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مؤشراث البيئت املعسزة للتفكري النبقد لدي طفل الروضت 
 من وجهت نظر املعلمبث وأوليبء األمىر مبدنيت الريبض

                                     
 إعــداد                                  

 

 صطفي الشنىانًهبنيب منري مد.                                                            
 أستبذ مسبعد بكليت الرتبيت                                                                                 

 سعىد امللك جبمعت - املبكرة الطفىلت قسم                                                                     

                                                  
  مستخمص الدراسة

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير  
الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر بمدنية الرياض, 
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي, كتـ تحديد مجتمع الدراسة بمعممات رياض 

ألطفاؿ بالركضات الحككمية كأكلياء األمكر  بمدينة الرياض  كتـ اختيار عينة ا
( 374عشكائية منيا كفقا ألسمكب العينة العشكئية البسيطة, كبمغت عينة الدراسة  )

مف معممات رياض األطفاؿ بالركضات الحككمية كأكلياء األمكر  بمدينة الرياض, 
( مف 232ركضات الحككمية, ك)( مف معممات رياض األطفاؿ بال222حيث )

كأكلياء األمكر بمدينة الرياض, كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج أىميا أف : 
تقديرات المعممات كأكلياء األمكر بمدنية الرياض ألىمية  أبعاد كمؤشرات البيئة 
المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة جاءت بدرجة مرتفعة بشكؿ عاـ, كما أف 

و اتفاؽ عمى أىمية  أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ ىناؾ شب
الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر بمدنية الرياض في المحاكر 
المختمفة حيث؛ جاء المحكر األكؿ) أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل 

( 3527بة األكلى, بمتكسط حسابي )طفؿ الركضة عمى مستكل الركضة( في المرت
كبدرجة أىمية مرتفعة جدا, كجاء المحكر الثانى )أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة 
لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة عمى مستكل األسرة ( في المرتبة الثانية  بمتكسط 
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( كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاء المحكر الثالث) أبعاد 3544حسابي عاـ )
البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة عمى مستكل  المجتمع( في  كمؤشرات

( كبدرجة تقدير مرتفعة 5, كجكد 45.7المرتبة الثالثة كاألخيرة, بمتكسط حسابي عاـ )
فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ أبعاد 

قد لدل طفؿ الركضة عمى مستكل الركضة عند كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير النا
( لصالح معممات رياض األطفاؿ, كجكد فركؽ ذات داللة 5.4.مستكل داللة )

إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة 
المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة عمى مستكل األسرة عند مستكل داللة 

لصالح أكلياء األمكر, ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات  (5.4.)
معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد 
لدل طفؿ الركضة عمى مستكل المجتمع, ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

د كمؤشرات البيئة المعززة استجابات معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ أبعا
لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة لبلستبانة ككؿ لصالح معممات الركضة عند مستكل 

 (5.45.داللة )
 

 أولياء األمور .  –معممات الروضة  -الكممات المفتاحية: التفكير الناقد
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Indicators of an environment enhancing critical thinking 
 among  kindergarten children from the point of view of 

teachers and parents in Riyadh 
 

Dr. Hania Mounir Mustafa Al-Shanawany 
 

Abstract : 
        The current study aimed to identify the dimensions and 
indicators of the environment that enhances critical thinking of 
the kindergarten child from the point of view of teachers and 
parents in the city of Riyadh, and the study used the 
descriptive approach, and the study population was determined 
by kindergarten teachers in government kindergartens and 
parents in Riyadh city, and a random sample was chosen 
according to the sample method Simple randomization, and the 
study sample reached (473) kindergarten teachers in 
government kindergartens and parents in Riyadh, where (228) 
kindergarten teachers in government kindergartens, and (245) 
parents in Riyadh.  
        The study found a set of results, the most important of 
which are: The assessments of teachers and parents in the city 
of Riyadh of the importance of the dimensions and indicators of 
the environment promoting critical thinking in the kindergarten 
child came in a high degree in general, and there is almost 
agreement on the importance of the dimensions and indicators 
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of the environment enhancing critical thinking of the 
kindergarten child from the teachers' point of view And parents 
of the city of Riyadh in the various axes where: The first axis 
(Dimensions and indicators of an environment enhancing 
critical thinking of the kindergarten child at the kindergarten 
level) came in first place, with an average of (4.57) and a very 
high degree of importance, and the second axis (dimensions 
and indicators of the environment enhancing critical thinking of 
the kindergarten child at the family level) came in the rank The 
second with a general arithmetic mean (4.11) and with a very 
high grade. The third axis (Dimensions and indicators of the 
environment enhancing critical thinking of the kindergarten child 
at the community level) came in the third and last place, with a 
general arithmetic average (3.97) and with a high degree of 
appreciation, and the presence of statistically significant 
differences in the responses of kindergarten teachers and 
parents about the dimensions and indicators of the environment 
that enhance critical thinking The kindergarten child at the 
kindergarten level has a significance level (0.01) in favor of 
kindergarten teachers, and there are statistically significant 
differences in the responses of kindergarten teachers and 
parents about the dimensions and indicators of the environment 
promoting critical thinking of the kindergarten child at the family 
level at a significance level (0.01) for the benefit of parents 
There are no statistically significant differences in the 
responses of kindergarten teachers and parents about the 
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dimensions and indicators of the environment that promotes 
critical thinking in the kindergarten child at the community level. 
There were no statistically significant differences in the 
responses of kindergarten teachers and parents about the 
dimensions and indicators of the environment promoting critical 
thinking in the kindergarten child to the whole questionnaire in 
favor of kindergarten teachers at a significance level (0.01). 
 
Keywords: critical thinking - kindergarten teachers - parents. 

 
  



 مؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدى طفؿ الروضة
 

 - 6 - 

 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

 ػػػػػةػػدمػػػػػػػػػػقػػم
ميارات التفكير عند طفؿ الركضة أمران في غاية األىمية؛ فيك  ُتَعدُّ عممية تنمية      

طفؿ الركضة مف خبلليا مف إيجاد حمكؿ لممشكبلت التي تكاجيو,  كسيمة يتمكَّف
استكشاؼ الطفؿ جكانب اإلبداع المكجكدة لديو, كيكجد العديد مف  باإلضافة إلى
تنمية تفكير طفؿ  ُيمكف إتباعيا كالتي مف شأنيا أف ُتساىـ في األساليب التي

الركضة 5 كىذه األساليب يتحكـ في جزء كبير منيا معممات الركضة أكال , ثـ األسرة 
 كاألىؿ ثانيا 5 

كيشير معظـ العمماء إلى أف االىتماـ بالطفكلة يعد مف أىـ المعايير التي تقاس 
عدادىـ لمكاجية الحياة يعد اىتمامان  ضركريان  بيا تقدـ األمـ, حيث إف تربية األطفاؿ كا 

بكاقع الدكؿ كمستقبميا, كجدير بالذكر أف مف أىداؼ مرحمة رياض األطفاؿ تنمية 
كالتفكير الناقد نكع مف أنكاع التفكير الذم لو , المفاىيـ كميارات التفكير لدل الطفؿ

فكائد جميمة لمنجاح في الحياة العصرية المعقدة التي تتطمب الكثير مف الميارات حيث 
كـ عمى األمكر حكمان صحيحان كيتخذ قرارات صائبة بشكؿ منطقي يجعؿ الفرد يح

 (2.425كمف ثـ القدرة عمى المشاركة الفعالة في المجتمع5 )المنير, 
فالقدرة عمى التفكير الناقد مطمبا ميما لجميع فئات المجتمع, فالفرد الذم يمتمؾ 

اتخاذ قرارات صائبة مثؿ ىذه القدرة يككف مستقبل في تفكيره, كمراقبا لو, كقادر عمى 
في حياتو, كبرغـ النمك كالتطكر الحاصميف عند األفراد في المجتمع كالتكيؼ الحاصؿ 
مع المستجدات الثقافية, إال أف األكثر أىمية يكمف في تنمية الرغبة كالقدرة عمى 
التفكير الناقد, مف أجؿ بناء الشخصية المكضكعية, كتحقيؽ المكاطنة كالمشاركة 

 (2.425) يكنس, 5 الديمقراطية
كما تشكؿ ميارات التفكير الناقد ُبعدان ميما في حياة األطفاؿ, لما تمثمو ميارات 
التفكير الناقد مف أىمية بالغة في تحصينيـ ضد التغيرات المتسارعة التي تشيدىا 
األلفية الثالثة في مختمؼ نكاحي الحياة, إذ يتعرض ىؤالء األطفاؿ إلى أنكاع متباينة 

مكمات التي يتمقكنيا أك يحصمكف عمييا مف مصادر كثيرة, كفي أحياف أخرل مف المع
تككف ىذه المعمكمات سمتيا التناقض, األمر الذم يقتضي مف أطفاؿ الركضة  
ممارسة مجمكعة مف ميارات التفكير المتمثمة في التحميؿ, كاالستقراء, كاالستدالؿ, 
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رات التفكير الناقد التى تساعد عمى كاالستنتاج, كالتقكيـ, كالتي تشكؿ بمجمميا ميا
 (2.4.5خمؽ شخصية مستقمة قادرة عمى المشاركة الديمقراطية كالعطاء )عبداهلل, 

كأكدت العديد مف الدراسات عمى ضركرة تنمية التفكير الناقد لدل األطفاؿ في 
مرحمة الركضة؛ لخمؽ شخصية مستقمة قادرة عمى المشاركة الديمقراطية كالعطاء 

 ؛ .2.4بالمجتمع5 كمف ىذه الدراسات دراسة كبلن مف: ) محمد,  كالنيكض
 ؛ 2.42؛ خمؼ, 2.43؛ اليكلى, 2.42؛ محمد, 2.42عبد العاؿ, 

 (2.4.5؛ إسماعيؿ, 2.42؛ حمزة, 2.42خفاجى, 
عمى ضركرة تنمية التفكير  .2.4كما أكدت رؤية المممكة العربية السعكدية 

لقيـ اإليجابية لدل األطفاؿ عف طريؽ تطكير الناقد لدل األطفاؿ مف خبلؿ ترسيخ ا
المنظكمة التعميمية كالتربكية بجميع مككناتيا, مما يمكف المدرسة بالتعاكف مع األسرة 
مف تقكية النسيج المجتمعي, مف خبلؿ إكساب األطفاؿ المعارؼ كالميارات 

قيادة )رؤية كاالتجاىات ليككنكا  ذك شخصية مستقمة تتصؼ بركح المبادرة كالمثابرة كال
(, كىذا ىك اليدؼ األساسي الذم 22, 2.47, .2.4المممكة العربية السعكدية

يسعى التفكير الناقد إلى تحقيقو لدل األطفاؿ, فالتفكير الناقد يساعد عمى خمؽ 
شخصية مستقمة تتسـ بركح المبادرة كالقيادة كالتساؤؿ كيتيح لؤلطفاؿ فرص النمك 

اعمية عممية التعمـ, كاستخداـ الميارات العقمية لدل كيزيد مف فكالتطكر كاإلبداع, 
مما , الطفؿ5 كما يساعد األطفاؿ عمى التكيؼ بدرجة كبيرة مع المجتمع كتغيراتو

في بناء جيؿ قادر عمى  .2.4يساعد عمى تحقيؽ رؤية المممكة العربية السعكدية 
 النيكض بالمممكة اجتماعينا كسياسينا كاقتصادينا5

ف معممة الركضة قكة فاعمة في صياغة مستقبؿ الكطف, حيث يقع كترل الباحثة أ
نجاح العممية التعميمية, ليس  عمى عاتقيا العبء األكبر في تحقيؽ أىداؼ الركضة كا 
فقط ليذه المرحمة كلكف أثرىا ينتقؿ إلى جميع المراحؿ األخرل, حيث تتشكؿ في 

 مرحمة الركضة المبلمح األساسية لشخصية الطفؿ5
دكرا ىاـ في خمؽ بيئة صفية تشجع عمى التفكير كتنمى ميارات  كلممعممة

التفكير الناقد لدل األطفاؿ, فمممعممة  دكرا ميـ في بناء بيئة صفية متسامحة تشجع 
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األطفاؿ عمى الحكار كالمناقشة, ككذلؾ مف كاجبيا مساعدة األطفاؿ عمى الشعكر 
ى تكضيح أفكارىـ, مف خبلؿ بأىمية التفكير الناقد كتقدير قيمتو, كأف تشجعيـ عم

إعادة صياغة األفكار كطرح األسئمة المساعدة, ككذلؾ طرح األسئمة التي تستثير 
عممية التفكير الناقد لدل األطفاؿ, كمساعدة األطفاؿ عمى تركيز المناقشة حكؿ 
المكضكع, كما أف لممعممة دكرا ميـ في أف تدؿ األطفاؿ عمى المصادر المتنكعة 

 (235, 3..2تقترح عمييـ كيفية استخداميا) جبر, لممعرفة, كأف 
كتأكيدا لما سبؽ فقد أكضحت العديد مف الدراسات أىمية دكر معممات رياض 
األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير بصفة عامة كميارات التفكير الناقد بصفة خاصة 

؛  2.44لدل األطفاؿ في مرحمة الركضة, منيا دراسة كبلن مف )الحكامدة, أبك شريخ, 
؛ النجار, عبلـ, السيسى,  2.47؛ حمادل,  2.42؛ ؛ الزيات, 2.44الغزيكات, 
 (2.425؛ عبد اهلل, 2.47الحركف, 

كبما أننا نعيش في بيئة اجتماعية تضـ كبلن مف األسرة كالمدرسة كغيرىا مف 
مؤسسات التنشئة االجتماعية, كالشؾ أف ىذه البيئة االجتماعية تؤثر بشكؿ أك بآخر 

نمك شخصية الطفؿ كعمى ما سيككف عميو في المستقبؿ, فالطفؿ يتأثر بالعديد  عمى
مف العكامؿ البيئية االجتماعية التي تنمى مختمؼ جكانب شخصيتو سكاء كاف ذلؾ 
مف الناحية المعرفية أك الميارية أك الكجدانية, كتشكؿ األسرة أكؿ مجاؿ في عممية 

 تربية الطفؿ5
ي تنمية ميارات التفكير لدل األطفاؿ مف خبلؿ تكفير كتمعب األسرة دكرا ىاما ف

المناخ العاطفي المناسب كالمعب ككذلؾ تجييزات المنزؿ, كاحتراـ مختمؼ األسئمة 
التى يطرحيا األطفاؿ, كحرص األسرة عمى تحقيؽ التكازف بيف تنمية شعكر الطفؿ 

ستقبلؿ الذاتي مف باالنتماء لؤلسرة مف جية كتشجيع االىتمامات الفردية كاليكية كاال
 5(Taneri, 2012, 105)جية أخرل

إتاحة  كما يمكف لؤلسرة تنمية ميارات التفكير الناقد لدل األطفاؿ مف خبلؿ
الفرصة ليـ لطرح األسئمة عما يدكر حكليـ, تشجيعيـ عمى التساؤؿ, كاالستماع 
يـ بجدية ألفكارىـ, كاإلجابة عمى أسئمتيـ  دكف إطبلؽ األحكاـ عمييا, إعطائ

الفرصة لمتعبير عف مشاعرىـ كمخاكفيـ كالتجاكب معيـ, مشاركة األطفاؿ في قراءة 
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قصصيـ, كمناقشتيـ في أحداث برامجيـ المفضمة, كاالستفادة مف األمكر الحياتية 
البسيطة لتنمية ميارات التفكير الناقد لدييـ5 كتعزيز األطفاؿ عندما يطرحكف األسئمة 

ا يسيػـ في زيادة ميكليـ اإليجابية نحك التعمـ كينمى أك يفكركف بطريقة صائبػة مم
 (5 .2, 3..2)جبر, ثقتيـ بأنفسيـ كمتعمميف كمفكريف

 ة ػػػكمة الدراسػػػػمش
تعد مرحمة رياض األطفاؿ مف المراحؿ التي تتككف فييا بدايات السمكؾ كالقدرات 

بلع كاالكتشافات االبداعية فيتسـ الطفؿ في تمؾ المرحمة بالخياؿ الكاسع كحب االستط
كتؤدم المعممة دكرا أساسيا في تييئة الجك المناسب النفتاح العقؿ لمطفؿ, كتدريبو 

(5كأكدت العديد مف الدراسات عمى ضركرة تنمية 2.42)عبد الدايـ, عمى التفكير
التفكير الناقد لدل األطفاؿ في مرحمة الركضة؛ لخمؽ شخصية مستقمة قادرة عمى 

كمف ىذه الدراسات دراسة كبلن  كالعطاء كالنيكض بالمجتمع5 المشاركة الديمقراطية
 ؛ 2.43؛ اليكلى,  2.42؛ محمد, 2.42؛ عبد العاؿ, .2.4)محمد,  :مف

 .(.2.4؛ إسماعيؿ, 2.42؛ حمزة, 2.42؛ خفاجى, 2.42خمؼ, 
كلمعممة الركضة دكر أساسي كىاـ في تنمية ميارات التفكير الناقد لؤلطفاؿ مف 

لتغذية الراجعة, كتكفير الفرص المناسبة لتحقيؽ أىدافيـ, باستخداـ خبلؿ تزكيدىـ با
إستراتيجيات تمنحيـ الفرصة لمتعامؿ مع المشكبلت, في بيئة جذابة تحسف مف 

 (2.4.5اتجاىاتيـ)عطية, 
فمف كاجب المعممة خمؽ بيئة صفية ثرية كمشجعة عمى التعمـ, فاألدب التربكم 

زة عمى التعمـ كالتفكير الناقد ىى التي تتيح ألطفاؿ يشير إلى أف البيئة الصفية المحف
كما أف تنمية التفكير الناقد لدل األطفاؿ يتكقؼ فرصة األنشطة الصفية المناسبة, 

إلى حد كبير عمى الممارسات الصفية لممعممة داخؿ قاعات الركضة مف خبلؿ 
ؿ إتاحة مف خبل األنشطة التعميمية الصفية كخارجيا مف خبلؿ األنشطة البلصفية

فرصا كثيرة لمنقاش لعرض آرائيـ كشرح كجيات نظرىـ, ككذلؾ عمى المعممة أف 
 تستمع لكجيات النظر المختمفة, كتسأؿ األسئمة المكجية, كأف تتسامح 
 مع أخطاء األطفاؿ كتشعرىـ بالثقة كتمنحيـ األمف ليعبركا عف آرائيـ 
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 (2.5, 3..2بحرية )جبر, 
عمى ضركرة تنمية التفكير الناقد  .2.4السعكدية  كأكدت رؤية المممكة العربية

لدل األطفاؿ سكاء كاف ذلؾ بشكؿ مباشر مف خبلؿ ترسيخ القيـ اإليجابية لدل 
األطفاؿ عف طريؽ تطكير المنظكمة التعميمية كالتربكية بجميع مككناتيا, أك بشكؿ 

%( .2لى )تعزيز مشاركة األسرة في العممية التعميمية لتصؿ إغير مباشر مف خبلؿ 
", باإلضافة إلى ضركرة مف األسر في األنشطة المدرسية كذلؾ ضمف برنامج" ارتقاء

إعداد برامج تعميمية متطكرة تركز عمى تنمية ميارات التفكير كاالىتماـ بتطكير 
المكاىب كبناء الشخصية5 كتعزيز دكر المعمـ كرفع تأىيمو كتكفير فرص التدريب 

أداء  معممات رياض األطفاؿ كبالتالي تنمية ميارات  محميا كدكليا, مما ينعكس عمى
, 22, 2.47, .2.4التفكير لدل أطفاؿ الركضة )رؤية المممكة العربية السعكدية

44 ,3.  5) 
كتمعب األسرة دكرا ىاما في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل األطفاؿ كما أف 

كيات األىؿ كأكلياء أمكر تنمية ىذا النكع مف التفكير يتكقؼ إلى حد كبير عمى سمك 
األطفاؿ سكاء داخؿ المنزؿ أك خارجو, مف خبلؿ تكفير المناخ العاطفي المناسب 
كالمعب ككذلؾ تجييزات المنزؿ, كاحتراـ مختمؼ األسئمة التي يطرحيا األطفاؿ, كمنح  
الطفؿ متسعنا مف الكقت لمتفكير أك محاكلة تنفيذ ميمة أك تكليد استجابة أمر, كطرح 

ما األفكار التي لديؾ؟ ما رأيؾ يحدث ىنا؟5 كيؼ يمكنؾ حؿ  ئمة المفتكحة مثؿ:األس
ىذه المشكمة؟" أيف تعتقد أننا قد نجد المزيد مف المعمكمات لحؿ ىذه المشكمة؟ كاحتـر 
استجاباتيـ, كاستخدـ عبارات االستحساف, كمساعدة األطفاؿ عمى تطكير الفرضيات, 

فة5 مف خبلؿ السماح لؤلطفاؿ بالتفكير بشكؿ شجع التفكير بطرؽ جديدة كمختمكت
  (Ministry of Education, Guyana, 2020)مختمؼ
كأكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية دكر معممات رياض األطفاؿ كأكلياء  

األمكر في تنمية ميارات التفكير بصفة عامة كميارات التفكير الناقد بصفة خاصة 
 منيا: لدل األطفاؿ في مرحمة الركضة, 

 ( دراسة(Taneri, 2012:  ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر أكلياء األمكر
في تنمية التفكير اإلبداعى لدل األطفاؿ, كأكدت الدراسة عمى أىمية دكر 
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أكلياء األمكر في تنمية التفكير اإلبداعى لدل األطفاؿ  مف خبلؿ إنشاء 
 بيئات منزلية تعزز التفكير اإلبداعى5

 ,كىدفت الدارسة إلى الكقكؼ عمى  (2113أبو شريخ,  دراسة )الحوامدة :
معرفة دكر معممات رياض األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير بصفة عامة 
كميارات التفكير اإلبداعي بصفة خاصة, كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ 
مجمكعة مف اإلجراءات التي تقكـ بيا معممات رياض األطفاؿ تركز عمى 

ييز لدل األطفاؿ, كتنمية قدرة األطفاؿ عمى إنتاج األفكار, تنمية ميارة التم
كالقياـ بمجمكعة مف الممارسات إلحداث تغيرات ذىنية لدل األطفاؿ كتككيف 
عقمية مرنة, كما أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ مجمكعة مف المقترحات 
التى تراىا معممات رياض األطفاؿ مناسبة لتنمية التفكير لدل أطفاؿ 

عداد برامج الركض ة كالتي منيا:  تكفير بيئة آمنة تشعره بالطمأنينة, كا 
 تعميمية متطكرة في المناىج كاألساليب5

  ,ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة مساىمة  (2113دراسة ) الغزيوات :
معممي رياض األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل 

اسة بضركرة أف يركز المعمـ عمى طمبتيـ بمحافظة الكرؾ, كأكصت الدر 
كشؼ ميارات الطالب العقمية كضركرة االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقد 
كاإلبداعي لدل األطفاؿ باعتباره اليدؼ كالغاية المنتظرة منيا, كضركرة 
تشجيع المعمميف عمى كضع األىداؼ التى تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير 

 الناقد لدل األطفاؿ5
  اسةدر:(Wong,  Yeo, 2014)   كىدفت الدراسة إلى استطبلع أراء

معممي رياض األطفاؿ حكؿ ممارساتيـ الخاصة لتنمية التفكير الناقد لدل 
األطفاؿ كآراء معممي رياض األطفاؿ بخصكص البيئة الصفية الداعمة 
لمتفكير الناقد, كآراء معممي رياض األطفاؿ عف البيئة المدرسية الداعمة 

ر الناقد, كما ىي مؤشرات ممارسات معممي رياض األطفاؿ لمتفكير لمتفكي
الناقد في البيئة الصفية, كأظيرت نتائج الدراسة أف معممي رياض األطفاؿ 
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لدييـ ضعؼ في ميارات التفكير الناقد, كىناؾ ضعفا في ممارسات معممي 
غير رياض األطفاؿ لميارات التفكير الناقد, كأف البيئة الصفية كالمدرسية 

داعمة لممارسات التفكير الناقد, كما أف ممارسات معممى رياض األطفاؿ 
كانت منصبة عمى الجانب األكاديمي بشكؿ كبير, كما كاف اىتماـ أكلياء 

 أمكر األطفاؿ أيضا مركزا عمى اإلنجاز األكاديمي لؤلطفاؿ 5
 دراسة:(Kamarulzaman& bin Ahmad, 2014)  كىدفت الدراسة

اء معممي رياض األطفاؿ قبؿ الخدمة حكؿ أىمية التفكير إلى استطبلع أر 
الناقد لؤلطفاؿ كعف أىـ العكامؿ التى تسيـ في تنميتو لدل أطفاؿ الركضة, 

لؤلطفاؿ ألنو يمّكنيـ مف ذلؾ  كأكدت الدراسة عمى أىمية التفكير الناقد 
تحديد عكاقب سمككياتيـ كيتعممكف أف يككف لدييـ آرائيـ الخاصة بشأف 

مكمات المقدمة ليـ, كما أكدت عمى أف مف أىـ العكامؿ التى تسيـ في المع
تنميتو لدل أطفاؿ الركضة ىى تكفير البيئة المنزلية كالمدرسية المناسبة 
كدعـ أكلياء األمكر كمعممى رياض األطفاؿ لميارات التفكير الناقد في سف 

 مبكر لدل األطفاؿ5
  ,برنامج استخداـمعرفة فاعمية ىدفت الدراسة إلى  (:2115دراسة )الزيات 

, كأكدت الركضة لدل معممات الناقد التفكير ميارات لتنمية Cort الككرت
الدراسة عمى أىمية دكر معممات رياض األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير 
الناقد لدل أطفاؿ الركضة, كأكصت الدراسة بضركرة تنميتو لدل معممات 

 رياض األطفاؿ كلدل أطفاؿ الركضة5 
 دراسة:(Jean, Jiar, 2016)   ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع ممارسة

لميارات التفكير الناقد, كتكصمت أطفاؿ الركضة كمعممات رياض األطفاؿ 
الدراسة إلى  أف معممات رياض األطفاؿ يفتقركف إلى المعرفة كالميارات 

إلى  البلزمة لتطبيؽ ميارات التفكير الناقد بيف رياض األطفاؿ5 باإلضافة
ذلؾ, فإف المكارد كالبيئة غير الكافية لدعـ التعميـ تزيد مف إعاقة تعميـ 

 ميارات التفكير الناقد لؤلطفاؿ5
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  ,استخداـ برنامج (: كىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية 2.47دراسة )حمادل
الككرت لتنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي كالتفكير الناقد لدل عينة مف 

كأكدت الدراسة عمى ضركرة تنمية  ألطفاؿ بدكلة الككيتمعممات رياض ا
ميارات التفكير الناقد لدل معممات رياض األطفاؿ حتى يستطيعف تنميتيا 

 لدل أطفاؿ الركضة5
  ,(: كىدفت الدراسة إلى 2117دراسة )النجار, عالـ, السيسى, الحروف

بتكارل التعرؼ عمى كاقع أداء معممات رياض األطفاؿ في تنمية التفكير اإل
لدل أطفاؿ الركضة, كأكصت الدراسة بضركرة تدريب معممات رياض 
األطفاؿ عمى استخداـ االستراتيجيات المتنكعة ككيفية تطبيقيا, كضركرة 
مشاركة الطفؿ في إعداد كاختيار األنشطة, كالكسائؿ التعميمية, كضركرة 

عف تنمية تدريبيـ عمى استخداـ األنشطة مفتكحة النيايات بكثرة حتى يستطي
 ميارات التفكير لدل أطفاؿ الركضة5

  استخداـ برنامج ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية : (2118)عبد اهلل, دراسة
أنشطة تعمـ تكنكلكجي لممعممات كأثره في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طفؿ 

كأكدت الدراسة عمى األثر اإليجابي الكبير لمبرنامج في تنمية الركضة, 
كما أكدت الدراسة عمى أىمية دكر   بداعي لدل طفؿ الركضةالتفكير اإل

لدل أطفاؿ التفكير اإلبداعي معممات رياض األطفاؿ في تنمية ميارات 
 5 الركضة

كلتدعيـ نتائج الدراسات السابقة قامت الباحثة باستطبلع رأل بعض       
معممات رياض األطفاؿ كبعض أكلياء األمكر بمدينة الرياض حكؿ طبيعة 
ممارسة طفؿ الركضة لميارات التفكير الناقد , كمدل تكفير بيئة معززة لممارسة 
تمؾ الميارات سكاء في الركضة أك المنزؿ 5 ككانت نتيجة ىذا االستطبلع 

 كالتالي :    
( % مف المعممات أف أطفاؿ الركضة ليست لدييـ ممارسات فيما .7أكد ) -

 يتعمؽ بميارات التفكير الناقد 5  
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%( أف مناىج رياض األطفاؿ تركز بشكؿ كبير عمى ميارات  22أكد ) -
 التفكير اإلبداعي , دكف إعطاء أىمية كبيرة لميارات التفكير الناقد 5  

%( مف أكلياء األمكر أف االىتماـ األكبر في رياض األطفاؿ يككف  72أكد ) -
لتعميـ الطفؿ أساسيات القراءة كالكتابة كالحساب , مع كجكد بعض األنشطة 

 البسيطة الخاصة بميارات التفكير بشكؿ عاـ 5     
أبعاد كمؤشرات البيئة  كفي ضكء ما سبؽ تأتى ىذه الدراسة بغرض الكقكؼ عمى      

المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر 
 بمدنية الرياض, كيمكف صياغة مشكمة الدراسة في  

 التالي :السؤاؿ الرئيس 
لدى طفؿ الروضة مف وجية ما أبعاد ومؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد  

 بمدنية الرياض ؟ نظر المعممات وأولياء األمور
 كيتفرع مف سؤاؿ الدراسة األساسي األسئمة الفرعية التالية :

لدل طفؿ الركضة مف كجية أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد ما  (4
 ؟  لمعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل الركضةنظر ا

لدل طفؿ الركضة مف كجية أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد ما  (2
 ؟  نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل األسرة

لدل طفؿ الركضة مف كجية أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد ما  (4
 ؟  كر عمى مستكل المجتمعنظر المعممات كأكلياء األم

أبعاد ما الفركؽ في استجابات معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ  (3
 لدل طفؿ الركضة ؟    كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد 

 ةػػػداؼ الدراسػػػػػأى
 تيدؼ الدراسة إلى:

  لدل طفؿ الركضة أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد الكشؼ عف
 5 جية نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل الركضةمف ك 

  لدل طفؿ الركضة أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد الكشؼ عف
 5 مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل األسرة
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  لدل طفؿ الركضة التعرؼ عمى أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد
 5 المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل المجتمعمف كجية نظر 

  التعرؼ عمى الفركؽ في استجابات معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ
 لدل طفؿ الركضة 5     أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد 

 ة ػػػػميػة الدراسػػػػأى
 تكمف األىمية النظرية لمدراسة في:أوال: األىمية النظرية : 

 حيث أنيا دراسة نكعية متفردة في ىذا المجاؿ, في أنيا تستقصى  يجيتيا:من
بأبعاد كمؤشرات البيئة  حقيقة معرفة معممات رياض األطفاؿ كأكلياء األمكر

 5المعززة لمتفكير الناقد
 أبعاد كمؤشرات : مف بيانات نكعية تتعمؽ بما ستضيفو لبنية البحث العممي

مف كجية نظر معممات رياض األطفاؿ كأكلياء البيئة المعززة لمتفكير الناقد 
 األمكر5

 بما ينبغي أف يككف في المناىج كالبيئات التعميمية في  تبصير أصحاب القرار
 الركضات لتنمية ميارات التفكير الناقد لدل األطفاؿ5

 ألىمية التكاصؿ مع رسالة الركضة, بما ينعكس  تعزيز فيـ أولياء األمور
 تسيـ في تنمية التفكير الناقد لدييـ5 عمى أطفاليـ مف إجراءات

 أبعاد كىى   تركيز الدراسة عمى واحدة مف أىـ الطموحات التربوية
في مراحمو التعميمة األكلى, مرحمة كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد 

 رياض األطفاؿ5 
  كعف أىـ عكامؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد, الكشؼ عف

 يا 5تفعيم
 تكمف األىمية التطبيقية لمدراسة في:ثانيا : األىمية التطبيقية: 

 5 تقديـ مجمكعة مف األساليب لتفعيؿ ممارسة ميارات التفكير الناقد 
  كقاية األسر مف االنحرافات الفكرية كالسمككية مف خبلؿ جعؿ التفكير الناقد

 قيمة أصيمة لبناء كافة القيـ األخرل5
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 راءة كاالطبلع لدل النشء مف خبلؿ إنشاء مكتبة العمؿ عمى تعزيز الق
 مصغرة تساىـ بالرقي في عممية التفكير5

  استغبلؿ األدكات كالخامات الفائضة مف خبلؿ إعادة التدكير بطرؽ إبداعية
 مبتكرة5

  العمؿ عمى تنمية الذكاء لدل األطفاؿ مف خبلؿ التفكير باستخداـ األلعاب
 المعززة لمتفكير5

 ى تناكؿ األطعمة المعززة لمجسـ بطرؽ سميمة مف خبلؿ تدريب الطفؿ عم
 )العقؿ السميـ في الجسـ السميـ(5

  تدريب النشء عمى التككيف كالتأليؼ مف خبلؿ سرد قصص خيالية تنمي
 التفكير5

  العمؿ عمى متابعة القنكات التربكية كالعممية كالثقافية التي تسيـ في بناء جيؿ
 كاع مفكر5

 نذ نعكمة أظافرىـ مف خبلؿ اتخاذ القرار المبني عمى بناء شخصية األبناء م
 أسس عممية سميمة5

  القدرة عمى مكاجية المشكبلت البسيطة كالمعقدة مف خبلؿ إتباع الطرؽ
 العممية في حؿ المشكبلت5

  االلتحاؽ بالبرامج التثقيفية كالمحاضرات التعميمية كالتدريبية التي تنمي
 التفكير5

 ػةػػػػدود الدراسػػػػػح
 تقتصر الدراسة عمى الحدكد اآلتية:

 :مف أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد دراسة  الحدود الموضوعية
 كجية نظر معممات رياض األطفاؿ كأكلياء األمكر 

 معممات رياض األطفاؿ في المدارس الحككمية كأكلياء الحدود البشرية :
 األمكر بمدينة الرياض5

 ت التعميـ العاـ الحككمية لرياض األطفاؿ بمدينة : ركضاالحدود المكانية
 الرياض كال يدخؿ مف ضمنيا التربية الخاصة أك التعميـ األجنبي أك األىمي5
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 4334:طبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ الحدود الزمانية /
 ق 5  4332

 ةػػػػطمحات الدراسػػػمص
   التفكير الناقدCritical Thinking: قمي ىادؼ كدقيؽ نشاط ع ىك

يستخدـ لتحميؿ مشكمة كاقعية أك مجردة يتعرض ليا الطالب خبلؿ عممية 
التعمـ كفحص مككناتيا كمناقشتيا بأسمكب عممي بعيدا عف التحيز بيدؼ 

 (423, .2.2اتخاذ قرارات أك الكصكؿ لحمكؿ أك تقييـ نتائج)أحمد, 
يف عدد مف الميارات كما يعرؼ بأنو مجمكعة مف العمميات العقمية التفاعمية ب

التي يقكـ بيا الفرد بناء عمى معطيات أك مشاكؿ أك مكاقؼ يتعرض ليا, كيستخدـ 
 (.4, .2.4الفرد عدة ميارات متداخمة لمكصكؿ إلى الحؿ )الطراكنة, 

كيعرؼ التفكير الناقد إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو : ممارسات معممات الركضة 
لميارات التفكير الناقد بشكؿ يؤثر في اكتساب الطفؿ كأكلياء األمكر بمدينة الرياض 

لتمؾ الميارات كاستخداميا خبلؿ ممارستو لؤلنشطة التعميمية كالترفييية في الركضة 
أك المنزؿ 5 كتتضمف ىذه الميارات عمميات : التفسير, كالتحميؿ, كالتمييز بيف الرأم 

  كالحقيقة, كاالستنتاج, كفرض الفرضيات, كالتقكيـ 5    
 كتعرؼ في ىذه الدراسة بأنيا مجمكعة المعايير كالشركط التى مؤشرات :

يجب تكافرىا في البيئة التى تعزز كتدعـ تنمية ميارات التفكير الناقد لدل 
طفؿ الركضة 5 كىذه المعايير كالشركط تككف عمى ثبلثة مستكيات أساسية, 

 كىى الركضة, كاألسرة, كالمجتمع 5 
 ي مرحمة خاصة باألطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ : ىمرحمة رياض األطفاؿ

( سنكات, كمدة الدراسة فييا سنتاف, كتككف عمى مرحمتيف, ىما 2-3بيف )
الركضة, كىى مخصصة لؤلطفاؿ الذيف أكممكا سف الرابعة مف عمرىـ, 
كالتمييدم, كىـ الذيف أكممكا السنة الخامسة مف عمرىـ )الحكامدة, أبك 

 (4.25, 2.44شريخ, 
تعرؼ بأنيا مؤسسة تربكية تقبؿ الطفؿ مف سف الثالثة حتى سف الخامسة كما 
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مف العمر5 كىى مرحمة تختمؼ عف المراحؿ التعميمية األخرل5 كىى تساعد عمى 
 (5 77, .2.4تييئة الطفؿ لدخكؿ المرحمة االبتدائية)آؿ غييب, 

 ري لمدراسػة والدراسات السابقة النظػ راإلطػا
 :Critical Thinking مفيـو التفكير الناقد  (1

يعكد مفيـك التفكير الناقد في أصكلو إلى فمسفة سقراط التى عرفت معنى غرس 
التفكير العقبلني بيدؼ تكجيو السمكؾ, كالعصر الحديث بدأت حركة التفكير الناقد 

, 2.44مع أعماؿ ديكل عندما استخدـ فكرة التفكير التأممي كاالستقصاء)األشقر, 
خراج الزيؼ منيا )ابف  (, كفي المغة كرد73 الفعؿ "نقد" بمعنى تمييز الدراىـ كا 

مشتقة مف   (Critical)(, كتعنى كممة الناقد باإلنجميزية443, 2.43منظكر, 
كتعنى القدرة عمى التمييز  (Kritikos)أك اليكنانى  Criticus)األصؿ البلتينى )

صدار األحكاـ, كقد استقر ىذا المفيكـ المغكم لمكممة اليكن انية في الفكر التربكم كا 
 (5 .24, 2.43المعاصر)صبرل,خطاب,إسماعيؿ,محمكد, 

 كتكجد العديد مف التعريفات لمتفكير الناقد 5 فقد عرفو 
  ,2.47القدرة عمى التحميؿ كالتمييز كاالختيار كاالستنتاج كالتقكيـ )المكمنى ,

2.2) 
 مشكمة أك  كىك نمط مف أنماط التفكير يظير لدل الفرد القدرة عمى تقييـ

مكقؼ ما مف خبلؿ تنظيـ األدلة كالحجج كالتنبؤ بالحؿ الصحيح الذل 
يتضمنو كاستنباط المعممات التى تساعد في تفسير الحؿ كتبنى قرارات 
كأحكاـ مكضكعية بعيدا عف التحيز كالعكامؿ المكضكعية5)الجار اهلل, 

 (Hurjui&Florea 566 ,2015؛ 724, 2.42
 عمى االفتراضات, االستنتاج, التفسير, االستدالؿ  قدرة الطالب عمى التعرؼ

, .2.4؛ أحمد, 273, .2.4؛ غريب, ., .2.4كتقكيـ الحجج)سميماف, 
 (422, .2.4؛ النادل, طو, جمعة, 442

 عمى الحكـ أجؿ مف كالمعمكمات لؤلفكار كالمدركس الكاعي التقييـ ىك 
 (.4, 2.47)المنصكر, قيمتيارتيا أك جدا
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 كاالستنتاج الحجج كتقكيـ كاالستدالؿ لمكقائع الدقيؽ عمى الفحص القدرة 
 حؿ أثناء المستجدات التعامؿ مع في كالمركنة المتأني كالحكـ كاالستقراء
 (444, 2.43)قرقاب,  المشكبلت

 الفرد عمى مناقشة مكضكع أك الحكـ عمى صحة رأل أك قضية أك  قدرة
المعمكمات كفرزىا اعتقاد أك إجراء تقكيـ كمدل فاعميتو عف طريؽ تحميؿ 

كاختبارىا بيدؼ التمييز بيف اإليجابية كالسمبية أك الصحيحة كالخاطئة ) 
 ؛  22, .2.4؛ عمى, 34, 2.42؛ الشمرل, 4., 2.44عمى, 

Flaherty, 2018) 
  ىك التفكير الذم يقكـ عمى تقييـ مصداقية الظكاىر كمف ثـ الكصكؿ إلى

براز أحكاـ منطقية مف خبلؿ معايير كقكاعد محددة , محاكال تكجيو الذات كا 
درجة مف الحساسية نحك المكقؼ أك السياؽ الذل يرد فيو كمف ثـ الكصكؿ 

 (Kuhn, 2018 5 إلى حؿ لممشكمة أك فحص كتقييـ الحمكؿ المقترحة  )
كتستنتج الباحثة مف التعريفات السابقة أف التفكير الناقد نشاط عقمي معقد, ال 

, كيعتمد عمى الشؾ, كالتأمؿ, كالتمحيص لؤلفكار, يسمـ مؤقت باألحكاـ  المسبقة
رجاعيا لمعايير المنطؽ  كالمناقشة الصحيحة ليذه األفكاركالمكاقؼ, كالمشكبلت,  كا 

كالتحميؿ كالتفسير كاالستدالؿ كالتقكيـ المكضكعي لمكصكؿ إلى القرارات كالحمكؿ 
 المناسبة كالصحيحة5

اقد مف قبؿ الباحثيف كالتربكييف, كعمى الرغـ مف اختبلؼ تعريفات التفكير الن
نظرا الختبلؼ تكجياتيـ كاىتماماتيـ المتعددة, باإلضافة إلى التعقيد الذل يتميز بو 
, إال أنو يمكف تحديد  معالمو مف خبلؿ التعريفات السابقة أك مف غيرىا,  ىذا المفيـك

 كما يمي: كيمكف تحديد ىذه المعالـ مف خبلؿ نقاط االتفاؽ بيف التعريفات السابقة
  ييدؼ التفكير الناقد إلى تبنى قرارات أك إصدار أحكاـ معينة أك حؿ مشكمة

 في مكقؼ ما5
 5يركز التفكير الناقد عمى استخداـ عدد مف الميارات بشكؿ منفرد أك مجتمعة 
  تقييـ كاختبار األدلة كمصادر المعمكمات كالبدائؿ كاالحتماالت يتـ
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 ات معينة5بمكضكعية كبدقة كبيرة كفي ضكء محك
 كالمعمكمات كالحقائؽ اآلراء تمييز في المنطقي العقمي النشاط عمى االعتماد 

 ج5بالنتائ المقدمات كربط
 : Critical Thinking Skills ميارات التفكير الناقد (2

فميارات التفكير الناقد ىي مجمكعة مف الميارات التى تساعد عمى التفكير الجيد 
, كحددت دراسة  (Jean, Jiar, 2016)القرارات كالمناسب لحؿ المشكبلت كاتخاذ

, 2.42؛ اليبلؿ, 2., 2.44؛ عمى,  432: 434, .2.4كبل مف )القحطانى, 
 ؛34, 2.42الشمرل, ؛ 2.42؛ عبد المجيد,  437, 2.43؛ سبلؼ, 23

؛ .27, .2.4؛ غريب, .4:., .2.4؛ سميماف,  4.2, 2.42القطيطى, 
 ( ميارات التفكير الناقد في:432 ,.2.4؛ الممكاكل, 242, .2.4األصفر, 

  التعرؼ عمى االفتراضاتAssumption Knowledge  كتعنى كجكد :
 مكقؼ نستدؿ بو عمى غيره5

  االستنتاجInference:  كىك نتيجة يستخمصيا الفرد مف مف البيانات أك
مكاقؼ تمت مبلحظتيا عمى اعتبار صدؽ ىذه  البيانات أك مكاقؼ أك أقرار 

 مكاقؼ كاستخبلص ما فييا مف نتائج صائبة5حكـ عمى ىذه ال
 التفسيرInterpretation شرح أك بياف المكقؼ اك القضية المطركحة في :

المقدمة, كردىا إلى أسبابيا الحقيقية كاستخبلص النتائج ذات عبلقة 
 بالمكقؼ5

 ىك القدرة عمى استخبلص النتائج مف خبلؿ الربط بيف مجمكعة  الستدالؿا:
طاة, كعمى الطالب أف يحدد فيما إذا كانت النتائج منسجمة مف الحقائؽ المع

مع الحقائؽ المعطاة أك غير منسجمة, كىك استخبلص النتائج مف مقدمات 
 معركفة أم االنتقاؿ مف مقدمات معمكمة إلى نتائج مجيكلة5

 تقويـ الحجج Argument Evaluation فدرة الفرد عمى التمييز بيف :
لمكقؼ كالحجج الضعيفة غير المرتبطة بالمكقؼ الحجج القكية المرتبطة با

 الستبعادىا5
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الركيس, ؛ 224-.24, 2.43كأخركف,  صبرل كأضافت دراسة كبل مف )
 إلى ميارات التفكير الناقد السابقة  الميارات التالية : (3.2, .2.4
 كيقصد بيا تحديد العبلقات االستداللية المقصكدة كالعقمية بيف التحميؿ :

 ألسئمة كالمفاىيـ كالصفات5العبارات كا
 كيقصد بو قياس مصداقية العبارات أك أية تعبيرات أخرل تصؼ فيـ التقييـ :

دراؾ الشخص كحكمو كاعتقاده كرأيو5  كا 
 كيقصد بيا التعرؼ عمى االعتبارات التى بنيت عمى أساسيا النتائج, الشرح :

 كما تتضمف عرض الفرد ألفكاره عمى صكرة حجج مقنعة
 كتعنى مراقبة الفرد لنشاطاتو المعرفية بشكؿ كاع, مف خبلؿ تنظيـ الذات :

 استخبلص العناصر المشتركة في ىذه النشاطات ككذلؾ استخبلص النتائج5
ميارات التفكير الناقد في :القدرة (:  111, 2119كما حددت دراسة )عمى, 

القدرة عمى تحديد المعنى المناسب, القدرة عمى االستقصاء, القدرة عمى التحميؿ, 
 عمى اإلتقاف, القدرة عمى الحكـ, كالقدرة  عمى االستدالؿ, القدرة عمى المراجعة5

ميارات التفكير الناقد في ثبلثة  ( Ennis, 1985 ): ويمخص إنيس
 المشكمة المعمكمات, حؿ تعريؼ المشكمة كتكضيحيا بدقة, استدالؿ:مجمكعات ىي
 (22-24, 7..2معقكلة)جركاف,  استنتاجات كاستخبلص

ميارات التفكير الناقد المناسبة  :( 91-91, 2119وحددت دراسة )الرشد, 
لطفؿ الركضة في الميارات التالية:)ميارة الربط كخمؽ صكرة عقمية لكؿ معمكمة, 
ميارة تحديد التناقض بيف المعمكمات, ميارة التصنيؼ, ميارة بناء األدلة الداعمة, 

شمكلية عف األشياء قبؿ الحكـ عمييا,  ميارة تحديد الرؤية الشخصية كتككيف نظرة
ميارة التحميؿ, ميارة حؿ المشكبلت, ميارة استخراج الخطأ, ميارة جمع المعمكمات 
 5المرتبطة بالمكضكع, ميارة التفكير اإلبتكارل كتكليد األفكار الجديدة كغير المألكفة(

 األسس التي يقـو عمييا تنمية وتعميـ التفكير الناقد: (3
مف األسس التي يقكـ عمييا تنمية كتعميـ التفكير الناقد, كبدكف ىناؾ مجمكعة 

تكافر تمؾ األسس ال يستطيع الفرد أف يستخدـ ىذا التفكير في مجاالت الحياة 
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المختمفة5 كىذه األسس ىى ما تربط التفكير الناقد بالذكاء, كىذا ما أشار إليو جكلتكف 
أعمى أنكاع درجات الذكاء )عبد إذ يعد التفكير الناقد مف سمات العبقرية, كىي 

 (45., ...2اليادل, عياد, 
؛ 443, 2.43قرقاب, ؛  72: 73, 7..2كقد حدد كبلن مف )جركاف, 

( األسس التي يقكـ عمييا تنمية كتعميـ التفكير الناقد فيما 4.3, 2.42القطيطى, 
 يمى : 
 العبارة تكف لـ األسس, فإذا لباقي الرئيسي المدخؿ كيعتبر :لوضوح ا 

 .الحكـ عمييا نستطيع فمف كاضحة
 كمكثكقة صحيحة العبارة تككف أف أم :الصحة. 
 أك زيادة ببل عنو المعالجة, كالتعبير مف حقو المكضكع استيفاء أم :لدقةا 

 .نقصاف
 أك النقاش مكضكع العبارة أك الحجة أك السؤاؿ بيف العبلقة مدل يعني :الربط 

 المطركحة 5  المشكمة
 الذم المطمكب العمؽ إلى لممشكمة الفكرية المعالجة تفتقر حيث :العمؽ 

 .المكضكع تشعب أك تعقيدات المشكمة مع يتناسب
 باالعتبار المكضكع أك المشكمة جكانب جميع تؤخذ أف أم :االتساع. 
 منطقيان,  يككف أف االستدالؿ أك الناقد لمتفكير الميمة األسس  مف :ؽالمنط

 إلى تؤدم بطريقة كتسمسميا األفكار تنظيـ "بالتفكير المنطقي"يقصد  حيث
 معقكلة5 عمى حجج مترتبة نتيجة أك كاضح معنى

 استراتيجيات تنمية التفكير الناقد لدى األطفاؿ : (4
تكجد العديد مف االستراتيجيات لتنمية التفكير الناقد بصفة عامة كلكف سكؼ 

تيا في تنمية نقتصر ىنا عمى االستراتيجيات التي أكدت الدراسات السابقة عمى فاعمي
 التفكير الناقد لدل األطفاؿ في مرحمة الركضة؛ كىى كما يمي:

 :كىى إستراتيجية لممفكر "تكنى راياف" تتككف  إستراتيجية مفاتيح التفكير
مفتاح تصنع بأم حجـ كتطبع كتغمؼ  .2إستراتيجية مفاتيح التفكير  مف 

فتاح كأيضا يمكف حرارينا حتى تككف مناسبة لمطمبة كيتـ تقديـ نمكذج عف الم
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فيى إستراتيجية لتعميـ كيفية التفكير . استخداـ البطاقات كبديؿ لممفاتيح 
بطريقتي الدمج كالطريقة المستقمة بميارة حيث أف مفاتيح المفكريف تعمؿ 
عمى تنمية التفكير اإلبداعي كالناقد عمى التكازم, كىذه المفاتيح ىى )مفتاح 

مفتاح العيكب, مفتاح المزيج, مفتاح بار,  القائمة العكسية, مفتاح ماذا لك,
مفتاح األبجدية, مفتاح التغيرات, مفتاح الصكرة, مفتاح التكقع, مفتاح 
االستخدامات المختمفة, مفتاح مثير لمسخرية, مفتاح القكاسـ المشتركة, 
مفتاح السؤاؿ, مفتاح العصؼ الذىني, مفتاح االختراع, مفتاح الحائط 

مفتاح العبلقات القسرية, مفتاح البدائؿ, مفتاح  الحجرم, مفتاح البناء,
 (2.42التفسير( )المقبالى, 

(, .2.4كمف الدراسات التي استخدمت ىذه اإلستراتيجية: دراسة )المحيانى, 
حيث ىدفت إلى معرفة تأثير استخداـ إستراتيجية مفاتيح التفكير عمى تطكير التفكير 

عمـ القراءة كالكتابة الناشئة بمركز الطفكلة الناقد كاإلبداعي لدل أطفاؿ الركضة نحك ت
المبكرة بمدينة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعكدية, كأكدت نتائج الدراسة عمى أف 
استراتيجيات مفاتيح التفكير ذات أثر فعاؿ في تنمية التفكير الناقد كاإلبداعي لدل 

طفاؿ كاف لو تأثير إيجابي أطفاؿ الركضة كأف تنمية التفكير الناقد كاإلبداعى لدل األ
 عمى تعمـ األطفاؿ القراءة كالكتابة الناشئة5

  :أحد مداخؿ التدريس الشائقة لؤلطفاؿ إذ عف طريقو تقدـ  المدخؿ القصصى
المعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ بشكؿ يجذب الطفؿ, كيتشكؿ فيو عناصر تزيد 

داث كالمكاقؼ, مف قكة التجسيد مف خبلؿ الشخصيات كتككيف اإلجكاء كاألح
 (4.45, .2.2كيسيـ في تزكيد الطفؿ بمجمكعة مف الميارات) كىيب, 

(, 2.44دراسة )الفرياف, كمف الدراسات التي استخدمت ىذه اإلستراتيجية : 
حيث ىدفت إلى معرفة فاعمية منيج قصصي في تنمية بعض ميارات التفكير الناقد 

كأكدت نتائج الدراسة عمى أف المنيج  لدل أطفاؿ الركضة بالمممكة العربية السعكدية,
القصصى فعاؿ في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل أطفاؿ الركضة بالمممكة العربية 

 السعكدية5
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 تعتمد ىذا اإلستراتيجية عمى طبيعة المادة الدراسية إستراتيجية لعب األدوار :
اىـ العممي, كعمى ابتكاريو المعمـ, كميارتو, إضافة إلى خبرة  التبلميذ كمستك 

كيتـ تشجيع المشاركيف عمى التفكير في المناقشات المناسبة ألدكارىـ, ك بعد 
االنتياء مف تمثيؿ األدكار يجرم استطبلع لآلراء كتحميؿ المكاقؼ, كبذلؾ 
يتـ تعزيز فيـ المادة الدراسية, كيتـ فييا تحكيؿ الفصؿ إلى مسرح يمارس 

اد ىذا الدكر ) عبد المجيد, فيو كؿ تمميذ دكرا كيتصرؼ بناء عمى أبع
 ( .., 2.42العكفي, 

(, حيث 2.42كمف الدراسات التي استخدمت ىذه اإلستراتيجية دراسة )حمزة, 
معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى إستراتيجيتي القصة كلعب الدكر في تنميو  ىدفت إلى

ية البرنامج ميارات التفكير الناقد لدم أطفاؿ الركضة كأسفرت نتائج الدراسة عف فاعم
القائـ عمى إستراتيجيتي القصة كلعب الدكر؛ في تنمية التفكير الناقد كمياراتو الفرعية 
لدل أطفاؿ الركضة, ككجكد أثر داؿ إحصائيا لمبرنامج القائـ عمى إستراتيجيتي 
القصة كلعب الدكر في تنمية التفكير الناقد كمياراتو الفرعية لدل أطفاؿ الركضة5 

كبير لمبرنامج القائـ عمى إستراتيجيتي القصة كلعب الدكر في تنمية ككجكد حجـ أثر 
 التفكير الناقد كمياراتو الفرعية5

  :التعممية التى يؤدييا -األنشطة ىى الممارسات  التعميميةطريقة األنشطػة
المتعممكف داخؿ البيئة المدرسية ك خارجيا كجزء مف عممية التعمـ المقصكدة 

اء الخبرات كاكتساب الميارات البلزمة في العممية بإشراؼ المعمـ بقصد بن
, 2.42التعميمية في المجاالت المعرفية كالنفس حركية كالكجدانية )عبد اهلل, 

44.5) 
حيث (, 2.41دراسة )محمد, كمف الدراسات التي استخدمت ىذه اإلستراتيجية: 

الناقد لطفؿ أنشطة محببة متنكعة لتنمية ميارات التفكير  برنامج إلى معرفة ىدفت
الركضة, كأسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج القائـ عمى األنشطة المتنكعة 
في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل أطفاؿ الركضة, كما ىدفت دراسة)إسماعيؿ, 

إلى معرفة فاعمية برنامج تعميمي تقكـ فكرتو عمى األنشطة المتكاممة,  (:.2.4
فاىيـ البيكلكجية, كتنمية بعض ميارات التفكير الناقد إلكساب أطفاؿ الركضة الم
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 كأكدت نتائج الدراسة عمى, لدييـ )كاالستنتاج كالتفسير كالتنبؤ كتقييـ المناقشات(
فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التفكير الناقد األربع التي تضمنيا محتكل البرنامج, 

جكد عبلقة ارتباطيو كك المناقشات(, كىى )االستنتاج,  كالتفسير,  كالتنبؤ,  كتقييـ 
إيجابية دالة  إحصائيا يف درجات أطفاؿ الركضة  مجمكعة البحث في مقياس 

 .ميارات التفكير الناقد كمقياس المفاىيـ البيكلكجية بعد انتياء تطبيؽ البرنامج
   :كىك مدخؿ يعتمد عمى مجمكعة مف القضايا مدخؿ األحداث الجارية

لتى كقعت باألمس القريب أك تمؾ التى تقع في كالمشكبلت كاألحداث ا
الحاضر سكاء كانت اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية أك عممية أك بيئية أك 

 (22.5, 2.43في الحياة المختمفة)عمى, 
(, حيث 2.42دراسة)محمد, كمف الدراسات التي استخدمت ىذه اإلستراتيجية: 

األحداث الجارية لتنمية الكعى بيا  ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ
كميارات التفكير الناقد لدل أطفاؿ الركضة, كأكدت نتائج الدراسة عمى أف البرنامج 
القائـ عمى مدخؿ األحداث الجارية ذات أثر فعاؿ في تنمية ميارات التفكير الناقد 

 لدل أطفاؿ الركضة5
 المسرح الذل ىك مدخؿ يعتمد عمى نكع مف أنكاع مدخؿ مسرح العرائس: و

يتـ تقديمو لمطفؿ بقصد مساعدتو عمى اكتساب مجمكعة مف الخبرات 
كالمعارؼ كالميارات التربكية كالتعميمية كالثقافية بقصد بناء شخصيتو ) عبد 

 (225, 2.42الباسط, 
(, حيث 2.42المنير, كمف الدراسات التي استخدمت ىذه اإلستراتيجية: دراسة )

خؿ مسرح العرائس في تنمية مفاىيـ الرياضيات كالتفكير ىدفت إلى معرفة فاعمية مد
الناقد لطفؿ الركضة, كأكدت نتائج الدراسة عمى أف مدخؿ مسرح العرائس مدخؿ ذات 

 أثر فعاؿ في تنمية مفاىيـ الرياضيات  التفكير الناقد لدل أطفاؿ الركضة5
   : إلشباع  ىك جميع األنشطة التى يقكـ بيا الطفؿ المعباأللعاب التعميمية

 حاجاتو النفسية كتفريغ طاقاتو, بحيث يجد فيو متعة كلذة, 
 المعب يككف الطفؿ مدفكعا بدكافع كثيرة منيا لمذة كحب  كفي
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 (.22, 2.42االستطبلع )الراشد, 
(, 2.42كمف الدراسات التي استخدمت ىذه اإلستراتيجية: دراسة )عبدالعاؿ, 

قائـ عمى المعب في تنمية ميارات حيث ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح 
التفكير الناقد لدل طفؿ الركضة, كأكدت نتائج الدراسة عمى أف البرنامج المقترح 
القائـ عمى المعب ذات أثر فعاؿ في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل أطفاؿ 

  الركضة5
  مجمكعة مف الممارسات التى يتبعيا المعمـ إستراتيجية طرح األسئمة: وىى

قيؽ أىداؼ تربكية كتعميمية, تعمؿ عمى مساعدة الطفؿ عمى تنمية لتح
شخصيتو كتعميؽ تفكيره, كتبيف أيضا ميارة المعمـ في إعداد األسئمة, كجكدة 
إلقائيا, كتكظيفيا لتقصى األفكار كتحرييا, كالكصكؿ إلى جكىرىا )المطيرل, 

2.4. ,. 5) 
(, حيث .2.4اسة)عبد اهلل, در كمف الدراسات التي استخدمت ىذه اإلستراتيجية: 

ىدفت إلى معرفة فاعمية البرنامج القائـ عمى ميارات طرح األسئمة لتنمية التفكير 
الناقد لدل أطفاؿ الركضة المكىكبيف بدكلة الككيت, كأكدت نتائج الدراسة عمى أف 
يجابي في تنمية التفكير  البرنامج القائـ عمى ميارات طرح األسئمة ذات أثر فعاؿ كا 

(: عمى أف إستراتيجية Leon, 2015اقد لدل أطفاؿ الركضة5 كما أكدت دراسة )الن
لعب األدكار كطرح األسئمة كالمعب مف االستراتيجيات الفعالة في تنمية ميارات 

 التفكير الناقد لدل األطفاؿ5
 ىك نمكذج تعميمى صفي مكجو لممعمـ  لمارزانو: و نموذج أبعاد التعمـ

ركس كتنفيذىا كتصميـ المنيج التعميمى, كتقكيـ يتضمف كيفية التخطيط لمد
أداء المعمـ, كيقكـ النمكذج عمى مسممة تنص عمى أف عممية التعمـ تتطمب 
التفاعؿ بيف خمسة أبعاد مف التعمـ ىى: االتجاىات كاإلدراكات اإليجابية 
نحك التعمـ, كاكتساب المعرفة كتكامميا, كتكسيع المعرفة كتنقيتيا كصقميا 

, كاستخداـ المعرفة بشكؿ ذل معنى, كاستخداـ عادات العقؿ كتكامميا
 (2245, 2.47) محمكد, حسيف,  المنتجة
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(, حيث .2.4كمف الدراسات التي استخدمت ىذا النمكذج : دراسة)الراشد, 
في  لمارزانك التعمـ أبعاد نمكذج عمى قائـ مقترح برنامج ىدفت إلى معرفة فاعمية

الركضة, كأكدت نتائج الدراسة عمى أف  طفؿ لدل الناقد التفكير ميارات تنمية
لمارزانك ذات أثر فعاؿ في تنمية  التعمـ أبعاد البرنامج المقترح القائـ عمى نمكذج

 ميارات التفكير الناقد لدل أطفاؿ الركضة5
 أىمية تعميـ التفكير الناقد لألطفاؿ في مرحمة الروضة : (5

حياة األطفاؿ, لما تمثمو ميارات التفكير تعد ميارات التفكير الناقد ُبعدان ميما في 
الناقد مف أىمية بالغة في تحصينيـ ضد التغيرات المتسارعة التي يشيدىا العصر 

 الحالى في مختمؼ نكاحي الحياة5
 أىمية تنمية التفكير الناقد لؤلطفاؿ في : (447, 2.43قرقاب, كحددت دراسة )

 رات العقمية لدل الطفؿ5يزيد مف فاعمية عممية التعمـ, كاستخداـ الميا 
 يساعد األطفاؿ عمى التكيؼ بدرجة كبيرة مع المجتمع كتغيراتو. 
  تطكير مستكيات التفكير لدل األطفاؿ  كتشجيعيـ عمى المناقشة

 (22, .2.4الطراكنة, كالحكار)
( أىمية التفكير Phuong,  2018؛ 2.42كحددت دراسة كبل مف  )المنير, 

 الناقد في:
 اقد ضركرة تربكية إلعداد األفراد الذيف يمكنيـ تحميؿ يعد التفكير الن

 المكضكعات تحميبل دقيقا لمتكصؿ إلى استنتاجات سميمة
  يساعد التفكير الناقد عمى إعداد األفراد الذيف لدييـ القدرة عمى نقد األفكار

خضاع ىذه األفكار الحمكؿ لممنطؽ  المنتجة كالحمكؿ المقترحة لممشكبلت؛ كا 
؛  4.4, .2.4؛النادل, طو, جمعة, 2.42ة كبلن مف )يكنس, كما حددت دراس

 ( أىمية تعميـ  التفكير الناقد  لؤلطفاؿ في مرحمة الركضة في:..4, .2.4الراشد, 
 حكؿ  كالتمحكر التبعية مف كتحرره في التفكير االستقبللية إلى المتعمـ تقكد

  . الذات
 كاؼ تحر دكف بالحقائؽ التسميـ كالدراسة كعدـ التساؤؿ ركح تشجع 
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 لتطبيقيا المتعمـ سعي مف كتعزز معنى ذات المدرسية مف الخبرات تجعؿ 
  .كممارستيا

 لممتعمـ التحصيمي المستكل مف ترفع .  
 التعمـ عممية في كمشاركة كتفاعبل إيجابية أكثر المتعمـ تجعؿ .  
 القرارات المناسبة  كاتخاذ لمشكبلتو الحمكؿ تممس عمى المتعمـ قدرة مف تعزز

 . بشأنيا
 لذاتو تقديره مستكل مف كترفع نفسو في المتعمـ ثقة مف تزيد .  
 كاإلبداع كالتطكر النمك فرص لممتعمـ تتيح. 
دور معممة الروضة في تنمية التفكير الناقد في ضوء رؤية  (6

 : 2131ةالمممك
يتضح مما سبؽ أف تنمية ميارات التفكير السميـ بكجو عاـ كالتفكير الناقد بشكؿ 

د ىدفا ىامنا مف أىداؼ التدريس في معظـ دكؿ العالـ كمنيا المممكة العربية خاص تع
السعكدية, لذا يسعى التربكيكف لتنمية ميارات التفكير الناقد لدل  األطفاؿ في مرحمة 
الركضة, حتى تزداد ىذه الميارات لدل األطفاؿ بتقدـ العمر كترتقي إلى مستكل 

 يا5الطمكحات التى تسعى المممكة لتحقيق
عمى أىمية الدكر الذم تمعبو  .2.4كقد أكدت رؤية المممكة العربية السعكدية 

معممات رياض األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير بصفة عامة كميارات التفكير الناقد 
برامج تعميمية متطكرة تركز عمى تنمية بصفة خاصة مف خبلؿ اىتماميا  بتكفير 

المكاىب كبناء الشخصية5 كتعزيز دكر المعمـ  ميارات التفكير باإلضافة إلى تطكير
كرفع تأىيمو كتكفير فرص التدريب محميا كدكليا)رؤية المممكة العربية 

(5 مما ينعكس عمى أداء معممات رياض األطفاؿ كبالتالي 2.47, .2.4السعكدية
 تنمية ميارات التفكير لدل األطفاؿ5

كامؿ المؤثرة في بيئة كترل الباحثة أف معممات رياض األطفاؿ مف أىـ الع
الركضة, حيث ال يقتصر دكرىا عمى التدريس كتكصيؿ المعرفة لؤلطفاؿ, بؿ تشترؾ 
مع أسر األطفاؿ في بناء القاعدة النفسية كالمعرفية ألطفاليـ, فيى األـ البديمة 
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ألطفاؿ تركك منازليـ, ككجدكا أنفسيـ في بيئة جديدة, كىـ في أشد الحاجة إلى مف 
 .التكيؼ كاالنسجاـيساعدىـ عمى 
ميارات التفكير الناقد ال تنمك تمقائيا, بؿ تحتاج إلى تدريب كممارسة  كما أف

حتى تظير, كيجب البدء بتدريب األطفاؿ عمييا في عمر مبكر لتصبح سمككا كأداء 
كلمعممة الركضة دكر فعاؿ في تنمية , يساعدىـ عمى التكيؼ في مجتمع كثير التغير

األطفاؿ, كذلؾ مف خبلؿ األدكار التى تقكـ بيا كى تسيؿ عممية التفكير الناقد لدل 
-32, 2.42تنمية التفكير الناقد عند األطفاؿ, كحددت دراسة كبلن مف ) الشمرل, 

(, مجمكعة مف األدكار التى يجب أف تقكـ بيا المعممة 244, .2.4؛ األصفر, 32
 لتنمية التفكير الناقد عند األطفاؿ منيا ما يمى:

 تنظـ المعممة في خطط دركسيا اليكمية  مخططة لعممية التعمـ المعممة :
كالخطط الفصمية أىداؼ األداء, كعينات األسئمة كالمكاد التعميمية, 

 كالنشاطات التى تساعد عمى تحديد أىداؼ عممية التعمـ ككسائؿ تحقيقيا5
 مف خبلؿ تكفير المناخ الصفي المبنى عمى المعممة مشكمة لممناخ الصفي :

عؿ المجمكعة كالمشاركة الديمقراطية, لتكطيد مناخ جماعى متماسؾ, تفا
يستطيع فيو الطفؿ التعبير عف رأيو, كاالستكشاؼ الحر, ك التعاكف كيشعر 

 فيو بالتشجيع كالثقة بالنفس كالدعـ5
 مف خبلؿ تكفير مجمكعة مف المكاد كاألنشطة, كالمكاقؼ المعممة مبادرة :

 ح األسئمة لمشاركة األطفاؿ بفاعمية5الحياتية, كاستخداـ أسمكب طر 
 مف خبلؿ استخداـ مجمكعة مف المكاد المعممة محافظة عمى التواصؿ :

 كاألنشطة كاألسئمة المثيرة التى تحفز األطفاؿ كتجذب انتباىيـ5
 تقكـ المعممة بكصفيا نمكذجا بتقديـ السمكؾ الذل يبف أنيا  :المعممة كقدوة

في تفكيرىا كقراءتيا, منيمكة  شخص ميتـ, محب لبلستطبلع, ناقدة
 بحيكية, مبدعة, متعاطفة, راغبة في سبر تفكيرىا سعيا كراء األدلة5

 تمعب المعممة في كثيرا مف الحاالت دكرا كمصدر  :المعممة كمصدر لممعرفة
لممعرفة, حيث تقكـ بإعداد المعمكمات كتكفير المكاد كاألجيزة البلزمة 



 مؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدى طفؿ الروضة
 

 - 31 - 

 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

تزكيد األطفاؿ باإلجابات التى تعكؽ  لمطبلب الستخداميا, في حيف تتجنب
 سعييـ لمكصكؿ إلى استنتاجات يمكنيـ التكصؿ إلييا بأنفسيـ كتككينيا5

 :مف خبلؿ طرح أسئمة عميقة متفحصة, تتطمب تبرير أك  المعممة السابرة
 دعما ألفكارىـ كفرضياتيـ كاستنتاجاتيـ التى تكصمكا إلييا5

كعة مف المياـ  التى يجب أف (, مجم442, .2.4كحددت دراسة )الراشد, 
 تقكـ بيا المعممة لتنمية التفكير الناقد عند األطفاؿ منيا ما يمى:

 5تجميع جميع أنشطة الطفؿ حكؿ الميمة التى يتعامؿ معيا 
 5مساعدة الطفؿ عمى تطكير شعكره بامتبلؾ النص أك الميمة 
 5اختيار ميمات ذات صمة ببيئة الطفؿ كثقافتو 
  ات الطفؿ5العمؿ عمى تحدل قدر 
 5تشجيع الطفؿ عمى مقارنة كجيات نظره مع كجيات نظر أخرل 
 تكجيو الطفؿ لمتأمؿ في المادة المتكفرة أمامو 
 5تكجيو الطفؿ لمتمييز بيف الحقيقة كالرأل 
 5العمؿ عمى إبقاء الطفؿ منفتحا كمتقببل لجميع مصادر المعرفة 
 ة أك النص5تكجيو الطفؿ لتحسس مكاقع الغمكض كالمتناقضات في الميم 

دكرا ىاما  أف لمعممة رياض األطفاؿ  (Scheau, 2012)أكضحت دراسة  كما 
في في تطكير التفكير الناقد لدل األطفاؿ كذلؾ مف خبلؿ خمؽ المعممة بيئة مكاتية  
تسمح بتنمية التفكير, حيث تسمح لمطبلب بصياغة األسئمة, تبادؿ اآلراء كالتعاكف 

 كالتكاصؿ مع بعضيـ البعض5
دور األسرة في تنمية التفكير الناقد لدى األطفاؿ في ضوء رؤية المممكة  (7

2131 : 
عمى أىمية الدكر الذم تمعبو  .2.4أكدت رؤية المممكة العربية السعكدية 

األسرة في تنمية ميارات التفكير لدل أبنائيا كفي بناء أجياؿ قادرة عمى االرتقاء 
األسرة في العممية التعميمية لتصؿ بالمممكة, لذلؾ عممت عمى تعزيز مشاركة 

 %( مف األسر في األنشطة المدرسية كذلؾ ضمف برنامج" ارتقاء".2إلى)
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فاألسرة ىي نكاة المجتمع, حيث تمثؿ المؤسسة األكلى كاألىـ مف مؤسسات 
التنشئة االجتماعية, كما أنيا تمثؿ الحضانة األكلى لؤلبناء كالراعي الرئيس 

ممجتمع مف التفكؾ5 كلؤلسرة دكرا بالغ األىمية في تنمية الحتياجاتيـ, كالحامي ل
( .2 -22, 3..2التفكير الناقد لدل األطفاؿ في مرحمة الركضة, كحددت)جبر, 

مجمكعة مف المياـ التي يجب أف تقكـ بيا األسرة لتنمية التفكير الناقد لدل أطفاليا, 
 كىى:
 5السماح لؤلطفاؿ بطرح األسئمة عما يدكر حكليـ 
 يـ عمى التساؤؿ, كاالستماع بجدية ألفكارىـ, كاإلجابة عمى أسئمتيـ  تشجيع

 دكف إطبلؽ األحكاـ عمييا5
  إعطائيـ الفرصة لمتعبير عف مشاعرىـ كمخاكفيـ كالتجاكب معيـ مف خبلؿ

 سؤليـ لماذا يشعركف عمى ىذا النحك5
  مشاركة األطفاؿ في قراءة قصصيـ, كمناقشتيـ في أحداث برامجيـ

االستفادة  مف األمكر الحياتية البسيطة لتنمية ميارات التفكير المفضمة, ك 
 الناقد لدييـ5

  تعزيز األطفاؿ عندما يطرحكف األسئمة أك يفكركف بطريقة صائبة مما يسيـ
في زيادة ميكليـ اإليجابية نحك التعمـ كينمى ثقتيـ بأنفسيـ كمتعمميف 

 كمفكريف, 
 ة5مشاركة األطفاؿ في عممية الحكار كالمناقش 

أف ممحؽ جامعة كالية ميشيغاف  (Rymanowicz, 2016) دراسة كقد أكضحت
حدد بعض المياـ التى يمكف أف تقكـ بيا األسرة لتنمية التفكير الناقد لدل األطفاؿ, 

 كىى كما يمى :
 :مف خبلؿ تشجيع األطفاؿ عمى االستكشاؼ كطرح األسئمة  تشجيع الفضوؿ

ئج كالتفكير في التغييرات التي يمكنيـ كاختبار نظرياتيـ كالتفكير في النتا
 إجراؤىا أك األشياء التي يمكنيـ القياـ بيا بشكؿ مختمؼ5

 مف خبلؿ مساعدة األطفاؿ عمى مساعدة الطفؿ عمى التعمـ مف اآلخريف :
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التفكير بعمؽ أكثر في األشياء عف طريؽ غرس حب لمتعمـ كالرغبة في فيـ 
لجميع أسئمة األطفاؿ "لماذا" كيفية عمؿ األشياء5 كالبحث عف إجابات 

 باستخداـ الكتب أك اإلنترنت أك األصدقاء أك العائمة أك الخبراء اآلخريف5
 غالبنا ما يتـ إعطاؤنا الكثير مف مساعدة األطفاؿ عمى تقييـ المعمومات :

المعمكمات في كقت كاحد, كمف الميـ تقييـ ىذه المعمكمات لتحديد ما إذا 
ا كاف ينبغي عمينا تصديقيا أـ ال5  فيجب كانت صحيحة كميمة كما إذ

مساعدة األطفاؿ عمى تعمـ ىذه الميارات مف خبلؿ تعميميـ تقييـ المعمكمات 
الجديدة5 كالطمب  منيـ أف يفكركا في مصدر أك مف أيف تأتي المعمكمات, 

 ككيؼ تتعمؽ بما يعرفكنو بالفعؿ كلماذا ىك ميـ أك غير ميـ5
 :دما يككف األطفاؿ منخرطيف بعمؽ في عن تعزيز اىتمامات األطفاؿ

مكضكع, أك لعبة فإنيـ يككنكف أكثر تفاعبلن كاستعدادنا لمتجربة5 فيجب عمى 
األسرة مساعدة الطفؿ عمى متابعة شغفو5 يكفر فرصة كبيرة لتنمية التفكير 
الناقد, سكاء كاف األمر يتعمؽ بالتعرؼ عمى الشاحنات كالمركبات أك 

 ات, االىتماـ الشديد بالحشر 
 :عند التعامؿ مع المشكبلت أك  تعميـ األطفاؿ ميارات حؿ المشكالت

النزاعات, مف الضركرم استخداـ ميارات التفكير الناقد لفيـ المشكمة 
كالخركج بحمكؿ محتممة, لذلؾ قـ بتعميميـ خطكات حؿ المشكبلت كسكؼ 

 يستخدمكف التفكير الناقد في عممية إيجاد حمكؿ لممشكبلت5
عػداد أداتيا اتػراءػػػػإج  الدراسػػػة وا 

 المجتمع األصمي لمدراسة معممات رياض األطفاؿ مجتمع الدراسة :
( كأكلياء األمكر .242بالركضات الحككمية بمدينة الرياض البالغ عددىـ )

 5بمدينة الرياض
  :عينة عشكائية بسيطة مف معممات رياض األطفاؿ بالركضات عينة الدراسة

, كتـ اخذ عينة عشكائية (.242البالغ عددىـ ) الحككمية بمدينة الرياض
, كعينة عشكائية 242% تقريبا, لتصبح العينة .4بسيطة منيـ حكالي 

 5(  222أكلياء األمكر  بمدينة الرياض )بسيطة مف 
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 وقد اعتمدت الباحثة عمى نوعيف مف العينات ىما:
(  مف .42تككنت عينة الدراسة االستطبلعية مف )عينة استطالعية:  (1

( مف 422معممات رياض األطفاؿ بالركضات الحككمية بمدينة الرياض  ك)
 (232)أكلياء األمكر  بمدينة الرياض  ليصبح إجمالي العينة االستطبلعية 

كأكلياء األمكر  بمدينة  مف معممات رياض األطفاؿ بالركضات الحككمية
 . مف مفردات مجتمع الدراسة الرياض

( معممات رياض 222راسة  األساسية  مف )تألفت عينة الدعينة أساسية :  (2
األطفاؿ بالركضات الحككمية بمدينة الرياض اختيرت بطريقة العينة 

كاختارت أكلياء األمكر  بمدينة الرياض, مف   ( 232)العشكائية  البسيطة, 
(  مف 242الباحثة في المرحمة األكلى بأسمكب العينة العشكئية البسيطة  )

الركضات الحككمية بمدينة الرياض  مف معممات رياض األطفاؿ ب
( (  مف معممات رياض األطفاؿ بالركضات الحككمية بمدينة .242إجمالي)

%( معممات رياض األطفاؿ بالركضات .4الرياض, بما يمثؿ حكالى )
, كبعد أكلياء األمكر  بمدينة الرياض( مف 222الحككمية بمدينة الرياض ك)

( استبانة مف 222حصمت الباحثة عمى )التطبيؽ الميداني ألداة الدراسة 
معممات رياض األطفاؿ بالركضات الحككمية بمدينة الرياض صالحة 

%( مف جممة االستبانات المكزعة 2.لمتحميؿ اإلحصائى بما يمثؿ تقريبا )
عمى  معممات رياض األطفاؿ بالركضات الحككمية بمدينة الرياض حيث 

الستبانات التى لـ تتضمف اإلجابة ( استبانة مف ا.4استبعدت الباحثة  عدد)
أكلياء ( استبانة مف 232عمى عدد كثير مف األسئمة, كحصمت عمى )

%( 2.صالحة لمتحميؿ اإلحصائى بما يمثؿ تقريبا )األمكر بمدينة الرياض 
( استبانة 44مف جممة االستبانات المكزعة, حيث استبعدت الباحثة  عدد)

ة عمى عدد كثير مف األسئمة, كبالتالى مف االستبانات التى لـ تتضمف اإلجاب
( مف معممات رياض األطفاؿ بالركضات 222تألفت عينة الدراسة مف)

( مف أكلياء األمكر بمدينة الرياض ليصبح 232الحككمية بمدينة الرياض, )
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( مف معممات رياض األطفاؿ كأكلياء 374إجمالي عينة الدراسة األساسية )
 األمكر بمدينة الرياض5

 الكصفي بشقيو التحميمي كالتطبيقي المنيج البحث استخدـلدراسة:  منيج ا 
أىـ   عمى الكقكؼ أمكف مف خبللو أىدافو, حيث لتحقيؽ األنسب باعتباره

أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية 
 .   نظر المعممات كأكلياء األمكر بمدنية الرياض

  أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة استبانو  ت الباحثة بتصميـ:قامأداه الدراسة
لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر 

 في ضكء األدب النظرم لمبحث كالدراسات السابقة5 بمدنية الرياض
معممات رياض األطفاؿ جمع البيانات مف عينة مف   اليدؼ مف االستبانة: (1

أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير عف  كر بمدينة الرياضكأكلياء األم
 الناقد لدل طفؿ الركضة5

أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة  بناء استبانة (2
في ضكء األدب  مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر بمدنية الرياض

تبانة كفقان لمقياس ليكرت بنيت االسالنظرم لمبحث كالدراسات السابقة, 
الخماسي في درجة مكافقة  أفراد العينة  عمى  الفقرات لكؿ بعد مف أبعاد 

 االستبانة, كتضمنت االستبانة ثبلثة محاكر رئيسة, كىى كالتالى: 
  المحكر األكؿ: البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل الركضة, كتككف مف

 خمسة أبعاد فرعية 5 
 ني: البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل األسرة كتككف مف المحكر الثا

 أربعة أبعاد فرعية 5
  المحكر الثالث: البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل المجتمع, كتككف

 مف ثبلثة أبعاد فرعية 5
مف أجؿ التحقؽ مف صدؽ االستبانة استخرجت الباحثة صدؽ االستبانة:  (3

 مؤشرات الصدؽ التالية:
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ا صدؽ المضمكف أك الصدؽ المحتوى /صدؽ المحكميف -أ  : كيسمى أيضن
المنطقى, كلمتأكد مف صدؽ محتكل  االستبانة في قياس ما كضعت لقياسو  

( مف المحكميف المختصيف 42قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى عدد )
كذكل الخبرة في مجاالت البحث العممى5 كذلؾ لمحكـ عمى صدقيا كقد 

%( فأكثر مف آراء المحكميف معيارا ..حثة عمى نسبة اتفاؽ )اعتمدت البا
لقبكؿ فقرات االستبانة, كأجرت التعديبلت البلزمة في ضكء تعديبلت  ىيئة 
التحكيـ, مف تعديؿ بعض الفقرات لتصبح أكثر مبلئمة, حتى أصبحت 
االستبانة في صكرتيا النيائية, كبذلؾ اعتبرت الباحثة االستبانة صالحة 

ا كضعت لقياسو, كقد بمغ عدد أسئمة االستبانة في صكرتيا النيائية لقياس م
( فقرة مكزعة عمى ثبلثة 24(أسئمة خاصة بالبيانات األكلية, إضافة إلى )3)

 محاكر رئيسة كتجيب عف أسئمة الدراسة كتحقؽ أىدافيا5
بعد تحقيؽ صدؽ المحكميف ألداة الدراسة  طبقت  صدؽ االتساؽ الداخمى: -ب 

( مف 232المككنة  مف ) ستبانة ميدانيا عمى العينة  االستطبلعيةالباحثة اال
كأكلياء األمكر  بمدينة  معممات رياض األطفاؿ بالركضات الحككمية

, كقد استخدمت الباحثة إليجاد معامبلت االرتباط البرنامج الرياض
تـ تطبيؽ االستبانو كفؽ مقياس ليكرت , ك (SPSS-V23)االحصائى 

( درجة, كالدرجة الكمية .42رجة الكمية لبلستبانو ىى )الخماسى أل أف الد
 ( التالى: 4لكؿ محكر كلكؿ بعد كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )
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 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

 (1جدوؿ)
 عدد الفقرات والدرجة الكمية لكؿ  محور ولكؿ بعد مف أبعاد االستبانة 

 ولالستبانة ككؿ

عدد  األبعاد محاور االستبانة
 الدرجة الفقرات

المحكر األكؿ: 
يئة المعززة الب

لمتفكير الناقد 
عمى مستكل 

 الركضة

البعد األكؿ:تضميف الخطة التدريسية 
جراءات تنمية ميارات  بالركضة لعناصر كا 

 التفكير الناقد لدل األطفاؿ
2 3. 

البعد الثانى : تكفير مكتبة بيا كتب دكرية 
 22 2 عف برامج التفكير الناقد كمياراتو

ة لمجمكعة مف البعد الثالث : تكفير الركض
العاب الذكاء كتطبيقاتو المنمية لمتفكير الناقد 

: 
2 22 

البعد الرابع : استخداـ المعممة لمرسـك 
 22 2 كاألشغاؿ بشكؿ مستمر لبناء فكر األبناء 5

البعد الخامس:الحرص عمى متابعة الطفؿ 
لمبرامج التمفزيكنية كالحسابات االلكتركنية 

 المعززة لمتفكير الناقد 5
2 22 

 .43 22 المجمكع

المحكر الثاني : 
البيئة المعززة 
لمتفكير الناقد 
عمى مستكل 

 األسرة

البعد األكؿ : اعتبار التفكير الناقد قيمة 
 22 2 دائمة مف قيـ األسرة :

البعد الثانى : إشراؾ األبناء دكما في الحكار 
 22 2 كصناعة القرار

حؿ  البعد الثالث : إشراؾ األبناء دكما في
 22 2 المشكبلت :

 22 2البعد الرابع : تكفير األغذية المنمية لمدماغ 
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 عشر الرابعالعدد 

عدد  األبعاد محاور االستبانة
 الدرجة الفقرات

 كالذكاء كالذاكرة :
 ..4 .2 المجمكع

المحكر الثالث : 
البيئة المعززة 
لمتفكير الناقد 
عمى مستكل 

 المجتمع

البعد األكؿ: اعتبار ميارات التفكير الناقد 
أحد األىداؼ األساسية لمرحمة الركضة عمى 

 ل المممكةمستك 
2 22 

البعد الثاني : إشراؾ األبناء في الدكرات 
كاألندية كالفعاليات كالمسابقات المنمية 

 لمتفكير الناقد :
2 22 

البعد الثالث:تصحيح بعض المعتقدات 
كالتصكرات المجتمعية الخاطئة عف ممارسة 

 طفؿ الركضة لمتفكير الناقد
2 22 

 72 42 المجمكع
مجمكع فقرات 

 .42 24 انة ككؿاالستب

( محاكر أساسية , يندرج 4( أف االستبانو تككنت مف )4كيتضح مف جدكؿ )    
( فقرة , كالدرجة الكمية لبلستبانو 24( بعد فرعى , كىذه األبعاد تتضمف )42تحتيا  )

 درجة 5   .42ىى 
تـ كلمعرفة صدؽ اتساؽ الفقرات مع الدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد االستبانو,      

حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة كالدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاد 
 ( يكضح معامبلت االرتباط بيف ىذه الدرجات 25االستبانو5 كجدكؿ رقـ )
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 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

 (2جدوؿ)
 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة وبيف الدرجة الكمية لكؿ بعد 

 مف أبعاد االستبانو

معامؿ  ةالمحور/ البعد/ الفقر  ـ
 االرتباط

المحور األوؿ : البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستوى الروضة : ويضـ 
 اإلبعاد اآلتية :

جراءات تنمية ميارات  البعد األوؿ:تضميف الخطة التدريسية بالروضة لعناصر وا 
 التفكير الناقد لدى األطفاؿ.

4 
تضميف الخطة التدريسية لمرحمة رياض األطفاؿ بعض 

راتيجيات التعميـ كالتعمـ التي تنمى قدرات التفكير الناقد لدل است
 الطفؿ5

.57.2 

تزكيد المناىج باألنشطة اإلثرائية التي تتحدل قدرات التفكير الناقد  2
 لدل الطفؿ 5  

.5244 

استخداـ استراتيجيات كأساليب إثارة الدافعية نحك التعمـ لدل  4
 األطفاؿ 5   

.57.2 

يـ المستمر عمى استخداـ األسئمة التي تقيس ميارات اعتماد التقك  3
 المبلحظة كالتصنيؼ كالمقارنة كالتقكيـ لدل الطفؿ 

.5242 

 ..57. استخداـ أساليب متنكعة كمناسبة مف التعزيز 5  2

اعتبار ممارسات التفكير الناقد جزء أصيؿ مف ىذا التقكيـ النيائي  2
 لمطفؿ 5  

.52.2 

عة مف الخيارات لمنشاط الكاحد مثؿ مجمكعة يقدـ لؤلطفاؿ مجمك  7
 . مف األحاجي

.5227 

2 
استخداـ القصص ذات التأثير الجمالي عمى أحاسيس الطفؿ 

 كمدركاتو 5
 

.5722 



                         جامعت الفيوم               –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

- 39 - 

 عشر الرابعالعدد 

معامؿ  ةالمحور/ البعد/ الفقر  ـ
 االرتباط
 البعد الثانى : توفير مكتبة بيا كتب دورية عف برامج التفكير الناقد ومياراتو :

ية الميكؿ ة الركضة لتنمتكفير زيارات يكمية لؤلطفاؿ لمكتب .
 5727. 5  القرائية

تزكيد مكتبة الركضة بمجمكعة مف القصص المعززة لميارات  .4
 5244. التفكير الناقد لدل األطفاؿ5

تطكير الميارات المغكية عف تصميـ بعض األنشطة القرائية بيدؼ  44
 5722. .طريؽ الكبلـ كاإلصغاء

طفؿ عمى تكظيؼ إستراتيجية الحكاس المتعددة في تدريب ال 42
 5222. ميارات القراءة الناقدة 5 

تزكيد مكتبة بمجمكعة مف الكتب كاألدلة الخاصة ببرامج تنمية  44
 5224. التفكير الناقد لدل األطفاؿ 5  

البعد الثالث : توفير الروضة لمجموعة مف العاب الذكاء وتطبيقاتو المنمية 
 لمتفكير الناقد :

داـ العاب تعميمية غير مألكفة تعمؿ إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ الستخ 43
 5722. عمى جذب انتباىيـ كرغبتيـ في حب االستطبلع 5 

استخداـ العاب إدراكية قائمة عمى الصكر كالرسكمات ألنيا تعزز  42
 5223. مف استخداـ الطفؿ لميارات التفكير األساسية 5 

دل تكظيؼ األلعاب الحركية في تنمية ميارات اإلدراؾ البصرم ل 42
 5222. األطفاؿ 5  

حركية بشكؿ ينمى  –استخداـ المكعبات في األلعاب الحس  47
 5244. ميارات الترتيب كالتصنيؼ كالتركيب لدل  الطفؿ 5 

تكظيؼ العاب الذكاء االلكتركنية في تنمية ميارات التخيؿ لدل  42
 57.4. األطفاؿ 5    
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 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

معامؿ  ةالمحور/ البعد/ الفقر  ـ
 االرتباط

 اؿ بشكؿ مستمر لبناء فكر األبناء .البعد الرابع : استخداـ المعممة لمرسـو واألشغ

إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ الستخداـ العجائف في تشكيؿ أشكاال  .4
 5247. لبعض الحيكانات 5 

تدريب الطفؿ عمى استخداـ أدكات كأقبلـ الرسـ بشكؿ متناسؽ  .2
 5232. كمتسؽ 5   

إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ لرسـ بعض األشخاص كالحيكانات ألنيا  24
 5222. ميارات التخيؿ لدييـ 5   تنمى 

22 
المطبخ, مكعبات,  لمطفؿ الصغير مثؿ أدكات تكفير مكاد متنكعة

مثؿ الرمؿ, الماء, إضافة  أدكات قديمة أشياء يشكؿ بيا كيممسيا
 إلى استخداـ أدكات البيت الحقيقية5

.5.4. 

24 
استخداـ االختبارات الخاصة بقياس تفكير كذكاء األطفاؿ مف 

لرسـ مثؿ اختبار جكد إنؼ كاختبار تكرانس لمتفكير خبلؿ ا
 االبتكارل المصكر5  

.5.42 

البعد الخامس:الحرص عمى متابعة الطفؿ لمبرامج التمفزيونية والحسابات 
 االلكترونية المعززة لمتفكير الناقد .

تزكيد قاعات الركضة بشاشات تميفزيكنية الستخداميا في الجكانب  23
 52.7. ييية 5 التعميمية كالترف

قياـ إدارة الركضة بإعداد قائمة ببرامج األطفاؿ التمفزيكنية ذات  22
عبلميا ألكلياء األمكر 5   57.3. المحتكل اليادؼ كالمناسب, كا 

22 
حرص دكر الحضانة بعرض بعض برامج األطفاؿ المنمية 

اربح مع رابح, الصياد الجرمء, لميارات التفكير, مثؿ برنامج : 
 555الخ 5  تكماس كاألصدقاءرة, فكرة كعب

.522. 

تبنى كزارة التعميـ مشركعات إنتاج أفبلـ كبرامج تعميمية لؤلطفاؿ,  27
 57.2. بحيث تككف قائمة عمى تعزيز ميارات التفكير المختمفة لدييـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1
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 عشر الرابعالعدد 

معامؿ  ةالمحور/ البعد/ الفقر  ـ
 االرتباط

تكظيؼ دكر الركضة حسابيا االلكتركني عمى مكاقع التكاصؿ في  22
 52.7. بث إشعارات كصكر معززة لجكانب التفكير لدل األطفاؿ 5 

عاد المحور الثاني : البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستوى األسرة : ويضـ اإلب
 اآلتية :

 البعد األوؿ : اعتبار التفكير الناقد قيمة دائمة مف قيـ األسرة :
 5.42. زيادة تمركز الطفؿ حكؿ الجماعة كقمو تمركزه حكؿ ذاتو تدريجيا 5  .2
التقميؿ مف عقد المقارنات بيف األطفاؿ داخؿ األسرة الكاحدة,  .4

ي ىذه المرحمة كالتركيز عمى التعزيز الجماعي أكثر مف الفردم ف
5 

.5..7 

تاحة الفرصة لو  44 تدريب الطفؿ عمى مبلحظة كؿ شيء يحيط بو كا 
 لمتعامؿ معيا 5 

.5222 

تكفير األسرة البيئة المناسبة لؤلطفاؿ لممارسة أنشطة الكتابة    42
 كالرسـ 5 

.5222 

تعزيز األسرة مف قدرة األطفاؿ عمى حؿ مشاكميـ البسيطة     44
 بأنفسيـ 5 

.522. 

 البعد الثانى : إشراؾ األبناء دوما في الحوار وصناعة القرار :
التحدث مع األطفاؿ بعبارات كاضحة عما نريده منيـ كبشكؿ  43

 يناسب مستكل تفكيرىـ 5 
.52.2 

إتاحة فرصة لؤلطفاؿ لممشاركة في بعض المناقشات التي تخصيـ  42
 5 

.5227 

االختيار فيما يتعمؽ  إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ لممشاركة في 42
 بمبلبسيـ مف حيث الشكؿ كالمكف 5

.5222 
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 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

معامؿ  ةالمحور/ البعد/ الفقر  ـ
 االرتباط

االستماع إلى حديث األطفاؿ باىتماـ كالرد عمى جميع تساؤالتيـ  47
 بإجابات مقنعة مناسبة لمستكل تفكيرىـ 5    

.5... 

بداء الرأم دكف استيزاء أك نقد  42 تشجيع األطفاؿ عمى التحدث كا 
 محبط ليـ 5 

.523. 

 لثالث : إشراؾ األبناء دوما في حؿ المشكالت :البعد ا
عطائو إحساس أف الخطأ  .4 تقدير طرؽ حمكؿ الطفؿ لممشكبلت, كا 

 .ىك طريؽ التعمـ فيذا كمو يييئ الطريؽ لحياة إبداعية ناقدة
.52.. 

 57.2. إشراؾ األطفاؿ في مناقشة المشكبلت المنزلية 5  .3
ت التفكير العممي في حؿ تدريب األطفاؿ عمى استخداـ أساسيا 34

 المشكبلت الحياتية 5   
.57.4 

تصميـ بعض المكاقؼ التعميمية المعقدة بشكؿ يستثير ميارات  32
 التفكير الناقد لدل الطفؿ 5 

.52.2 

تزكيد بيئة الطفؿ ببعض األدكات كالخامات التى تدعـ أنشطة  34
 االستكشاؼ كالتقصي 5 

.5.47 

 غذية المنمية لمدماغ والذكاء والذاكرة :البعد الرابع : توفير األ
تكعية معممات الركضة بأىمية بعض األغذية في النمك العقمي  33

 لمطفؿ, كبالتالي التأثير عمى تعممو 5 
.5.44 

التزاـ إدارة الركضة بإعبلـ أكلياء األمكر بأىـ األغذية المناسبة  32
 5.24. لمطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة 5  

ير دكر الحضانة لنظاـ متابعة صحي لؤلطفاؿ, خاصة الصحة تكف 32
 5244. الغذائية 5 

التزاـ دكر الحضانة بتكفير إعبلنات كممصقات ممكنة لتكعية  37
 5227. األطفاؿ بأىمية الغذاء الصحي 5  

 5222.استخداـ شاشات التميفزيكف في قاعات الركضة في عرض برامج  32
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 عشر الرابعالعدد 

معامؿ  ةالمحور/ البعد/ الفقر  ـ
 االرتباط

كليا الطفؿ في مرحمة الطفكلة عف أىـ األغذية التي يجب أف يتنا
 المبكرة 5   

المحور الثالث : البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستوى المجتمع : ويضـ 
 اإلبعاد اآلتية :

البعد األوؿ: اعتبار ميارات التفكير الناقد أحد األىداؼ األساسية لمرحمة الروضة 
 عمى مستوى المممكة .

ات التفكير الناقد لدل األطفاؿ عنصر كىدؼ أف يككف تنمية ميار  .3
 5224. أساسي في برامج إعداد كتأىيؿ معممات رياض األطفاؿ 5

2. 
تدريب معممات رياض األطفاؿ عمى كيفية تصميـ كتنفيذ أنشطة 
تعميمية تتعامؿ مع ميارات المبلحظة كالتصنيؼ كالمقارنة كالتمييز 

 كالتقكيـ لدل األطفاؿ 5
.52.2 

24 
إدارات رياض األطفاؿ لمسابقات تعميمية بيف الركضات تنظيـ 

المختمفة بحيث تركز أسئمة تمؾ المسابقات عمى ميارات التصنيؼ 
 كالتمييز كالمقارنة كالتقكيـ لدل الطفؿ 5    

.524. 

إعادة النظر في محتكل مناىج األطفاؿ بحيث تبلءـ مستكل  22
 57.4. كعمر األطفاؿ, كتراعي حاجاتيـ كميكليـ 5

 –إثراء مناىج ككتب الركضة بمحفزات التعمـ لدل الطفؿ)صكر  24
 5.42. قصص (  5  –الغاز تعميمية  –أشكاؿ 

البعد الثاني : إشراؾ األبناء في الدورات واألندية والفعاليات والمسابقات المنمية 
 لمتفكير الناقد :

يـ الحرص عمى إشراؾ األطفاؿ في األندية االجتماعية لتنمية ق 23
 5272. كميارات التكاصؿ5 
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 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

معامؿ  ةالمحور/ البعد/ الفقر  ـ
 االرتباط

22 
الحرص عمى إقامة مسابقات تعميمية بيف قاعات الركضة, مثؿ 
مسابقة جمع البرتقاؿ, كمسابقة المعمقة كالماء, كالكراسي 

 المكسيقية555الخ 5     
.5.22 

االىتماـ بالفعاليات الجماعية بيف األطفاؿ, مثؿ حفبلت بداية  22
 5.42. ت عيد األـ, كاليـك الكطني لممممكة 5   كختاـ العاـ الدراسي, كحفبل

27 
تنظيـ دكرات تدريبية لؤلطفاؿ خاصة في فترة األجازة الصيفية 
كذلؾ لصقؿ مياراتيـ األساسية في القراءة كالكتابة كالفف 5 حيت 

 تمثؿ تمؾ الميارات األساس في تنمية ميارات التفكير لدييـ 5 
.5243 

22 
اركة في المسابقات التي تنظميا قنكات تشجيع األطفاؿ عمى المش

األطفاؿ التمفزيكنية, حيث أف ىذه السمككيات تنمى لدييـ ركح 
 المبادرة كالشجاعة 5     

.52.3 

البعد الثالث:تصحيح بعض المعتقدات والتصورات المجتمعية الخاطئة عف 
 ممارسة طفؿ الروضة لمتفكير الناقد

2. 
ئ لبعض المعممات أك أكلياء العمؿ عمى تصحيح االعتقاد الخاط

األمكر أف ممارسة الطفؿ لمتفكير الناقد يمثؿ عبلمات عمى 
 سمككيات الرفض كالعصياف كالنقد لسمككيات الكبار 5

.5222 

عقد ندكات ككرش عمؿ ألكلياء األمكر لتدريبيـ عمى التعامؿ مع  .2
 57.2. استفسارات الطفؿ كالرد عمييا في ىذه المرحمة المبكرة 5  

تنمية كعى أكلياء أمكر األطفاؿ بأىمية التفكير الناقد في تككيف  24
 52.2. شخصية الطفؿ فيما بعد 5

تصحيح تصكرات البعض عف صعكبة ممارسة طفؿ الركضة  22
 5222. لميارات التفكير الناقد في ىذه المرحمة المبكرة 5 

ت الطفؿ تنمية كعى المعممات بأىمية الرد عمى استفسارات كتساؤال 24
 2..5. غير التقميدية في تنمية ميارات التفكير الناقد لديو 5  
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( أف جميع قيـ معامؿ االرتباط مبلئمة حيث تراكحت في 2كيتضح مف جدكؿ)
( كتراكحت في البعد الثانى مف 52.2.-5722.البعد األكؿ مف المحكر األكؿ بيف)

(, كتراكحت في البعد الثالث مف المحكر األكؿ 5224.-5722.المحكر األكؿ بيف)
-5222.( كتراكحت في البعد الرابع مف المحكر األكؿ بيف )5244.-5722.بيف)

(, .522.-57.3.( كتراكحت في البعد  الخامس مف المحكر األكؿ بيف)5.42.
(, كتراكحت في 5.42.-.522.تراكحت في البعد األكؿ مف المحكر الثانى بيف)

(, تراكحت في البعد الثالث ...5.- .523.الثانى مف المحكر الثانى بيف ) البعد
(, كتراكحت في البعد الرابع مف المحكر 5.47.-  57.4.مف المحكر الثانى بيف )

(, كتراكحت في البعد األكؿ مف المحكر الثالث 5.44.-5222.الثانى بيف )
-52.3.كر الثالث بيف)(, كتراكحت في البعد الثانى  مف المح5.42.-57.4.بيف)

( 2..5.-57.2.(, تراكحت في البعد الثالث مف المحكر الثالث بيف)5.42.
( مما يشير إلى إمكانية 5.4.كجميعيا معامبلت ارتباط دالة إحصائيا عند مستكل)

التعامؿ مع فقرات االستبانة أل أف االستبانة تتصؼ باتساؽ داخمى جيدة ؛ مما يدؿ 
 ى لفقرات كأبعاد االستبانة كمحاكرىا 5عمى صدؽ االتساؽ الداخم

طبقت الباحثة االستبانة ميدانيا عمى العينة  : ثبات االستبانو والصدؽ الذاتى (4
(  مف معممات رياض األطفاؿ بالركضات 232المككنة مف ) االستطبلعية

 كزمف تحديد الثبات بيدؼ كأكلياء األمكر  بمدينة الرياض, كذلؾ الحككمية
 أم كجكد عدـ فيميـ لعبارات االستبانة, حيث اتضح االستجابة, كمدل
حكؿ مفردات االستبانة, كلمتأكد مف  االستطبلعية العينة استفسارات مف

 Cronbach's )الثبات قامت الباحثة باالعتماد عمى معامؿ ألفا كركنباخ
Alpha). لدرجة كؿ محكر مف المحاكر الفرعية  في حساب معامبلت الثبات

  ( يكضح ذلؾ:4لمدرجة الكمية لبلستبانو, كجدكؿ رقـ ) لبلستبانو, كايضا
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 (3جدوؿ)
لكؿ محور مف محاور االستبانة  (Cronbach's Alpha ) معامؿ ألفا كرونباخ

 ولالستبانة ككؿ

عدد  محاور االستبانة
 الفقرات

معامؿ 
 الثبات

معامؿ 
 الصدؽ

المحكر األكؿ : البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى 
 5.22. 5227. 22 ضة مستكل الرك 

المحكر الثاني : البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى 
 2..5. 5222. .2 مستكل األسرة 

المحكر الثالث : البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى 
 .5.4. 5222. 42 مستكل المجتمع 

 5.42. .523. 24   محاكر االستبانو ككؿ
كركنباخ لمحاكر االستبياف تراكحت  ( أف قيمة معامؿ ألفا4يتضح مف جدكؿ )ك  
( كىى معامبلت ثبات مقبكلة, كأف معامؿ ثبات إجمالي 5222.-5222.بيف )

(  األمر الذل يشير إلى ثبات النتائج التى يمكف أف تسفر عنيا .523.االستبانة )
االستبانة عند تطبيقيا حيث تشير الدراسات أف معامؿ الثبات يعد عاؿ إذا بمغ 

, كما أف قيمة معامؿ الصدؽ الذاتى ألبعاد االستبياف تراكحت بيف ( فأكثر57.)
( كىى معامبلت صدؽ جيدة, كأف معامؿ الصدؽ الذاتى لبلستبانة .5.4.-2..5.)

( كىك معامؿ صدؽ جيد كبذلؾ تعد االستبانة عمى درجة مناسبة مف 5.42.ككؿ )
تالي أصبحت  الثبات كالصدؽ, كيمكف االعتماد عمييا في عممية القياس, كبال

 االستبانة صالحة لمتطبيؽ5 
 مف المتكسط لبلنتياء الزمف احتساب : تـاالستجابة لالستبانة زمف (5

 إلنياء كمناسب ككقت كافي ( دقيقة.2بػ  ) ُقدر االستجابة لبلستبانة, كالذم
 .االستبانة مفردات عف الفرد اإلجابة 

االستبانة كتجريبيا  : بعد التأكد مف صدؽ كثباتالصورة النيائية لالستبانة (6
 عمى عينة استطبلعية5 تـ التكصؿ إلى الصكرة النيائية  لبلستبانة5 
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 تحميؿ نتائػػػج الدراسػػػة وتفسيرىا 
يتـ تحميؿ نتائج الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة, كقد استخدمت 

متغيرات الباحثة في تحميؿ النتائج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ل
اختبار )ت( لئليجاد الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقميف, كذلؾ  البحث, باإلضافة إلى

لمعرفة أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر 
المعممات كأكلياء األمكر بمدنية الرياض, تـ تقسيـ درجات أبعاد كمؤشرات البيئة 

إلى أربع مستكيات اعتمادا عمى المعادلة التالية : طكؿ الفئة  المعززة لمتفكير الناقد
أقؿ مف - 2ضعيؼ, متكسط مف ) 2كتحديد المستكيات كاألتي: أقؿ مف   2-4/3=
 ( 5 2إلى -3(, مرتفع جدا مف        )3إلى أقؿ مف -4(, مرتفع مف )4

 البيئة  : ما أبعاد كمؤشراتلإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسػػػػػػة
المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء 
األمكر عمى مستكل الركضة ؟ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
المعيارية كترتيب الفقرات كالدرجة لفقرات المحكر األكؿ: أبعاد كمؤشرات 

كجية نظر المعممات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف 
كأكلياء األمكر عمى مستكل الركضة كأبعاده كلممحكر ككؿ كما يكضحيا 

 (: 3جدكؿ رقـ)
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 (4جدوؿ)
ألبعاد ومؤشرات البيئة المعززة لمتفكير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 لدى طفؿ الروضة مف وجية نظر المعممات وأولياء األمور الناقد 
 وضةعمى مستوى الر 

 المتوسط ػػػػػػػػػػػػػرةالفقػػػػ ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

البعد األوؿ: 
تضميف  الخطة 
التدريسية بالروضة 
جراءات  لعناصر وا 
تنمية ميارات 
التفكير الناقد لدى 

 األطفاؿ

4 

تضميف الخطة التدريسية 
لمرحمة رياض األطفاؿ 
بعض استراتيجيات 

مـ التي تنمى التعميـ كالتع
قدرات التفكير الناقد لدل 

 الطفؿ5

3523 .5.2 47 
 مرتفعة
 جدا

2 

تزكيد المناىج باألنشطة 
اإلثرائية التي تتحدل 
قدرات التفكير الناقد لدل 

 الطفؿ 5  

3522 .5.2 43 
 مرتفعة
 جدا

4 

استخداـ استراتيجيات 
كأساليب إثارة الدافعية 
نحك التعمـ لدل األطفاؿ 

   5 

352. .5.3 42 
 مرتفعة
 جدا

3 

اعتماد التقكيـ المستمر 
عمى استخداـ األسئمة 
التي تقيس ميارات 
المبلحظة كالتصنيؼ 
كالمقارنة كالتقكيـ لدل 

 الطفؿ 5 

3522 .5.4 44 
 مرتفعة
 جدا
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 المتوسط ػػػػػػػػػػػػػرةالفقػػػػ ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

2 
استخداـ أساليب متنكعة 

 كمناسبة مف التعزيز 
352. 45.2 4. 

 مرتفعة
 جدا

2 
اعتبار ممارسات التفكير 

ناقد جزء أصيؿ مف ىذا ال
 التقكيـ النيائي لمطفؿ 5  

3522 .522 7 
 مرتفعة
 جدا

7 

يقدـ لؤلطفاؿ مجمكعة 
مف الخيارات لمنشاط 
الكاحد مثؿ مجمكعة مف 

 . األحاجي

3523 .522 . 
 مرتفعة
 جدا

2 

استخداـ القصص ذات 
جمالي عمى التأثير ال

أحاسيس الطفؿ 
 5كمدركاتو

3522 .5.7 42 
 مرتفعة
 جدا

 المجموع الكمى لمبعد األوؿ
4252. 

(352.) 
 جدا مرتفعة 7542

البعد الثانى : 
توفير مكتبة بيا 
كتب دورية عف 
برامج التفكير الناقد 

 ومياراتو

. 
تكفير زيارات يكمية 
لؤلطفاؿ لمكتبة الركضة 
 لتنمية الميكؿ القرائية 5  

3542 45.2 27 
 مرتفعة
 جدا

4. 

تزكيد مكتبة الركضة 
مف القصص  بمجمكعة

المعززة لميارات التفكير 
 الناقد لدل األطفاؿ5

3532 45.4 24 
 مرتفعة
 جدا
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 المتوسط ػػػػػػػػػػػػػرةالفقػػػػ ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

44 

تصميـ بعض األنشطة 
تطكير القرائية بيدؼ 

الميارات المغكية عف 
 .طريؽ الكبلـ كاإلصغاء

3534 45.2 22 
 مرتفعة
 جدا

42 

تكظيؼ إستراتيجية 
الحكاس المتعددة في 
تدريب الطفؿ عمى 

 ءة الناقدة 5 ميارات القرا

3534 45.3 23 
 مرتفعة
 جدا

44 

تزكيد مكتبة بمجمكعة 
مف الكتب كاألدلة 
الخاصة ببرامج تنمية 
التفكير الناقد لدل 

 األطفاؿ 5  

3532 45.4 2. 
 مرتفعة
 جدا

 المجموع الكمى لمبعد الثانى
225.2 

(3534) 
 جدا مرتفعة 25.2

البعد الثالث : 
توفير الروضة 
لمجموعة مف 

ب الذكاء العا
وتطبيقاتو المنمية 

 لمتفكير الناقد

43 

إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ 
الستخداـ العاب تعميمية 
غير مألكفة تعمؿ عمى 
جذب انتباىيـ كرغبتيـ 

 في حب االستطبلع 5 

3524 .522 4. 
 مرتفعة
 جدا

42 

استخداـ العاب إدراكية 
قائمة عمى الصكر 
كالرسكمات ألنيا تعزز 
مف استخداـ الطفؿ 

3527 .52. 2 
 مرتفعة
 جدا
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 المتوسط ػػػػػػػػػػػػػرةالفقػػػػ ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

يارات التفكير لم
 5 األساسية

42 
تكظيؼ األلعاب الحركية 
في تنمية ميارات اإلدراؾ 
 البصرم لدل األطفاؿ 5  

3522 .522 2 
 مرتفعة
 جدا

47 

استخداـ المكعبات في 
حركية  –األلعاب الحس 

بشكؿ ينمى ميارات 
الترتيب كالتصنيؼ 
 كالتركيب لدل الطفؿ 5 

3527 .522 42 
 مرتفعة
 جدا

42 

تكظيؼ العاب الذكاء 
االلكتركنية في تنمية 
ميارات التخيؿ لدل 

 األطفاؿ 5    

352. .5.2 44 
 مرتفعة
 جدا

 المجموع الكمى لمبعد الثالث
24544 

(3522) 
 جدا مرتفعة 3543

البعد الرابع : 
استخداـ المعممة 
لمرسـو واألشغاؿ 
بشكؿ مستمر لبناء 

4. 

حة الفرصة لؤلطفاؿ إتا
الستخداـ العجائف في 
تشكيؿ أشكاال لبعض 

 الحيكانات 5 

3522 45.2 42  
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 المتوسط ػػػػػػػػػػػػػرةالفقػػػػ ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

 فكر األبناء

2. 

تدريب الطفؿ عمى 
استخداـ أدكات كأقبلـ 
الرسـ بشكؿ متناسؽ 

 كمتسؽ 5   

3533 45.2 24 
 مرتفعة
 جدا

24 

إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ 
لرسـ بعض األشخاص 
كالحيكانات ألنيا تنمى 

 لدييـ   ميارات التخيؿ

3543 4542 22 
 مرتفعة
 جدا

22 

لمطفؿ  تكفير مكاد متنكعة
 الصغير مثؿ أدكات

المطبخ, مكعبات, أدكات 
قديمة أشياء يشكؿ بيا 

مثؿ الرمؿ,  كيممسيا
الماء, إضافة إلى 
استخداـ أدكات البيت 

 الحقيقية5

353. 45.2 22 
 مرتفعة
 جدا

24 

استخداـ االختبارات 
الخاصة بقياس تفكير 

ذكاء األطفاؿ مف خبلؿ ك 
الرسـ مثؿ اختبار جكد 
إنؼ كاختبار تكرانس 
لمتفكير االبتكارل 

 المصكر5  
 

354. 45.7 22 
 مرتفعة
 جدا
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 المتوسط ػػػػػػػػػػػػػرةالفقػػػػ ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

 المجموع الكمى لمبعد الرابع
2254. 

(3532) 
 جدا مرتفعة 2522

البعد 
الخامس:الحرص 

عمى متابعة الطفؿ 
لمبرامج التمفزيونية 

والحسابات 
ة االلكترونية المعزز 

 لمتفكير الناقد .

23 

تزكيد قاعات الركضة 
بشاشات تميفزيكنية 
الستخداميا في الجكانب 

 التعميمية كالترفييية 5 

3523 .524 2 
 مرتفعة
 جدا

22 

قياـ إدارة الركضة بإعداد 
قائمة ببرامج األطفاؿ 
التمفزيكنية ذات المحتكل 
اليادؼ كالمناسب, 
عبلميا ألكلياء األمكر  كا 

 5 

3522 .52. 4 
 مرتفعة
 جدا

22 

حرص دكر الحضانة 
بعرض بعض برامج 
األطفاؿ المنمية لميارات 
التفكير, مثؿ برنامج : 
اربح مع رابح, الصياد 
الجرمء, فكرة كعبرة, 
 تكماس كاألصدقاء

 5 555الخ

352. .574 2 
 مرتفعة
 جدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1
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 المتوسط ػػػػػػػػػػػػػرةالفقػػػػ ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

27 

تبنى كزارة التعميـ 
مشركعات إنتاج أفبلـ 
كبرامج تعميمية لؤلطفاؿ, 
بحيث تككف قائمة عمى 
تعزيز ميارات التفكير 

 المختمفة لدييـ 5    

3524 .527 3 
 مرتفعة
 جدا

22 

 تكظيؼ دكر الركضة
حسابيا االلكتركني عمى 
مكاقع التكاصؿ في بث 
إشعارات كصكر معززة 
لجكانب التفكير لدل 

 األطفاؿ 5 

3524 .524 4 
 مرتفعة
 جدا

 .2354 المجموع الكمى لمبعد الخامس
(3522) 

 جدا مرتفعة 4542

4225.3 المجموع الكمى لممحور األوؿ
(3527) 

 جدا مرتفعة 22544

كسط الحسابي العاـ لفقرات المحكر األكؿ)أبعاد ( أف المت3كيتضح مف جدكؿ )
كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات 

(, كبدرجة تقدير مرتفعة  جدا 5 3527كأكلياء األمكر عمى مستكل الركضة( بمغ )
لمبرامج  كبالنسبة  لؤلبعاد الفرعية جاء البعد الخامس )الحرص عمى متابعة الطفؿ

التمفزيكنية كالحسابات االلكتركنية المعززة لمتفكير الناقد( مف أبعاد كمؤشرات البيئة 
المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر 

( كبدرجة تقدير 3524عمى مستكل الركضة في المرتبة اإلكلى بمتكسط حسابي عاـ )
بعد  الثالث)تكفير الركضة لمجمكعة مف العاب الذكاء كتطبيقاتو مرتفعة جدا, كجاء ال
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المنمية لمتفكير الناقد( مف أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ 
الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل الركضة في المرتبة  

رتفعة جدا, كجاء البعد األكؿ ( كبدرجة تقدير م3522الثانية بمتكسط حسابي عاـ )
جراءات تنمية ميارات التفكير الناقد  )تضميف الخطة التدريسية بالركضة لعناصر كا 
لدل األطفاؿ( مف  أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة 
مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل الركضة في المرتبة الثالثة 

( كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاء البعد الرابع .352ط حسابي عاـ ) بمتكس
)الحرص عمى متابعة الطفؿ لمبرامج التمفزيكنية كالحسابات االلكتركنية المعززة 
لمتفكير الناقد( مف أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف 

ستكل الركضة في المرتبة   الرابعة كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى م
( كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاء البعد الثانى )تكفير 3532بمتكسط حسابي عاـ ) 

مكتبة بيا كتب دكرية عف برامج التفكير الناقد كمياراتو5( مف  أبعاد كمؤشرات البيئة 
ألمكر المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء ا
( 3534عمى مستكل الركضة في المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي عاـ ) 

كبدرجة تقدير  مرتفعة جدا كبالنسبة لمفقرات الفرعية جاءت الفقرة  الخامسة كالعشريف 
مف  المحكر األكؿ )قياـ إدارة الركضة بإعداد قائمة ببرامج األطفاؿ التمفزيكنية ذات 

عبلميا ألكلياء األمكر 5(في المرتبة األكلى, بمتكسط المحتكل اليادؼ كالمن اسب, كا 
(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة   الرابعة كالعشريف مف  3522حسابي )

المحكر األكؿ )تزكيد قاعات الركضة بشاشات تميفزيكنية الستخداميا في الجكانب 
(, كبدرجة تقدير 3523سابي )التعميمية كالترفييية (في المرتبة  الثانية, بمتكسط ح

مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  الثامنة كالعشريف  مف المحكر األكؿ )تكظيؼ دكر 
الركضة حسابيا االلكتركني عمى مكاقع التكاصؿ في بث إشعارات كصكر معززة 

(, كبدرجة 3524لجكانب التفكير لدل األطفاؿ( في المرتبة الثالثة, بمتكسط حسابي )
ا, كجاءت الفقرة  السابعة كالعشريف مف المحكر األكؿ )تبنى كزارة تقدير مرتفعة جد

التعميـ مشركعات إنتاج أفبلـ كبرامج تعميمية لؤلطفاؿ, بحيث تككف قائمة عمى تعزيز 
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(, 3524ميارات التفكير المختمفة لدييـ ( في المرتبة الرابعة, بمتكسط حسابي )
سة كالعشريف مف المحكر األكؿ كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة الساد

)حرص دكر الحضانة بعرض بعض برامج األطفاؿ المنمية لميارات التفكير, مثؿ 
 555الخ ( تكماس كاألصدقاءبرنامج : اربح مع رابح, الصياد الجرمء, فكرة كعبرة, 

(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت .352في المرتبة ا الخامسة, بمتكسط حسابي )
الفقرة  الخامسة عشر مف المحكر األكؿ )استخداـ العاب إدراكية قائمة عمى الصكر 

في المرتبة  لميارات التفكير األساسية 5(كالرسكمات ألنيا تعزز مف استخداـ الطفؿ 
(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة 3527السادسة, بمتكسط حسابي )

السادسة مف المحكر األكؿ )اعتبار ممارسات التفكير الناقد جزء أصيؿ مف ىذا 
(, كبدرجة تقدير 3522التقكيـ النيائي لمطفؿ( في المرتبة السابعة بمتكسط حسابي )

تفعة جدا, كجاءت الفقرة  السادسة عشر  مف المحكر األكؿ )تكظيؼ األلعاب مر 
الحركية في تنمية ميارات اإلدراؾ البصرم لدل األطفاؿ(في المرتبة  الثامنة بمتكسط 

(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  السابعة مف المحكر 3522حسابي )
لمنشاط الكاحد مثؿ مجمكعة مف األكؿ )يقدـ لؤلطفاؿ مجمكعة مف الخيارات 
(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, 3523األحاجي( في المرتبة  التاسعة بمتكسط حسابي )

كجاءت الفقرة  الرابعة عشر مف المحكر األكؿ )إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ الستخداـ 
العاب تعميمية غير مألكفة تعمؿ عمى جذب انتباىيـ كرغبتيـ في حب 

(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, 3524ة العاشرة بمتكسط حسابي )االستطبلع(في المرتب
كجاءت الفقرة  الرابعة مف المحكر األكؿ )اعتماد التقكيـ المستمر عمى استخداـ 

في  األسئمة التي تقيس ميارات المبلحظة كالتصنيؼ كالمقارنة كالتقكيـ لدل الطفؿ (
قدير مرتفعة جدا, كجاءت (, كبدرجة ت3522المرتبة الحادية عشر بمتكسط حسابي )

الفقرة  الثالثة مف المحكر األكؿ )استخداـ استراتيجيات كأساليب إثارة الدافعية نحك 
(, كبدرجة .352التعمـ لدل األطفاؿ (في المرتبة الثانية عشر بمتكسط حسابي )

تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  الثامنة عشر مف المحكر األكؿ )تكظيؼ العاب 
لكتركنية في تنمية ميارات التخيؿ لدل األطفاؿ(في المرتبة  الثالثة عشر الذكاء اال

(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  الثانية مف .352بمتكسط حسابي )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1
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المحكر األكؿ )تزكيد المناىج باألنشطة اإلثرائية التي تتحدل قدرات التفكير الناقد 
(, كبدرجة تقدير 3522كسط حسابي )لدل الطفؿ( في المرتبة الرابعة عشر بمت

مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  السابعة عشر مف المحكر األكؿ )استخداـ المكعبات في 
حركية بشكؿ ينمى ميارات الترتيب كالتصنيؼ كالتركيب لدل  –األلعاب الحس 

(, كبدرجة تقدير مرتفعة 3527في المرتبة الخامسة عشر بمتكسط حسابي ) الطفؿ(
الفقرة  الثامنة مف المحكر األكؿ )استخداـ القصص ذات التأثير جدا, كجاءت 

في المرتبة السادسة عشر بمتكسط  الجمالي عمى أحاسيس الطفؿ كمدركاتو 5(
(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  األكلى مف المحكر 3522حسابي )

جيات التعميـ األكؿ )تضميف الخطة التدريسية لمرحمة رياض األطفاؿ بعض استراتي
في المرتبة  السابعة عشر  كالتعمـ التي تنمى قدرات التفكير الناقد لدل الطفؿ(

(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  التاسعة عشر 3523بمتكسط حسابي )
مف المحكر األكؿ )إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ الستخداـ العجائف في تشكيؿ أشكاال 

(, كبدرجة 3522ة  الثامنة عشر  بمتكسط حسابي )في المرتب لبعض الحيكانات5(
تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  الخامسة مف المحكر األكؿ )استخداـ أساليب 

(, .352في المرتبة التاسعة عشر بمتكسط حسابي ) متنكعة كمناسبة مف التعزيز (
د مكتبة كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة  الثالثة مف المحكر األكؿ )تزكي

في  بمجمكعة مف الكتب كاألدلة الخاصة ببرامج تنمية التفكير الناقد لدل األطفاؿ(
(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة 3532المرتبة العشركف بمتكسط حسابي )

العشركف مف المحكر األكؿ )تدريب الطفؿ عمى استخداـ أدكات كأقبلـ الرسـ بشكؿ 
(, كبدرجة 3533الحادية كالعشركف بمتكسط حسابي )  في المرتبة متناسؽ كمتسؽ(

تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة الثانية عشر مف المحكر األكؿ )تكظيؼ إستراتيجية 
في المرتبة الثانية  الحكاس المتعددة في تدريب الطفؿ عمى ميارات القراءة الناقدة (

, كجاءت الفقرة (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا3534كالعشركف بمتكسط حسابي )
العاشرة مف المحكر األكؿ )تزكيد مكتبة الركضة بمجمكعة مف القصص المعززة 
لميارات التفكير الناقد لدل األطفاؿ5( في المرتبة الثالثة كالعشريف بمتكسط حسابي 
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(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة الحادية عشر مف المحكر األكؿ 3532)
لقرائية بيدؼ تطكير الميارات المغكية عف طريؽ الكبلـ )تصميـ بعض األنشطة ا

(, كبدرجة تقدير 3534كاإلصغاء( في المرتبة  الرابعة كالعشريف بمتكسط حسابي )
 مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة الثانية كالعشركف مف المحكر األكؿ )تكفير مكاد متنكعة

 ء يشكؿ بيا كيممسياالمطبخ, مكعبات, أدكات قديمة أشيا لمطفؿ الصغير مثؿ أدكات
مثؿ الرمؿ, الماء, إضافة إلى استخداـ أدكات البيت الحقيقية( في المرتبة الخامسة 

(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة الثالثة .353كالعشريف بمتكسط حسابي )
كالعشريف مف المحكر األكؿ )استخداـ االختبارات الخاصة بقياس تفكير كذكاء 

ؿ الرسـ مثؿ اختبار جكد إنؼ كاختبار تكرانس لمتفكير االبتكارل األطفاؿ مف خبل
(, كبدرجة تقدير .354المصكر ( في المرتبة السادسة كالعشريف بمتكسط حسابي )

مرتفعة جدا, كجاءت الفقرة التاسعة مف المحكر األكؿ )تكفير زيارات يكمية لؤلطفاؿ 
ة السابعة  كالعشريف بمتكسط لمكتبة الركضة لتنمية الميكؿ القرائية ( في المرتب

(, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, , كجاءت الفقرة  الكاحد الحادية 3542حسابي )
كالعشركف مف المحكر األكؿ )إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ لرسـ بعض األشخاص 
كالحيكانات ألنيا تنمى ميارات التخيؿ لدييـ ( في المرتبة الثامنة كاألخيرة كالعشريف  

 (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا35435)بمتكسط حسابي 
 أبعاد كمؤشرات البيئة ما : لإلجابة عمى السؤاؿ الثانى مف أسئمة الدراسػػػػػػػػة

لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء المعززة لمتفكير الناقد 
تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ؟  األمكر عمى مستكل األسرة

ب الفقرات كالدرجة لفقرات المحكر الثانى: أبعاد كمؤشرات المعيارية كترتي
لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات البيئة المعززة لمتفكير الناقد 

كأبعاده كلممحكر ككؿ كما يكضحيا   كأكلياء األمكر عمى مستكل األسرة
 (: 2جدكؿ رقـ )
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 (5جدوؿ)
ومؤشرات البيئة المعززة لمتفكير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد 

الناقد لدى طفؿ الروضة مف وجية نظر المعممات وأولياء األمور عمى مستوى  
 األسرة.

 المتوسط الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

البعد األوؿ : 
اعتبار التفكير 
الناقد قيمة 
دائمة مف قيـ 

 األسرة

4 
زيادة تمركز الطفؿ حكؿ الجماعة كقمو 

 تمركزه حكؿ ذاتو تدريجيا 
 مرتفعة .2 4544 4524

2 

التقميؿ مف عقد المقارنات بيف األطفاؿ 
داخؿ األسرة الكاحدة, كالتركيز عمى 
التعزيز الجماعي أكثر مف الفردم في 

 ىذه المرحمة 5

 مرتفعة .4 4544 4527

4 
ظة كؿ شيء تدريب الطفؿ عمى مبلح

تاحة الفرصة لو لمتعامؿ معيا  يحيط بو كا 
 5 

3542 .52. 44 
مرتفعة 

 جدا

3 
تكفير األسرة البيئة المناسبة لؤلطفاؿ 

 لممارسة أنشطة الكتابة   كالرسـ 5 
3543 .5.2 42 

مرتفعة 
 جدا

2 
تعزيز األسرة مف قدرة األطفاؿ عمى حؿ 

 مشاكميـ البسيطة بأنفسيـ 5 
354. .52. . 

فعة مرت
 جدا

 المجموع الكمى لمبعد األوؿ
4.572 

(45.2) 
 مرتفعة 3532

البعد الثانى : 
إشراؾ األبناء 
دوما في 

2 
التحدث مع األطفاؿ بعبارات كاضحة 
عما نريده منيـ كبشكؿ يناسب مستكل 

 تفكيرىـ 5 
 مرتفعة 47 4542 4522
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 المتوسط الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

الحوار 
وصناعة 

 القرار

7 
إتاحة فرصة لؤلطفاؿ لممشاركة في 

 المناقشات التي تخصيـ 5 بعض 
3527 45.2 7 

مرتفعة 
 جدا

2 
إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ لممشاركة في 
االختيار فيما يتعمؽ بمبلبسيـ مف حيث 

 الشكؿ كالمكف 5
3544 45.4 2 

مرتفعة 
 جدا

. 
االستماع إلى حديث األطفاؿ باىتماـ 
كالرد عمى جميع تساؤالتيـ بإجابات 

 5     مقنعة مناسبة لمستكل تفكيرىـ
 مرتفعة 42 4542 4522

4. 
بداء  تشجيع األطفاؿ عمى التحدث كا 
 الرأم دكف استيزاء أك نقد محبط ليـ 5 

354. 45.7 2 
مرتفعة 

 جدا

 المجموع الكمى لمبعد الثانى
2.522  

(3542) 
 مرتفعة جدا 35.2

البعد الثالث : 
إشراؾ األبناء 
دوما في حؿ 

 المشكالت

44 

لممشكبلت, تقدير طرؽ حمكؿ الطفؿ 
عطائو إحساس أف الخطأ ىك طريؽ  كا 
التعمـ فيذا كمو يييئ الطريؽ لحياة 

 .إبداعية ناقدة

35.2 452. 43 
مرتفعة 

 جدا

42 
إشراؾ األطفاؿ في مناقشة المشكبلت 

 المنزلية 5 
3522 4 2 

مرتفعة 
 جدا

44 
تدريب األطفاؿ عمى استخداـ أساسيات 
التفكير العممي في حؿ المشكبلت 

 ياتية 5   الح
3542 .52. 4 

مرتفعة 
 جدا

43 
تصميـ بعض المكاقؼ التعميمية المعقدة 
بشكؿ يستثير ميارات التفكير الناقد لدل 

 الطفؿ 5 
3544 4544 44 

مرتفعة 
 جدا
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 المتوسط الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

42 
تزكيد بيئة الطفؿ ببعض األدكات 
كالخامات التى تدعـ أنشطة االستكشاؼ 

 كالتقصي 5 
354. .527 2 

مرتفعة 
 جدا

 وع الكمى لمبعد الثالثالمجم
24542 

(3524) 
 مرتفع جدا 4523

البعد الرابع : 
توفير األغذية 

المنمية 
لمدماغ 
والذكاء 
 والذاكرة

42 
تكعية معممات الركضة بأىمية بعض 
األغذية في النمك العقمي لمطفؿ, كبالتالي 

 التأثير عمى تعممو 5 
 مرتفعة 42 4547 4524

47 
ـ أكلياء األمكر التزاـ إدارة الركضة بإعبل

بأىـ األغذية المناسبة لمطفؿ في مرحمة 
 الطفكلة المبكرة 5  

3547 45.2 3 
مرتفعة 

 جدا

42 
تكفير دكر الحضانة لنظاـ متابعة صحي 

 لؤلطفاؿ, خاصة الصحة الغذائية 5 
3534 45.2 4 

مرتفع 
 جدا

4. 
التزاـ دكر الحضانة بتكفير إعبلنات 

اؿ بأىمية كممصقات ممكنة لتكعية األطف
 الغذاء الصحي 5  

 مرتفعة 42 4543 45.2

2. 

استخداـ شاشات التميفزيكف في قاعات 
الركضة في عرض برامج عف أىـ 
األغذية التي يجب أف يتناكليا الطفؿ في 

 مرحمة الطفكلة المبكرة 5   

3542 45.2 4. 
مرتفعة 

 جدا

 المجموع الكمى لمبعد الرابع
2.572 

(3542) 
 دامرتفعة ج 3542
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 المتوسط الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

 المجموع الكمى لممحور الثاني
2252. 

(3544) 
 مرتفعة جدا 43544

(  أف المتكسط الحسابي العاـ لفقرات المحكر الثانى )أبعاد 2كيتضح مف جدكؿ )
كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات 

درجة تقدير مرتفعة جدا5 (, كب3544كأكلياء األمكر عمى مستكل األسرة( بمغ )
كبالنسبة  لؤلبعاد الفرعية جاء  البعد  الثالث )إشراؾ األبناء دكما في حؿ المشكبلت( 
مف أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر 
المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل األسرة في المرتبة األكلى  بمتكسط حسابي عاـ 

( كبدرجة تقدير  مرتفعة  جدا, كجاء  البعد  الرابع )تكفير األغذية المنمية 3524 )
لمدماغ كالذكاء كالذاكرة( مف أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ 
الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل األسرة في المرتبة 

( كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاء  البعد الثانى 3542الثانية  بمتكسط حسابي عاـ ) 
)شراؾ األبناء دكما في الحكار كصناعة القرار( مف  أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة 
لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى 

بدرجة تقدير  ( ك 3542مستكل األسرة في المرتبة الثالثة  بمتكسط حسابي عاـ ) 
مف مرتفعة جدا, كجاء البعد األكؿ)اعتبار التفكير الناقد قيمة دائمة مف قيـ األسرة(

أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر 
المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل األسرة في المرتبة الرابعة كاألخيرة بمتكسط 

كبدرجة تقدير مرتفعة, كبالنسبة لمفقرات الفرعية جاءت الفقرة  (45.2حسابي عاـ ) 
تكفير دكر الحضانة لنظاـ متابعة صحي لؤلطفاؿ, الثامنة عشر مف المحكر الثانى )

(, كبدرجة تقدير 3534( في المرتبة األكلى, بمتكسط حسابي )خاصة الصحة الغذائية
لثانى )تزكيد بيئة الطفؿ كجاءت الفقرة  الخامسة عشر مف المحكر ا, مرتفعة جدا

ببعض األدكات كالخامات التى تدعـ أنشطة االستكشاؼ كالتقصي(في المرتبة  
كجاءت الفقرة  الثالثة , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا.354الثانية, بمتكسط حسابي )
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تدريب األطفاؿ عمى استخداـ أساسيات التفكير العممي في عشر مف المحكر الثانى )
(, كبدرجة تقدير 3542في المرتبة  الثالثة, بمتكسط حسابي )لحياتية حؿ المشكبلت ا

التزاـ إدارة الركضة كجاءت الفقرة  السابعة عشر مف  المحكر الثانى ), مرتفعة جدا
( في بإعبلـ أكلياء األمكر بأىـ األغذية المناسبة لمطفؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة

كجاءت الفقرة , كبدرجة تقدير مرتفعة جدا (,3547المرتبة  الرابعة, بمتكسط حسابي )
إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ لممشاركة في االختيار فيما يتعمؽ الثامنة مف  المحكر الثانى )

(, 3544( في المرتبة  الخامسة, بمتكسط حسابي )بمبلبسيـ مف حيث الشكؿ كالمكف
تشجيع كجاءت الفقرة العاشرة مف  المحكر الثانى ), كبدرجة تقدير مرتفعة جدا

بداء الرأم دكف استيزاء أك نقد محبط ليـ ( في المرتبة األطفاؿ عمى التحدث كا 
كجاءت الفقرة السابعة , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا.354السادسة بمتكسط حسابي )

إتاحة فرصة لؤلطفاؿ لممشاركة في بعض المناقشات التي مف المحكر الثانى )
, (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا3527سابي )( في المرتبة  السابعة بمتكسط حتخصيـ

إشراؾ األطفاؿ في مناقشة المشكبلت كجاءت الفقرة  الثانية عشر مف المحكر الثانى )
, , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا3522في المرتبة الثامنة بمتكسط حسابي ) المنزلية (

طفاؿ عمى حؿ كجاءت الفقرة  الخامسة مف المحكر الثانى )تعزيز األسرة مف قدرة األ
(, كبدرجة .354في المرتبة التاسعة بمتكسط حسابي ) (مشاكميـ البسيطة بأنفسيـ

استخداـ شاشات  كجاءت الفقرة العشركف مف المحكر الثانى ), تقدير مرتفعة جدا
التميفزيكف في قاعات الركضة في عرض برامج عف أىـ األغذية التي يجب أف 

في المرتبة العاشرة بمتكسط حسابي  المبكرة (يتناكليا الطفؿ في مرحمة الطفكلة 
كجاءت الفقرة   الثالثة مف  المحكر , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا3542)

تاحة الفرصة لو لمتعامؿ  الثانى)تدريب الطفؿ عمى مبلحظة كؿ شيء يحيط بو كا 
(, كبدرجة تقدير مرتفعة 3542في المرتبة  الحادية عشر بمتكسط حسابي ) (معيا 
كجاءت الفقرة الرابعة  مف المحكر الثانى)تكفير األسرة البيئة المناسبة لؤلطفاؿ , جدا

في المرتبة  الثانية  عشر بمتكسط حسابي  (لممارسة أنشطة الكتابة كالرسـ 
كجاءت الفقرة   الرابعة عشر مف  المحكر , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا3543)



 مؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدى طفؿ الروضة
 

 - 64 - 

 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

دة بشكؿ يستثير ميارات التفكير الناقد تصميـ بعض المكاقؼ التعميمية المعقالثانى)
(, كبدرجة تقدير مرتفعة 3544في المرتبة الثالثة عشر بمتكسط حسابي ) لدل الطفؿ(

كجاءت الفقرة  الحادية عشر مف  المحكر الثانى)تقدير طرؽ حمكؿ الطفؿ , , جدا
عطائو إحساس أف الخطأ ىك طريؽ التعمـ فيذا كمو يييئ الطريؽ لحي اة لممشكبلت, كا 

(, كبدرجة تقدير 35.2في المرتبة الرابعة عشر بمتكسط حسابي ) (إبداعية ناقدة
التزاـ دكر الحضانة كجاءت الفقرة   التاسعة عشر مف المحكر الثانى), مرتفعة جدا

في المرتبة بتكفير إعبلنات كممصقات ممكنة لتكعية األطفاؿ بأىمية الغذاء الصحي (
(, كبدرجة تقدير مرتفعة, كجاءت الفقرة  45.2الخامسة عشر بمتكسط حسابي )

االستماع إلى حديث األطفاؿ باىتماـ كالرد عمى جميع التاسعة مف  المحكر الثانى)
في المرتبة السادسة عشر بمتكسط تساؤالتيـ بإجابات مقنعة مناسبة لمستكل تفكيرىـ(

(, كبدرجة تقدير مرتفعة, كجاءت الفقرة  السادسة مف المحكر 4522حسابي )
التحدث مع األطفاؿ بعبارات كاضحة عما نريده منيـ كبشكؿ يناسب مستكل الثانى)
(, كبدرجة تقدير مرتفعة, 4522في المرتبة السابعة عشر بمتكسط حسابي )تفكيرىـ(

تكعية معممات الركضة بأىمية كجاءت الفقرة  السادسة  عشر مف  المحكر الثانى)
في المرتبة الثامنة تالي التأثير عمى تعممو(بعض األغذية في النمك العقمي لمطفؿ, كبال

(, كبدرجة تقدير مرتفعة, كجاءت الفقرة الثانية مف 4524عشر بمتكسط حسابي )
التقميؿ مف عقد المقارنات بيف األطفاؿ داخؿ األسرة الكاحدة, كالتركيز المحكر الثانى)

التاسعة عشر في المرتبة  عمى التعزيز الجماعي أكثر مف الفردم في ىذه المرحمة5(
(, كبدرجة تقدير مرتفعة, كجاءت الفقرة  األكلى مف المحكر 4527بمتكسط حسابي )

في المرتبة زيادة تمركز الطفؿ حكؿ الجماعة كقمو تمركزه حكؿ ذاتو تدريجيا( الثانى)
 .(, كبدرجة تقدير مرتفعة 4524العشركف كاألخيرة, بمتكسط حسابي )

 أبعاد كمؤشرات البيئة ما : مة الدراسػػػػػػػةلإلجابة عمى السؤاؿ الثالث مف أسئ
لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء المعززة لمتفكير الناقد 

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  ؟ األمكر عمى مستكل المجتمع
المعيارية كترتيب الفقرات كالدرجة لفقرات المحكر  الثالث: أبعاد كمؤشرات 

لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات عززة لمتفكير الناقد البيئة الم
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كأبعاده كلممحكر ككؿ كما يكضحيا   كأكلياء األمكر عمى مستكل المجتمع
 (: 2جدكؿ رقـ)

 (6جدوؿ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد ومؤشرات البيئة المعززة لمتفكير 

المعممات وأولياء األمور عمى مستوى الناقد لدى طفؿ الروضة مف وجية نظر 
 المجتمع.

 المتوسط الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

البعد األوؿ: 
اعتبار ميارات 
التفكير الناقد أحد 
األىداؼ األساسية 
لمرحمة الروضة 
عمى مستوى 

 المممكة .

4 

ميارات التفكير  أف يككف تنمية
الناقد لدل األطفاؿ عنصر كىدؼ 
أساسي في برامج إعداد كتأىيؿ 

 معممات رياض األطفاؿ 5

 مرتفعة 44 4544 4524

2 

تدريب معممات رياض األطفاؿ 
عمى كيفية تصميـ كتنفيذ أنشطة 
تعميمية تتعامؿ مع ميارات 
المبلحظة كالتصنيؼ كالمقارنة 

 5 كالتمييز كالتقكيـ لدل األطفاؿ

3522 45.. 2 
مرتفعة 

 جدا

4 

تنظيـ إدارات رياض األطفاؿ 
لمسابقات تعميمية بيف الركضات 
المختمفة بحيث تركز أسئمة تمؾ 
المسابقات عمى ميارات التصنيؼ 
كالتمييز كالمقارنة كالتقكيـ لدل 

 الطفؿ 5    

3544 454. 2 
مرتفعة 

 جدا
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 المتوسط الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

3 

إعادة النظر في محتكل مناىج 
ءـ مستكل األطفاؿ بحيث تبل

كعمر األطفاؿ, كتراعي حاجاتيـ 
 كميكليـ 

 مرتفعة .4 4522 45.3

2 

إثراء مناىج ككتب الركضة 
بمحفزات التعمـ لدل 

الغاز  –أشكاؿ  –الطفؿ)صكر
 قصص (   –تعميمية 

35.2 454. 2 
مرتفعة 

 جدا

 المجموع الكمى لمبعد األوؿ
2.542 

(35.3) 
 مرتفعة جدا 4532

البعد الثاني : 
اؾ األبناء في إشر 

الدورات واألندية 
والفعاليات 
والمسابقات 

المنمية لمتفكير 
 الناقد

2 
الحرص عمى إشراؾ األطفاؿ في 
األندية االجتماعية لتنمية قيـ 

 كميارات التكاصؿ5 
 مرتفعة 44 4544 45.2

7 

الحرص عمى إقامة مسابقات 
تعميمية بيف قاعات الركضة, مثؿ 

بقة مسابقة جمع البرتقاؿ, كمسا
المعمقة كالماء, كالكراسي 

 المكسيقية555الخ 5     

3547 45.3 4 
مرتفع 
 جدا

2 

االىتماـ بالفعاليات الجماعية بيف 
األطفاؿ, مثؿ حفبلت بداية كختاـ 
العاـ الدراسي, كحفبلت عيد األـ, 

 كاليـك الكطني لممممكة 5   

3542 4542 3 
مرتفع 
 جدا

. 
تنظيـ دكرات تدريبية لؤلطفاؿ 

اصة في فترة األجازة الصيفية خ
 مرتفعة 42 4542 4522
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 المتوسط الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

كذلؾ لصقؿ مياراتيـ األساسية 
في القراءة كالكتابة كالفف 5 حيت 
تمثؿ تمؾ الميارات األساس في 

 تنمية ميارات التفكير لدييـ 

4. 

تشجيع األطفاؿ عمى المشاركة في 
المسابقات التي تنظميا قنكات 
ذه األطفاؿ التمفزيكنية, حيث أف ى

السمككيات تنمى لدييـ ركح 
 المبادرة كالشجاعة 5     

35.. 4542 7 
مرتفعة 

 جدا

 المجموع الكمى لمبعد الثانى
2.542 

(35.4) 
 مرتفعة جدا 4572

البعد الثالث: 
تصحيح بعض 

المعتقدات 
والتصورات 
المجتمعية 

الخاطئة عف 
ممارسة طفؿ 
الروضة لمتفكير 

 الناقد

44 

قاد العمؿ عمى تصحيح االعت
الخاطئ لبعض المعممات أك 
أكلياء األمكر أف ممارسة الطفؿ 
لمتفكير الناقد يمثؿ عبلمات عمى 
سمككيات الرفض كالعصياف كالنقد 

 لسمككيات الكبار 5

 مرتفعة 42 4542 4522

42 

عقد ندكات ككرش عمؿ ألكلياء 
األمكر لتدريبيـ عمى التعامؿ مع 
استفسارات الطفؿ كالرد عمييا في 

 لمرحمة المبكرة 5  ىذه ا

3544 4542 4 
مرتفعة 

 جدا
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 المتوسط الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ـ البعد
االنحراؼ 
 المعيارى

ترتيب 
 الفقرة

 الدرجة

44 
تنمية كعى أكلياء أمكر األطفاؿ 
بأىمية التفكير الناقد في تككيف 

 شخصية الطفؿ فيما بعد 5
35.3 4542 . 

مرتفع 
 جدا

43 

تصحيح تصكرات البعض عف 
صعكبة ممارسة طفؿ الركضة 
لميارات التفكير الناقد في ىذه 

 المرحمة المبكرة 5 

 مرتفع 43 4542 4532

42 

تنمية كعى المعممات بأىمية الرد 
عمى استفسارات كتساؤالت الطفؿ 
غير التقميدية في تنمية ميارات 

 التفكير الناقد لديو 5  
 

354. 4542 2 
مرتفعة 

 جدا

 المجموع الكمى لمبعد الثالث
4.5.4 

(452.) 
 مرتفعة 4522

 المجموع الكمى لممحور الثالث
2.522 

(45.7) 
 مرتفعة 2574

 المجموع الكمى لالستبانة
24.524 

(4522) 
 مرتفعة .2252

( أف المتكسط الحسابي العاـ لفقرات المحكر الثالث )أبعاد 2كيتضح مف جدكؿ )
كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات 

كبالنسبة  درجة تقدير مرتفعة (, كب45.7كأكلياء األمكر عمى مستكل المجتمع( بمغ )
لؤلبعاد الفرعية جاء البعد األكؿ )اعتبار ميارات التفكير الناقد أحد األىداؼ األساسية 
لمرحمة الركضة عمى مستكل المممكة(مف أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد 

مع في لدل طفؿ الركضة مف كجية نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل المجت
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( كبدرجة تقدير مرتفعة  جدا, كجاء  35.3المرتبة األكلى  بمتكسط حسابي عاـ ) 
كاألندية كالفعاليات كالمسابقات المنمية  البعد الثانى )إشراؾ األبناء في الدكرات

لمتفكير الناقد5( مف أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة 
كأكلياء األمكر عمى مستكل المجتمع في المرتبة الثانية    مف كجية نظر المعممات

( كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاء الثالث)تصحيح 35.4)  سابي عاـبمتكسط ح
بعض المعتقدات كالتصكرات المجتمعية الخاطئة عف ممارسة طفؿ الركضة لمتفكير 

الركضة مف كجية  مف  أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿالناقد(
نظر المعممات كأكلياء األمكر عمى مستكل  المجتمع في المرتبة الثالثة كاألخيرة 

كبالنسبة لمفقرات الفرعية ( كبدرجة تقدير مرتفعة, .452بمتكسط حسابي عاـ  ) 
الحرص عمى إقامة مسابقات تعميمية بيف جاءت الفقرة  السابعة مف المحكر الثالث )

مسابقة جمع البرتقاؿ, كمسابقة المعمقة كالماء, كالكراسي قاعات الركضة, مثؿ 
(, كبدرجة تقدير 3547(في المرتبة األكلى, بمتكسط حسابي )المكسيقية555الخ5

كجاءت الفقرة   الثانية مف  المحكر الثالث )تدريب معممات رياض , مرتفعة جدا
ت المبلحظة األطفاؿ عمى كيفية تصميـ كتنفيذ أنشطة تعميمية تتعامؿ مع ميارا

كالتصنيؼ كالمقارنة كالتمييز كالتقكيـ لدل األطفاؿ( في المرتبة الثانية, بمتكسط 
كجاءت الفقرة الثانية عشر مف  المحكر , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا3522حسابي )
عقد ندكات ككرش عمؿ ألكلياء األمكر لتدريبيـ عمى التعامؿ مع استفسارات الثالث )

( في المرتبة الثالثة, بمتكسط حسابي في ىذه المرحمة المبكرة  الطفؿ كالرد عمييا
كجاءت الفقرة  الثامنة مف  المحكر الثالث , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا3544)
االىتماـ بالفعاليات الجماعية بيف األطفاؿ, مثؿ حفبلت بداية كختاـ العاـ الدراسي, )

المرتبة  الرابعة, بمتكسط حسابي ( في كحفبلت عيد األـ, كاليكـ الكطني لممممكة 
كجاءت الفقرة  الثالثة مف  المحكر الثالث , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا3542)
تنظيـ إدارات رياض األطفاؿ لمسابقات تعميمية بيف الركضات المختمفة بحيث تركز )

 (أسئمة تمؾ المسابقات عمى ميارات التصنيؼ كالتمييز كالمقارنة كالتقكيـ لدل الطفؿ
كجاءت , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا53544في المرتبة الخامسة, بمتكسط حسابي )
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تشجيع األطفاؿ عمى المشاركة في المسابقات الفقرة  العاشرة مف  المحكر الثالث )
التي تنظميا قنكات األطفاؿ التمفزيكنية, حيث أف ىذه السمككيات تنمى لدييـ ركح 

(, كبدرجة تقدير ..35سابعة, بمتكسط حسابي )( في المرتبة الالمبادرة كالشجاعة
إثراء مناىج ككتب كجاءت الفقرة  الخامسة مف  المحكر الثالث ), مرتفعة جدا

( قصص  –الغاز تعميمية  –أشكاؿ  –الركضة بمحفزات التعمـ لدل الطفؿ)صكر 
كجاءت , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا35.2في المرتبة الثامنة, بمتكسط حسابي )

تنمية كعى أكلياء أمكر األطفاؿ بأىمية ة   الثالثة عشر مف  المحكر الثالث )الفقر 
( في المرتبة التاسعة بمتكسط التفكير الناقد في تككيف شخصية الطفؿ فيما بعد

كجاءت الفقرة  الرابعة مف المحكر , (, كبدرجة تقدير مرتفعة جدا35.3حسابي )
ؿ بحيث تبلءـ مستكل كعمر األطفاؿ, الثالث )إعادة النظر في محتكل مناىج األطفا

(, كبدرجة 45.3كتراعي حاجاتيـ كميكليـ ( في المرتبة العاشرة بمتكسط حسابي )
الحرص عمى إشراؾ تقدير مرتفعة, كجاءت الفقرة  السادسة مف المحكر الثالث )
في المرتبة الحادية  األطفاؿ في األندية االجتماعية لتنمية قيـ كميارات التكاصؿ(

(, كبدرجة تقدير مرتفعة, كجاءت الفقرة  التاسعة مف 45.2بمتكسط حسابي )عشر 
تنظيـ دكرات تدريبية لؤلطفاؿ خاصة في فترة األجازة الصيفية كذلؾ المحكر الثالث )

لصقؿ مياراتيـ األساسية في القراءة كالكتابة كالفف5 حيت تمثؿ تمؾ الميارات األساس 
(, 4522المرتبة  الثانية عشر بمتكسط حسابي ) في في تنمية ميارات التفكير لدييـ(

أف يككف تنمية كبدرجة تقدير مرتفعة, كجاءت الفقرة  األكلى مف  المحكر الثالث )
أساسي في برامج إعداد كتأىيؿ ميارات التفكير الناقد لدل األطفاؿ عنصر كىدؼ 

بدرجة (, ك 4524معممات رياض األطفاؿ(في المرتبة  الثالثة عشر بمتكسط حسابي )
تصحيح تصكرات كجاءت الفقرة الرابعة عشر مف المحكر الثالث ), تقدير مرتفعة

البعض عف صعكبة ممارسة طفؿ الركضة لميارات التفكير الناقد في ىذه المرحمة 
, (, كبدرجة تقدير مرتفعة4532(في المرتبة الرابعة عشر بمتكسط حسابي )المبكرة

العمؿ عمى تصحيح االعتقاد الثالث )كجاءت الفقرة  الحادية عشر مف المحكر 
الخاطئ لبعض المعممات أك أكلياء األمكر أف ممارسة الطفؿ لمتفكير الناقد يمثؿ 

(في المرتبة عبلمات عمى سمككيات الرفض كالعصياف كالنقد لسمككيات الكبار
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مرتفعة, كقد بمغ (, كبدرجة تقدير 4522الخامسة عشر كاألخيرة  بمتكسط حسابي )
 .( كبدرجة تقدير مرتفعة4522لعاـ لبلستبانة)المتكسط ا

  ما الفركؽ في استجابات : لإلجابة عمى السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة
أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ 

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  ؟لدل طفؿ الركضة الناقد 
كما يكضحيا   لبلستبانة ككؿ كمحاكرىا الفرعية مة )ت(المعيارية  كقي

 (: 7جدكؿ رقـ)
 (7جدوؿ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  وقيمة )ت( لالستبانة ككؿ 
 ومحاورىا الفرعية

محاور 
 االستبانة

 العينة
حجـ 
 العينة)ف(

 المتوسط
االنحراؼ 
 المعيارى

قيمػػػػػػػػة 
)ت( 

 المحسوبة

مستوى 
 اللةالد

المحور 
األوؿ: 
البيئة 

المعززة 
لمتفكير 

الناقد عمى 
مستوى 
 الروضة

معممات 
 الركضة

222 4475.7 44523 

4.54. 
 

 
أكلياء  دالة

 األمكر
232 4425.2 22524 

المحور 
الثاني: 

معممات 
 الركضة

222 7.522 4.532 22524 
 

 دالة

                                      
  "عند مستوى داللة   66.1، وتساوى 6.0.عند مستوى داللة   4611تساوى   124اجلدولية عند درجة حرية قيمة "ت

.6.4    6 
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البيئة 
المعززة 
لمتفكير 

الناقد عمى 
مستوى 
 األسرة

ياء أكل
 األمكر

232 .25.4 757. 

المحور 
الثالث: 
البيئة 

المعززة 
لمتفكير 

الناقد عمى 
مستوى 
 المجتمع

معممات 
 الركضة

222 225.7 2523 

4534 
.542 
غير 
 دالة

أكلياء 
 األمكر

232 2.544 257. 

محاور 
االستبانة 

 ككؿ

معممات 
 الركضة

222 227524 2.523 
4522 

.572 
غير 
 دالة

أكلياء 
 مكراأل

232 2725.2 44533 

( أف متكسط درجات معممات الركضة في المحكر األكؿ 7كيتضح مف جدكؿ )
(, كمتكسط 4475.7)البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل الركضة ( بمغ )

درجات أكلياء األمكر في المحكر األكؿ )البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل 
, كقيمة )ت( المحسكبة في المحكر ألكؿ)البيئة المعززة (4425.2الركضة ( بمغ )

( مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات .4.54لمتفكير الناقد عمى مستكل الركضة( بمغت )
داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات 

ة عند مستكل البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة عمى مستكل الركض
( لصالح معممات رياض األطفاؿ, كمتكسط درجات معممات الركضة 5.4.داللة )
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(, 7.522في المحكر الثانى )البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل األسرة( بمغ )
كمتكسط درجات أكلياء األمكر في المحكر الثانى )البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى 

(, كقيمة )ت( المحسكبة في المحكر الثانى )البيئة 25.4.مستكل األسرة( بمغ )
( مما يدؿ عمى كجكد 22524المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل األسرة(( بمغت )

فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ أبعاد 
ستكل األسرة عند كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة عمى م

( لصالح أكلياء األمكر, ك متكسط درجات معممات الركضة  5.4.مستكل داللة )
في المحكر  الثالث )البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل المجتمع ( بمغ 

(, كمتكسط درجات أكلياء األمكر في المحكر الثالث  )البيئة المعززة لمتفكير 225.7)
(, كقيمة )ت( المحسكبة في المحكر  2.544جتمع بمغ )الناقد عمى مستكل الم

( مما يدؿ 4534الثالث )البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى مستكل المجتمع( بمغت )
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء 

ؿ الركضة عمى األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طف
مستكل المجتمع, كمتكسط درجات معممات الركضة عمى االستبانة ككؿ بمغ 

(, 2725.2(, كمتكسط درجات أكلياء األمكر عمى االستبانة ككؿ بمغ )227524)
(مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ 4522كقيمة )ت( المحسكبة  لبلستبانة ككؿ بمغت )

ركضة كأكلياء األمكر حكؿ أبعاد ذات داللة إحصائية في استجابات معممات ال
 كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة لبلستبانة ككؿ  5

 وفي ضوء ما سبؽ يمكف تمخيص نتائج الدراسة الحالية فيما يمي :
  أىمية أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة مف

 ء األمكر بدرجة مرتفعة 5كجية نظر معممات الركضة كأكليا
  ىناؾ تبايف في درجة أىمية أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل

طفؿ الركضة مف كجية نظر معممات الركضة كأكلياء األمكر حيث كجاء  
المحكر األكؿ) أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ 

( 3527رتبة األكلى, بمتكسط حسابي )الركضة عمى مستكل الركضة( في الم
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كبدرجة أىمية مرتفعة جدا, كجاء المحكر الثانى )أبعاد كمؤشرات البيئة 
المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة عمى مستكل األسرة ( في المرتبة 

( كبدرجة تقدير مرتفعة جدا, كجاء 3544الثانية  بمتكسط حسابي عاـ )
ات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ المحكر الثالث) أبعاد كمؤشر 

الركضة عمى مستكل المجتمع( في المرتبة الثالثة كاألخيرة, بمتكسط حسابي 
 ( كبدرجة تقدير مرتفعة 45.75عاـ )

  ىناؾ تبايف في درجة أىمية أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل
ياء األمكر عمى مستكل طفؿ الركضة مف كجية نظر معممات الركضة كأكل

( فقرة عمى درجة تقدير مرتفعة جدا, بنسبة 24حيث؛ حصمت )الفقرات 
( فقرة عمى درجة تقدير مرتفعة, بنسبة مئكية 42%(, كحصمت )24مئكية ) 

(4. ,)% 
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء

لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة  األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة
( لصالح معممات رياض 5.4.عمى مستكل الركضة عند مستكل داللة )

 األطفاؿ5
  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء

األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة 
 ( لصالح أكلياء األمكر5.45.داللة ) عمى مستكل األسرة عند مستكل

   ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء
األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة 

 عمى مستكل المجتمع5
  ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء

ألمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة ا
 . لبلستبانة ككؿ 
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 ويمكف تفسير النتائج السابقة في ضوء ما يمي : 
  كعى معممات كأكلياء األمكر بأىمية  التفكير الناقد في حياة األطفاؿ, لما

غيرات المتسارعة يمثمو التفكير الناقد مف أىمية بالغة في تحصينيـ ضد الت
التي يشيدىا العصر الحالي في مختمؼ نكاحي الحياة, فالتفكير الناقد, يزيد 
مف فاعمية عممية التعمـ, كاستخداـ الميارات العقمية لدل الطفؿ, كيساعد 
األطفاؿ عمى التكيؼ بدرجة كبيرة مع المجتمع كتغيراتو, كتطكير مستكيات 

 إلى , كيقكد الطفؿ لمناقشة كالحكارالتفكير لدل األطفاؿ  كتشجيعيـ عمى ا
 حكؿ الذات, كيشجع كالتمحكر التبعية مف كتحرره في التفكير االستقبللية

كاؼ, كيجعؿ  تحر دكف بالحقائؽ التسميـ كالدراسة كعدـ التساؤؿ ركح
 لتطبيقيا الطفؿ  سعي مف كيعزز   معنى ذات المدرسية الخبرات

 إيجابية ى لمطفؿ, كتجعمو أكثرالتحصيم المستكل مف , كترفع.كممارستيا
 تممس عمى المتعمـ قدرة مف التعمـ, كتعزز عممية في كمشاركة كتفاعبل
 الطفؿ في ثقة مف يزيدالقرارات المناسبة بشأنو, ك  كاتخاذ لمشكبلتو الحمكؿ
 كالتطكر النمك فرص لممتعمـ كتتيح لذاتو تقديره مستكل كيرفع مف نفسو

 كاإلبداع5
 نة الدراسة عمى أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير ارتفاع استجابات عي

الناقد لدل طفؿ الركضة لبلستبانة يمكف تفسيره في ضكء إيماف  معممات  
الركضة كأكلياء األمكر بأىمية أبعاد كمؤشرات التفكير الناقد كبأىمية التفكير 

ف كاف مرتفع جدا عمى المحكر الثاني الخا ص الناقد بالنسبة لؤلطفاؿ, كا 
بأبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد عمى  مستكل األسرة, كيرجع 
ذلؾ إلى أىمية الدكر الذل تمثمو األسرة في حياة األطفاؿ؛ فاألسرة ىي نكاة 
المجتمع, حيث تمثؿ المؤسسة األكلى كاألىـ مف مؤسسات التنشئة 

ي الرئيس االجتماعية, كما أنيا تمثؿ الحضانة األكلى لؤلبناء كالراع
 الحتياجاتيـ, كالحامي لممجتمع مف التفكؾ5

  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء
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األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة 
( لصالح معممات رياض 5.4.عمى مستكل الركضة عند مستكل داللة )

كؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة األطفاؿ, ككجكد فر 
كأكلياء األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ 

( لصالح أكلياء 5.4.الركضة عمى مستكل األسرة عند مستكل داللة )
األمكر, كال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة 

كر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ كأكلياء األم
الركضة عمى مستكل المجتمع, يرجع ذلؾ إلى أف كبلن مف معممات الركضة 
كأكلياء األمكر يرل مف منظكره, فمعممات الركضة يرف أف تييئة البيئة 

كر المناسبة في الركضة مف أىـ أبعاد كمؤشرات التفكير الناقد, كأكلياء األم
يركف أف تييئة البيئة األسرية ىى مف أىـ أبعاد كمؤشرات التفكير الناقد 
ككبلىما يرل أىمية تييئة المناخ المجتمعي كأحد أبعاد كمؤشرا التفكير 
الناقد, مما يؤكد ذلؾ أنو لـ يكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في 

البيئة استجابات معممات الركضة كأكلياء األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات 
المعززة لمتفكير الناقد لدل طفؿ الركضة عمى مستكل المجتمع ؛ حيث تعد 
أبعاد المجتمع قاسـ مشترؾ بيف المعممات كأكلياء األمكر  5 كما أف عدـ 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات معممات الركضة كأكلياء 

لدل طفؿ الركضة  األمكر حكؿ أبعاد كمؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد
لبلستبانة ككؿ يدؿ عمى أف كبل مف معممات رياض األطفاؿ كأكلياء األمكر 

 يركف أىمية تنمية أبعاد كمؤشرات التفكير الناقد لدل طفؿ الركضة 5
األخرل  وتتفؽ نتائػػػػػػػػػػج الدراسة الحاليػػػػة مػػػػػػػػع بعض الدراسات السابقػػػػػػػة

: التى كأكدت عمى أىمية دكر أكلياء األمكر في تنمية Taneri, 2012)) مثؿ دراسة
(: التى أكدت عمى كجكد مجمكعة مف 2.44التفكير, كدراسة )الحكامدة, أبك شريخ, 

اإلجراءات التي تقكـ بيا معممات رياض األطفاؿ تركز عمى تنمية ميارة التمييز لدل 
ـ بمجمكعة مف الممارسات األطفاؿ, كتنمية قدرة األطفاؿ عمى إنتاج األفكار, كالقيا

إلحداث تغيرات ذىنية لدل األطفاؿ كتككيف عقمية مرنة, كما  أكدت نتائج الدراسة 
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أف ىناؾ مجمكعة مف المقترحات التى تراىا معممات رياض األطفاؿ مناسبة لتنمية 
عداد  التفكير لدل أطفاؿ الركضة كالتي منيا:  تكفير بيئة آمنة  تشعره بالطمأنينة, كا 

(: كأكدت 2.44تعميمية متطكرة في المناىج كاألساليب, دراسة) الغزيكات,  برامج
عمى ضركرة أف يركز المعمـ عمى كشؼ ميارات الطالب العقمية كضركرة االىتماـ 
بتنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل األطفاؿ باعتباره اليدؼ كالغاية المنتظرة 

ع األىداؼ التى تعمؿ عمى تنمية ميارات منيا, كضركرة تشجيع المعمميف عمى كض
  (Kamarulzaman& bin Ahmad, 2014):التفكير الناقد لدل األطفاؿ, كدراسة

التى أكدت عمى أىمية التفكير الناقد  لؤلطفاؿ ألنو يمّكنيـ مف ذلؾ تحديد عكاقب 
سمككياتيـ كيتعممكف أف يككف لدييـ آرائيـ الخاصة بشأف المعمكمات المقدمة ليـ, 
كما أكدت عمى أف مف أىـ العكامؿ التى تسيـ في تنميتو لدل أطفاؿ الركضة ىى 
تكفير البيئة المنزلية كالمدرسية المناسبة كدعـ أكلياء األمكر كمعممي رياض األطفاؿ 

(:  التى 2.42لميارات التفكير الناقد في سف مبكر لدل األطفاؿ, كدراسة )الزيات, 
ض األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل أكدت عمى أىمية دكر معممات ريا

أطفاؿ الركضة, كأكصت الدراسة بضركرة تنميتو لدل معممات رياض األطفاؿ كلدل 
(: التى  أكدت الدراسة عمى ضركرة تنمية 2.47أطفاؿ الركضة, كدراسة )حمادل, 

 ميارات التفكير الناقد لدل معممات رياض األطفاؿ حتى يستطيعف تنميتيا لدل
(: كأكدت الدراسة 2.47أطفاؿ الركضة, كدراسة )النجار, عبلـ, السيسى, الحركف, 

عمى ضركرة تدريب معممات رياض األطفاؿ عمى استخداـ االستراتيجيات المتنكعة 
ككيفية تطبيقيا, كضركرة مشاركة الطفؿ في إعداد كاختيار األنشطة, كالكسائؿ 

نشطة مفتكحة النيايات بكثرة حتى التعميمية, كضركرة تدريبيـ عمى استخداـ األ
(:  التى 2.42يستطعف تنمية ميارات التفكير لدل أطفاؿ الركضة, دراسة )عبد اهلل, 

أكدت الدراسة عمى األثر اإليجابي الكبير لمبرنامج في تنمية التفكير اإلبداعي لدل 
ة طفؿ الركضة  كما أكدت الدراسة عمى أىمية دكر معممات رياض األطفاؿ في تنمي

 ميارات التفكير اإلبداعي لدل أطفاؿ الركضة5
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مثؿ:  وتختمؼ نتائػػػػػػػػج الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة مع بعض الدراسات السابقة
, التى أكدت عمى أف معممي رياض األطفاؿ (wong,  Yeo, 2014):دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ممارسات معممي رياض  لدييـ ضعؼ في ميارات التفكير الناقد, كىناؾ ضعفا في
األطفاؿ لميارات التفكير الناقد, كأف البيئة الصفية كالمدرسية غير داعمة لممارسات 
التفكير الناقد, كما أف ممارسات معممى رياض األطفاؿ كانت منصبة عمى الجانب 
األكاديمي بشكؿ كبير, كما كاف اىتماـ أكلياء أمكر األطفاؿ أيضا مركزا عمى 

كأكدت الدراسة أف   (Jean, Jiar, 2016):يمي لؤلطفاؿ, كدراسةاإلنجاز األكاد
معممات رياض األطفاؿ يفتقركف إلى المعرفة كالميارات البلزمة لتطبيؽ ميارات 
التفكير الناقد بيف رياض األطفاؿ5 باإلضافة إلى ذلؾ, فإف المكارد كالبيئة غير 

 كير الناقد لؤلطفاؿ5الكافية لدعـ التعميـ تزيد مف إعاقة تعميـ ميارات التف
 ةػػػيات الدراسػػػػتوص

 في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج تكصى الباحثة بما يمي:
  زيادة االىتماـ مف قبؿ صانعي القرار بضركرة تضميف ميارات التفكير الناقد

 في المناىج الدراسية5
 اـ بتزكيد تكجيو نظر إدارات الركضات الحككمية بالمممكة لضركرة االىتم

الركضات بمناىج كأساليب كتقنيات لتعزيز قدرات التفكير الناقد لدل طفؿ 
 الركضة 5 

  العمؿ عمى تطكير االستراتيجيات التدريسية المناسبة لتنمية ميارات التفكير
 الناقد5

  عقد دكرات تدريبية لممعمميف لتدريبيـ عمى أىـ االستراتيجيات كالنماذج
 ية التفكير الناقد5التدريسية المبلئمة لتنم

  اإلفادة مف ىذا البحث في تييئة مناخ أسرل كمجتمعي كبيئة صفية داعمة
 لمتفكير الناقد5
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 ةػػوث مقترحػػبحات و ػػػػدراس
 في ضكء نتائج الدراسة الحالية  تكصى الباحثة بإجراء البحكث التالية:

 ير الناقد درجة امتبلؾ معممات رياض األطفاؿ كأكلياء األمكر لميارات التفك
 2.4.5في ضكء رؤية المممكة العربية السعكدية 

 5درجة امتبلؾ أطفاؿ الركضة لميارات التفكير الناقد 
  برنامج مقترح قائـ عمى األنشطة الصفية لتنمية ميارات التفكير الناقد لدل

 طفؿ الركضة5
  برنامج تدريبى مقترح لمعممات رياض األطفاؿ كألكلياء األمكر لتنمية ميارات

 لتفكير الناقد لدييـ5ا
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 عػػػػػػػة المراجػمػائػػق
 أواًل: المراجع العربية:

5 القاىرة: الييئة العامة لساف العرب(5 2.43ابف منظكر, أبك الفضؿ جماؿ الديف)
 لمكتاب

(5 برنامج قائـ عمى النظاـ الذكى لمعالجة المعرفة .2.4أحمد, شيماء أحمد محمد)
ث العممى كالتفكير الناقد لدل التبلميذ بالمرحمة في العمكـ لتنمية ميارات البح

الجمعية المصرية لمتربية العممية, المجمة المصرية لمتربية العممية, اإلعدادية5 
 4245 -427(, ص ص .)22مصر, 

 مدخؿ عمى قائـ إلكتركني برنامج (5 فاعمية.2.2أحمد, محمد عبد الخير اماـ عمى)
 المرحمة تبلميذ لدل الناقد التفكير ة مياراتتنمي في لمرياضيات الكاقعي التعميـ

(, ص .2جامعة بكرسعيد, مصر, ), التربية كميةالتربية  كمية مجمةاإلعدادية5 
 3.45 -477ص 

(5  فاعمية برنامج  مقترح  قائـ .2.4إسماعيؿ, أميرة عبد الفضيؿ عبد الكىاب )
يـ البيكلكجية عمى األنشطة المتكاممة في اكتساب  أطفاؿ الركضة لبعض المفاى

 , رسالة دكتكراه, كمية التربية, جامعة بني سكيؼ, مصر5كتنمية التفكير الناقد
5 األردف: فمسفة التفكير: نظريات في التعميـ كالتعمـ(5 2.44األشقر, فارس راتب)

 دار زىراف لمنشر كالتكزيع5
لقمعة, مجمة ا(5 تعميـ ميارات التفكير الناقد5 .2.4األصفر, عبد الخالؽ األسكد)

 242-..2(, ص ص 44جامعة المرقب, كمية اآلداب كالعمكـ بمسبلتو, )
(5 ممارسات معممات رياض األطفاؿ في .2.4آؿ غييب, حصو عبد المطيؼ)

مجمة العمكـ التربكية إكساب الثقافة الغذائية لطفؿ الركضة أثناء فترة الكجبة5 
 25.-73(, ص ص 4)3, كالنفسية

في  بالحاسكب التعاكنى التعمـ استراتيجية (5 استخداـ2.42الجار اهلل, أمؿ صالح)
كمية التربية, جامعة األزىر, مصر, مجمة التربية, الناقد5  التفكير ميارات تنمية
 7245-732(, ص ص4).42
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(5 تفكير مغاير: تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعى 3..2جبر, دعاء أحمد فييـ)
 مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكل5فمسطيف, راـ اهلل: لدل األطفاؿ5 

( 5دار 4) ط تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات(: 7..2جركاف, فتحي عبد الرحمف )
 الفكر, عماف, األردف5

استخداـ برنامج الككرت لتنمية بعض ( 5 2.47حمادل, أسماء فيصؿ عمى )
األطفاؿ  ميارات التفكير اإلبداعي كالتفكير الناقد لدل عينة مف معممات رياض

5  رسالة دكتكراه, كمية التربية لمطفكلة المبكرة, جامعة القاىر, بدكلة الككيت
 مصر5

فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيتي القصة (5 2.42حمزة, ىدير رفعت أبك المجد )
5  رسالة كلعب الدكر في تنميو ميارات التفكير الناقد لدم اطفاؿ الركضة

 5عة دمياط, مصرماجستير, كمية التربية, جام
(5 دكر معممات رياض 2.44الحكامدة, مصطفي محمكدكأبك شريخ, زاىر ذيب)

مجمة الزرقاء لمبحكث األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعى لدل األطفاؿ5 
(, ص 2)44, جامعة الزرقاء, عمادة البحث العممى, كالدراسات اإلنسانية

 44.5-4.3ص
فاعمية برنامج إلثراء بعض ميارات (5 2.42ـ )خفاجى, داليا محمكد عبد المنع

رسالة ماجستير, كمية التربية  التفكير الناقد لدل أطفاؿ الركضة المكىكبيف5 
 لمطفكلة المبكرة, جامعة القاىرة, مصر5

فاعمية برنامج إلكتركني لتنمية ميارات التفكير الناقد ( 5 2.42خمؼ, زكزاف أميف )
الة دكتكراه, كمية الدراسات العميا لمتربية, رس  لدل طفؿ الركضة في سكريا5

 جامعة القاىرة, مصر5
(5 دكر معممة رياض األطفاؿ في تنمية 2.42الدايـ, فاطمة عبد الغنى عبداهلل عبد )

 االبداع لدل الطفؿ: دراسة ميدانية5)ب, ف(5
قائـ عمى المعب لتنمية بعض  برنامج (5 فاعمية.2.4الراشد, مضاكل عبد الرحمف)

مجمة البحث العممى في ارات االجتماعية لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة5 المي
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 2.25 -222(, ص ص 47, )التربية
 أبعاد نمكذج عمى قائـ مقترح برنامج (5 فاعمية.2.4الراشد, مضاكل عبد الرحمف)

 مجمة العمـكالركضة5   طفؿ لدل الناقد التفكير ميارات في تنمية لمارزانك التعمـ
(, ص 4)27القاىرة, مصر,  لمتربية, جامعة العميا دراساتال , كميةالتربكية

 .43-72ص
  :(: متاح في2.47).2.4رؤية المممكة العربية السعكدية 

https://www.vision2030. gov.sa/sites /default 
/files/report/Saudi_Vision2030_AR_2017.pdf 

 لمصؼ اإلنجميزية المغة كتاب محتكل (5 تقكيـ.2.4الركيس, عزيزة سعد عمى)
مجمة الناقد5  التفكير ميارات ضكء في السعكدية العربية المتكسط بالمممكة الثالث

-4.7(, ص ص2).4, كمية التربية, جامعة كفر الشيخ, مصر, كمية التربية
3245 

لتنمية ميارات التفكير  Cort(5 استخداـ برنامج الككرت 2.42الزيات, نيى محمكد)
5 كمية رياض األطفاؿ, مجمة الطفكلة كالتربيةمعممات الركضة5  الناقد لدل

 4325 -.7(, ص ص 23)7جامعة االسكندرية, مصر, 
اإللكتركني5  التعميـ إطار في لممتعمـ كأىميتو الناقد (5 التفكير2.43سبلؼ, مشرل)

(, ص 42مرباح, كرقمة, ) قاصدم 5 جامعةكاالجتماعية اإلنسانية العمـك مجمة
 422: 434ص

 الفمسفة تدريس في الكاريكاتير رسـك (5 استخداـ.2.4سميماف, عفاؼ عبده فزاع)
 التربكية الجمعية مجمةالثانكية5  المرحمة طبلب لدل الناقد التفكير لتنمية ميارات

(, 442االجتماعية, مصر, ) لمدراسات التربكية , الجمعيةاالجتماعية لمدراسات
 24-4ص ص 

 التربية كمية طالبات لدل الناقد التفكير مستكل(5 2.42الشمرل, مريـ جاسـ)
 التطبيقى لمتعميـ العامة الككيت كالييئة بجامعة أطفاؿ رياض تخصص
(, ص 4.7)27, كمية التربية, جامعة بنيا, مصر, مجمة كمية التربيةكالتدريب5 

 235 -44ص 
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صبرل, إيماف محمد كخطاب, أحمد عمى ك إسماعيؿ, حمداف محمد عمى ك محمكد, 
5 القاىرة: تعميـ التفكير: رؤل تنظيرية كمسارات تطبيقية(5 2.43حمدل أحمد)

 دار الفكر العربى5
أثر نمكذجى سكامبر لتعميـ التفكيركباركف لممفكر (2.4.5الطركانة, مراـ عبد الفتاح)

الجيد في تنمية ميارات التفكير الناقد في المغة االنجميزية لدل طالبات الصؼ 
, رسالة ماجستير, عمادة مدرية تربية كتعميـ قصبة عماف العاشر األساسى في

 الدراسات العميا, جامعة مؤتة,, االردف5
(5 الدكر الفعاؿ الذم يقدمو مسرح العرائس لمطفؿ5 2.42عبد الباسط, ركحية محمد)
, كمية الدراسات العميا لمطفكلة, جامعة عيف شمس, مجمة دراسات الطفكلة

 225-24(, ص ص 22)42مصر, 
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى المعب في (5 2.42د العاؿ, سيير كامؿ تكنى )عب

رسالة دكتكراه, كمية التربية,   تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طفؿ الركضة5
 جامعة المنيا, مصر5

برنامج أنشطة تعمـ تكنكلكجى لممعممات (5 2.42عبد اهلل, جيياف عبد القادر محمد)
المجمة العربية لئلعبلـ 5 فكير اإلبداعى لدل طفؿ الركضةكأثره في تنمية الت

 42.5-4.4(, ص ص 3, جامعة القاىرة, مصر)كثقافة الطفؿ
برنامج قائـ عمى ميارات طرح األسئمة لتنمية التفكير (5 .2.4عبد اهلل, مريـ عبيد )

 رسالة دكتكراه, كمية التربية الناقد لدل أطفاؿ الركضة المكىكبيف بدكلة الككيت5
 .لمطفكلة المبكرة, جامعة القاىرة, مصر

فاعمية (2.425عبد المجيد, عكاطؼ حسف عمى كالعكفي, ميا عبد العالى ىدىيد)
إستراتيجية لعب األدكار في عبلج األخطاء اإلمبلئية الشائعة لدل تمميذات 

عمادة البحث العممى, جامعة السكداف مجمة العمكـ التربكية, 5 المرحمة اإلبتدائية
 4.25-22(, ص ص2)42كـ كالتكنكلكجيا, لمعم

(5 ميارات التفكير الناقد في األنشطة المتضمنة 2.42عبد المجيد, ممدكح محمد )
دراسات عربية في بمحتكل مناىج العمكـ لممرحمة اإلعدادية: دراسة تحميمة5 



 مؤشرات البيئة المعززة لمتفكير الناقد لدى طفؿ الروضة
 

 - 84 - 

 ىانيا منير مصطفي الشنوانىد/ 

-474(, ص ص2)22, رابطة التربكييف العرب, السعكدية, التربية كعمـ النفس
4.25 

 :بيف التفكير ميارات تعمـ إستراتيجيات (5...2عياد, كليد) ك ادم, نبيؿالي عبد
 لمنشر5 كائؿ األردف, عماف: دار 5 النظرية كالتطبيؽ
أثر استخداـ إنمػػكذج الفكرمػػػات لمكارثي فػػػي تنميػػة ( 2.4.5عطية, ميا أحمد )

ة التربيو لمطفكلة رسالة ماجستير, كمي التفكيػػر اإلبتكػػارم لػدل طفػػؿ الركضػػػة5
 المبكرة, جامعة بني سكيؼ, مصر 5

(5 استخداـ مدخؿ األحداث الجارية في تنمية 2.43عمى, أميرة محمد عبد الفتاح)
مجمة البحث بعض ميارات التعبير الكتابى لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل5 

س, , كمية البنات لآلداب كالعمكـ كالتربية, جامعة عيف شمالعممي في التربية
 2425-247(, ص ص2)42مصر, 

 المشكمة حؿ عمى كأثرىا الناقد التفكير ميارات (5 تنمية2.44عمى, سمكل محمد)
, كمية البنات مجمة البحث العممى في التربيةالخريجيف5  شباب مف لدل عينة

-27(, ص ص4)43لآلداب كالعمكـ كالتربية, جامعة عيف شمس, مصر, 
4475 

 ميارات لتنمية الناجح الذكاء نظرية عمى قائـ نامج(5 بر .2.4عمى, عبير أحمد )
 القراءة مجمةالثانكم5  األكؿ الصؼ طبلب لدل الناقد كالتفكير القراءة الناقدة

-.2(, ص ص 242كالمعرفة, مصر, ) , الجمعية المصرية لمقراءةكالمعرفة
4425 

 مدخؿ عمى قائـ الفمسفة في (5 برنامج.2.4غريب, مركة بيكمى عبدالحميد أحمد)
المرحمة الثانكية,  طبلب لدل الفمسفية كالقيـ الناقد التفكير المعرفة لتنمية تكامؿ
(, ص 242كالمعرفة, مصر, ) , الجمعية المصرية لمقراءةكالمعرفة القراءة مجمة
 2.25 -227ص 

 تنمية في األطفاؿ رياض معممي مساىمة (5 درجة2.44الغزيكات, محمد إبراىيـ)
 اإلنسانية العمـك 5  سمسمةالكرؾ محافظة طمبتيـ في لدل قدالنا التفكير ميارات



                         جامعت الفيوم               –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

- 85 - 

 عشر الرابعالعدد 

(, ص 4) 22كالدراسات, جامعة مؤتة, االردف,  لمبحكث , مؤتةكاالجتماعية
 4435-24ص

فاعمية منيج قصصى في تنمية بعض (5 2.44الفرياف, ركاف يكسؼ عثماف)
5 رسالة ميارات التفكير الناقد لدل أطفاؿ الركضة بالمممكة العربية السعكدية

 ماجستير, كمية الدراسات العميا, جامعة الخميج العربى, البحريف5
 كمية طالبات لدل الناقد التفكير (5 ميارات.2.4القحطانى, نكرة سعد سمطاف)

 االمارات بدكلة كاالمارات العربية السعكدية بالمممكة سعكد الممؾ بجامعتي التربية
, رابطة التربية ة التربية الحديثةمجمة رابطمقارنة5  دراسة المتحدة العربية

 3.25-.42(, ص ص7)4الحديثة, 
 طبلب لدل العكلمة عصر في الناقد التفكير (5 أىمية2.43قرقاب, غالية أحمد)

 المكارد كتنمية العممية لبلستشارات العربية , المؤسسةالتربية عالـالجامعات5 
 4225-4.2(, ص ص32)42البشرية, 

 مجمة(5 التفكير الناقد كتفعيمو المدرسى5 2.42عبداهلل) القطيطى, محمد بف حمد بف
(, ص ص 472كالمعرفة, مصر, ) لمقراءة المصرية , الجمعيةكالمعرفة القراءة
.7- 4.75 

(5 تأثير استخداـ استراتيجية مفاتيح التفكير عمى .2.4المحيانى, سبحة حاكـ) 
رسة نحك تعمـ القراءة تطكير التفكير الناقد كاإلبداعى لدل األطفاؿ قبؿ سف المد

, كمية مجمة الفنكف كاألدب كعمكـ اإلنسانيات كاالجتماعكالكتابة الناشئة5 
 2325 -224(, ص ص 33اإلمارات لمعمـك التربكية, )

فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ االحداث (5 2.42محمد, إيماف محمد مصطفي )
5  رسالة أطفاؿ الركضةالجارية لتنمية الكعى بيا كميارات التفكير الناقد لدل 

 ماجستير, كمية التربية, جامعة حمكاف, مصر
برنامج لتنمية ميارات التفكير الناقد لطفؿ ( 5  .2.4محمد, رشا سعيد إبراىيـ, )

 5  رسالة ماجستير, كمية رياض االطفاؿ, جامعة القاىرة, مصر5الركضة
ارزانك (5 ابعاد التعمـ لم2.47, ضحى عادؿ كحسيف, ياسميف حسف)محمكد 
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مجمة البحكث التربكية كعبلقتو بأساليب إدارة اإلزمات لمعممات الرياض5 
 2245 -.22(, ص ص 23, جامعة بغداد, كمية التربية لمبنات, )كالنفسية

أثر تدريس المكاد االجتماعية باستراتيجيات (2.4.5المطيرل, عبد الرحمف جابر)
كخفض أعراض قمؽ السؤاؿ  طرح األسئمة  في تنمية ميارات التفكير اإلبتكارل

5 رسالة دكتكراه,, كمية الدراسات لدل طمبة المرحمة الثانكية في دكلة الككيت
 العميا, جامعة العمـك اإلسبلمية العالمية, األردف5

استراتيجيات لتشجيع التفكير األبداعي كاإلبتكارم (5 2.42المقبالى, فاطمة سعيد)
 متاح عمى : 5 افكحؿ المشكبلت : مفاتيح المفكر تكني راي

-http://fa6aaamy .blogspot .com /2015/08/ blog
post_13.html 

 معممي لدل الناقد التفكير (5 مستكل.2.4الممكاكل, محمد صدكؽ محمد حسف)
عماف5  مدينة في الفنية معممي التربية عمى ديمكغرافية دراسة :الفنية التربية

كمية اإلمارات لمعمـك إلنسانيات كاالجتماع, مجمة الفنكف كاألداب كعمكـ ا
 422-432(, ص ص 34التربكية, )

 : الرياضي العاـ باالستدالؿ كعبلقتو الناقد (5 التفكير2.47المنصكر, غساف محمد)
 كمية النفسي في كاإلرشاد النفس عمـ قسمي طمبة مف عينة عمى دراسة ميدانية

,, كمية ت العربية لمتربية كعمـ النفسمجمة  اتحاد الجامعادمشؽ5  بجامعة التربية
 235- 44(, ص ص4)42التربية, جامعة دمشؽ, 
فاعمية مدخؿ مسرح العرائس في تنمية مفاىيـ (5  2.42المنير, نجبلء عمى محمد )

رسالة دكتكراة, كمية التربية, جامعة   5 الرياضيات كالتفكير الناقد لطفؿ الركضة
 عيف شمس, مصر5

 ميارات تنمية في المشكبلت حؿ استراتيجية (5 أثر2.47سالـ) المكمنى, ىياـ عقمو
, مجمة الطفكلة كالتربيةالتاريخ5  مادة في التاسع الصؼ طمبة لدل التفكير الناقد

 2245-427(, ص ص42).جامعة األسكندرية, مصر, 
النادل, عزة محمد جاد جاد كطو, محمكد إبراىيـ عبد العزيز كجمعة, ناىد عبدالعميـ 

الناقد  التفكير تنمية في المتمايز التعميـ إستراتيجية (5 تأثير.2.4سيد)
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 , كميةالتربية كمية مجمةاإلعدادية5  المرحمة طالبات لدل اإلجتماعية كالمسئكلية
 3.25 -.47(, ص ص 2).4التربية, جامعة كفر الشيخ, مصر, 

مد النجار, ميا أبك المعاطى السعيد كعبلـ, عيادة محمد كالسيسى,جماؿ أح
(5 كاقع أداء معممات رياض األطفاؿ في تنمية 2.47كالحركف, منى محمد)

مجمة الدراسات التفكير اإلبتكارل لدل أطفاؿ الركضة)مدينة السادات( 5 
, معيد الدراسات كالبحكث البيئية, جامعة مدينة السادات, كالبحكث البيئية

 274-224(, ص ص 7)4مصر, 
 االلكتركني التعمـ أسمكب باستخداـ لية التدريس(5 فعا2.42اليبلؿ, أحمد الجاسـ) 

 التربية كمية طمبة لدل الناقد التفكير الرياضية كميارات المفاىيـ تنمية عمى
, مجمس النشر العممى, جامعة الككيت, المجمة التربكيةالككيت5  بجامعة

 5..-22(, ص ص 4.2)22
ى بعض المجاالت أثر منياج في العمكـ عم(5 2.43اليكلى, عائشة ناصر محمد)

النمائية كالتفكير الناقد كاالىتمامات العممية لدل األطفاؿ المكىكبيف بدكلة 
 55 رسالة دكتكراه, كمية الدراسات العميا, جامعة الخميج العربى, البحريفالككيت

فاعمية برنامج قائـ عمى المدخؿ  (2.2.5كىيب, إسماعيؿ فتحى إسماعيؿ)
ـ االستماعي كأثره عمى التحدث لدل تبلميذ القصصي لتنمية بعض ميارات الفي

, الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة, مجمة القراءة كالمعرفةالمرحمة االبتدائية5
 43.5-22(, ص ص.24)مصر, 

فاعمية برنامج تدريبى قائـ عمى الميارات (5 2.42يكنس, ياسمينا محمد محمد  )
لتفكير الناقد لدل طالبات معممات اإلجتماعية لتنمية ميارات التفكير اإلبتكارل كا

 5  رسالة دكتكراه, كمية التربية, جامعة المنكفية, مصر5رياض األطفاؿ
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