارىع بعج السخور بعجد مغ الخصػات كانت كالتالي، الستفػقيغ دراسيا
( شفل وشفمة مغ األشفاؿ السمتحقيغ  252األشفاؿ في البحث الحالي بالسخحمة األولى مغ ) 

تخشيحات دعػدية، تع استخجاـ محظ بالخوضات الحكػمية بسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية ال
الصالبات السعمسات كسخحمة أولى لمكذف عغ الستفػقيغ بعج إعجادىع لحلظ؛ وتع تخشيح عجد 

تع بالسخحمة الثانية تجريب الصالبات السعمسات عمى ( شفل فقط مغ السجتسع الكمي، 022)
لتحجيج  فحز ممفات إنجاز األشفاؿ السحجديغ وترػيخ عيشات ألفزل ممفات إنجاز،

الستفػقيغ دراسيا كقجرة ، وتع بعج ذلظ تػزيع قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة الستفػقيغ) 
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بالسخحمة الثالثة لتحجيج  الستيفائيا ( عمى الصالبات السعمسات 0202إعجاد أحسج  و حافع ، 
ا ( شفل وشفمة، مغ خبلؿ م53التفػؽ كدسة، وبالتالي تكػنت عيشة البحث الشيائية مغ )

انحخاؼ معيارؼ لمتفػؽ الجراسي كقجرة وكدسة،  0يدسى بالجرجة الفارقة التي تداوػ + 
تقديع عيشة األشفاؿ والسعمسات في صػرتيا الشيائية مغ حيث العجد والشػع ( التالي 0الججوؿ )
 والخوضة

 (1جدول )

 النهع والروضةالعدد و تقديم العينة من حيث 
   

 
 اسع الخوضة

األشفاؿ مغ العجد ندبة  عجد األشفاؿ
 الكمي لؤلشفاؿ

عجد 
الصالبات 
 السعمسات

ندبة الصالبات 
السعمسات مغ العجد 

 ذكخ أنثى ذكخ أنثى الكمي لمسعمسات

 %05.0 4 %3.5 %00.20 0 2 الخوضة الثانية
 %02.5 3 %3.5 %6.4 0 5 الخوضة الثالثة

 %00.7 6 %3.5 %05.02 0 4 الخوضة الخامدة

 %05.0 4 %3.5 %00.20 0 2 الخوضة الدادسة

 %02.5 3 %6.4 %3.5 5 0 الخوضة الدابعة
 %02.5 3 %3.5 %6.4 0 5 الخوضة الثامشة

 %022 53 %55.0 %40.7 05 00 السجسػع الكمي
 

 : األساسية وصف عينة البحث

 : األساسية البحثلقج تع مخاعاة ما يمي عشج اختيار عيشة 

 واألشفاؿ الستفػقيغ مغ أؼ إعاقات.أال تعاني عيشة الصالبات السعمسات  .0
 ىػ. 0220حتى  0257أف تكػف مغ السقيجات بكمية العمػـ واآلداب بذخوره في العاـ  .0
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( سشػات مغ األشفاؿ 4-3أف يتخاوح العسخ الدمشى لؤلشفاؿ الستفػقيغ ما بيغ ) .5
 السمتحقيغ بالخوضات الحكػمية بسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية.

 انحخاؼ 0+  تعادؿ  "Cut of Score"الفارقة األشفاؿ الستفػقيغ عمى الجرجةحرػؿ  .2
 كدسة.و معيارؼ كذخط الجسع بيغ التفػؽ التحريمي كقجرة 

 البحث األساسية: عينتيبين  التجانس

لمتأكج مغ تجانذ عيشة الصالبات السعمسات وكحلظ أشفاؿ ما قبل السجرسة في العسخ 
( أف مدتػػ الجاللة في 0، ويػضح الججوؿ )جخوؼ سسيخنػؼػ لسػ اختبار كالدمشي تع تصبيق 

 مغ مدحػبة ( وبالتالي نقبل الفخضية الرفخية، ويتبيغ أف البيانات2.23االختبار أكبخ مغ )
 الصبيعي. لمتػزيع يخزع مجتسع

 (2جدول )

 جروف سميرنهفه لمه اختبار كتجانس العينة في العمر الزمني تم استخدام 

 مستوى الدلالة العدد الإحصائيةالعملية  العينة

 2.050 53 0.046 الصالبات السعمسات
 2.037 53 2.0200 أشفاؿ الخوضة

   أدوات البحث:ثالثا: 

 مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ. )إعجاد الباحثة( .0
 مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل السجرسة. )إعجاد الباحثة( .0
)إعجاد أحسج وحافع  أشفاؿ ما قبل السجرسة السػىػبيغ والستفػقيغ.قائسة تذخيز  .5
،0202 ) 
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 األدوات: وفيما يمي عرًضا مهجز لتمك 

 مهارات القرن الحادي والعذرين: مقياس-أ

 مدتػػ بيجؼ الحرػؿ عمى أداه سيكػمتخية يسكغ أف تكيذ سكياس الإعجاد تع 
وىػ  ،ميارات القخف الحادؼ والعذخيغتخرز رياض األشفاؿ الصالبات السعمسات اكتداب 

مغ مائة عبارة مقدسة عمى ثبلث محاور رئيدة وىي األداة  تكػف ت، أحج أىجاؼ البحث
السيارات الحياتية  والتكشػلػجيا،ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ  واالبتكار،)ميارات التعمع 

 (.والسيشية

 والعذرين:خطهات إعداد مقياس مهارات القرن الحادي 

ذات الرمة بسػضػع  والعالسية العخبية التجارباالشبلع عمى األدبيات والبحػث و  .0
 ث.البح

 .غبسيارات القخف الحادؼ والعذخياالشبلع عمى بعس السقاييذ الخاصة  .0
لػػػجػ  القػػػخف الحػػػادؼ والعذػػػخيغالكيػػػاـ بػضػػػع بعػػػس العبػػػارات التػػػي تتزػػػسغ ميػػػارات  .5

، وقػػج تػػع مخاعػػاة أف تحتػػػؼ مػاقػػف واقعيػػة تقػػػـ األشفػػاؿالصالبػػات السعمسػػات تخرػػز ريػػاض 
 بيا.

وتصبيقػػو عمػػى إلكتخونيػػا،  ميػػارات القػػخف الحػػادؼ والعذػػخيغتػػع بعػػج ذلػػظ كتابػػة مكيػػاس  .2
 .تيا، بيجؼ الحكع عمى صبلحيالعيشة االستصبلعية

 .عيشة البحثعمى  ، والتصبيقالشيائيةسكياس في صػرتو التع وضع  .3

 تعميمات مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين: 

 خكد السدتجيب في كل عبارة مغ العبارات التي أمامو.يأف  ُيصمب 
  ( أو كثيػػخا( أو )دائسػػا( أمػػاـ كػػل عبػػارة بحيػػث تكػػػف اإلجابػػة إمػػا )√زػػع عبلمػػة )يثػػع
 ( شبقا لسجػ تكخار الكياـ بيا.أبجا( أو )نادرا( أو )أحيانا)
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 القرن الحادي والعذرين:مهارات مقياس ترحيح 

تػػػػع اسػػػػتخجاـ مكيػػػػاس ليكػػػػخت الخساسػػػػي لتقػػػػجيخ االسػػػػتجابات، وبالتػػػػالي سػػػػيكػف تقدػػػػيع 
أربع درجات عشجما تكػف  (،تعصى خسذ درجات عشجما تكػف اإلجابة )دائسا كالتالي،الجرجات 

درجتػػػػاف عشػػػػجما تكػػػػػف  (،ثػػػػبلث درجػػػػات عشػػػػجما تكػػػػػف االسػػػػتجابة )أحيانػػػػا (،االسػػػػتجابة )كثيػػػػخا
 الستجابة )نادرا(، درجة واحجة عشجما تكػف االستجابة )أبجا(.ا

 الكفاءة الديكهمترية لألداة:

 لحداب الردق:

 :المقياس ألبعاد الداخمي أوال: صدق االتداق

 بػيغ االرتباط معامل إيجاد السكياس عغ شخيق ألبعاد التحقق مغ االتداؽ الجاخميتع 
يػضػح أف  التالي( 5وججوؿ ) ،العيشة االستصبلعية عمىسكياس مل الكمية والجرجة بعج درجة كل

تتستػػػع  السجػػاالت(، وىػػحا يػػجؿ عمػػػى أف جسيػػع 2.20عشػػػج مدػػتػػ ) رتبػػاط دالػػػةاالمعػػامبلت 
 .الجاخمي برجؽ االتدػاؽ

 (3جدول )

 لممقياس. الكمية والدرجة بعد درجة كل بين االرتباط معامل

 معامل االرتباط السجاؿ

 **2.725 ميارات التعمع واالبتكار
 **2.752 ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا

 **2.757 السيارات الحياتية والسيشية

 2.20** داؿ عشج                   
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 المقياس: لعبارات الداخمي ثانيا: صدق االتداق

تع التحقق مػغ االتدػاؽ الػجاخمي لمسكيػاس مػغ خػبلؿ حدػاب معامػل االرتبػاط بػيغ كػل 
مغ عبارات مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ السدتخجـ فػي الجراسػة الحاليػة والبعػج عبارة 

 االسػػتصبلعية البػػالغ عػػجدىا البحػػث الػػحؼ تشتسػػي إليػػو، وذلػػظ بعػػج تصبيػػق السكيػػاس عمػػى عيشػػة
الػحؼ ( التػالي  2( مغ الصالبات السعمسػات تخرػز ريػاض األشفػاؿ ، انطػخ الجػجوؿ )  54) 

ل االرتبػػاط بػػيغ كػػل عبػػارة مػػغ عبػػارات مكيػػاس ميػػارات القػػخف الحػػادؼ يػضػػح أف درجػػات معامػػ
(، وىػػحا 2.23(، وعشػػج مدػػتػػ )2.20عشػػج مدػػتػػ ) والعذػػخيغ والبعػػج الػػحؼ تشتسػػي إليػػو، دالػػػة

 .الجاخمي تتستع برجؽ االتدػاؽ العباراتيجؿ عمى أف جسيع 

 (4جدول )

 دلمبع الكمية والدرجة المقياس عبارات من عبارة كل درجة بين االرتباط معامالت

 السيارات الحياتية والسيشية والتكشػلػجيا السعمػمات ووسائل اإلعبلـ ميارات التعمع واالبتكار
0 0 5 0 0 5 0 0 5 2 

2.43** 2.47** 2.47** 2.37** 2.47** 2.63** 2.56** 2.57** 2.54** 2.45** 
2.43** 2.37** 2.60** 2.55** 2.40** 2.66** 2.65** 2.50** 2.47** 2.65** 
2.40** 2.35** 2.43** 2.40* 2.44** 2.55** 2.64** 2.65** 2.75** 2.40** 
2.53** 2.47** 2.43** 2.37** 2.63** 2.50** 2.43** 2.60** 2.62** 2.56** 
2.35** 2.56** 2.43** 2.40* 2.55** 2.55** 2.54** 2.42 * 2.47** 2.40** 
2.50** 2.62** 2.32** 2.45** 2.63** 2.47** 2.50** 2.53** 2.44** 2.62** 
2.55** 2.42 * 2.57** 2.57** 2.52** 2.56** 2.57** 2.64** 2.57** 2.66** 
2.45** 2.30** 2.47** 2.60** 2.57** 2.60** 2.67** 2.62** 2.54** 2.66** 
2.50** 2.47** 2.45** 2.65** 2.40* 2.55** 2.65** 2.43** 2.50** 2.70** 
2.47** 2.35 * 2.55** 2.57** 2.55** 2.53** 2.52** 2.55** 2.56** 2.65** 

 2.20** داؿ عشج                     2.23*داؿ عشج 
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 ثالثا: صدق المحكمين:

( 02) عػجدتػع عخضػو عمػى  مكياس ميارات القػخف الحػادؼ والعذػخيغبعج االنتياء مغ 
الدادة السحكسيغ تع تعجيل بعػس  اقتخاحات، وفي ضػء أساتحة عمع الشفذ والرحة الشفديةمغ 

 .بعج إجخاء التعجيبلت لبلستخجاـ وقج أقخوا بربلحيتو العبارات،

 ثبات مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين:

االستصبلعية البالغ  عيشةالشخيقة ألفاكخونباخ عمى  السكياس تع استخجاـثبات لحداب 
، (2.707) توت قيسبمغقج مغ الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ و  (54) عجدىا
 (. 2.706( وعشج جيتساف )2.700دبيخماف )عشج ػدئة الشرفية صخيقة التجب أيزا وبمغت

 مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة: مقياس-ب

ميارات بيجؼ الحرػؿ عمى أداه سيكػمتخية يسكغ أف تكيذ  السكياسإعجاد تع 
مغ ثسانية عذخ  األداة تكػف ت، وىػ أحج أىجاؼ البحث التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة

ميارات التحميل، واالستقخاء، واالستجالؿ، )وىي  فخعيةت خسدة مجاالعبارة مقدسة عمى 
  .(واالستشتاج، والتقييع

 مقياس مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة:خطهات إعداد 

 .سيارات التفكيخ الشاقجالسختبصة ب والعالسية العخبية االشبلع عمى البحػث واألدبيات -0
 .ميارات التفكيخ الشاقجاالشبلع عمى بعس األدوات السعجة لكياس  -0
مع مخاعاة  الشاقج،التفكيخ  صياغة بعس العبارات التي تحتػؼ مػاقف خاصة بسيارات -5

 .شفل ما قبل السجرسةأف تتزسغ األداة مػاقف واقعية يقػـ بيا 
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، مغ أجل تصبيقو عمى العيشة االستصبلعيةإلكتخونيا، ثع سكياس العبارات كتابة  -2
 لعيشة البحث وإجخاء التعجيبلت السصمػبة.تو التحقق مغ صبلحي

في صػرتو السرػر لصفل ما قبل السجرسة  ميارات التفكيخ الشاقجتع وضع مكياس  -3
 .الشيائية

 .عيشة البحث األشفاؿعمى  الشيائيةسكياس في صػرتو التع تصبيق  -4

 تعميمات مقياس مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة: 

 .يدسعيافي كل مػقف مغ السػاقف التي  الصفل السدتجيبأف يخكد  ُيصمب .0
 مغ السػاقف أو القرز القريخة.سػؼ أقخأ لظ مجسػعة  .0
 تتشاسب مع ىحه القرةو ي تخػ أنيا اإلجابة الرحيحة وعميظ أف تذيخ لمرػرة الت  .5
( أماـ كل عبارة في نسػذج اإلجابة السخرز لحلظ بحيث √ثع يتع وضع عبلمة ) .2

 الصفل.( شبقا لسا يتػافق مع اختيار ج( أو )ب( أو )أتكػف اإلجابة إما )

 مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة:ترحيح مقياس 

ثبلث  (،تعصى خسذ درجات عشجما تكػف اإلجابة )أ كالتالي،تع تقديع الجرجات 
 درجات عشجما تكػف االستجابة )ب(، درجة واحجة عشجما تكػف االستجابة )ج(.

 الكفاءة الديكهمترية لممقياس:

 لحداب الردق: 

 المقياس: لعبارات الداخمي أوال: صدق االتداق
 

مغ خبلؿ حداب معامل االرتباط بيغ كل عبارة لؤلداة تع التأكج مغ االتداؽ الجاخمي 
االستصبلعية البالغ عيشة الوذلظ بعج تصبيقو عمى  إليو،مغ عبارات السكياس والبعج الحؼ تشتسي 
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 ،ةالدعػديالعخبية شفل وشفمة بسخحمة رياض األشفاؿ بسحافطة شخوره بالسسمكة  (54)قػاميا 
(، 2.20عشج مدتػػ ) ( التالي الحؼ يػضح أف درجات معامل االرتباط دالػة3انطخ الججوؿ )
 .الجاخمي (، وىحا يجؿ عمى أف جسيع السحاور تتستع برجؽ االتدػاؽ2.23وعشج مدتػػ )

 (5جدول )

 لمبعد الكمية والدرجة المقياس عبارات من عبارة كل درجة بين االرتباط عامالتم

 المجال الخامس المجال الرابع المجال الثالث المجال الثاني المجال األول

2.407** 2.524** 2.555** 2.465** 2.342 * 
2.520** 2.402** 2.502** 2.565** 2.474** 

2.70** 2.460** 2.432** 2.402 * 2.545* * 
 2.577**  2.372 * 2.565* * 

 2.20** داؿ عشج                     2.23*داؿ عشج 

 :المقياس ألبعاد الداخمي ثانيا: صدق االتداق

 بيغ االرتباط معامل إيجاد سكياس عغ شخيقال ألبعاد التحقق مغ االتداؽ الجاخميتع 
 ( شفل وشفمة،54عمى العيشة االستصبلعية البالغ عجدىا ) الكمية والجرجة بعج درجة كل

(، وعشج مدتػػ 2.20عشج مدتػػ ) رتباط دالػةاال( التالي أف معامبلت 4يػضح الججوؿ )
 .الجاخمي ا يجؿ عمى أف جسيع السحاور تتستع برجؽ االتدػاؽ(، وىح2.23)
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 (6جدول )

 لممقياس. الكمية والدرجة بعد درجة كل بين االرتباط معامل

 معامل االرتباط عجد الفقخات السجاؿ

 *2.532 5 ميارة التحميل
 **2.500 2 ميارة االستقخاء.
 **2.522 5 ميارة االستجالؿ
 *2.450 2 ميارة االستشتاج.

 **2.520 2 ميارة التقييع

 2.20** داؿ عشج                     2.23*داؿ عشج 

 ثالثا: صدق المحكمين:

مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل  ترسيعبعج االنتياء مغ 
 عمى وبشاءمغ أساتحة عمع الشفذ والرحة الشفدية، محكسيغ ( 02عمى ) تع عخضو السجرسة

 بربلحيتيا لبلستخجاـ.وقج أقخوا بعج التعجيبلت  ،إجخاء بعس التعجيبلتتع تعجيل  تػجياتيع

 ثبات مقياس مهارات التفكير الناقد المرهر لدى طفل ما قبل المدرسة:

، (2.602وبمغت قيسة معامل الثبات ) ،شخيقة ألفاكخونباخ تع استخجاـلحداب الثبات 
شخيقة باستخجاـ كحلظ قيستو  ، وبمغت( شفل وشفمة54عمى العيشة االستصبلعية البالغ عجدىا )

 (. 2.603( وعشج جيتساف )2.650التجدئة الشرفية عشج سبيخماف )

 والمتفهقين: تذخيص أطفال ما قبل المدرسة المهههبين قائمة-ج

كذػف عػغ األشفػاؿ السػىػػبيغ والستفػػقيغ فػي مخحمػة مػا قبػل تيجؼ ىػحه القائسػة إلػى ال
عبػػارة تغصػػي مطػػاىخ التفػػػؽ لػػجػ  مائػػةتحتػػػؼ القائسػػة عمػػى  سػػشػات، 4-2السجرسػػة مػػغ عسػػخ 

 الخاصة.األشفاؿ في مخحمة ما قبل السجرسة في بعس السجاالت 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1491 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 لالختبار:الديكهمترية  الكفاءة

   الردق:

قائسة الدسات الذخرية  يا وبيغاالرتباط بيش معامل بالتحقق مغ األداة قاما معجا 
الشتائج إلى أف معامل  بيشت، وقج (0220 ،القخيصيإعجاد )والدمػكية لمسػىػبيغ والستفػقيغ 

 يجؿ عمى صجؽ القائسة. ا( مس2.60)الرجؽ 

 حداب شخيق باستخجاـ صجؽ السحظ عغالحالي رجؽ في البحث ال حداب تع
شفل وشفمة ( 54) عالبالغ عجدىاالستصبلعية البحث االرتباط بيغ درجات أشفاؿ عيشة  معامل

مكياس تقجيخ الدسات الدمػكية لمسػىػبيغ مغ  القائسة ودرجاتيع عمى فيمغ أشفاؿ شخوره 
دالة وىي درجة ( 2.570معامل االرتباط ) ، وبمغ(0220البشا، مشدي و  )إعجاد أشفاؿ الخوضة

 .األداة  صجؽ يبيغ مسا) 2.20) مدتػػ  عشج

 الثبات: 

ريتذاردسغ وكاف -معامل الثبات باستخجاـ معادلة كػدر باستخخاجقاما معجا القائسة  
إعادة التصبيق عمى عيشة التقشييغ بفاصل زمشي قجره أسبػعاف بتع إيجاده أيزا ، و (2.64)

ككل ، ثع بإيجاد معامل الثبات لمقائسة (2.70) بمغالتجدئة الشرفية وب، (2.75)الشتيجة كانت 
 .األداة وىحا يجلل عمى ثبات ( 2.74) بمغبخاوف و -باستخجاـ معادلة سبيخماف

بصخيقة إعادة اإلجخاء بفاصل زمشي  الحالي البحثب القائسةمعامل ثبات  التحقق مغتع 
مغ األشفاؿ ( شفبل وشفمة 54) ااالستصبلعية البالغ عجدىالبحث  ( يػما، عمى عيشة23قجره )

( 2.556) تو، وقج بمغت قيسبسجيشة شخوره بالسسمكة العخبية الدعػدية السقيجيغ بخياض األشفاؿ
 (.2.20وىي مختفعة ودالة عشج مدتػػ داللة )
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 رابعًا: الخطهات اإلجرائية لمبحث: 

 تع االشبلع عمى البحػث والسرادر العخبية والعالسية التي اىتست بسػضػع البحث. -0
 .قادقي جاتحجي البحثتع تحجيج أدوات  -0
لمصالبات السعمسات تخرز رياض  مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغتع إعجاد  -5

وتصبيقيسا عمى ميارات التفكيخ الشاقج السرػر لجػ شفل ما قبل السجرسة  أشفاؿ، ومكياس
 .( شالبة معمسة54)شفبل،  (54العيشة االستصبلعية البالغ قػاميا )

تع اختيار عيشة األشفاؿ الستفػقيغ الشيائية في البحث الحالي مغ خبلؿ مجسػعة مغ  -2
عغ شخيق تػضيح  بحلظالسعمسات بعج إعجادىغ لمكياـ الصالبات  وىي: تخشيحاتالخصػات 

ثع بعج  تحتاجيا؛أىجاؼ البحث والّتعخيف اإلجخائي لمتفػؽ الجراسي ومرادر السعُمػمات التي 
لتحجيج األشفاؿ األعمى تحريبل في تقييسات األنذصة  ةجاز أشفاؿ الخوضمخاجعة ممفات إنتع 

والستفػقيغ ، وتع بعج ذلظ تصبيق قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة السػىػبيغ مفةالسخت
 .(وحافعكامل  إعجاد)
شفل وشفمة مغ خبلؿ ما  (53)وقج تع تحجيج العجد الشيائي لعيشة السػىػبيغ وعجدىع  -3

معيارؼ كذخط الجسع بيغ  انحخاؼ 0والتي تداوؼ +  Cut of Scoreالفارقة يدسى بالجرجة 
، قجميا الصالبات السعمسات بالخوضةالتفػؽ التحريمي كقجرة مغ خبلؿ أنذصة التقػيع التي ت

 الستفػقيغ.تذخيز أشفاؿ ما قبل السجرسة  قائسة والتفػؽ كدسة مغ خبلؿ
 غ بالعسل مع أشفاؿ العيشة.تع تحجيج عيشة الصالبات السعمسات البلئي يقس -4
 ، لمسداعجة في جسع البيانات وتصبيق األدوات.خاء مقابمة مع الصالبات السعمساتتع إج -5
 .الشيائيةتع تصبيق مكياس ميارات التفكيخ الشاقج السرػر عمى عيشة األشفاؿ  -6
 .عميو لئلجابة الصالبات السعمسات عمى تػزيع مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ -7

 شتائج.الالسعالجة اإلحرائية السشاسبة واستخبلص تع  -02
 الجراسات الدابقة.بعس في ضػء اإلشار الشطخؼ و  البحثتفديخ نتائج  -00
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 والسقتخحات.تقجيع التػصيات  -00

 اإلحرائية: أسمهب معالجة البيانات 

 التكخارات والشدب السئػية -0
 الػسط الحدابي. -0
 االنحخاؼ السعيارؼ. -5
 االرتباط.معامبلت  -2

 الدراسة ومناقشتها:نتائج 

ولئلجابة عمى التداؤؿ األوؿ والحؼ يشز عمى أنو )ما مدتػػ اكتداب الصالبات  -0
( تع ؟بذخوره ميارات التعمع واالبتكار السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب

 .(02- 7 – 6رؼ، انطخ ججوؿ )استخجاـ الستػسط، واالنحخاؼ السعيا
 .بداع واالبتكارإلمهارات ا بات المعمماتمدتهى اكتداب الطال 1-1

 (8جدول )

 مهارات التعمم واالبتكار كأحد واالبتكاربداع إلقيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات ا
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.35 5 أشػر وأنفح األفكار الججيجة في مجاؿ التخرز بذكل فعاؿ 0
 أحيانا 2.57 5 أنفح أفكار ججيجة ومفيجة في مجاؿ التخرز. 0
 أحيانا 2.50 5.5 مغ التقشيات لخمق أفكار ججيجة وججيخة باالىتساـ الكثيخاستخجـ  5
 أحيانا 2.50 5.5 ممسػسة في مجاؿ التخرز.أنفح األفكار اإلبجاعية لتقجيع مداىسات  2
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الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 كثيخا 2.52 2 في مجاؿ التخرز أسعى لديادة جػدة العسل 3
 كثيخا 2.30 2.0 .ججيجة أفكار مغ وجيات الشطخ السختمفة بالتخرز في تقجيع أستفيج 4
 دائسا 2.54 2.0 التخرز.أبتكخ وأشػر في مجاؿ  5

 دائسا 2.42 2.0 السصمػبة مشي. السياـ أنجد 6
 دائسا 2.37 2.3 أجج حمػؿ متسيدة لمسذكبلت التي تعتخضشي في مجاؿ التخرز. 7

 دائسا 2.40 2.5 ال أؤمغ بالفذل وأستثسخ جيػدؼ مغ أجل تحقيق الشجاح. 02

( 2.5)و (5تتخاوح بيغ ) صات السحدػبة( الدابق أف الستػس6يتزح مغ الججوؿ )
حيث ، ار كأحج ميارات التعمع واالبتكاروبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات اإلبجاع واالبتك

ػؿ متسيدة ال يؤمغ بالفذل ويدتثسخف جيػدىغ مغ أجل تحقيق الشجاح، يججف حمأنيغ 
عسل، ، ويدعػف لديادة جػدة الالسصمػبة مشيغ السياـ ، يشجدف لمسذكبلت التي تعتخضيغ

ججيجة، وقج يخجع  أفكار يدتفيجوف مغ وجيات الشطخ السختمفة في مجاؿ التخرز في تقجيع
ذلظ إلى إتاحة السذخفات األكاديسيات الفخص أماـ الصالبات السعمسات لسشاقذة كل السذكبلت 

ث عغ الفشيات السبلئسة ، ومداعجتيغ عمى البحييغ أثشاء فتخة التجريب السيجانيالتي تػاج
 .، وكحلظ الدعي نحػ تشسية دافعيتيغ نحػ العسل واإلنجازتيالسػاجي

وعمى الػجو اآلخخ يتبيغ أف الصالبات السعمسات تخرز رياض أشفاؿ مازلغ في   
حاجة إلى اكتداب ميارة تصػيخ وتشفيح أفكار ججيجة في مجاؿ التخرز ، وكحلظ ميارة 

شفيح األفكار خة باالىتساـ، وكحلظ تاستخجـ مجسػعة كبيخة مغ التقشيات لخمق أفكار ججيجة وججي
 الستاح الػقتيخجع ذلظ إلى قمة  وقج اإلبجاعية لتقجيع مداىسات ممسػسة في مجاؿ التخرز

القجرة عمى التغمب عمى  ضعف أثشاء فتخة التجريب السيجاني، ونتيجة أنذصة إبجاعية لتقجيع
تجرسيا الصالبات في مجاؿ الشاتجة مغ اختبلؼ السعمػمات الشطخية التي  السعػقات الحاتية

التخرز عغ الجانب التصبيقي ليا ، لحا تحتاج الصالبة السعمسة إلى دمج الجانب الشطخؼ مع 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1495 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 ةالعسمي في رياض األشفاؿ، ولغ يحجث ذلظ إال في حاؿ إنذاء روضة تجخيبية داخل كمي
إلى رياض األشفاؿ ، أو في حاؿ تعجيل خصة البخنامج بحيث تخخج الصالبات السعمسات 

التجريب السيجاني في مدتػيات متقجمة عغ السدتػػ الثامغ ، وبالتالي ستكػف الفخص السباشخة 
لمتعمع متاحة ، وتداعج أيزا في الػصػؿ إلى السعمػمات والحقائق الخاصة لتشفيح وإبجاع 

 وابتكار أنذصة تعميسية متصػرة دوف قيػد.

 .التفكير الناقد وحل المذكالتمهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 1-2

 قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير الناقد وحل المذكالت كأحد (9جدول )
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا مهارات التعمم واالبتكار

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 دائسا 0.32 2.2 أتسدظ بخأيي لػ تػفخت األدلة السشصكية عمى عجـ صحتو. 0
 أحيانا 2.63 5.0 أفكخ وأترخؼ بيجوء قبل اتخاذ أؼ قخار  0
 أحيانا 2.44 5.5 .أتشبأ بخدود أفعاؿ األشفاؿ ومذخفتي التخبػية قبل تقجيع الشذاط 5
 كثيخا 2.52 5.5  .انتبو لمتفاصيل الجقيقة في أؼ مػقف أمخ بو 2
 كثيخا 2.37 5.5 .أستفيج مغ أخصاء غيخؼ في حل السذكبلت 3
 دائسا 2.33 2.5 أختار أفزل البجائل والسقتخحات عشج حل السذكبلت. 4

 دائسا 2.45 2.2 .أسجؼ الشرح لآلخخيغ عشج وقػعيع في السذكبلت 5
تقميجية أواجو أنػاع مختمفة مغ السذكبلت غيخ السألػفة بصخؽ  6

 .ومبتكخة عمى حج سػاء
 دائسا 2.75 2.3

 بالسػضػعات في مجاؿ التخرز العبلقة ذات األسباب أتعخؼ 7
 بو تختبط ال التي وتمظ

 دائسا 2.67 2.3

 دائسا 2.56 2.4 أقارف بذكل عادؿ بيغ وجيات نطخ زمبلئي السختمفة. 02
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( و 5.0الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )الدابق أف  (7يتزح مغ الججوؿ )
وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات التفكيخ الشاقج وحل السذكبلت كأحج ميارات ( 2.4)

التعمع واالبتكار، وتطيخ في قجرتيا عمى السقارنة بيغ وجيات الشطخ السختمفة، وتحجيج 
 لػفة وأخخػ تقميجية.األسباب السختمفة ذات العبلقة، وتػاجو السذكبلت بصخؽ غيخ مأ

ىػ حكع ىادؼ مشطع ذاتيا يشتج مغ ولعل مغ أسباب ذلظ أف التفكيخ الشاقج 
التفديخ والتحميل والتقييع واالستجالؿ، باإلضافة إلى تفديخ الطاىخة والسفاليع التي يدتشج إلييا 

  (Dowd et al, 2018: 2 ) ىحا الحكع تفديخا مشيجيا ومعياريا.

أف التفكيخ الشاقج وحل السذكبلت عسمية عقمية أيزا وقج يكػف الدبب وراء ذلظ 
تقػـ مغ خبلليا الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بتذخيز نقاط القػة والزعف 

س مغ الغسػض لمحرػؿ عمى أفزل الشتائج التي تعيج التي تحيط بالسػاقف التي يعتخييا بع
العبلقات البيشية بيغ ما تعمستو مدبقا ببشيتيا السعخفية،  إلييا عسمية التػازف، ومغ ثع اكتذػاؼ

إلى أف ترل إلى الحل األمثل لمسذكمة، سػعة مغ الفخوض وتحاوؿ تجخيبيا ومغ ثع تزع مج
 ومغ ثع تدعى إلى تعسيع الشتائج وتحاوؿ تصبيقيا في حل مذكمة ججيجة.  

وعمى الػجو اآلخخ مازالت الصالبات السعمسات في حاجة إلى اكتداب ميارة التفكيخ 
 وحدغ الترخؼ بيجوء قبل اتخاذ أؼ قخار، وكحلظ في حاجة إلى اكتداب ميارة التشبؤ، وقج

الخبخة الكافية في التعامل مع األمػر السختمفة، حيث أف يغ امتبلك ضعفيخجع ذلظ إلى 
وحدغ الترخؼ والتشبؤ بسا يحجث  اتخاذ القخارعسمية في  السيسة مػرالخبخة مغ األاكتداب 

ىحه السيارات مغ خبلؿ استخجاـ عزػ ىيئة التجريذ بالجامعة  تشسيةفي السدتقبل، ويسكغ 
 السذكبلت في عسمية التعمع.استخاتيجية حل 

 

 

https://www.lifescied.org/doi/full/10.1187/cbe.17-03-0052
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 .مهارات االترال والتعاون  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 1-3

 (11جدول )

مهارات  قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات االترال والتعاون كأحد
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا التعمم واالبتكار

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.43 0.7 في مجاؿ التخرز. بلءأحخص عمى إقامة عبلقات شيبة مع الخؤساء والدم 0
 أحيانا 0.55 5.0  .الكتداب الخبخات يغالستسيد  دمبلءأتبادؿ الديارات داخل قاعات الشذاط مع ال 0
 كثيخا 2.63 5.3 .اختبلؼ الخمفيات االجتساعية والثقافية عمى أشجع العسل ضسغ فخيق 5
 كثيخا 2.52 5.6 .ترخؼ بسيشية واحتـخ االختبلفات الثقافية واالجتساعيةأ 2
 كثيخا 2.35 2.0 .في مجاؿ التخرزالسختمفة  أتعاوف مع زمبلئي أثشاء مسارسة األنذصة 3
 دائسا 0.00 2.2 .مجاؿ التخرزفي لسػاجية التحجيات  اتخح إجخاءات فخدية وجساعية 4
 دائسا 2.42 2.2 في مجاؿ التخرز. أحفد زمبلئي عمى االىتساـ بالعسل 5
استفيج مغ االختبلفات االجتساعية والثقافية لخمق أفكار ججيجة  6

 بالتخرز
 دائسا 2.70 2.3

 دائسا 2.63 2.4 أحتـخ رأؼ الفخيق في مجاؿ التخرز وإف كاف يخالف رأيي. 7

 دائسا 0.22 2.5 لمسداعجة في حل مذكبلت األشفاؿ. في مجاؿ التخرزأصسع بخامج  02
 

( 0.7بيغ )السحدػبة تتخاوح الجرجات متػسصات ( الدابق أف 02يتزح مغ الججوؿ )
وف كأحج ميارات التعمع وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات االتراؿ والتعا( 2.5)و

لجييغ القجرة عمى ترسيع بخامج لحل مذكبلت األشفاؿ، ويسكشيغ  أف ، حيثواالبتكار
 تبليالتعاوف مع الدمو االستفادة مغ االختبلفات الثقافية واالجتساعية في خمق أفكار ججيجة، 

 .احتخاميغ رأؼ الفخيقو أثشاء مسارسة األنذصة السختمفة، 
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لتي تداعج الصالبات وقج يعػد ذلظ إلى كػف ميارات التعاوف واالتراؿ أحج السيارات ا
السعمسات عمى التفتح والشسػ، فزبل عغ تحديغ عبلقاتيغ مع زميبلتيغ، وتشسية قجرتيغ عمى 

، كسا تيدخ عسمية تبادؿ الخبخات بديػلة الخوضةحل السذكبلت التي تػاجو الستعمع في 
 اجتساعي حيدإلى يغ مغ األساليب التي تشقم ، وتعج أيزاإنجاز السياـ السصمػبة بذكل فعاؿو 

تعسيق الخوابط مع اآلخخيغ واألخػة واالندجاـ، كسا و أفزل يعتسج عمى السذاركة والتعاوف 
، ويدعػف نحػ خمق  ؼ والتجارب التي لجػ بعزيغ البعستداعجىغ عمى اكتداب السعار 
 .روح اإلبجاع أثشاء اتخاذ القخارات

قات شيبة مع حاجة إلى اكتداب ميارة إقامة عبل ىشاؾ ؿاز ماوعمى الػجو اآلخخ 
لتبادؿ واكتداب  داتالستسي تخايالخؤساء والدمبلء، وكحلظ ميارة تبادؿ الديارات مع الشط

أثشاء فتخة التجريب  عاتقيغوقج يخجع ذلظ إلى كثخة السدئػليات التي تقع عمى  الخبخات،
فاؿ ، وانياء خصة األنذصة مع األشؤلنذصة وإعجاد الػسائل التعميسيةالسيجاني في التخصيط ل

تبادؿ السعمػمات  بيجؼالتفاعل  يحتاج إلى اكتداب ىحه السياراتكسا أف  عشيع،السدئػلة 
 واألفكار والتعبيخ عغ الحاجات والخغبات.

 (2شكل )
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 (11جدول )

 المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري ألبعاد مهارات التعمم واالبتكار كأحد مجاالت مهارات القرن الحادي والعذرين

السجاؿ 
 الخئيدي

الػسط  السجاالت الفخعية
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

ميارات التعمع 
 واالبتكار

 كثيخا 2.00 5.7 ميارات االبجاع واالبتكار 

 كثيخا 3.25 2 ميارات االتراؿ والتعاوف 
 كثيخا 2.53 2.0 حل السذكبلتو ميارات التفكيخ الشاقج

حيث  مغ متػسط األعمى أف( 0التخصيصي ) والذكل الدابق،( 00مغ ججوؿ ) تبيغي
في السجاؿ األوؿ بسكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ وىػ ميارات التعمع  االكتداب
 ميارات التفكيخ الشاقج وحل السذكبلت يميو " ىػ البحث، عيشة بشاء عمى استجاباتواالبتكار 

 البجاع واالبتكار.ميارات ا ويميو " ميارات االتراؿ والتعاوف "

بإثارة دافعية الصالبات السذخفات التخبػيات اىتساـ تعدؼ ىحه الشتيجة إلى  وقج
، وإثارة تيجة احتخاـ أفكارىغ واىتساماتيغالسعمسات إلى السذاركة الفعالة في األنذصة، وكحلظ ن

لتحميل، أثشاء جػ مغ التشافذ فيسا بيشيغ، مسا ساعجىغ عمى الكياـ بعسميات التقييع والتفديخ وا
إعجاد خصط لحل السذكبلت التي تػاجييغ لمتػصل إلى نتائج مثسخة، وكل ذلظ يديع برػرة 

 أو بأخخػ في تشسية ميارات التفكيخ الشاقج وحل السذكبلت لجػ الصالبات السعمسات.

وقج يخجع ذلظ أيزا إلى جحب انتباه الصالبات السعمسات إلى أىسية التعاوف فيسا 
دميبلت أثشاء فتخة السعمسات والد األنذصة التعميسية، واالستفادة مغ خبخات بيشيغ في إعجا

، مسا لسعالجتيا، وتحجيج نقاط الزعف وصقمياعمى نقاط القػة الستثسارىا  والتعخؼ التجريب
ساىع بذكل كبيخ في وقج  فيسا بيشيغ ،حالة مغ التشافذ عغ  سفختوأ ،يغتساىع في استثار 

، وقج يفدخ ىحا أيزا التعمع أثشاء عسميةاإلقباؿ عمى استخجاـ ميارات االتراؿ والتعاوف 
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حرػؿ ميارات االبجاع واالبتكار عمى السختبة الثالثة، بعج ميارات التفكيخ الشاقج وحل 
 السذكبلت ، وميارات االتراؿ والتعاوف.

عمى أنو )ما مجػ اكتداب الصالبات السعمسات ولئلجابة عمى التداؤؿ الثاني والحؼ يشز  -0
تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ 

 (.02- 05 – 00والتكشػلػجيا؟( تع استخجاـ الستػسط، واالنحخاؼ السعيارؼ، انطخ ججوؿ )
 .المعمهماتيةالثقافة مهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 2-1

 (12جدول )

مهارات المعمهمات ووسائل  كأحد قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات الثقافة المعمهماتية
 اإلعالم في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 نادرا 0.22 0.2 أتبادؿ الخبخات في مجاؿ التخرز مغ فخيق العسل. 0
 أحيانا 0.55 0.5 ألتـد بأخبلقيات الػصػؿ لمسعمػمات واستخجاميا 0
 أحيانا 2.70 5 .مياراتي بالتخرز إلثخاءأقخأ الكتب والسقاالت والسجونات العمسية  5

 أحيانا 2.52 5.0 التخرز.أتعمع ذاتيا الكتداب ميارات ججيجة لمتقجـ في مجاؿ  2

 أحيانا 0.00 5.5 أثق كثيخا في كل السعمػمات التي أجسعيا مغ مرادر غيخ مػثػقة. 3
 أحيانا 2.42 5.5 .السكتبات الخقسية عغ السعمػمات السترمة بالتخرزب أبحث 4

 أحيانا 236 5.5 أصل إلى السعمػمات في التخرز وأحمميا باستخجاـ تقشية مشاسبة. 5
 كثيخا 2.43 2 أنفتح وأشمع عمى القزايا العالسية والثقافات األخخػ في التخرز. 6
أجسع مرادر متشػعة النتقاء السعمػمات التي تداعج في حل  7

 في مجاؿ التخرز. تػاجيشيالسذكبلت التي 
 دائسا 2.63 2.0

 دائسا 235 2.5 أصل إلى معمػمات مػثقة واستخجميا بكفاءة في مجاؿ التخرز. 02
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( 0.2السحدػبة تتخاوح بيغ )الجرجات متػسصات ( الدابق أف 00يتزح مغ الججوؿ )
( وبحلظ يتبيغ امتبلؾ الصالبات السعمسات بعس السقػمات التي يسكشيغ مغ خبلليا 2.5)و

والبحث عغ معمػمات مػثقة واستخجميا بكفاءة في حل السذكبلت  ،االنفتاح عمى الثقافات
، وقج يخجع ذلظ إلى اىتساـ عزػات ىيئة التجريذ عمى التي تػاجييغ في مجاؿ التخرز

 .حث الصالبات عمى كتابة التكميفات مغ خبلؿ االستعانة بالسرادر السػثػقة

مغ السيارات لتكغ حاجة إلى اكتداب السديج  ىشاؾ ؿاماز لكغ عمى الػجو اآلخخ 
مثقفات معمػماتيا، ومغ ىحه السيارات ميارة تبادؿ الخبخات في مجاؿ التخرز مغ فخيق 
العسل، وكحلظ ميارة االلتداـ بأخبلقيات الػصػؿ لمسعمػمات واستخجاميا، وكحلظ ميارة قخاءة 

 .تبات الخقسيةوميارة استخجاـ السك، وميارة التعمع الحاتي، كتب والسقاالت والسجونات العمسيةال

التي أجخيت عمي  (Singh ,2005)وقج اتفقت نتائج ىحا البحث مع نتائج دراسة 
السعمػماتي  لتقييع ميػارات الػػعي اىػفدتخ  وسائل اإلعبلـ والرحافة بجامعة شبلب بخنػامج

قبل التخخج والصبلب الخخيجيغ ليكػنػا  تجريب الصبلب في مخحمػة مػاة لجييع ، في ضخور 
( التي 0200وقج اتفقت نتائج البحث في ذلظ مع نتائج دراسة )العدرؼ، ،  معمػماتيامثقفيغ 

أضيخت وجػد رغبػة مدػتسخة السػتخجاـ السعمػمػات مغ قبل شمبة الدشة األخيخة لبخنامج 
وجػد تأثيخ مقبػؿ بسدتػيات غيخ  البكالػريػس بجامعة الدػمصاف قػابػس وأشػارت الجراسػة عػغ

 .لجػ الصمبة ي السعمػمات في رفػع ميػارات الػػعي السعمػمػاتيمختفعة الختراص

التي ىجفت إلى الكذػف عػغ  (0227واتفقت أيزا مع دراسة )جػػىخؼ والعسػػدؼ ،
الصالبات،  تػافخ الػعي السعمػماتي لجػ الصالبػات بجامعػة السمػظ عبػج العديػد شػصخ مػجػ

أف أفخاد  جسع البيانات، وكاف مغ أىع نتائج الجراسةباستخجاـ السشيج السدحي واالستبياف كأداة ل
 .العيشة يعانػف مغ قمة الخبخة وضعف العبلقة بػيغ الػػعي السعمػمػاتي ومياراتػو
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 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

 .التكنهلهجيةالثقافة مهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 2-2

 (13جدول )

المعمهمات  مهارات الثقافة التكنهلهجية كأحدقيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات 
 تراعديا ووسائل اإلعالم في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 0 0.5 أنذخ السعمػمات التي تػصمت إلييا في مجاؿ التخرز بيغ الدمبلء. 0
أشجع عسل مجسػعات عمى مػاقع التػاصل االجتساعي مع الدمبلء  0

 التخرز.ب
 أحيانا 2.63 0.5

استخجاـ التكشػلػجيا الخقسية واإلعبلمية في مجاؿ التخرز  5
 بصخؽ آمشة.

 أحيانا 2.56 5.0

أسعى الى التعخؼ عمى الخبخاء والسيتسيغ بتصػيخ التعميع في  2
 التػاصل االجتساعيمجاؿ التخرز مغ خبلؿ وسائل 

 أحيانا 2.56 5.0

واآلراء  األفكار لمتعبيخ عغ االجتساعي التػاصل مػاقع استخجـ 3
 بالتخرز

 كثيخا 2.60 2.0

أستصيع التسييد بيغ السعمػمات الحكيكية والخاشئة والسحتػػ الجيج  4
 والزار في مجاؿ التخرز عبخ اإلنتخنت

 دائسا 2.54 2.0

البيانات مغ خبلؿ إنذاء كمسات مخور قػية وإدارة أستصيع حساية  5
 .اليجسات اإللكتخونية السختمفة

 دائسا 2.47 2.2

أستصيع التسييد بيغ جيات التػاصل السػثػقة والسذكػؾ فييا عبخ  6
 اإلنتخنت

 دائسا 2.65 2.3

في مجاؿ شبكة اإلنتخنت لمػصػؿ إلى كل ما ىػ ججيج  استخجـ 7
 التخرز

 دائسا 2.67 2.3

 دائسا 2.60 2.4 أستصيع إعجاد العخوض التقجمية في مجاؿ التخرز. 02
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 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

( و 0.5( الدابق أف الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )05يتزح مغ الججوؿ )
( وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات الثقافة التكشػلػجية كأحج ميارات السعمػمات 2.4)

إعجاد العخوض التقجمية في مجاؿ التخرز،  ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا، حيث يسكشيغ
واستخجاـ شبكة اإلنتخنت، وسعييغ الجؤوب في حساية بياناتيغ، والتسييد بيغ السحتػػ الزار 

وقج يخجع الدبب وراء ذلظ في ، ع التػاصل في التعبيخ عغ األفكاروالشافع، واستخجاـ مػاق
الصالبات لتدييل التػاصل فيسا لجسيع  بخيج إلكتخوني شخرياىتساـ جامعة نجخاف بإنذاء 

بيشيغ وبيغ جسيع الستخرريغ بالجامعة، باإلضافة إلى وجػد السشتجيات عمى الببلؾ بػرد 
 لتبادؿ األفكار والسعمػمات.

نذخ السعمػمات في مجاؿ لكغ عمى الػجو اآلخخ مازلغ في حاجة إلى اكتداب ميارة 
، وكحلظ ميارة ع التػاصل االجتساعيتذجيع عسل مجسػعات عمى مػاق، وكحلظ ميارة التخرز 

وقج يعػد ، تخرز بصخؽ آمشةاستخجاـ التكشػلػجيا الخقسية ووسائل اإلعبلـ في مجاؿ ال
جيل عرخ السعخفة بالتقشية إلى التػجيو حػؿ االستخجاـ األفزل حاجة ذلظ إلى  وراءالدبب 

استخجاـ مػاقع التػاصل لتصبيق األدوات الخقسية في مياـ التعمع والعسل، وإلى تقػيع مخاشخ 
وقج اتفقت نتائج البحث ، ف مغ نرائح وتػجييات أساتحتواالجتساعي، فالصالبات سيدتفيجو 

( التي أضيخت أف درجة احتداب الصبلب والصالبات 0205، بعصػطالحالي مع نتائج دراسة )
 لمسيارات التكشػلػجية بجرجة أحيانا .
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 .اإلعالميةالثقافة مهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 2-3

 (14جدول )

مهارات المعمهمات  قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات الثقافة اإلعالمية كأحد
 ووسائل اإلعالم في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 0.34 0.7 أتػجو إلى مػاقع الستاحف االفتخاضية لبلستفادة مشيا في مجاؿ التخرز 0
 أحيانا 2.62 0.7 .أستشتج األفكار الخفية التي لع تحكخىا وسائل اإلعبلـ بالبخامج بالتخرز 0

 أحيانا 2.66 5.0 أدرؾ دور وسائل اإلعبلـ في تغييخ الدمػكيات واألفكار والسعتقجات. 5

مغ أجل التعخؼ عمى ما تتزسشو مغ قيع  اإلعبلـ أتابع وسائل 2
 في مجاؿ التخرز. ووجيات نطخ

 أحيانا 2.70 5.5

 كثيخا 2.55 5.3 بديػلة.في مجاؿ التخرز أستشبط اليجؼ مغ الخسائل اإلعبلمية  3
 كثيخا 2.52 5.5 .بالتخرزالتكشػلػجيا الحجيثة لخجمة السحتػػ األكاديسي  أشػع 4

 كثيخا 0.0 5.7 بانتطاـ.أترفح السػاقع العمسية السخترة في تصػيخ التعميع وارتادىا  5
 كثيخا 2.65 2.0 وسائل اإلعبلـ وأقيع أثخىا بسجاؿ التخرز.فعالية  أحكع عمى 6

 دائسا 2.57 2.5 التخرز.مجاؿ في تصػيخ  اإلعبلـ وسائل أستفيج مغ 7
الجورات والػرش التجريبية وخاصة الجورات أحخص عمى السذاركة في  02

 اإللكتخونية التي تقجـ مجانا .
 دائسا 0.00 2.2

 

( و 0.7الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )الدابق أف  (02يتزح مغ الججوؿ )
وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات بعس ميارات الثقافة اإلعبلمية كأحج ميارات ( 2.2)

في الجورات والػرش  حيث تذارؾ الصالبات السعمسات والتكشػلػجياالسعمػمات ووسائل اإلعبلـ 
وقج يكػف الدبب وراء ذلظ إتاحة وحجة األنذصة الصبلبية  ،التجريبية اإللكتخونية التي تقجـ مجانا  
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 جسيع الصالبات لحزػرأماـ ة العمػـ واآلداب بذخوره الفخصة بكميوكحلظ وحجة الخخيجات 
مجانية، وكحلظ وجػد العجيج مغ السخاكد التي تتيح حزػر الجورات دورات تجريبية وورش عسل 

 التجريبية اإللكتخونية السجانية وعمى رأسيع السكتبة الخقسية الدعػدية.

، والحكع عمى فعاليتيا، وقج اإلعبلـ وسائلويتزح أيزا ميل الصالبات السعمسات لستابعة  
تخبية الصفل، ويطيخ أيزا اكتداب  يعػد ذلظ إلى اىتساـ وسائل اإلعبلـ بإعجاد بخامج

الصالبات السعمسات ميارة ترفح السػاقع الستخررة، وقج يخجع ىحا إلى تػافخ العجيج مغ 
 السػاقع الستخررة التي تيتع بأنذصة الصفل في مخحمة ما قبل السجرسة.

وبالخغع مغ ذلظ مازاؿ الصالبات السعمسات في حاجة إلى اكتداب ميارة التػجو إلى   
اقع الستاحف االفتخاضية لبلستفادة مشيا في مجاؿ التخرز، وقج يكػف الدبب وراء ذلظ مػ 

ىسية التخبية الستحفية في إثخاء البشية السعخفية لمصفل، كحلظ في نسػ أل الصالبات إدراؾعجـ 
مفيػـ االنتساء لمػشغ، نطخا لعجـ احتػاء الخصة الجراسية عمى ما يثخؼ التخبية الستحفية عشج 

إلى نسػ ميارة كحلظ وتحتاج الصالبات السعمسات ، لبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿالصا
االستشتاج، وقج يعػد الدبب في ذلظ اعتساد أساليب التجريذ عمى الجانب التقميجؼ أو لقمة 
زمغ السحاضخة مقارنة بكع مػضػعات السقخر، ومغ ثع عجـ إعصائيغ الفخص الكافية لمتحقق 

ي ضػء والقػانيغ والقػاعج العمسية، وتجريبيغ عمى استشتاج السعمػمات فمغ صحة السبادغ 
 .القػاعج والسبادغ الستػفخة

 (3شكل )
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 (15جدول )

المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري ألبعاد مهارات المعمهمات ووسائل اإلعالم والتكنهلهجيا كأحد مجاالت 
 مهارات القرن الحادي والعذرين

السجاالت  الخئيديالسجاؿ 
 الفخعية

الػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ 
 والتكشػلػجيا

 كثيخا 5.00 5.4 الثقافة اإلعبلمية
 كثيخا 4.205 5.7 الثقافة التكشػلػجية
 دائسا 3.25 2.2 الثقافة السعمػماتية

ميارات الثقافة  ( أف5التخصيصي ) والذكل الدابق،( 03مغ ججوؿ ) تبيغي
في السجاؿ الثاني بسكياس ميارات القخف  حيث االكتداب مغ متػسط األعمى ىي السعمػماتية

 مغ استجابات عيشةالحادؼ والعذخيغ وىػ ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا 
 ثقافة اإلعبلمية.ميارات ال ويميو ،ميارات الثقافة التكشػلػجية يميو البحث،

وقج يبيغ ذلظ قجرة الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ عمى اكتداب 
عمى تصػيخ مياراتيغ في مجاؿ  تداعجىغالتي  ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا

بذكل في العسل مع الصفل بلستفادة مشيا ل قياوالعسل عمى تصبيأىسيتيا ، وإدراؾ التخرز
 ىادؼ.

التي  ((Powell & Smith,2003اختمفت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسػة وقج
 السعمػمػات،خخيجي جامعة والية أوىايػ في تصبيق ميػارات البحػث عػغ  ىػجفت إلى تقيػيع
الحرػؿ عمييا  يديل التيالسعمػمات  أف غالبية الصمبة يفزمػف مرػادر وأضيخت الشتائج

كأىع وسائل البحث عغ السعمػمات في حيغ  % 57والتي بمغػت الدمبلء واألساتحة  كسشاقذة
 .الصبلبيعتسج إلييا  %مغ بيغ مرػادر السعمػمػات التػي 47شكمت االنتخنت 
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ولئلجابة عمى التداؤؿ الثالث والحؼ يشز عمى أنو )ما مجػ اكتداب الصالبات  -5
تع ( ت الحياتية والسيشيةوره السياراالسعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخ 

 التالييغ. (07-06 – 05 –04استخجاـ الستػسط، واالنحخاؼ السعيارؼ، انطخ ججوؿ )
 .المرونة والقدرة عمى التكيفمهارات  مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 3-1

 (16جدول )

التكيف كأحد المهارات قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات المرونة والقدرة عمى 
 الحياتية والمهنية في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 0.00 0.4 أستصيع العسل بذكل فعاؿ في مشاخ يدػده الغسػض والتغييخ. 0
 أحيانا 2.44 5.0 القخارات السختمفة في مجاؿ التخرز.أتدع بالسخونة في اتخاذ  0
أواكب التصػرات الحجيثة في مجاؿ التخرز وأشػر ذاتي في  5

 .ميارات ومعارؼ القخف الحادؼ والعذخيغ
 أحيانا 2.44 5.5

 كثيخا 0.05 5.5 أتكيف مع األدوار الستشػعة في مجاؿ التخرز. 2
اآلراء والسعتقجات لمػصػؿ أتفاوض لتحقيق التػازف بيغ مختمف  3

 إلى حمػؿ عسمية في مجاؿ التخرز.
 كثيخا 0.04 5.6

أجسع معمػمات عغ التغحية الدميسة وأستفيج مشيا في مجاؿ  4
 التخرز.

 كثيخا 2.60 2

 دائسا 2.45 2.5 أتعامل بإيجابية مع الثشاء والشقج. 5
 دائسا 2.52 2.5 مع السذكبلت الدمػكية التي ترجر مغ األشفاؿ. أتعامل بإيجابية 6
 دائسا 2.44 2.5 استخجـ السعمػمات لتعديد الرحة البجنية والعقمية الػقائية لؤلشفاؿ.  7

 دائسا 2.45 2.5 استخجـ السعمػمات الستاحة وأستفيج مشيا في اتخاذ القخارات السشاسبة. 02
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( 0.4خاوح بيغ )تالسحدػبة ت الجرجات متػسصات( الدابق أف 04يتزح مغ الججوؿ )
ميارات السخونة والقجرة عمى التكيف كأحج  السعمسات ( وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات2.5)و

 والتػافق، واتخاذ القخارات لجييغ القجرة عمى التفاوض إذميارات السيارات الحياتية والسيشية، 
حياة مع األدوار والسدئػليات، وقج يخجع الدبب وراء ذلظ إلى الدخعة اليائمة التي تحجث في ال

مع الصخؽ الحجيثة لبلتراؿ  التػافق مشيغ، ومغ ثع يتصمب األمخ العامة نتيجة لمتغيخ التقشي
  .والتعمع والعسل والحياة

، مع ضغػط العسلالتعامل حاجة إلى اكتداب ميارة  ىشاؾؿ اماز وعمى الػجو اآلخخ 
وتصػيخ الحات في  ،ثة في مجاؿ التخرزجيمػاكبة التصػرات الحو  السخونةوكحلظ ميارة 

 .ميارات ومعارؼ القخف الحادؼ والعذخيغ

تبعا تختمف  التػافقوقج يخجع الدبب وراء ذلظ إلى أف ميارات السخونة والقجرة عمى 
ليات السختمفة في مع السدئػ  التػافق، كسا أنيا تخمي في الشياية إلى تحقيق لدشػات الخبخة
، وىشا يبخز دور السذخفة األكاديسية في التجريب السيجاني عمى مع اآلخخيغو  البيئة السحيصة

تػجيو الصالبات السعمسات التػجيو الرحيح، لمتعامل مع األدوار السختمفة، وكيفية مػاجية 
مجاال  لمذظ عمى التػافق الرعػبات ، ألف مغ شأف تمظ الرعػبات أف تؤثخ بسا ال يجع 

عمى التعامل مع السػاقف والسدئػليات التي تقع عمى  غ، مسا يحج مغ قجرتيليغالشفدي 
ا عمى حجوث خمل في مفيػـ غعاتقي ميارات السخونة  تشسيةويسكغ الحات، ، وتؤثخ أيز 

بات مغ ج وصشاعة تحجيات بيغ الصاليبالعسل عمى بخامج تخبػية تدداد تعقيجا بالتجر والتػافق 
 .يخ شخيقة عسميغيأجل تغ
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 .مهارات المبادرة والتهجيه الذاتي مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 3-2

 (17جدول )

الحياتية  قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات المبادرة والتهجيه الذاتي كأحد المهارات
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا والمهنية

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.65 5.5 بسعاييخ ممسػسةفي مجاؿ التخرز أضع أىجافا  0
 أحيانا 2.45 5.5 في مجاؿ التخرز.أسعى إلى تشسية التعمع الحاتي  0
 كثيخا 2.57 5.6 .في التخرزبيغ األىجاؼ قريخة السجػ وشػيمة السجػ وازف أ 5
أشارؾ في السؤتسخات والشجوات والسمتكيات العمسية لبلستدادة واالشبلع  2

 عمى السدتججات في مجاؿ التخرز.
 كثيخا 0.25 2.0

في أسعى إلى استكذاؼ وتػسيع التعمع الذخري الكتداب الخبخات  3
 مجاؿ التخرز.

 كثيخا 2.47 2.0

 دائسا 2.43 2.5 في مجاؿ التخرز.تحقيق الشجاح وتجاوز العكبات لأحفد نفدي  4
 دائسا 2.44 2.5 .أستفيج مغ الخبخات الدابقة مغ أجل تحقيق التقجـ في السدتقبل 5

 دائسا 2.37 2.2 أؤمغ أف التعمع عسمية مدتسخة مجػ الحياة. 6
 دائسا 2.37 2.2 .التخرز دوف إشخاؼ مباشخأرتب األولػيات والسياـ في مجاؿ  7

 دائسا 2.60 2.3 أحجد أولػياتي وأنجدىا دوف إشخاؼ. 02

( و 5.5الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )الدابق أف  (05يتزح مغ الججوؿ )
وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات السبادرة والتػجيو الحاتي كأحج السيارات الحياتية ( 2.3)

وقج يكػف الدبب وراء ذلظ سعي مذخفات التجريب السيجاني وكحلظ وحجة الخخيجات والسيشية، 
الكتداب الخبخات في مجاؿ التعمع، والسذاركة  سدتسخالع يعمى التعمالصالبات قجرة إلى تشسية 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1510 

 2222ديسمتر  -2(، ج4)2مجلة بحوث ودراسات الطفولة،    

صػيمة التحقيق األىجاؼ ل تحجيج األولػياتوتشسية قجرتيغ عمى  والسمتكيات العمسية، جوراتالفي 
 وقريخة السجػ.

في مجاؿ وضع أىجاؼ حاجة إلى اكتداب ميارة  اؿ ىشاؾوعمى الػجو اآلخخ ماز 
في مجاؿ التخرز، وقج يخجع تشسية التعمع الحاتي  ، وكحلظ ميارةبسعاييخ ممسػسةالتخرز 

الدبب وراء ذلظ إلى حاجة الصالبات إلى مسارسة التػجيو الحاتي أثشاء دراستيا بالكمية، ومغ ثع 
عزػ ىيئة التجريذ في كافة السقخرات تػفيخ قجر مشاسب مغ الحخية لكل  يقع عمى عاتق

لجور، ومسارسة التجريذ شالبة لسسارسة السبادرة والتػجيو الحاتي، وتػفخ أنذصة مشاسبة كمعب ا
 .السرغخ، وأؼ نذاط يخمق ليا فخصا لسسارسة التػجيو الحاتي والسبادرة

 .مهارات القيادة والمدئهلية مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 3-3

 (18جدول )

الحياتية  قيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات القيادة والمدئهلية كأحد المهارات
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا والمهنية

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.36 5.0 ألتـد بالسدئػليات التي تقع عمى عاتقي بالتخرز. 0
 أحيانا 2.62 5.5 .تحقيق األىجاؼساليب أل في التخرززمبلئي  وجوأ 0
أعسل عمى تحميل وتقييع أفكار زمبلئي مغ أجل تحديغ  5

 وتعديد الجيػد الخبلقة في مجاؿ التخرز
 أحيانا 2.67 5.5

 كثيخا 2.52 5.7 أفدخ السعمػمات واستخمز الشتائج استشادا إلى أفزل البجائل 2
 كثيخا 2.37 2.0 .لتحقيق مصالب اآلخخيغ في مجاؿ التخرزأترخؼ بسدئػلية  3
 كثيخا 2.37 2.0 ولػائح تشطيع العسل في مجاؿ التخرز. بقػانيغألتـد  4
 دائسا 2.52 2.5 .في مجاؿ التخرز أستجيب بعقمية متفتحة ألفكار وقيع مختمفة 5
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الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 دائسا 2.47 2.5 .في مجاؿ التخرزأحتـخ الثقافات السختمفة  6
 دائسا 2.42 2.4 .في مجاؿ التخرز أترخؼ بأخبلؽ في السػاقف السختمفة 7

 دائسا 2.42 2.4 مذتخؾ.زمبلئي لتحقيق ىجؼ لجػ قػة الأستفيج مغ نقاط  02

       السحدػبة تتخاوح بيغ الجرجات متػسصات ( الدابق أف 06يتزح مغ الججوؿ )
( وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات بعس السيارات التي يدتصعغ مغ خبلليا 2.4)(  و5.0) 

في ميارات القخف مسارسة سمػؾ الكيادة والسدئػلية كأحج ميارات السيارات الحياتية والسيشية 
وقج يخجع ذلظ إلى تمقي الصالبات السعمسات تجريبات بيجؼ التييئة لمعسل الحادؼ والعذخيغ ،

مغ أبخز الشتائج الستختبة عمييا تشسية قجرة و  أثشاء فتخة التجريب السيجانيفي رياض األشفاؿ 
مع الصفل أو الترخؼ بأخبلؽ السشطسة لمعسل، و االلتداـ بالقػاعج والقػانيغ الصالبات عمى 

 الكيع واألفكار السختمفة.و ، واحتخاـ الثقافات أسختو وكحلظ السعمسات وإدارة الخوضة

تزح القجرات الكيادية عشج الصمبة الحيغ يطيخوف قيادة توفي ىحا الرجد يسكغ أف 
كاديسية او اجتساعية ضسغ السجسػعة وتتزسغ التفاعل مع اآلخخيغ وضبط الحات وتػجيو أ

 (73-75 :0200،)نخمةالعسل االجتساعي العاـ. 

وعمى الػجو اآلخخ أضيخت نتائج البحث أف الصالبات السعمسات تخرز رياض 
 األفكار،وكحلظ ميارة تحميل وتقييع  بالسدئػليات،سػ ميارة االلتداـ أشفاؿ في حاجة إلى ن

مغ السيارات السيسة  ، وتعجتحقيق األىجاؼمغ أجل  في التخرز الدمبلء وميارة التأثيخ عمى
في عرخ السعخفة، وقج يخجع ذلظ إلى قمة خبخة الصالبات السعمسات في العسل بخياض 

بعس التي بيشت افتقار السعمسيغ ( 0205، بعصػطدراسة )وقج اتفقت في ىحا مع ، األشفاؿ
 السيارات السيسة كالقجرة عمى التأثيخ عمى األخػخيغ. 
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 .مهارات اإلنتاجية والمحاسبية مدتهى اكتداب الطالبات المعممات 3-4

 (19جدول )

الحياتية  المهاراتقيمة المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لمهارات اإلنتاجية والمحاسبية كأحد 
 في مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين بعد ترتيبها تراعديا والمهنية

الػسط  العبارات ـ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 أحيانا 2.65 5.0 أتداءؿ حػؿ األفكار الججيجة التي يصخحيا زمبلئي بالتخرز. 0
 أحيانا 2.37 5.5 التخرز أتابع تشفيحه.عشجما أتخح قخار حل مذكمة ما في مجاؿ  0
 أحيانا 2.37 5.5 .أشخح التداؤالت التي تػضح وجيات الشطخ وتؤدؼ ألفزل الحمػؿ 5
 كثيخا 2.67 2.0 وأسعى لتحقيق نتائج مخغػبة. في مجاؿ التخرزأحجد أولػيات العسل  2

 كثيخا 2.45 2.0 .أنجد السياـ في مجاؿ التخرز في الػقت السشاسب ليا 3
 دائسا 2.47 2.0 .أمتمظ نطخة ثاقبة في الحكع عمى األمػر 4
 دائسا 2.64 2.5 .أشخؾ جسيع زمبلئي في صقل الشجاح وتحديشو مع مخور الػقت 5
أضع أىجافا في مجاؿ التخرز وأسعى إلى تحكيقيا حتى في ضل  6

 وجػد عكبات وضغػط تشافدية
 دائسا 2.40 2.5

 دائسا 2.43 2.5 .بو مغ أعساؿ في مجاؿ التخرزأتحسل مدئػلية ما أقـػ  7
 دائسا 2.45 2.4 .بالتخرز أتابع التقجـ الحؼ تع إحخازه في تحقيق األىجاؼ 02

( و 5.0( الدابق أف الستػسصات السحدػبة تتخاوح بيغ )07يتزح مغ الججوؿ )
( وبحلظ يتبيغ اكتداب الصالبات ميارات اإلنتاجية والسحاسبية كأحج ميارات السيارات 2.4)

وقج يخجع الدبب وراء ذلظ إلى دور السذخفة األكاديسية البارز في تشسية الحياتية والسيشية، 
الستختبة عمى ذلظ،  ، وتحسل كافة السدئػلياتىجاؼتحقيق األ نحػ دافعية الصالبات السعمسات

لستابعة مجػ تقجميا في تحقيق األىجاؼ، وإصجار  الستاحة فزبل عغ استثسار اإلمكانيات
 ضغػط تشافدية. حتى في حاؿ وجػداألحكاـ التي تداعجىا عمى تشطيع العسل 
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مغ ع الدمػؾ أف عسمية الحكع تداعج عمى تشطي "بانجورا "ألبختيخػ وفي ىحا الرجد 
عمى األىجاؼ التي بشاء  عسموويحكع عمى قيسة  ،ذاتو يتأملفاإلنداف  ،التػسط السعخفي خبلؿ

السعاييخ الذخرية و  ،عسمية عمى الكيسة اإلجسالية لمشذاطىحه الوتتػقف  ،لشفدو حجدىا
 (040-042 :0225، والسخجعية. )أحسج

تػجيو التداؤالت، وكحلظ ميارة وعمى الػجو اآلخخ مازلغ في حاجة إلى اكتداب ميارة 
القخارات، وقج يكػف الدبب وراء ذلظ عجـ اعتياد الصالبة عمى التخصيط السدبق  اتخاذمتابعة 

لكل ما تشفحه مغ مياـ وقخارات بسا فييا شخح األسئمة، وقج يكػف الدبب أيزا ناتج مغ قمة 
، وقج يكػف ناتج مغ شعػر مغ السيارات السيسة لشجاح أؼ معمع الخبخة ألف ىاتيغ السيارتيغ

 تحتاج إلىاألسئمة التي  الصالبة السعمسة بالخلبة أو الخجل مغ إلقاء األسئمة، حيث أف شخح
وقج اتفقت في ىحا مع ، حقائقالسعمػمات والاستجعاء  تتصمب قجرات عقمية أعمى مغالتفكيخ 

كالقجرة عمى شخح  ( التي بيشت افتقار السعمسيغ بعس السيارات السيسة0205دراسة )بعصػط، 
 وجيات الشطخ السختمفة. 

 (4شكل )
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 (21جدول )

المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري ألبعاد المهارات الحياتية والمهنية كأحد مجاالت مهارات القرن 
 الحادي والعذرين

السجاؿ 
 الخئيدي

الػسط  السجاالت الفخعية
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

السيارات 
 الحياتية والسيشية

 كثيخا 4.4 5.6 السخونة والقجرة عمى التكيف
 كثيخا 3.57 5.7 السبادرة والتػجيو الحاتي

 كثيخا 3.07 2 والكيادة والسدئػلية
 كثيخا 3.26 2 واإلنتاجية والسحاسبية

ميارات اإلنتاجية  ىػ ( أف2التخصيصي ) والذكل ( الدابق ،02مغ ججوؿ ) تبيغ
ميارات  سايميي حيث االكتداب ، مغ متػسط األعمىىسا والسحاسبية والكيادة والسدئػلية 

، ويتزح تحقيق جسيع السجاالت  السخونة والقجرة عمى التكيف ثع ،السبادرة والتػجيو الحاتي
لحياتية في السجاؿ الثالث بسكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ وىػ السيارات االفخعية 

بجرجة كبيخة ، وقج يكػف الدبب وراء ذلظ  البحث خبلؿ تحميل استجابات عيشة والسيشية مغ
إلى تمقي الصالبات السعمسات السديج مغ السداعجات مغ وحجة الخخيجات ، وكحلظ وحجة 

مداعجة لصالبات السعمسات األنذصة الصبلبية، ولجشة التجريب السيجاني وتيجؼ جسيعيا إلى 
بشجاح مع  والتػافقتحسل السدئػلية، ، وتشسية مياراتيغ عمى الحات ومعخفة قجراتيغعمى فيع 

 .ضغػط الحياة والعسل والتفاعل مع التصػرات الحجيثة

 قياس درجة إلى التي ىجفت (0202وسعادة ، )عبيجات قج اتفقت في ىحا مع دراسةو 
عمى ميارة االتراؿ  اكتداب السيػارات الحياتيػة لػصمبة الجامعات األردنية، واقترخت

مغ الدشة  شالبا (228)قػاميا  عمى عيشة انةاستخجاـ استب، بوالسبادرة واإلبجاع والتكشػلػجيػا
لجػ الصبلب،  وتػصمت الجراسة إلى أف معجؿ اكتداب السيارات الحياتية متقارب الخابعة،
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 ظ إلى تػجيات صانعي القخار في التعميع العالي نحػ تحديغ نػعية التعمػيعويعدػ ذل
 .والستعمسيغ

 (5شكل )

 
 (21جدول )

 المتهسط الحدابي واالنحراف المعياري لمدرجات الكمية لجميع مجاالت مقياس مهارات القرن الحادي والعذرين

الػسط  السجػػػػػاالت الخئيدية
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

درجة 
 التصبيق

 كثيخا 06.33 5.5 ميارات السعمػمات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجيا
 كثيخا 02.22 5.7 السيارات الحياتية والسيشية
 كثيخا 05.24 2 ميارات التعمع واالبتكار

 ىػ ميارات التعمع واالبتكار ( أف3التخصيصي ) والذكل ( الدابق،00مغ ججوؿ ) تبيغ
في الجرجات الكمية بجسيع مجاالت مكياس ميارات القخف  االكتدابحيث  مغ متػسط األعمى

 السيارات الحياتية والسيشية ويميو يميو البحث، مجسػعة استجابات الحادؼ والعذخيغ مغ
ومغ ثع كذفت نتائج البحث الحالي عغ تستع ، مات ووسائل اإلعبلـ والتكشػلػجياميارات السعمػ 

غ ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ في الجرجة الكمية عمى الصالبات السعمسات بجرجة مشاسبة م
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مكياس ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ الحؼ تع تصبيقو في ىحه البحث، وبالخغع مغ افتقارىغ 
لبعس السيارات الفخعية، لكغ الجرجة الكمية تذيخ إلى أف الصالبات السعمسات تخرز رياض 

تي تؤىميغ لمعسل والحياة في القخف الحادؼ مغ السيارات الكبيخ األشفاؿ يتستعغ بقجر 
 والعذخيغ.

وقج يخجع ذلظ إلى خرػصية التخرز الحؼ التحقغ بو، حيث أف متصمبات ميشة 
معمسة رياض األشفاؿ تختمف عغ متصمبات أؼ ميشة تجريذ أخخػ، فسعمسة رياض األشفاؿ 

جدسات، وتدتعيغ بػسائل معمسة شاممة، تتستع بسيارات فشية في صشاعة الػسائل التعميسية والس
التكشػلػجيا الحجيثة في عخض بعس األنذصة، وتذارؾ شفل الخوضة في المعب والغشاء 
والجخؼ وقخاءة القرز ولعب األدوار وغيخىا، ومغ أبخز مقػمات الذخرية التي تستمظ 

يصة مع البيئة االجتساعية السح والتػافقميارات القخف الحادؼ والعذخيغ، قجرتيا عمى التآلف، 
وإمكانية  ،ومع ذوبيا لتعير في سبلـ مع الشفذ ُمثمى، كسا أف لجييا القجرة عمى التستع بإرادة 

 مػاجية السذكبلت التي تعتخضيا بذكل ناجح.

تحديغ أداء الصالبات السعمسات في نقاط الزعف  يشبغيوعمى الػجو اآلخخ تخػ 
 & Hoaglund) دراسةي مع نتائج ، وقج اتفق البحث الحالالفخعية التي تع مشاقذتيا مغ قبل

et al,2014)   لمسعمسيغ التعمع بخنامج لتصػيخ ميارات البلـز الجعع تػفيخ ضخورة بيشتالتي 
 Witte & et) دراسةاتفقت كحلظ مع و ، والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات ضػء عمى الجامعييغ

al., 2015) في  والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات لتجريذ مقخرات وجػد عجـ التي أضيخت
 تصػيخالتي بيشت أف االىتساـ ب (Farisi, 2016) ودراسة, السدتقبل في السعمسيغ إعجاد بخامج
 التعمع ميارات( وىى الخقسي العرخ والعذخيغ في الحادؼ القخف  لسعمع أساسية ميارات ثبلث

 إلى يؤدػ )والسيشية الحياتية والتكشػلػجيا، السيارات اإلعبلـ ميارات واالبتكار، السعمػمات،
 .إعجادىع ومشاىج السعمسيغ كفاءات تصػيخ
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إلى ضخورة التي أشارت ( ElHoteby,2018مع نتائج دراسة ) أيزاوقج اتفقت 
العسل عمى تحديغ أداء تجريذ معمسي العمـػ بالسخحمة الستػسصة بسا يتشاسب مع ميارات 

األداء التجريدي لسعمسي العمـػ القخف الحادؼ والعذخيغ، وكاف اليجؼ مغ البحث تقػيع 
بالسخحمة الستػسصة عمى ضػء ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ، تع استخجاـ استبانة ميارات 

( معمسة عمـػ بالسخحمة 35القخف الحادؼ والعذخيغ لجػ معمسي العمػـ عمى عيشة مكػنة مغ )
 الستػسصة بإدارة أبيا التعميسية بسشصقة عديخ.

 

تداؤؿ الخابع والحؼ يشز عمى أنو )ىل تػجج عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ ولئلجابة عمى ال-2
مدتػػ اكتداب الصالبات السعمسات تخرز رياض األشفاؿ بكمية العمػـ واآلداب بذخوره 

الستفػؽ  ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ ونسػ ميارات التفكيخ الشاقج لجػ شفل ما قبل السجرسة
 .التالي( 00تباط الخصي البديط لبيخسػف، انطخ ججوؿ )دراسيا؟( تع حداب معامل االر 

 (22جدول )

مرفهفة معامالت ارتباط بيرسهن بين مدتهى اكتداب الطالبات المعممات تخرص رياض األطفال مهارات 
 )الدرجة المتفهق دراسيا القرن الحادي والعذرين ونمه مهارات التفكير الناقد لدى طفل ما قبل المدرسة

 الفرعية(الكمية والمجاالت 

 معامبلت االرتباط السجاالت الفخعية
ميارات 
 التحميل

ميارات 
 االستقخاء

ميارات 
 االستجالؿ

ميارات 
 االستشتاج

ميارات 
 التقييع

الجرجة 
 الكمية

 *2.22 **2.32 **2.30 **2.32 **2.25 *2.57 االبجاع واالبتكار
 **2.33 **2.50 **2.40 **2.22 **2.27 **2.30 االتراؿ والتعاوف 

 **2.30 **2.42 *2.20 **2.35 **2.27 **2.22 حل السذكبلتو التفكيخ الشاقج
 **2.50 **2.37 **2.25 **2.30 *2.54 *2.57 التعمع واالبتكارلسيارات الجرجة الكمية 

 **2.42 **2.45 **2.23 **2.26 *2.57 **2.45 الثقافة السعمػماتية
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 *2.22 **2.35 **2.22 **2.32 *2.55 *2.57 الثقافة التكشػلػجية
 **2.23 **2.33 **2.26 *2.53 **2.36 *2.52 الثقافة اإلعبلمية

سيارات السعمػمات ووسائل لالجرجة الكمية 
 اإلعبلـ

2.22* 2.20* 2.22** 2.20* 2.30** 2.52** 

 **2.37 **2.45 **2.24 **2.27 **2.34 **2.26 السخونة والقجرة عمى التكيف

 **2.33 **2.55 **2.53 *2.57 **2.44 **2.37 السبادرة والتػجيو الحاتي
 **2.32 **2.42 **2.24 **2.57 *2.22 *2.52 والكيادة والسدئػلية

 **2.24 **2.40 **2.30 *2.20 **2.26 **2.25 اإلنتاجية والسحاسبية

 **2.66 **2.47 **2.23 **2.23 **2.25 *2.20 سيارات الحياتية والسيشيةلمالجرجة الكمية 
ميارات القخف  الجرجة الكمية لسكياس

 الحادؼ والعذخيغ
2.24** 2.57* 2.57* 2.26** 2.34** 2.30** 

 2.20** داؿ عشج                     2.23*داؿ عشج 

ارتباشيو مػجبو دالة  عبلقةوجػد  ( الدابق وجػد عبلقة00يتزح مغ الججوؿ )
مصالبات السعمسات تخرز رياض اشفاؿ ل ودرجات األبعاد الفخعيةفي الجرجة الكمية  احرائيا

درجات أشفاؿ ما قبل السجرسة الستفػقيغ  وبيغميارات القخف الحادؼ والعذخيغ عمى مكياس 
أؼ أنو كمسا ارتفع مدتػػ اكتداب الصالبات  ميارات التفكيخ الشاقج مكياس عمى دراسيا

درجات األشفاؿ الستفػقيغ دراسيا  عمى إثخىاارتفع السعمسات لسيارات القخف الحادؼ والعذخيغ 
 .عمى مكياس ميارات التفكيخ الشاقج

اكتداب الصالبات السعمسات ميارات القخف الحادؼ  أفوقج تخجع ىحه الشتيجة إلى 
والعذخيغ، مغ الػسائل التي تداعجىغ عمى تصػيخ أنفديغ، وتديج مغ تصمعيغ لمبحث 

لتشسية ميارات  ججيجة معصيػات افةضإالتي مغ شأنيا ت لسعمػماإلى السعخفة واالػصػؿ و 
تقبل وجيات نطخىع، والدعي نحػ تقجيع أنذصة احتخاـ و ، فزبل عغ الستفػقيغ دراسيا األشفاؿ

 ييع.لج واالستقخاء االستقرػاءالتحميل و روح في تشسية  تديع
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التقميجية التعمع جراساتو إلى عجـ ججوػ أساليب ب "ثػرنجايظ" وعمى الػجو اآلخخ وضح
أف الذائعة  األخصاء أف مغ أيزايزيف فعاليتيا، و كخ شيو  والسحاضخة، عمى اإللقاء ةالقائس
سعمػمات الحقائق و بالالسعمسيغ غيخ السؤىميغ تخبػيا معخفة األشفاؿ السػىػبيغ أو بعس  يتػقع

 مغ شأنو تحقيقعسمية التعمع الفعاؿ الحؼ ب التي يمقػنيا، في حيغ أف ما يحجث ال عبلقة لو
 (52: 0226)قاسع، . شفاؿالشسػ التخبػؼ لؤل

أف اكتداب الصالبات السعمسات ميارات القخف وقج يكػف الدبب وراء تمظ الشتائج أيزا 
أنذصة ربط داعجىغ عمى تالتي الخئيدة السؤثخة والفاعمة السيارات  الحادؼ والعذخيغ تعج مغ

فزبل ، وإبجاع بجقة  التعبيخ عغ رأيوييسيا و تق أساليب ، وتػجييو إلىالػاقعية بيئة الصفلب التعمع
عغ أف ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ ىي  السرجر الخئيذ لمقػة السعخفية ألؼ مجتسع 

لتشسية ميارات التفكيخ  دةدر الخئياالسرأحج متصػر ، وبالخغع مغ أف الصالبات السعمسات ىع 
ومداعجتيع عمى اختيار  ،احتخاـ آراء األشفاؿغ يقع عمى عاتقيلكغ الشاقج لجػ األشفاؿ، 

 تسيمة األفزل أثشاء التعبيخ عغ الخأؼ، مغ خبلؿ استثسار استخاتيجيات التعديد لتثبيالػ 
 االستجابات .

إلى تكخار  الصفل ميل "ثػرنجايظ"قانػف األثخ عشج  وبشاء عمى تمظ السعصيات يبيغ
الخضا واالرتياح مغ الدخور و قتخف بحالة مغ ي الحؼ فالدمػؾ ثػاب، ايتبعي االستجابة التي

بلستجابة تحكخ الصفل ل يديج مغبيغ السثيخ واالستجابة مسا التي تحجث الخابصة  تقػيةشأنو 
 (45: 0226السػقف. )قاسع، يتكخر  عشجماحجوثيا  يا واشخادتثبيتو 

 مغ عجد أف ىشاؾ (Faulkner & Latham, 2016:137)وعمى ىحا فقج أشارت دراسة 
 وىي أال والعذخيغ الػاحج القخف  معمع تػاجو التي لتحجياتا

 في ويسشحو األىسية والتقشية العمع أفخزه ما إلى وبيئتو السجتسع حاجة يخاعي أف .0
 .التجريذ
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 .القخار صشع والتعاوف في ججيجة معمػمات وخمق بالسداعجة عمى التحريل ييتع أف .0
 .التعميسية العسمية إثخاء في وتػضيفو التقشي التقجـ عمى استثسار قادرة عقمية يستمظ أف .5
 .الججيجة السعمػمات مع تعمع مشاسبة استخاتيجيات يزع أف .2
 .السعقجة السذكبلت حل أجل مغ السعمػمات مغ شخؽ االستفادة ميارات تصػيخ .3

 توصيات البحث

 القخف  ميارات ي ضػءف خخيجات رياض األشفاؿ أداء لتصػيخ تجريبية دورات إقامة .0
 ، لتشعكذ برػرة إيجابية عمى تصػيخ ميارات التفكيخ الشاقج لجؼ الصفل.والعذخيغ الحادؼ

وإضافة مقخرات تيتع  لمصفػلة السبكخة التخبية كمياتبخصة رياض األشفاؿ  تصػيخ .0
بتشسية جسيع ميارات القخف الحادؼ والعذخيغ لجػ الصالبات بػجو عاـ، وميارات التفكيخ الشاقج 

 بػجو خاص. لجػ شفل ما قبل السجرسة
معمسات رياض  أداء تصػيخ العسل لسشاقذة سبل السؤتسخات وورش مغ عجيجال إجخاء .5

 .والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات األشفاؿ في ضػء
والعذخيغ  ميارات القخف الحادؼجسيع تػفيخ أدلة لمتجريب السيجاني تيتع بتشسية  .2

 .وقياسيا
 التفكيخ الشاقج عشج األشفاؿميارات جسيع تػفيخ أدلة لمتجريب السيجاني تيتع بتشسية  .3

 .وقياسيا

 حبوث مكرتحة

فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى التعميع السعكػس في تشسية ميارات القخف الحادؼ  -0
 والعذخيغ لجػ معمسات رياض األشفاؿ.

 ضػء عمى معمسات رياض األشفاؿ تجريذ ميارات لتصػيخ مقتخح بخنامج فاعمية -0
 .والعذخيغ القخف الحادؼ ميارات
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 التفكيخ الشطخية والتصبيق. عساف: دار السيدخة. ع(. تعمي0225)، دمحم. ونػفل ، صالحجادو أبػ

 .مخكد اإلسكشجرية اإلسكشجرية: الذخرية. ة(. سيكػلػجي0225)كامل. أحسج، 

السجرسة السػىػبيغ  ( . قائسة تذخيز أشفاؿ ما قبل 0202أحسج، سييخ وحافع، بصخس. ) 
 كخاسة التعميسات. القاىخة: مكتبة األنجمػ. –

( . فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى األنذصة الستكاممة في اكتداب 0207)إسساعيل، أميخة. 
، كمية دكتػراه  أشخوحة الشاقج،أشفاؿ الخوضة لبعس السفاليع البيػلػجية وتشسية التفكيخ 

 جامعة بشي سػيف.التخبية، 

 نطخ وجية مغ والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات اكتداب مجػ (.0205). صفاء ،بعصػط
 وعمع التخبية في عخبية دراسات مجمة شيبة. بجامعو الفشية التخبية قدع وخخيجات خخيجي
 .526-550 (،67)0 الشفذ،

 لمشذخ. يماى اإلسكشجرية: السػىػب. لالصف (.0227) شخيف. وخسيذ، ىالة وانى،الجخ 
السعمػماتي بجامعة السمظ عبػج العديػد شػصخ  (. الػعي0227. )والعسػدؼ، ىجػ عدةجػىخؼ، 

دراسػات عخبيػة السدػتقبل. مجمة دراسة تقييسية لمػضع الػخاىغ واستذخاؼ أسػذ  :الصالبػات
 .62-02،(2)02في السكتبػات والسعمػمػات ،

 : دار الفكخ.ف. عساإلى التخبية الخاصة ل(. السجخ0227)الخصيب، جساؿ والحجيجؼ، مشى. 

مجمة  .: إشار عسل لمتعمع مغ أجل السدتقبل00ميارات القخف الػ  .(0206) .ساما، خسيذ
 .045-027 (،50) 6، الصفػلة والتشسية
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مجمة والشفدية والتخبػية.  االجتساعيةاألبعاد  الجراسي:التفػؽ  (.0200)سحػاف، عصا هللا. 
 .045-030(، 6)5والشفدية،الحكسة لمجراسات التخبػية 

مجمة (. التفػؽ الجراسي في ضػء االستخاتيجيات الحجيثة لمتعميع. 0202سحػاف، عصاء هللا. )
 .000 – 024، (07) ،والشفديةالحكسة لمجراسات التخبػية 

 العخبية المغة كتاب في والعذخيغ الحادؼ القخف  ميارات تزسيغ ػمج (.0202) سعج. الديبيو،
 التخبػية العمػـ مجمة .0207-0206 الجراسي العاـ األردف في األساسي الدادس لمرف

 .45-23(،3)2والشفدية،
 (. رعاية الستفػقيغ والسػىػبيغ والسبجعيغ. القاىخة: مكتبة الشيزة.0220)شقيخ، زيشب. 

مقتػػخح لػجمج ميػػارات القػػخف الحػادؼ والعذػػخيغ فػي مشػػاىج العمػػػـ  رإشػا(. 0202)شػمبي، نػػػاؿ. 
 .55-0(،02)5السجمة الجولية التخبػية،  .بالتعميع األساسي في مرخ

أثػػػػخ بخنػػػػامج تعميسػػػػي محػسػػػػب فػػػػي التحرػػػػيل  (. 0206 ىػػػػاني. ) ،يػػػػػنذ ووشػػػػاح، الصخاونػػػػة
األكػػاديسي وتشسيػػة ميػػارات التفكيػػخ الشاقػػج لػػجػ شػػبلب الرػػف الدػػابع األساسػػي فػػي مبحػػث 

 .35 – 20 (،2) 23التاريخ. دراسات العمـػ التخبػية، 

الجراسػػي لػػجػ  وعبلقتػػو بػػالتفػؽ . اإلبػػجاع الػجػػجاني (0203)أحسػػج.  والسصيػػخؼ،زيػػج  العارضػػي،
 .63-47(، 5)5الكػيت. السجمة العخبية لعمـػ التخبية، الستػسصة بجولة  شبلب السخحمة

الػػشفذ التخبػػػؼ بػػيغ الشطخيػػة والتصبيػػق. بشػػي سػػػػيف: دار  ع(. عمػػ0200)فػقيػػة. ، حعبػػج الفتػػا
 .الشيزة

 لجػ الشاقج التفكيخ (. ميارات0204)عبج السشعع، ثخوت وإسساعيل، عراـ وحسدة، ىجيخ. 
ياط، جامعة دملمػالجيغ. مجمة كمية التخبية  التعميسي بالسدتػػ  الخوضة وعبلقتيا أشفاؿ

0(52) ،0-26. 
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(. السيارات الستػفخة في مخخجات التعمع العػالي 0202)سائجة. وسعادة،  عبيجات، أسامة
 .73-52(، 3)5جػػدة، السػؽ العسل. السجمػة العخبيػة لزػساف  تصمبوبسا  األردني

البكالػريػس بجامعة الدمصاف قابػس  شمبة لجػ السعمػماتي ي(. الػع0200)حسج.  العدرؼ،
 قابػس.. أشخوحة ماجدتيخ، جامعة الدمصاف تكيسيو ةدراس

معالجة  الكذف في( . استخجاـ البشاء العاممي لبصارية  0223)  الجيغ.صبلح عصا هللا، 
 الخخشػـ،ب السيجؼجامعة االماـ  ،بيانات الكذف عغ السػىػبيغ. مجمة عمع الشفذ العخبي

0(2،) 00 -55. 

السشطع ذاتيا وعبلقتو بالتدػيف األكاديسي لجػ الصبلب  ع(. التعم0207)خالج.  عصية،
 .063-040(. 3)05 ،التخبػيةمجمة الجامعة اإلسبلمية لمجراسات  دراسيا.الستفػقيغ 

استخاتيجية بػست وبخيشاف في تجريذ مػضػعات الفدمجة  أثخ (.0207)فخعػف، ابخاليع. 
الحيػانية في تشسية العادات العقمية وميارات القخف الحادؼ والعذخيغ لجػ شمبة عمـػ 
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