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فاع١ًٝ بسْاَر َكرتح قا٥ِ ع٢ً َعاٜري ايتعًِ املبهس ايُٓا١ٝ٥ املستبط١ بتعًِ 

 ايعًّٛ يت١ُٝٓ َٗازات حٌ املظهالت يد٣ أطفاٍ ايسٚض١ مبٓطك١ عشري

 بدز١ٜ سعد آٍ بٛحاصٌد. 

 أستاذ املٓاٖر ٚطسم تدزٜص ايعًّٛ املشاعد

 داَع١ املًو خايدبه١ًٝ ايرتب١ٝ ــ  
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 المشكالت حل مهارات لتنمية العلـو بتعلم المرتبطة النمائية المبكر التعلم معايير على قائم مقترح برنامج فاعلية
 عسير بمنطقة الروضة أطفاؿ لدى

 خلص:مال
 ٔتهارات حل ا١تشكبلت الواجػب توافرىػا لػدل أطفػاؿ الركضػة، كبنػاء برنػامج مقػًتحو  بناء قائمةو  ىدفت الدراسة اٟتالية إذل      

علػػى معػػايَت الػػتعلم ا١تبكػػر النمائيػػة لتنميػػة مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت لػػدل ىػػؤالء األطفػػاؿ، ككػػذلك دراسػػة فاعليػػة الربنػػامج  قػػائمو 
علػى ا١تػنهج شػبو  ايف إجراءاهتػ ت الدراسػةتمػدكاع ا١تقًتح يف تنمية مهػارات حػل ا١تشػكبلت لػدل أطفػاؿ الركضػة ٔتنطقػة عسػَت.

 ( طفػػبلن 31مػػن ) دراسػػة، كتكونػػت عينػػة الاكبعػػدين  اتطبيػػق أداة الدراسػػة قبلينػػمػػع التجػػرييب القػػائم علػػى تصػػميم اَّموعػػة الواحػػدة، 
بػػػُت  (0,05ا عنػػػد مسػػػتول )إحصػػػائين  داؿو  فػػػرؽو  كجػػػودإذل  نتػػػائجال خلصػػػتكطفلػػػة بإحػػػدل ريػػػاض األطفػػػاؿ ٔتدينػػػة أُّػػػا. كقػػػد 

ٖتديػد ) متوسطي درجات أطفاؿ الركضة يف التطبيقُت القبلي كالبعدم الختبار مهارات حػل ا١تشػكبلت ككػل كمهاراتػو الفرعيػة
علػى حػدة لصػاحل  ( كػلو تقيػيم اٟتػلك ختيػار اٟتػل ا١تناسػب، كإتربػة اٟتلػوؿ كاختبػار صػحتها، ك اقًتاح اٟتلػوؿ ا١تمكنػة، ك ا١تشكلة، 

   النتائج ًب تقدًن بعض التوصيات كا١تقًتحات. ىذهكيف ضوء األطفاؿ يف التطبيق البعدم. 
  أطفاؿ الركضة. -مهارات حل ا١تشكبلت  –معايَت التعلم ا١تبكر النمائية  - مقًتح برنامج الكلمات المفتاحية:
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The Effectiveness of a Proposed Program Based on Early Developmental Learning 

Standards Connected with Science Learning for Developing  Problem Solving Skills 

among Kindergarten Children in Asir Region 

Abstract:  

This study aimed at constructing a solving – problem skills checklist which should be 

among kindergarten children and constructing a proposed program based on early 

developmental learning standards for developing problem solving skills among those 

children. The study also aimed at  studying the effectiveness of the proposed program in 

developing problems - solving skills among kindergarten children in Asir region. The 

quasi-method with one group design was utilized.  Pre-post testing was also administered 

. The sample of the study consisted of (31) male and female children in a kindergarten in 

Abha city. The study showed that there was a statistically significant difference at (0.05) 

level between the mean scores of kindergarten children in the pre - post administration of 

the overall problem – solving skills test and its sub- skills (identifying the problem, 

suggesting solutions, experimenting the solutions and testing its validity, choosing the 

suitable solution and evaluating it) favoring the post testing. In the light of these results, 

some suggestions and recommendations were given.  

Keywords: A proposed program - Early developmental learning standards- Problem 

solving skills - kindergarten children. 
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 المقدمة والخلفية النظرية للدراسة:
تيعد  مرحلةي رياض األطفاؿ مرحلةن تربويةن متميزة كقائمة بذاهتا، كأصبحت ا١تسئولية كبَتة على ا١تربُت يف تقدًن ا٠تربات         

الًتبوية ا١تناسبة؛ كي يواجو األطفاؿ ا١تشكبلت كالتحديات اليت قد تواجههم؛ لذا فػإف تطػوير قػدرات األطفػاؿ علػى التفكػَت 
ا تربوينػػػا تضػػػعو االٕتاىػػػات الًتبويػػػة اٟتديثػػػة يف مقدمػػػة أكلوياهتػػػا، كلقػػػد أكػػػدت نتػػػائج عديػػػده مػػػن كحػػػل ا١تشػػػكبلت يعػػػد ىػػػدفن 

الدراسات أف األطفاؿ يف عمر مبكر ٯتكنهم أف يتعلموا أكثر من طريقة ٟتػل ا١تشػكبلت، كأف لػديهم القػدرة علػى اسػتخداـ 
 أسلوب حل ا١تشكبلت إذا ىييٍّئت ٢تم البيئة ا١تناسبة لذلك.

 كٓتاصػػةو  - ألهنػػا كذلػػك، كالػػتعلم االكتسػػاب حيػػث مػػن اإلنسػػاف ُّػػا ٯتػػر الػػيت ا١تراحػػل أىػػم مػػن ا١ترحلػػة كمػػا تيعػػد  تلػػك         
 عػػن مػػا حػػد إذل كسػػليمة كاضػػحة فكػػرةن  الفػػرد فيهػػا ييكػػوٍّف الػػيت، للشخصػػية اٟتاٝتػػة التكوينيػػة الفػػًتة ٘تثػػل -فيهػػا ا١تبكػػرة ا١ترحلػػة
 كفػػًتة، ا١تسػػتقبل ٨تػػو إتاىاتػػو كتتحػػدد، مواىبػػو كتتفػػتح الطفػػل قػػدرات فيهػػا تنمػػو الػػيت الفػػًتة أهنػػا كمػػا. (2001،راشػػد)ذاتػػو 

 ا١تناسػػب العمػػر تيشػػكٍّل كوهنػػا عػػن فضػػبلن ، للطفػػل األساسػػية ا١تفػػاىيم خبل٢تػػا تتكػػوف الػػيت اٟتاٝتػػة الفػػًتة ىػػي ا١تبكػػرة الطفولػػة
 كاكتسػاب ا١تعلومػات بػبعض االحتفػاظ علػى القػدرة ا١ترحلػة ىػذه يف الطفػل لػدل يكػوف حيػث، ا١تختلفػة ا١تهػارات الكتسػاب

 العلميػػػة، ٖتضػػػَتينا للحيػػػاة دكرنا األطفػػػاؿ ريػػػاض (. كعطفنػػػا علػػػى مػػا سػػػبق تػػػؤدم2001،نسػػػيم)كسػػػريعة  مرنػػػة بصػػػورة ا٠تػػربات
 . ا١تدرسة عادل لدخوؿ الطفل هتيئة خبلؿ من، ا١تدرسة إذل ا١تنزؿ من االنتقاؿ صدمة من كالتخفيف

 نشػػاطاتو ٦تارسػػة يف لػػو التامػػة اٟتريػػة تػػرؾ طريػػق عػػن ٔتجتمعػػو الطفػػل كربػػط ا١تفػػاىيم تقػػدًن يف األطفػػاؿ ريػػاض كتتػػدرج       
 بريػاض يلتحقػوف الػذين األطفػاؿ أف إذل كالدراسػات األْتػاث بعػض نتػائج خلصت كقد. كإمكانياتو كميولو قدراتو كاكتشاؼ

 ;Pang & Good,2000; Al-Hooli,2009) باٞتامعػة كااللتحاؽ االكادٯتي األداء ١تواصلة حظنا أكثر يكونوا األطفاؿ

Passolunghi & Lanfranchi,2012)  .فيػو التحصػيلي كإ٧تػازىم االجتمػاعي كتفػاعلهم بسػلوكياهتم التنبػؤ ٯتكػن كما 
 & Wildenger & McIntyre,2012; Tolan) معػػو تفػػاعلهم كطبيعػػة األطفػػاؿ بريػػاض التحػػاقهم خػػبلؿ مػػن

Deutsch,2013.) 
مػػة يف مرحلػػة ريػػاض األطفػػاؿ، شػػريطة مراعػػاة معػػايَت الػػتعلم ا١تبكػػر النمائيػػة،       كلػػذا فإن ػػو مػػن الضػػركرم تطػػوير الػػربامج ا١تقدًّ

كالعمل على اكسػاب األطفػاؿ مهػارات التفكػَت ا١تختلفػة، األمػر الػذم ٯتكػنهم مػن مواجهػة ا١تشػكبلت الػيت قػد تػواجههم يف 
 ا١تستقبل كحلها.  

، بالتعاكف مع اٞتمعية الوطنيػة األمريكيػة لتعلػيم العربية السعودية كثيقة معايَت التعلم ا١تبكر النمائية با١تملكة لقد بينيتك       
، لتعطػي  National Association for The Education of Young Children (NAEYC)األطفػاؿ الصػغار

ػ ن علػى القيػاـ بػو يف السػػنوات األكذل مػن تطػورىم، حيػث تسػعى الوثيقػػة إذل ١تػا ٬تػب أف يكػوف األطفػػاؿ قػادري بلن شػام اتوجيهن
ا١تعلمات كاآلباء كاألمهات بالتوجيهات بشأف النواتج كالتوقعػات لؤلطفػاؿ، ٔتػا يتناسػب مػع كذلك تزكيد قيادات الركضات ك 

ل بُت التعليم يف مرحلة الطفولة ا١تبكرة ع أف تسهم تلك الوثيقة يف مد جسر للتواصمراحل التطور ا١تختلفة. كما أنو من ا١تتوق  
 (.2015كالتعليم يف ا١تدارس االبتدائية يف ا١تملكة)كزارة التعليم،

ٖتتوم جداكؿ تبُت ا١تؤشرات،  قساـو أذل إيت با١تعايَت، كًب تقسيم ا١تعيار وثيقة حوؿ سبعة ٣تاالت ٪تائية ٝتيٍّ تلك الكتدكر      
القياـ بو، كما ٖتتوم على األمثلة، كىػي عبػارة عػن كصػف للسػلوؾ الػذم ك  معرفتوفاؿ كىي عبارات تبُت ما ينبغي على األط
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ا دقيقة للمهارات كا١تعارؼ كاالٕتاىات ر ىذه ا١تؤشرات كاألمثلة أكصافن معُت. كتوفٍّ  قد يظهره األطفاؿ إلبراز كفاءهتم يف ٣تاؿو 
 . (2015)كزارة التعليم،تقاهنم للمؤشرإتها كتشَت إذل اليت ينبغي أف يظهرىا األطفاؿ، ككذلك السلوكيات اليت ٯتكن مبلحظ

٣تموعة من جوانب معايَت التعلم ا١تبكر النمائية  (NAEYC)لتعليم األطفاؿ الصغار مريكيةدت اٞتمعية األكقد حد         
الضركرية لضماف جودهتا كصلتها كقيمتها لؤلطفاؿ الصغار ك٣تتمعاهتم، كتوفر ىذه اٞتوانب اإلطار الذم انطلقت منو عملية 

 National Association for the Education of Young) بنػػػػاء ا١تعػػػػايَت، كتتمثػػػػل يف اآلٌب

Children(NAEYC) & the National Association of Early Childhood Specialists in State 

Departments of Education(NAECS/SDE), 2002): : 
 متميزة تتناسب مع مراحل النمو.تعلم تؤكد معايَت التعلم ا١تبكر النمائية الفاعلة على ٤تتول كنواتج  -
 ن خبلؿ عمليات مدركسة كشاملة.م تهاًب تطوير معايَت التعلم ا١تبكر النمائية كمراجع -
تكتسػػػب معػػػايَت الػػػتعلم ا١تبكػػػر النمائيػػػة فعاليتهػػػا مػػػن خػػػبلؿ ٦تارسػػػات التطبيػػػق كالتقػػػوًن الػػػيت تػػػدعم تطػػػوير ٚتيػػػع  -

 مناسبة. خلقيةاألطفاؿ بطرؽ 
كا١تهنيات تتطلب معايَت التعلم ا١تبكر النمائية الفعالة إرساء أسس راسخة لدعم برامج الطفولة ا١تبكرة كالركضات  -

 .العامبلت فيها، كأسر األطفاؿ
 بًتبيػػة ا١تباشػرة العبلقػػة ذات كالفئػات ا١تؤسسػػات، ا١تملكػة العربيػػة السػعودية يف ا١تبكػػر للػتعلم النمائيػػة ا١تعػايَت "كتسػاعد       
 كصػػفي دليػل الوثيقػػة كىػذه بػػو، القيػاـ علػػى قػادرنا يكػػوف كمػا الطفػػل يعرفػو أف ٬تػػب ١تػا التوقعػػات إدراؾ علػى كتعليمػػو، الطفػل
 مراحػل يف شخصػيتو بنػاء يف ستسػهم كمهػارات، كسػلوكيات معرفو، من الطفل لدم يكوف أف ٯتكن ١تا التوقعات، من ٞتملة
 (.1، ص2015")الفايز،.كفعاالن  كمنتجنا صاٟتنا مواطننا ليكوف البلحقة، التعلم

رىػا األطفػػاؿ كفهمهػم لعػػا١تهم مهػػارات االستقصػاء الػػيت ييطوٍّ  العلػػـو كفقنػا ١تعػػايَت الػتعلم ا١تبكػػر النمائيػة، مسػار يتنػاكؿك 
الطبيعػػي، كينقسػػم ىػػذا ا١تسػػار إذل أربعػػة مسػػارات فرعيػػة: االستقصػػاء العلمػػي، كعلػػم الفيزيػػاء، كعلػػم األحيػػاء، كعلػػم البيئػػة، 

قيػػاـ بعمليػػات البحػػث كيتنػػاكؿ االستقصػػاء العلمػػي ميػػوؿ األطفػػاؿ الطبيعيػػة لبلستفسػػار عػػن بيئػػتهم كقػػدرهتم الناميػػة علػػى ال
تتناكؿ باقي ا١تسارات الفرعية الثبلث معرفة الطفل عن العادل الطبيعي،  يف حُتكالتحقق باستخداـ األدكات كا١تنهج العلمي، 

اليت اكتسب معظمها من خبلؿ مهارات االستقصػاء، كيتنػاكؿ علػم الفيزيػاء ا٠تصػائص الفيزيائيػة لؤلشػياء كا١تفػاىيم الفيزيائيػة 
مثل اٟتركة كالقوة. كتتناكؿ العلـو اٟتياتية الفهم األساسي للحياة، كمن ضمنها القدرة على التمييز بػُت الكائنػات  األساسية،

)كزارة  اٟتيػػة كالكائنػػات غػػَت اٟتيػػة كمعرفػػة اٟتاجػػات األساسػػية للكائنػػات اٟتيػػة. أمػػا علػػم البيئػػة فيتنػػاكؿ فهػػم العػػادل الطبيعػػي
 .(2015التعليم،

 :(2015)كزارة التعليم،ورية ٢تذا ا١تسار يف اآلٌبكتتمثل النقاط احمل
 .الطرؽ العلمية    .أساسيات / ضركريات اٟتياة 
 .ا٠تصائص الفيزيائية   .الكائنات كاألشياء يف األرض كيف السماء 

 كمهػارات عػادات تكػوين على يساعد فهو اٟتديثة، الًتبوية النظرية كفق الركضة منهج عن يتجزأ ال جزءنا النشاط كيعد      
 علػػى عاليػػة قػػدرة لػػديهم النشػػاط ٦تارسػػة يف الػػذين يشػػاركوف فاألطفػػاؿ الػػتعلم، عمليػػة السػػتمرار الزمػػو تفكػػَت كأسػػاليب كقػػيم
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 أنفسػهم يف ثقػة أكثػر كىػم كمعلمػيهم، إلقػراهنم بالنسبة إ٬تابيتهم ذلك إذل كإضافة ا١تدرسة، دخو٢تم عند الدراسي التحصيل
 .القرار اٗتاذ على القدرة ٯتتلكوف أهنم كما ا١تمارسة ىذه يف غَتىم من

 لتلػػك ٬تعػػل ٦تػػا جديػػدة؛ مواقػػف يف السػػابقة معرفتػػو ا١تػػتعلم كمهاراتػػو، أف يوظػػف ا١تشػػكبلت حػػل أسػػلوب كيسػػتدعى      
 يف منها كاالستفادة جديدة، مهارات كإكسابو مهاراتو تنمية شأهنا من األنشطة ىذه ككل حياتو، يف ككظيفة معٌت ا١تعلومات

 Constructivist التعلم يف البنائية النظرية مع ا١تشكبلت حل أسلوب كيتفق. يومية حياتية مشكبلت من يواجهو ما حل

Theory of Learning  ؛2000،كا١تهارات)اٟتػارثى للمعرفػة ا١تػًتاكم النمو من مستمرة عمليو التعلم تعد اليتKyttälä, 

Aunio, Lepola & Hautamäki,2014.) 
 ككثػرة التغيػَت، بسػرعة يتسػم الػذم اٟتاضػر، العصػر يف ملحػةه  ضػركرةه  األطفػاؿ لػدل ا١تشػكبلت حػل مهػارات تنميةى  إف       
 الصػػعوبات تلػػك إذل فينظػػر ٢تػػا، ا١تناسػػبة اٟتلػػوؿ كإ٬تػػاد مواجهتهػػا، علػػى الطفػػل قػػدرة تنميػػة تسػػتدعي الػػيت اٞتديػػدة ا١تواقػػف

 إذل الوصػوؿ يف الطفػل ٧تػاح أف كمػا ٕتنبهػا، ٬تػب طارئػة كأمػورنا مفاجػآت باعتبارىػا كلػيس حلها، ٬تب مشكبلت باعتبارىا
 مراحػػل يف ا١تشػػكبلت مواجهػػة يف اإل٬تػػايب كللسػػلوؾ للخػػربات كمكتسػػبنا الصػػغر منػػذ ميػػدربنا ٕتعلػػو للمشػػكبلت مرضػػية حلػػوؿ
 يػؤدم ىػذا حيػث الركضػة، أطفػاؿ لػدل تنميتػو ٬تػب الػذم التفكػَت أنػواع أىم أحد ا١تشكبلت حل كما يعد  .ا١تختلفة عمره
 األفػراد قػدرات ٖتسػُت يف كيسػهم اَّتمعػات، تطػوير علػى يعمػل إذ كاَّتمعػات، األفػراد حيػاة يف بػارزنا دكرنا التفكػَت من النوع
 ,Kinzie, Whittaker؛ 2005،الزغلػػػوؿ)حػػػو٢تم  مػػػا مػػػع السػػػليم التكيػػػف مػػػن ك٘تكيػػػنهم ا١تشػػػكبلت مواجهػػػة علػػػى

McGuire, Lee & Kilday,2015.) 

نػان  كييعػد  الطفػػل     
 اسػػتغبلؿ كٯتكننػػا إليهػا كالتعػػرؼ البيئػة اكتشػػاؼ اسػتطبلعو كحػػب بفضػولو ٭تػػاكؿ عنػدما صػػغَتنا عا١ت

 كٯتكػػن. (2003كاالسػتنتاج )بػػدير، كا١تتابعػػة ا١تبلحظػػة دقػة علػػى ا١تسػػتقبل يف القػدرة لديػػو تصػػبح حػىت سػػلوكو توجيػػو يف ذلػك
 كتنػاكؿ كالتسػاؤؿ الشػك حالػة يعػد الػذم Science Situation علمػي موقػف يف الطفػل كضػع خػبلؿ مػن ذلػك اسػتغبلؿ
 إذل تقودنػػا بػػدكرىا الػػيت العلميػػة ا١تعرفػػة إذل تنتهػػي موضػػوعيو فػػركض كضػػع ٤تاكلػػة علػػى ندربػػو كعنػػدىا علميػػو، بطريقػػو الظػػاىرة

 أفػػراد كػػل منهػػا كيسػػتفيد، حصػػرىا نسػػتطيع ال الػػيت العلميػػة التطبيقػػات ىػػذه كٖتققهػػا أغراضػػنا ٗتػػدـ الػػيت العلميػػة التطبيقػػات
 حقائقهػػػػػػا تتضػػػػػػمنها الػػػػػػيت الكثػػػػػػَتة كعناصػػػػػػرىا عليهػػػػػػا قامػػػػػػت الػػػػػػيت العلميػػػػػػة األسػػػػػػس مػػػػػػنهم أم يػػػػػػدرؾ أف بػػػػػػدكف اَّتمػػػػػػع
 (.(Harlen,2006; Jirout & Zimmerman,2015العلمية

 عن عبارة كىو مهمنا معرفينا مكوننا ٢تا إف حيث كالتدريب كالنمو للتطور القابلة ا١تهارات من ا١تشكبلت حل كتيعد  مهارة     
 صػػورة يف بتخزينهػػا كقػػاـ معهػػا تفاعػػل الػػيت كاٟتياتيػػة ا١تدرسػػية ا١تواقػػف خػػبلؿ مػػن الطفػػل اكتسػػبها الػػيت ا١تعرفيػػة كالبنيػػة ا١تعػػارؼ
 للطفػل كبػَتة قيمػة ا١تشػكبلت حػل ١تهػارة ا١توجػو التػدريب أف كمػا اٞتديػدة، أك ا١تشػاُّة ا١تواقػف يف لبلستدعاء قابلة خربات
 كالتػػػػدريب تعلمهػػػػا أ٫تيػػػػة تظهػػػػر ىنػػػػا كمػػػػن التاليػػػػة، التعليميػػػػة ا١تراحػػػػل يف كاٟتياتيػػػػة التعليميػػػػة ا١تشػػػػكبلت معاٞتػػػػة علػػػػى تعينػػػػو
 (. 2003،قطامي)عليها

 أف يػرل الػذم الشػهَت، األمريكػي الًتبيػة عػادل ديػوم جوف كمنهم ا١تشكبلت، ْتل العصور مر على الًتبويوف اىتم كقد      
 تػػػدرب أف ا١تدرسػػػة كاجبػػػات أكذل ٬تعػػػل الػػػذم األمػػػر كيوميػػػة، دائمػػػةو  بصػػػفةو  با١تشػػػكبلت اإلنسػػػاف مػػػركر تفػػػرض اٟتيػػػاة طبيعػػػة

 قػػدرة تنميػػة إذل هتػدؼ بػػرامج ٗتطػيط إذل حاجػػة ىنػاؾ الطفولػػة ٣تػػاؿ كيف(. 2000، عبدالسػبلـ)العمليػػة  ىػذه علػػى األطفػاؿ
 خاصػػة حلػػوؿو  إذل كصػػولو ُّػػدؼ اقًتاحػػات عػػدة طػػرح تتضػػمن ْتيػث عليػػو تطػػرح الػػيت ا١تشػػكبلت كحػػل التفكػػَت علػػى الطفػل
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 طػػرح ككيفيػػة أفكػػاره، اختبػػار علػػى قدرتػػو كتنميػػة كمسػػتوياهتا، كجوانبهػػا ا١تشػػكلة لطبيعػػة إدراكػػو خػػبلؿ مػػن ا١تشػػكبلت لتلػػك
 (.Saçkes,2014؛ 2011،مصطفى)ٟتلها جديدة أفكار

 ٭توؿ ٦تا سهلة حلوالن  ٢تا ليس ا١تشكبلت بعض إدراؾ على يساعدىم ا١تشكبلت حل أنشطة يف األطفاؿ اشًتاؾ إفك         
 إدراؾ على أيضنا ذلك يساعدىم كما بسرعة، ا١تشكلة ٟتل التوصل أك اإلجابات إذل تعرفهم عدـ إزاء بالقلق شعورىم دكف

 تلػػػك تقيػػػيم ٍب اإلجابػػات مػػػن عديػػػدو  عػػن البحػػػث علػػػى يشػػجعهم ٦تػػػا ا١تمكنػػػة؛ اٟتلػػوؿ مػػػن عديػػػده  ٢تػػا ا١تشػػػكبلت معظػػم أف
 ا١تشكبلت حل مهارات بنمو يتعلق فيما األطفاؿ أداء . كلتقييم(2001البغدادم،) ا١تشكلة ٟتل أفضلها الختيار اإلجابات

 حلػػوؿ إنتػػاج علػػى األطفػػاؿ قػػدرة سػػتزداد حيػػث كالتجريػػب للػػتعلم الفرديػػة الفػػرص تػػوفَت علػػى ا١ترحلػػة ىػػذه يف االىتمػػاـ يًتكػػز
 أك ٪تػو إنتػاج، ا١ترحلػة ىذه أطفاؿ من كيتوقع جديدة، مواقف يف األفكار كتطبيق هنائي قرار اٗتاذ كعلى للمشكبلت، عملية
 (.Choi,2000)للمشكلة النهائي اٟتل كتقييم استخداـ ا١تشكلة، كصف منتج، استكماؿ تطور،
لؤلطفػػاؿ بػػاختبلؼ البػػاحثُت كمدارسػػهم الفكريػػة، فقػػد حػػد دىا الزاركس  ا١تشػػكبلت كٗتتلػػف خطػػوات أك مراحػػل حػػل      

Lazarus,2003)) ا١تعػايَت،  ضػوء يف البػدائل اٟتلػوؿ، كتقػوًن بػدائل اٞتيػد، كتوليػد اٟتل معايَت ا١تشكلة، كٖتديد يف: ٖتديد
با١تشػػكلة،  سػػبعة مراحػػل ىػػي: الشػػعور ( يف2004كمػػا حػػددىا غبػػاين)  .النتػػائج كتقػػوًن القػػرار، كا١تتابعػػة القػػرار، كتنفيػػذ كاٗتػػاذ

احملتملة،  الفركض صحة احتماال، كاختبار األكثر كاختيار الفركض با١تشكلة، كفرض ا١تتعلقة البيانات ا١تشكلة، كٚتع كٖتديد
 يف حػػػػػُت حػػػػػددىا ا١تشػػػػػكبلت. حػػػػػل عمليػػػػػة كتقػػػػػوًن إليهػػػػػا، ا٠تلػػػػػوص ًب الػػػػػيت النتػػػػػائج ا١تشػػػػػكلة، كتقيػػػػػيم حػػػػػل إذل كالوصػػػػػوؿ

 ا١تشػػكبلت، كإ٬تػػاد كاٟتقػػائق، كٖتديػػد ا١تعلومػػات عػػن للمشػػكبلت، كالبحػػث ىػػي: اٟتساسػػية مراحػػل سػػت يف( 2005)ٚتػػل
 .اٟتل اٟتل، كقبوؿ الفكرة، كإ٬تاد

 علػػى اتفقػػوا ا١تشػػكبلت كخطواهتػػا، إال إهنػػم حػػل ١تهػػارات اإلجرائيػػة ا١تراحػػل ٖتديػػد يف البػػاحثُت اخػػتبلؼ مػػن كبػػالرغم       
 يف الركضػػة أطفػػاؿ لػػدل تنميتهػػا ا١تػػراد ا١تشػػكبلت حػػل ١تهػػارات قائمػػة بنػػاء يف الباحثػػة منهػػا اسػػتفادت معينػػة مهػػاراتو  كجػػود

: ىػػي مػػا مرحلػػة يف ضػػمٍت أك صػػريحو  بشػػكلو  عليهػػا اتفقػػوا الػػيت النقػػاط لػػديهم، كىػػذه تنميتهػػا علػػى كعملػػت اٟتاليػػة، الدراسػػة
 .اٟتل األمثل للمشكلة، كتقييم اٟتل للمشكلة، كاختيارا١تقدمة  اٟتلوؿ اٟتلوؿ، كٕتربة ا١تشكلة، كاقًتاح ٖتديد

؛ 2005)مصػطفى، ، منهاللػتعلم اأسػلوبن  ا١تشػكبلت حػل اتمهػار  علػى الركضػة طفػل أل٫تيػة تػدريب مػربرات كىنػاؾ عػدة    
؛  Fessakis, Gouli & Mavroudi,2013؛ 2010،عبػػدالقادر ك٤تمػػود؛ ٥تتػػار ك 2009؛ ٤تمػػد، 2006عبداٟتميػػد،

Aziz, Fletcher & Bayliss,2016: ) 

  .مشاكلها ككثرة ا١تعاصرة اٟتياة تعقد مواجهة -
  .ا١تشكلة حل مهارة كخاصة كاٗتاذ القرار كاالبتكارم الناقد التفكَت :مثل التفكَت مهارات تنمية -
 . كاٞتماعي الفردم العمل مهارات كتنمية تطوير -
 . االجتماعي كالتواصل التفاعل مهارات األطفاؿ إكساب -
 . كاآلخرين ٨تو الذات ٬تابيةاإل االٕتاىات كإكساُّم كبقدراهتم بأنفسهم األطفاؿ ثقة تنمية -
 . ا١تثابرةك اآلخر، كالرأم ،اختبلؼ الرأم تقبل  :مثل الطفل لدل اال٬تابية االٕتاىات من ٣تموعة تنمية -
كقد أك دت نتائج بعض الدراسات السابقة على فاعلية استخداـ بعض ا١تداخل كاالسًتاتيجيات كالربامج التعليمية يف        

 (،2005العلمي)علي، ا٠تياؿ تنمية مهارات حل ا١تشكبلت لدل أطفاؿ الركضة، كمنها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر: قصص
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كحقيبػػػػػػػػػػة تعليميػػػػػػػػػػة ألطفػػػػػػػػػػاؿ  (،2009ا١تتعػػػػػػػػػػددة)خليل، الػػػػػػػػػػذكاءات كاسػػػػػػػػػػًتاتيجيات (،2007الدراما)خليفػػػػػػػػػػة، كاسػػػػػػػػػػتخداـ
، كاللعػػػب بألعػػػاب األجهػػػزة (2010كعبػػػدالقادر ك٤تمػػػود، التخيلي)٥تتػػػار اللعػػػب علػػػى قػػػائم (، كبرنػػػامج2009الركضػػػة)٤تمد،

 & Suor, Sturge-Apple, Davies)(، كا١تػدخل التػارٮتي لتتبػع كيفيػة نشػأة البيئػات ا١تختلفػة2016اللوحيػة)معوض،

Cicchetti,2017 ،)كاسػػػتخداـ، الركضػػػة ألطفػػػاؿ متنوعػػػة بػػػرامج بنػػػاء السػػػابقة كاألْتػػػاث الدراسػػػات بعػػػض كمػػػا تعر ضػػػت 
 العلميػة ا١تفػاىيم بعػض تنميػة ككػذلك، التفكػَت ا١تختلفػة مهارات حل ا١تشػكبلت كأسػاليب لتنمية ا١تختلفة التعليمية األنشطة

 ؛2006)عبداٟتميػػػػػػد، :مػػػػػػن كػػػػػػلو  دراسػػػػػػات -اٟتصػػػػػػر ال ا١تثػػػػػػاؿ سػػػػػػبيل علػػػػػػى -كمنهػػػػػػا ، لػػػػػػديهم االجتماعيػػػػػػة كا١تهػػػػػػارات
 ؛2012؛ اٟتصػػػاف،2011؛ الصػػػنيع،2011؛ الشػػػلهوب،2010؛ رشػػػواف،2009خليػػػل، ؛2008عػػػزكز، ؛2008حسػػػاف،

Piasta, Logan, Pelatti, Capps & Petrill,2015 ؛ Schwichow, Zimmerman, Croker & 

Härtig,2016  ؛Smith & Sendelbach,2017 ؛ Annobil & Thompson,2018 ؛Gerde, Pierce, 

Lee & Van Egeren,2018  ؛Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis,2018 ؛

Kalogiannsakis,Ampartzaki, Papadakis& Skaraki,2018.) ( مػػػػػن 2018كتعػػػػػد دراسػػػػػة الزىػػػػػراين )ـ
لتعلم ا١تبكر النمائية ألطفاؿ الركضة، حيث ىدفت إذل بناء برنامج تدرييب الدراسات ا١تعدكدة اليت ألقت الضوء على معايَت ا

إلكػػًتكين قػػػائم علػػػى معػػػايَت الػػػتعلم ا١تبكػػر النمائيػػػة ا١تتعلقػػػة بتعلػػػيم الرياضػػػيات لتنميػػة األداء التدريسػػػي لػػػدل معلمػػػات ريػػػاض 
قػػائم علػػى معػػايَت  مقػػًتح برنػػامج بنػػاء -الباحثػػة قػػراءات حػػدكد يف – تتنػػاكؿ دل مػػن الدراسػػات السػػابقة أمو  أف األطفػػاؿ. إال

 .األطفاؿ ىؤالء لدل ا١تشكبلت حل مهارات لتنمية التعلم ا١تبكر النمائية ا١تتعلقة بتعلم العلـو
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

لقػػد نبعػػت مشػػكلة الدراسػػة مػػن خػػبلؿ قيػػاـ الباحثػػة بػػبعض الزيػػارات ا١تيدانيػػة لريػػاض األطفػػاؿ يف مػػدينيت أُّػػا كٜتػػيس         
مشيط، كمبلحظتها لؤلنشطة التعليمية ا١تقدمة، ككذلك ٖتليػل ٤تتػول بعػض الػربامج ا١تقدمػة لؤلطفػاؿ، حيػث تبػُت عػدـ مراعػاة 

َت التعلم ا١تبكر النمائية مػن جهػة، كضػعف أطفػاؿ الركضػة يف مهػارات حػل ا١تشػكبلت مػن الربامج ا١تقدمة ألطفاؿ الركضة ١تعاي
 جهةو أخرل، األمر الذم قد يؤثر سلبنا على تعلم األطفاؿ للعلـو مستقببلن يف ا١تراحل الدراسية األعلى.

 كٯتكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيس اآلٌب:
 لػػدل ا١تشػػكبلت حػػل مهػػارات يف تنميػػة العلػػـو بػػتعلم ا١ترتبطػػة النمائيػػة ا١تبكػػر الػػتعلم معػػايَت علػػى قػػائم مقػػًتح برنػػامج مػػا فاعليػػة

 عسَت؟ ٔتنطقة الركضة أطفاؿ
 كيتفرع من السؤاؿ السابق األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما مهارات حل ا١تشكبلت البلـز توافرىا لدل أطفاؿ الركضة على ضوء معايَت التعلم ا١تبكر النمائية؟ -1
لػػدل أطفػػاؿ الركضػػة  ا١تشػػكبلت حػػل مهػػارات قػػائم علػػى معػػايَت الػػتعلم ا١تبكػػر النمائيػػة لتنميػػةالقػػًتح ا١ت الربنػػامجمػػا  -2

 ٔتنطقة عسَت؟
 حػػػل مهػػػارات يف تنميػػة العلػػػـو بػػتعلم ا١ترتبطػػػة النمائيػػة ا١تبكػػػر الػػػتعلم معػػايَت علػػػى القػػائم ا١تقػػػًتح الربنػػامج مػػا فاعليػػػة -3

 عسَت؟ ٔتنطقة الركضة أطفاؿ لدل ا١تشكبلت
 فروض الدراسة:

 :التالية اإلحصائية الفركض صحة من التحقق إذل الدراسة سعت
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 الختبػػار يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم األطفػػاؿ درجػػات متوسػػطي بػػُت (0,05) مسػػتول عنػػد إحصػػائينا داؿه  فػػرؽه  يوجػػد -1
  .يف التطبيق البعدم األطفاؿ لصاحل ا١تشكلة( ٖتديد ا١تشكبلت )مهارة حل مهارات

 الختبػػار يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم األطفػػاؿ درجػػات متوسػػطي بػػُت (0,05) مسػػتول عنػػد إحصػػائينا داؿه  فػػرؽه  يوجػػد -2
  .يف التطبيق البعدم األطفاؿ لصاحل ا١تمكنة للمشكلة( اٟتلوؿ ا١تشكبلت )مهارة اقًتاح حل مهارات

 الختبػار يف التطبيقػُت القبلػي كالبعػدم األطفػاؿ درجػات متوسػطي بػُت  (0,05) مسػتول عنػد إحصػائينا داؿه  فرؽه  يوجد -3
  .يف التطبيق البعدم األطفاؿ لصاحل صحتها( كاختبار اٟتلوؿ ا١تشكبلت )مهارة ٕتربة حل مهارات

 الختبػػار يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم األطفػػاؿ درجػػات متوسػػطي بػػُت (0,05) مسػػتول عنػػد إحصػػائينا داؿه  فػػرؽه  يوجػػد -4
  .يف التطبيق البعدم األطفاؿ لصاحل ا١تناسب للمشكلة( اٟتل )مهارة اختيارا١تشكبلت  حل مهارات

 الختبػػار يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم األطفػػاؿ درجػػات متوسػػطي بػػُت (0,05) مسػػتول عنػػد إحصػػائينا داؿه  فػػرؽه  يوجػػد -5
  .يف التطبيق البعدم األطفاؿ لصاحل اٟتل( ا١تشكبلت )مهارة تقييم حل مهارات

 الختبػػار يف التطبيقػػُت القبلػػي كالبعػػدم األطفػػاؿ درجػػات متوسػػطي بػػُت (0,05)مسػػتول  عنػػد إحصػػائينا داؿه  فػػرؽه  يوجػػد -6
 .يف التطبيق البعدم األطفاؿ لصاحل ا١تشكبلت )ا١تهارات ككل( حل مهارات

 ىدفت الدراسة اٟتالية إذل:أىداؼ الدراسة: و
 الركضة. أطفاؿ لدل توافرىا كالبلـز ا١تناسبة ا١تشكبلت حل ٔتهارات إعداد قائمة -
 ، يناسبلدل أطفاؿ الركضة ا١تشكبلت حل مهاراتمقًتح قائم على معايَت التعلم ا١تبكر النمائية لتنمية  بناء برنامج -

 ا١ترحلة. ىذه يف العقلية كقدراهتم اٞتسمية خصائصهم
 لدل أطفاؿ الركضة با١تملكة. العلـوا١تشكبلت ا١تتعلقة بتعلم  حل يف تنمية مهارات دراسة فاعلية الربنامج ا١تقًتح -

 :دراسةأىمية ال
 ا١تستقبلية. كاألكادٯتية العملية حياهتم يف األطفاؿ ٧تاح تلقي الضوء على معايَت التعلم ا١تبكر النمائية كأ٫تيتها يف -
 التعليميػػػة ا١تواقػػػف يف كمشػػػاركتهم إ٬تػػػابيتهم زيػػػادة علػػػى تعمػػػل نشػػػطة ألطفػػػاؿ الركضػػػة تعلػػػم بيئػػػة تػػػوفَت يف اإلسػػػهاـ -

 اٞتسمية كخصائصهم العقلية لقدراهتم كا١تناسبة، نفوسهم إذل كاحملببة الشيقة التعليمية األنشطة بعض كتقدًن، ا١تختلفة
 .لديهم ا١تشكبلت حل مهارات على إ٬تابينا ينعكس الذم األمر

ػػػػا تقػػػدـ برنا٣تنػػػا - ػػػا مقًتحن  حػػػػل قػػػد يسػػػهم يف تنميػػػػة مهػػػارات معػػػػايَت الػػػتعلم ا١تبكػػػػر النمائيػػػة ا١تتعلقػػػة بػػػػالعلـو علػػػى قائمن
  .ا١تشكبلت لدل األطفاؿ

قػػد  ٦تاثلػػة أخػرل دراسػػاتو  تفػتح اَّػػاؿ أمػاـ البػػاحثُت يف ٣تػاؿ ا١تنػػاىج كطػرؽ تػػدريس العلػػـو كريػاض األطفػػاؿ، إلجػراء -
 ا١تمارسات التدريسية ا١تختلفة ا١تتعلقة بتعليم العلـو كتعلمها يف مرحلة الركضة. تطوير يف تسهم

 :هاوأدواتالدراسة مواد 
 (.الباحثة إعداد من) الركضة أطفاؿ لدل توافرىا البلـز ا١تشكبلت حل ٔتهارات قائمة -
 الربنامج ا١تقًتح القائم على معايَت التعلم ا١تبكر النمائية          )من إعداد الباحثة(.  -
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 ا١تشكبلت لدل أطفاؿ الركضة   )من إعداد الباحثة(. حل اختبار مهارات -
 :الدراسة حدود

 بعض أطفاؿ ا١تستول الثاين يف رياض األطفاؿ ٔتدينة أُّا. -
 كٕتربػػة، ا١تمكنػػة اٟتلػػوؿ كاقػػًتاح، ا١تشػػكلة ٖتديػػد: كىػػي الركضػػة ألطفػػاؿ ا١تناسػػبة ا١تشػػكبلت حػػل مهػػارات بعػػض -

 .اٟتل كتقييم، ا١تناسب اٟتل كاختيار، صحتها كاختبار اٟتلوؿ
،  علػى كتقتصػر ،(ـ2015)عػاـ  با١تملكػة الصػادرة النمائيػة ا١تبكػر الػتعلم معػايَت كثيقة - ا١تعػايَت ا١تتعلقػة بػتعلم العلػـو

 (. االستقصاء العلمي، كعلم الفيزياء، كعلم األحياء، كعلم البيئةكتنقسم إذل اَّاالت اآلتية )
 ىػ(.1438/1439ًب تنفيذ ٕتربة الدراسة خبلؿ الفصل الدراسي األكؿ من عاـ ) -

 :دراسةمصطلحات ال
  البرنػػامجProgram :جػػود" يعرفػػو "Good أك موضػػوع حػػوؿ الػػتعلم كأ٪تػػاط، كا٠تػػربات األنشػػطة ١تختلػػف تنظػػيم أنػػو 

كما يعػرؼ أنػو (.Good,1973,P.629) ا١تعلمة أك ا١تعلم قيادة ٖتت ا١تتعلمُت من ٣تموعة بُت كتناقش تطرح مشكلة
كاالجتماعيػػة، كالعناصػػر ا١تتكاملػػة معهػػا كاألىػػداؼ، كاحملتػػول، "نظػػاـ أك نسػػق متكامػػل مػػن األسػػس ا١تعرفيػػة، كالنفسػػية، 

كطرائػػػق التػػػدريس كأسػػػاليبو، كالتقػػػوًن، كالتطػػػوير، تقدمػػػو ا١تؤسسػػػة إذل ا١تتعلمػػػُت، بقصػػػد تنميػػػتهم تنميػػػةن شػػػاملةن، كٖتقيػػػق 
 (.61، ص2006األىداؼ ا١تنشودة")مدكور،

 ا١تخط طػػػة الًتبويػػػة كاألنشػػػطة التعليميػػػة ا٠تػػػربات "٣تموعػػػة أنػػػو اٟتاليػػػة الدراسػػػة يف الباحثػػػةي الربنػػػامجى ا١تقػػػًتحن  كتيعػػػرٍّؼي      
لؤلطفػػػاؿ يف مرحلػػػة  تقػػػدـ الػػػيت كا١تنظ مػػػة، القائمػػػة علػػػى معػػػايَت الػػػتعلم ا١تبكػػػر النمائيػػػة كا١تتعلقػػػة بتعلػػػيم العلػػػـو كتعلمهػػػا،

  .مهارات حل ا١تشكبلت لديهم تنمية ُّدؼ، الركضة
 النمائيػة المبكػر معػايير الػتعلم  Developmental Early Learning Standards: " ًب بناؤىػا يف كثيقػة

، (NAEYC)، بالتعاكف مع اٞتمعية الوطنية األمريكية لتعليم األطفاؿ الصػغارـ(2015ا١تملكة العربية السعودية عاـ )
ا١تدارس االبتدائية با١تملكة، من ا١تتوقع أف تسهم يف مد جسر للتواصل بُت التعليم يف مرحلة الطفولة ا١تبكرة كالتعليم يف 

علػػى فهػػم  –مػػن خػػبلؿ تقػػدًن ا١تعلومػػات ا١تفصػػلة -مػػن خػػبلؿ مسػػاعدة ميقىػػدٍّمي ا٠تدمػػة ١ترحلػػة الطفولػػة ا١تبكػػرة كاألسػػر
ا١تهػػارات كا١تعرفػػة الػػيت ٬تػػب أف يظهرىػػا أطفػػا٢تم عنػػد التحػػاقهم با١ترحلػػة االبتدائيػػة، تػػوفَت االسػػًتاتيجيات ا١تناسػػبة لػػدعم 

 (.3، 2015")كزارة التعليم،السنوات السابقة للمرحلة االبتدائية أطفا٢تم يف
 المشكالت حل مهارات Problem Solving Skills: ا تيعرؼ  أك كضػع لتحليػل تيسػتخدـ اليت ا١تهارات تلك أهن 

 شحاتو)اٟتياة جوانب من جانب يف التقدـ تعيق مشكلة أك ميعق د موقف أك صعب سؤاؿ حل إذل هتدؼ اسًتاتيجيات
 تػػواجههم قػػد الػػيت العلميػػة ا١تشػػكبلت بعػػض ٖتديػػد علػػى الركضػػة أطفػػاؿ قػػدرة أهنػػا الباحثػػةي  كتيعرفهػػا(. ـ2003، كالنجػار
 توجيػػو ٖتػػت ذلػػك كيػػتم، الركضػػة يف ٢تػػم ا١تقدمػػة ا٠تػػربات بعػػض ضػػوء يف ٢تػػا ا١تناسػػبة كالتفسػػَتات اٟتلػػوؿ بعػػض ككضػػع

 .لذلك ا١تعد االختبار يف الطفل عليها ٭تصل اليت بالدرجة إجرائينا كتيقاس. ا١تعلمة كإرشادىا
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 العمػػر مػػن السادسػػة إذل الثالثػػة مػػن األطفػػاؿ ُّػػا يلتحػػق خاصػػة مواصػػفات ذات تربويػػة مؤسسػػة ىػػي: األطفػػاؿ ريػػاض ،
 حػػد أقصػػى إذل كاالجتماعيػػة كاالنفعاليػػة كاللغويػػة كالعقليػػة اٞتسػػمية أبعػػاده يف ميتمثٍّلػػة ا١تتكامػػل النمػػو ٖتقيػػق إذل كهتػػدؼ
 (.ـ1989،كالتنمية للطفولة العريب اَّلس) ٢تم توفٍّرىا اليت ا٢تادفة لؤلنشطة ٦تارستهم طريق عن، قدراهتم بو تسمح

 اإلجراءات الميدانية للدراسة:
اعتمػػدت الدراسػػة يف إجراءاهتػػا علػػى ا١تػػنهج شػػبو التجػػرييب القػػائم علػػى تصػػميم  مػػنهج الدراسػػة وتصػػميمها التجريبػػي:

، ُّػدؼ قيػاس فاعليػة اسػتخداـ  One group pre-post test design اَّموعػة الواحػدة، كتطبيػق األدكات قبلينػا كبعػدينا
 أطفػاؿ لػدل ا١تشػكبلت حػل يف تنميػة مهػاراتالنمائية ا١ترتبطػة بػتعلم العلػـو  ا١تبكر التعلم الربنامج ا١تقًتح القائم على معايَت

 عسَت. ٔتنطقة الركضة
يتكػوف ٣تتمػع الدراسػة مػن ٚتيػع األطفػاؿ ا١تلتحقػُت ٔترحلػة الركضػة يف منطقػة عسػَت با١تملكػة  مجتمع الدراسة وعينتهػا:

( طفػػبلن كطفلػة با١تسػتول الثػاين مػػن الركضػة اٟتاديػة عشػر ٔتدينػػة 31العربيػة السػعودية، يف حػُت اقتصػػرت عينػة الدراسػة علػى )
أُّا، كقد ًب اختيار تلك الركضة قصدينا، حيػث يتػوافر ُّػا إمكانػات مناسػبة ككػذلك عػدد األطفػاؿ ا١تناسػب لتجربػة الدراسػة 

 ميقارنةن بعدد األطفاؿ يف رياض األطفاؿ األخرل . 
الركضة: أطفاؿ لدل توافرىا ا١تشكبلت البلـز حل مهارات اد قائمةإعد: عداد مواد الدراسة وأدواتها وضبطهاإ  
 :كالواجػب توافرىػا مهػارات حػل ا١تشػكبلت ا١تناسػبة ألطفػاؿ الركضػةأىػم إذل ٖتديد  القائمةىدفت  الهدؼ من القائمة ،

لبياف مدل فاعلية الربنامج ا١تقًتح القائم على معايَت التعلم ا١تبكر  كذلك ،كا١تبلئمة ٠تصائص ىذه ا١ترحلة العمريةلديهم، 
  لدل أطفاؿ الركضة با١تملكة العربية السعودية. يف تنمية تلك ا١تهارات النمائية

 :البحػوث كالدراسػات السػابقة الػيت اىتمػت ٔتهػارات حػل  من خبلؿ مراجعة بنود القائمةاشتقاؽ  ًب مصادر بناء القائمة
؛ 2009العتػػػػػػايب، ؛2009بػػػػػػدير، خليػػػػػػل،؛ 2001)نسػػػػػػيم، كمنهػػػػػػا علػػػػػػى سػػػػػػبيل ا١تثػػػػػػاؿ دراسػػػػػػات كػػػػػػلو مػػػػػػن: ا١تشػػػػػػكبلت

 & Fusaro؛  Jõgi & Kikas,2016؛ Kalelioglu & Gülbahar,2014 ، 2011؛ ؛ الصػنيع2010رشػواف،

Smith,2018 ؛ Rantavuori,2018  .) 
 تكونػت ؿ الركضػة، اطفػا١تناسػبة أل تخاصػة ٔتهػارات حػل ا١تشػكبل ةو إذل قائم الباحثةي  خلصت: الصورة المبدئية للقائمة

تلك ، ٍب بعد ذلك ًب كضع امنطقي ٢ت إذل ترتيبو  ا٠تلوصن مهارة، كقد ًب إعادة النظر يف تلك ا١تهارات ُّدؼ يعشر من 
 . كأخذ آراء ا١تختصُت حو٢تا ا١تهارات يف القائمة لتصميم الصورة ا١تبدئية

  :ٍب عرضت بعػد ، ح ا٢تدؼ منها ككيفية التعامل مع بنودىايوضٍّ  ٓتطابو مة يف صورة استبانة ك لقائصدرت اضبط القائمة
مناسػبة مػدل  ُّػدؼ معرفػة ا١تتخصصػُت يف ٣تػارل تعلػيم العلػـو كريػاض األطفػاؿ، ذلك على ٣تموعة من السادة احملكمُت

تعمػل راء أخػرل آركنػو مػن مقًتحػات أك يمػا ، كإضػافة للهػدؼ منهػا سػتبانة )قائمػة مهػارات حػل ا١تشػكبلت(٤تتويات اال
 .على تطوير القائمة

 تضػم نة يف االسػتبانة ًب تعديل القائمػة ا١تبدئيػة  :الصورة النهائية للقائمة
ي
لتصػبح القائمػة  ؛يف ضػوء أراء السػادة احملكمػُتا١ت

ا لدرجػة ت ًب ٖتديػدىا كفقنػ( مهارة، كسًتكز الباحثة يف ىذه الدراسة على ٜتسة مهػارا20من )مكونة  يف صورهتا النهائية
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، ٕتربػػة اٟتلػػوؿ كاختبػػار صػػحتها، ك اقػػًتاح اٟتلػػوؿ ا١تمكنػػة، ك كىػػي: ٖتديػػد ا١تشػػكلةنتػػائج تطبيػػق االسػػتبانة األ٫تيػػة يف ضػػوء 
 كبذلك تكوف الباحثة قد أجابت عن سؤاؿ الدراسة األكؿ. تقييم اٟتل.، ك اختيار اٟتل ا١تناسبك 

قامت الباحثة بالرجوع إذل النماذج اليت تناكلت تصميم  قًتحلتصميم الربنامج ا١ت : عداد البرنامج المقترح وضبطهاإ
بعت الباحثة ٪توذج ات  قد ك  تبعنا ١تستوياهتا من حيث الشموؿ كالعمق أك طبيعة األىداؼ كنواتج التعلم، ،الربامج التعليمية

، ٚتيع العمليات ا١تتضمنة يف النماذج األخرل منتتض حل النموذجامر أف  :سببُت ٫تااٞتزار يف تصميم الربنامج ا١تقًتح ل
 ًب تصميم الربنامج ا١تقًتح كفقنا للمخطط التارل  قدك  .تهاكمركن التعليمية ا١تختلفة إلنتاج الربامج وضوح تطبيق خطواتككذلك ك 

 (:86-60، 2011)سويداف، ل يف ا١تراحل اآلتيةكا١تتمثٍّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (81، 2011نموذج عبداللطيف الجزار المستخدـ في تصميم البرنامج )سويداف، (1شكل )

 مرحلة الدراسة 
 والتحليل 

 المتعلمين. تحديد خصائص-
تحديد الحاجات التعليمية للموضوع والغػرض -

 العاـ.
 دراسة الواقع والمصادر والمواد المتاحة.-

 مرحلة 
 التصميم

صػػياغة األىػػداؼ سػػلوكيًا، وتحديػػدىا وترتيػػب -
 تتابعها.

 تحديد عناصر المحتوى التعليمي.-
 إعداد أدوات القياس-
 اختيار وسائط التعليم-
 الوسائط التعليمية.تصميم المحتوى على -
 تصميم األحداث التعليمية-
 وضع استراتيجية تنفيذ التعليم-

التغذية 
 الراجعة

 الحصوؿ على الوسائط الالزمة.- مرحلة اإلنتاج
 إنتاج البرنامج.-

  مرحلة التقويم

 تجريب البرنامج.-

  مرحلة االستخداـ

 االستخداـ والتنفيذ. -

عمليات 
المراجعة 
 والتعديل
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 المرحلة األولى: الدراسة والتحليل: 
يف الربنػػامج األنشػػطة التعليميػػة  عنػػد بنػػاءراعػػاة ذلػػك أطفػػاؿ الركضػػة كمتطلبػػاهتم الًتبويػػة؛ ١تحيػػث ًب ٖتديػػد خصػػائص         

تاحػػػػة يف ريػػػػاض األطفػػػػاؿ ٔتدينػػػػة أُّػػػػا، كمػػػػا ًب ٖتليػػػػل كمػػػػا ًب ٖتديػػػػد مصػػػػادر الػػػػتعلم ا١تختلفػػػػة كا١تػػػػواد كاألدكات ا١ت،  ا١تقػػػػًتح
، ككذلك ٖتليل ا١تؤشرات ا١تتعلقة بكل ٣تػاؿ منهػا، حيػث ًب ٖتديػد ا١تسػارات أك  ا١تسارات)اَّاالت( األربع ١تعيار تعلم العلـو

، كتتمث ػػػل يفاَّػػاالت الفرعيػػػة األربػػػع ١تعيػػػار تعلػػػم ال ، : االستقصػػػاء العلمػػػي، كعلػػػم الفيزيػػاء، كعلػػػم األحيػػػاء، كعلػػػم البيئػػػةعلػػـو
باإلضافة إذل ٖتليل تلك ا١تسارات كا١تؤشرات ا١تتعلقػة بكػلو منهػا؛ لتحديػد ا١تفػاىيم العلميػة ا١تتضػمنة يف تلػك ا١تسػارات، الػيت 

 يف الربنامج ا١تقًتح. سيتم أخذىا بعُت االعتبار عند بناء األنشطة التعليمية ا١تتضمنة
 المرحلة الثانية: التصميم:

 كفقنا للخطوات اآلتية: قًتحقامت الباحثة بتصميم الربنامج ا١ت
 ن ذلك ٖتديد:ٖتديد أىداؼ الربنامج: كقد تضم  

مهػارات  إذل تنميػة النمائيػة ا١تبكػر الػتعلم معايَت قًتح القائم علىىدؼ الربنامج ا١تحيث  الهدؼ العاـ من البرنامج: -
 عسَت. ٔتنطقة الركضة أطفاؿ حل ا١تشكبلت ا١تتعلقة بتعلم العلـو لدل

كًب صػػياغتها يف صػػورة سػػلوكية ٖتػػدد األداء كىػػي أىػػداؼ مشػػتقة مػػن ا٢تػػدؼ العػػاـ،  األىػػداؼ الخاصػػة للبرنػػامج: -
اعػي قدراتػو العقليػة، ا١تتوق ع من طفل الركضة بعد دراستو للربنامج كما يتضػمنو مػن أنشػطة علميػة متعػددة كمتنوعػة، تر 

كخصائصػػو اٞتسػػمية، كدل تقتصػػر األىػػداؼ علػػى أحػػد جوانػػب الػػتعلم دكف أخػػرل كإ٪تػػا اشػػتملت علػػى جوانػػب الػػتعلم 
 )ا١تعرفية، ك ا١تهارية، كالوجدانية( كافةن، كقد ًب كتابة األىداؼ ا٠تاصة لكل نشاط علمي يف الربنامج ا١تقًتح.

 

 محتوى البرنامج المقترح:
حيث  ٔتعايَت التعلم ا١تبكر النمائية ألطفاؿ الركضة، كل منها  تعلقي نشاطنا علمينا متنوعنا،( 30ن الربنامج ا١تقًتح )تضم        

علػػػم ، ك االستقصػػػاء العلمػػػيًب تصػػػميم نشػػػاط أك أكثػػػر لكػػػل مؤشػػػر مػػػن ا١تؤشػػػرات ا١تتعلقػػػة باَّػػػاالت األربػػػع ١تسػػػار العلػػػـو )
 يوضح اٞتدكؿ اآلٌب ذلك:(، ك علم البيئة، ك علم األحياء، ك الفيزياء

 الخاصة بالعلـو النمائية المبكر التعلم معايير . عدد األنشطة المتعلقة بمجاالت(1جدوؿ)
 والمتضمنة في البرنامج المقترح 

ا١تتعلقة بتعلم العلـو معايَت التعلم ا١تبكر النمائية٣تاالت  ـ  النسبة ا١تئوية األنشطة عدد 
 26,67 % 8 االستقصاء العلمي 1
 23,33 % 7 علم الفيزياء 2
 23,33 % 7 علم األحياء 3
 26,67 % 8 علم البيئة 4

 % 100 30 اَّموع الكلي
 كقد اشتمل كل نشاط على ا١تعلومات اآلتية:

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



  ىخاع     سعذ  ذسية. د             عس    منققة الشوؽة أف ا  لذي اإلاضربت خ  مهاسات لحنمية العلىم  حعل  اإلاشثبقة النما ية اإلابرش الحعل  معا    ع ى قا   مقت ح  ش امج فاعلية
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،  اصػػنع كيػػدؿ علػػى ٤تتػػول النشػػاط الػػذم ٯتارسػػو األطفػػاؿ ٖتػػت إشػػراؼ معلمػػة الركضػػة، مثػػل: عنػػواف النشػػاط: - شػػكبلن
الكرات،  ا١تستطرقة، كزف الربكاف، اآلنية الدالء، ٕتربة من ا١تاء نقل دميتك، مسابقة ؟؟، لبس األسرع بالوننا،  من  انفخ
ا١تطػر،  قطػرة ؟؟، قصػة األسػرع الطػائر، مػن الغضػباف، الكتكػوت نػزرع، األرنػب اٟتديقة، ىيا عربة نصنع كمر، معنا حلو

 الغاضب. نظيفة، البحر السنة، بيئيت فصػػػوؿ
 ٣تاؿ عن ا١تعلومات بعض إذل باإلضافة، إلجرائو ا١تستغرؽ الزمن ككذلك، النشاط إجراء أك ٦تارسة مكاف إلى: اإلشارة -

  .بو ا١تتعلقة كا١تؤشرات ا١تعيار
 كيعرب عن األداء ا١تتوقع من األطفاؿ بعد ٦تارستهم للنشاط العلمي، مصاغ يف صورة سلوكية. أىداؼ النشاط: -
 عػػن طريػػق التجريػػب االسػػًتاتيجيات ا١تسػػتخدمة يف أثنػػاء تعلػػم األطفػػاؿ، ك٘تث لػػت يف: الػػتعلمكيقصػػد ُّػػا  :االسػػتراتيجية -

 كا١تناقشة .... إخل. باالستكشاؼ، كاٟتوار التعليمية، كالتعلم الوسائط باستخداـ باللعب، كالتعلم كا١تبلحظة، كالتعلم
النشػػاط العلمػػي ك٦تارسػػتو، كمنهػػا علػػى سػػبيل ا١تثػػاؿ: كيقصػػد بػػذلك ا١تػػواد كاألدكات البلزمػػة لتنفيػػذ  :واألدوات المػػواد -

 بطاقػات ألػواف، أكراؽ تعليمػي، حاسػوب زجػاجي، قطػن كعػاء صػغَتة، مػاء، كرتونػة طمػي، بػذكر، للزراعػة، معػدة أكعية
  .. إخل.. ملوف، فـو الصقة، مادة تعليمية،

كيعػػد شػػرحنا ١تػػا ٬تػػب أف يقػػـو بػػو كػػل مػػن ا١تعلمػػة كاألطفػػاؿ، كذلػػك ُّػػدؼ ٖتقيػػق أىػػداؼ  الخطػػوات واالجػػراءات: -
 النشاط العلمي اليت ًب ٖتديدىا سلفنا.

 كيتم بتوجيو بعض ا١تهاـ أك األسئلة لؤلطفاؿ للتأكد من ٖتقيق أىداؼ النشاط اليت ًب ٖتديدىا مسبقنا. التقويم: -
لقيػاـ بإ٧تػاز بعػض ا١تهػاـ العلميػة يف حجػرة الصػف أك يف ا١تنػزؿ، كتطبيػق حيث يطلب من األطفػاؿ ا :التربويالتطبيق  -

 مباشر على النشاط .
 أساليب التقوًن اآلتية: ا١تقًتح على الربنامج اشتمل أساليب تقويم البرنامج:

 إذلللتعػرؼ  -دراسػة عينػة ال - طفػاؿقبلينػا علػى األ اختبػار مهػارات حػل ا١تشػكبلتحيث ًب تطبيػق  التقويم المبدئي: -
 قبل تطبيق الربنامج . طفاؿستول الفعلي ٢تؤالء األا١ت

حيث تضمن الربنامج بعض التطبيقات اليت ٖتتوم على العديد من األسئلة ا١ترتبطة باحملتول العلمي  التقويم المرحلي: -
 .مالبلـز ٢تتقدًن التعزيز كذلك راجعة، ك التغذية التقدًن ك حها يتصحيتم ، ك طفاؿيب عنها األ٬ت، نشطةلؤل

مستول  إذل، كذلك للتعرؼ قًتحبعدينا فور االنتهاء من تطبيق الربنامج ا١ت أداة الدراسةحيث ًب تطبيق  التقويم النهائي: -
 بعد تطبيق الربنامج، كمدل ٖتقيق الربنامج ألىدافو ا١توضوعة. األطفاؿ

 المرحلة الثالثة: اإلنتاج:
، كما ًب طباعة بعض األطفاؿية كاألنشطة كالتطبيقات ا١تختلفة ٔتا يتناسب مع عدد كيف ىذه ا١ترحلة ًب طباعة ا١تادة العلم   

منها لبللتزاـ ُّا عند التطبيق، كاٟترص على توافر بعض  كزمن كلو  نشاط علمياٞتداكؿ اليت توضح االجراءات ا١تتبعة يف كل 
 .األطفاؿتاج إليها ٭تالنسخ اإلضافية اليت قد 
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  ىخاع     سعذ  ذسية. د             عس    منققة الشوؽة أف ا  لذي اإلاضربت خ  مهاسات لحنمية العلىم  حعل  اإلاشثبقة النما ية اإلابرش الحعل  معا    ع ى قا   مقت ح  ش امج فاعلية
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 التقويم:المرحلة الرابعة: 
 كقد ًب التقوًن يف ىذه ا١ترحلة على مستويُت ٫تا:

 تعلػػػيم العلػػػـو كريػػػاض علػػػى بعػػػض ا١تتخصصػػػُت يف ٣تػػػارل الربنػػػامج ا١تقػػػًتح عػػػرضًب التقػػػوًن بواسػػػطة احملكمػػػُت: حيػػػث  -
 .دراسةللتطبيق على عينة الكالتأكد من صبلحية الربنامج ، األطفاؿ

بعػض أنشػطة الربنػامج علػى أطفػاؿ الركضػة التاسػعة ٔتدينػة أُّػا كالبػالغ يق التجريب االستطبلعي للربنامج: حيث ًب تطب -
الربنػػػامج، كمناسػػػبة األىػػػداؼ  أنشػػػطةها ت، للتأكػػػد مػػػن كضػػػوح ا١تػػػادة العلميػػػة الػػػيت تضػػػمن( طفػػػبلن كطفلػػػة19عػػػددىم )

باإلضافة إذل تبليف ، األنشطة تلك ا١تتضمنة يف لمفاىيم العلميةل األطفاؿ، كمدل فهم نشاطكاالجراءات ا١تتبعة يف كل 
كبعد التأكد من صبلحية الربنامج ا١تقًتح القائم على معايَت  .تهاا١تعوقات اليت قد ٖتدث كقت التجربة األساسية كمعاٞت

 التعلم ا١تبكر النمائية لبلستخداـ تكوف الباحثة قد أجابت عن سؤاؿ الدراسة الثاين.
 :البرنامج المرحلة الخامسة: استخداـ

 ه ا١ترحلة االجراءات اآلتية:كقد تضمنت ىذ
تطبيق أنشطة الربنامج ، كٖتديد الفًتة الزمنية كاألياـ احملددة لاختيار ٣تموعة األطفاؿ من الركضة اٟتادية عشر ٔتدينة أُّا -

 . ا١تقًتح
 تطبيق أداة الدراسة قبلينا. -
ا يومينا.فًتة زمنية مقدارىا ستة أسابيع، كبواقع نشاطنا ك خبلؿ  قًتحتطبيق الربنامج ا١ت -  احدن
 تطبيق أداة الدراسة بعدينا، للتعرؼ إذل فاعلية الربنامج ا١تستخدـ. -

 إعداد اختبار مهارات حل المشكالت لدى أطفاؿ الروضة وضبطو:
 :الركضة بوصفو ناتج تعلم  طفل لدل ا١تشكبلت حل مهارات قياس إذل االختبار ىدؼ الهدؼ من االختبار ووصفو

 كػػل أسػػئلة عػػن األطفػػاؿ إجابػػات خػػبلؿ مػػن كذلػػك، القػػائم علػػى معػػايَت الػػتعلم ا١تبكػػر النمائيػػةلتطبيػػق الربنػػامج ا١تقػػًتح 
مػػػة مشػػػكلة كػػػل يف ا١تتضػػػمنة ا١تشػػػكبلت حػػػل مهػػػارات مػػػن مهػػػارة يف ضػػػوء التعريػػػف اإلجرائػػػي، كقػػػد تكػػػوف ، إليػػػو ميقد 

اقػػًتاح ك  ،ا١تشػػكلةٖتديػػد ) مشػػكبلت، كػػل مشػػكلة منهػػا تتضػػمن مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت ا٠تمػػس سػػتةمػػن االختبػػار 
 (. تقييم اٟتل، ك اختيار اٟتل ا١تناسب للمشكلة، ك ٕتربة اٟتلوؿ كاختبار صحتها، ك اٟتلوؿ ا١تمكنة للمشكلة

  أك ما يسمى بصدؽ احملكمُت حيث ًب عرضو على ٣تموعة  بلختبارلظاىرم لصدؽ االًب التحقق من  :االختبارصدؽ
، ح يػػػث أٚتعػػػوا علػػػى أف االختبػػػار صػػػادؽ ١تػػػا كضػػػع لقياسػػػو، كمػػػن ٍب مػػػن السػػػادة ا١تتخصصػػػُت يف ٣تػػػاؿ تعلػػػيم العلػػػـو

 فاالختبار صادؽ ظاىرينا.
  :( طفػبلن كطفلػة 28ًب حساب ثبات االختبار  عن طريق تطبيق االختبار على عينة استطبلعية قوامها )ثبات االختبار

 معامػل بلػغ كقػد( 327، 1989،فػرج()Alpha Coefficient) كركنباخ ألفا )غَت عينة الدراسة(، كباستخداـ معادلة
مناسب، كمن ٍب أصبح االختبار صاٟتنا للتطبيق يف التجربة  ثبات معامل كيعد( 0,87) الطريقة ٢تذه كفقا ا١تقياس ثبات

 األساسية.
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 :ًب حساب زمن االختبار عن طريػق حسػاب الػزمن الػذم اسػتغرقتو كػل طفػل علػى حػدة يف اإلجابػة عػن  زمن االختبار
 ( دقيقة. 30أسئلة االختبار، ٍب حساب متوسط ىذه األزمنة كقد بلغ الزمن ا١تناسب لبلختبار)

 كاآلٌب:  مستويات للتصحيح ٜتسةىناؾ : تصحيح االختبار 
 إعطاء الطفل أربع درجات يف حالة إجابتو إجابة ٦تيزه ككاضحة .  -
 إعطاء الطفل ثبلث درجات يف حالة إجابتو إجابة مناسبة .  -
 إعطاء الطفل درجتُت يف حالة إجابتو إجابة مقبولة كفردية .  -
 .ةإعطاء الطفل درجو كاحده يف حالة إجابتو إجابة غَت مناسبة أك بعيد -
 اإلجابة ا٠تطأ أك عدـ تقدًن أم إجابة.حالة  يف صفرناإعطاء الطفل  -

 ( درجة . 120الدرجة الكلية لبلختبار) تبلغ ة، يف حُت( درج20) الدرجة الكلية لكل مشكلة بلغتبذلك ك 
 :دراسةتنفيذ تجربة ال

 :لآلٌبا كفقن  دراسةًب تنفيذ التجربة األساسية لل
 ( طفبلن كطفلة با١تستول الثاين.31اختيار)ٖتديد الركضة اٟتادية عشر ٔتدينة أُّا، حيث ًب  -
للتعرؼ إذل ا١تستول األكرل لؤلطفاؿ يف كل مهارات حل ا١تشكبلت قبل بدء التجربة،  دراسةال ةالتطبيق القبلي ألدا -

 قبل تطبيق الربنامج ا١تقًتح.
كقػد اسػتغرؽ تطبيػق  ىػػ(،1438/1439) مػن عػاـ كؿخػبلؿ الفصػل الدراسػي األ لدراسةجريت التجربة األساسية لأي  -

 . الربنامج حوارل ستة أسابيع
 القػاءات معهػ عػدةمعها يف التطبيق من خبلؿ  ةا١تتعاكن للمعلمة اكأىدافه دراسةعلى شرح فكرة ال حرصت الباحثةي  -

 قبل بدء التجربة.
 .امج ا١تعدة سلفنابأنشطة الربن هاللتأكد من سَت التجربة، حيث ًب التأكد من التزام معلمةى الركضةً  تابعت الباحثةي  -
 أطفاؿ الركضة بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج مباشرة.ا على بعدين  اختبار مهارات حل ا١تشكبلتًب تطبيق  -
 ًب تصحيح االختبار، كرصد الدرجات كمعاٞتتها، باستخداـ األساليب اإلحصائية ا١تناسبة. -

 نتائج الدراسة:
 اختبار الفرض األوؿ:

يف التطبيقػػُت  األطفػػاؿ درجػػات متوسػػطي بػػُت( 0,05) مسػػتول عنػػد إحصػػائينا داؿن  فػػرؽي  نىػػص  الفػػرضي األكؿ علػػى أنػػو "يوجػػد     
 يف التطبيق البعدم". األطفاؿ لصاحل ا١تشكلة( ٖتديد ا١تشكبلت )مهارة حل مهارات الختبار القبلي كالبعدم

 لعينتػػػػُت مػػػرتبطُت متوسػػػطُت بػػػػُت الفػػػركؽ داللػػػة مػػػدل لبحػػػػث( ت)اختبػػػار اسػػػتخداـ ًب، صػػػحة ىػػػػذا الفػػػرض مػػػن كللتحقػػػق    
 يف ا١توضػػحة النتػػائج إذل ا٠تلػػوص كًب(، 342، 2006،السػػيد)متسػػاكيتُت، بعػػد التأكػػد مػػن تػػوافر شػػركط اسػػتخداـ ىػػذا االختبػػار

 اآلٌب:( 2)جدكؿ 
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 (. داللة الفرؽ بين متوسطي درجات األطفاؿ في التطبيقين القبلي والبعدي 2جدوؿ )
 الختبار مهارات حل المشكالت )مهارة تحديد المشكلة(

عدد  البيػػػػػػػػػػػػػاف
 األطفاؿ

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

متوسط 
 الفركؽ

 مج
 ؼ2ح

درجة 
 اٟترية

 قيمة
 )ت(

 مستوم
 الداللة

 7,47 31 التطبيق القبلي
14,61 1345,83 30 12,14 

 داؿ عند
 22,08 31 التطبيق البعدم (0,05)

 

 ( اٞتدكلية عند درجة حرية )(1,69(   )0,05( كمستول داللة )30قيمة )ت 

قػد ٕتػاكزت قيمتهػا (، 12,14كانػت )  يتضػح أف قػيم )ت( احملسػوبة ،السػابق( 2)النتائج ا١تتضمنة يف جػدكؿ  ٔتراجعةك       
 األطفػاؿ بػُت متوسػطي درجػات فػرؽو  ٦تا يدؿ على كجػودً ؛ (0,05) ( كمستول داللة30) عند درجة حرية( 1,96) اٞتدكلية

   .، لصاحل األطفاؿ يف التطبيق البعدم(ا١تشكلة ٖتديد مهارة) ا١تشكبلت حل كالبعدم الختبار مهارات القبلي التطبيقُت يف
 األكؿ.  اإلحصائي الفرض قبوؿ تميكبالتارل     

 الفرض الثاني:اختبار 
يف التطبيقػُت  األطفػاؿ درجػات متوسػطي بػُت( 0,05) مسػتول عنػد إحصػائينا داؿه  فػرؽه  ينص الفرض الثاين علػى أنػو: "يوجػد    

 .يف التطبيػق البعػدم" األطفػاؿ لصػاحل ا١تمكنػة للمشػكلة( اٟتلػوؿ ا١تشػكبلت )مهػارة اقػًتاح حل مهارات الختبار القبلي كالبعدم
 اآلٌب:( 3)جدكؿ يف ا١توضحة النتائج إذل ا٠تلوص كًب، اٗتاذ اإلجراء نفسو يف الفرض األكؿ الفرض، ًب صحة ىذا من كللتحقق

 (. داللة الفرؽ بين متوسطي درجات األطفاؿ في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 3جدوؿ )
 للمشكلة(  الممكنة الحلوؿ مهارات حل المشكالت )مهارة اقتراح

عدد  البيػػػػػػػػػػػػػاف
 األطفاؿ

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

متوسط 
 الفركؽ

 مج
 ؼ2ح

درجة 
 اٟترية

 قيمة
 )ت(

 مستوم
 الداللة

 6,51 31 التطبيق القبلي
داؿ عند   11,05 30 1305,08 13,09

 19,60 31 التطبيق البعدم (0,05)
 

قػػػد ٕتػػػاكزت (، 11,05كانػػػت )  يتضػػػح أف قػػػيم )ت( احملسػػػوبة ،السػػػابق( 3)كباسػػػتقراء النتػػػائج ا١تتضػػػمنة يف جػػػدكؿ          
 بػػُت متوسػػطي درجػػات ٦تػػا يػػدؿ علػػى كجػػود فػػرؽو  ،(0,05) ( كمسػػتول داللػػة30) ( عنػػد درجػػة حريػػة1,69) قيمتهػا اٞتدكليػػة

لصػػاحل ، (للمشػػكلة ا١تمكنػػة اٟتلػػوؿ مهػػارة اقػػًتاح) ا١تشػػكبلت حػػل كالبعػػدم الختبػػار مهػػارات القبلػػي التطبيقػػُت يف األطفػػاؿ
   .األطفاؿ يف التطبيق البعدم

 الثاين. اإلحصائي الفرض قبوؿ تميكبالتارل    

 اختبار الفرض الثالث:
يف  األطفػػػاؿ درجػػػات متوسػػػطي بػػػُت (0,05)مسػػػتول  عنػػػد إحصػػائينا داؿه  فػػػرؽه  يػػنص الفػػػرض الثالػػػث علػػػى أنػػػو: "يوجػػػد     

يف التطبيق  األطفاؿ لصاحل( صحتها كاختبار اٟتلوؿ مهارة ٕتربة)ا١تشكبلت  حل مهارات الختبار التطبيقُت القبلي كالبعدم
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 ا١توضػحة النتػائج إذل ا٠تلػوص كًب، اٗتػاذ اإلجػراء نفسػو يف الفرضػُت السػابقُت صػحة ىػذا الفػرض، ًب من كللتحقق .البعدم"
 اآلٌب: باٞتدكؿ

 (. داللة الفرؽ بين متوسطي درجات األطفاؿ في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 4جدوؿ )
 (  صحتها واختبار الحلوؿ مهارة تجربة)مهارات حل المشكالت 

عدد  البيػػػػػػػػػػػػػاف
 األطفاؿ

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

متوسط 
 الفركؽ

 مج
 ؼ2ح

درجة 
 اٟترية

 قيمة
 )ت(

 مستوم
 الداللة

 13,05 5,86 31 التطبيق القبلي
 

داؿ عند   10,96 30 1318,51
 18,91 31 التطبيق البعدم (0,05)

قد ٕتاكزت قيمتها (، 10,96كانت )  يتضح أف قيم )ت( احملسوبة ،السابق( 4)نة يف جدكؿ كباستقراء النتائج ا١تتضم          
 األطفػاؿ بػُت متوسػطي درجػات ٦تا يػدؿ علػى كجػود فػرؽو  ؛(0,05) ( كمستول داللة30) ( عند درجة حرية1,96) اٞتدكلية

، لصػػاحل األطفػػاؿ يف (صػػحتها كاختبػػار اٟتلػػوؿ مهػػارة ٕتربػػة)ا١تشػػكبلت  حػػل كالبعػػدم الختبػػار مهػػارات القبلػػي التطبيقػػُت يف
 الثالث.   اإلحصائي الفرض قبوؿ تميكبالتارل  .التطبيق البعدم

 اختبار الفرض الرابع:
يف  األطفػػػاؿ درجػػػات متوسػػػطي بػػػُت (0,05)مسػػػتول  عنػػػد إحصػػػائيا داؿ فػػػرؽ علػػػى أنػػػو: "يوجػػػد الرابػػػع يػػػنص الفػػػرض    

يف  األطفػػػاؿ لصػػػاحل( للمشػػكلة ا١تناسػػػب اٟتػػػل مهػػػارة اختيػػار)ا١تشػػػكبلت  حػػل مهػػػارات الختبػػػار التطبيقػػُت القبلػػػي كالبعػػدم
 النتػػائج إذل ا٠تلػػوص كًب، السػػابقة اٗتػػاذ اإلجػػراء نفسػػو يف الفػػركض صػػحة ىػػذا الفػػرض، ًب مػػن كللتحقػػق .التطبيػػق البعػػدم"

 اآلٌب:( 5)جدكؿ يف ا١توضحة
 (. داللة الفرؽ بين متوسطي درجات األطفاؿ في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات 5جدوؿ )

 (  للمشكلة المناسب الحل مهارة اختيار)حل المشكالت 

 البيػػػػػػػػػػػػػاف
عدد 

 األطفاؿ
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

متوسط 
 الفركؽ

 مج
 ؼ2ح

درجة 
 اٟترية

 قيمة
 )ت(

 مستوم
 الداللة

 13,17 5,98 31 التطبيق القبلي
 

1313,94 30 11,08 
 داؿ عند
 19,15 31 التطبيق البعدم (0,05)

 

قد ٕتاكزت قيمتها (، 11,08كانت )  يتضح أف قيم )ت( احملسوبة ،السابق( 5)النتائج ا١تتضمنة يف جدكؿ  راجعةكٔت        
 ٦تا يدؿ على كجود فرؽو  ؛ الطرؼ أحادمالختبار الداللة  (0,05) ( كمستول داللة30) ( عند درجة حرية1,69) اٞتدكلية

 ا١تناسػب اٟتػل مهػارة اختيػار)ا١تشػكبلت  حػل كالبعدم الختبػار مهػارات القبلي التطبيقُت يف األطفاؿ بُت متوسطي درجات
 الرابع.   اإلحصائي الفرض قبوؿ تميكبالتارل  .، لصاحل األطفاؿ يف التطبيق البعدم(للمشكلة

 
 
 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



  ىخاع     سعذ  ذسية. د             عس    منققة الشوؽة أف ا  لذي اإلاضربت خ  مهاسات لحنمية العلىم  حعل  اإلاشثبقة النما ية اإلابرش الحعل  معا    ع ى قا   مقت ح  ش امج فاعلية
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 اختبار الفرض الخامس:
يف  األطفػػػػاؿ درجػػػات متوسػػػػطي بػػػُت (0,05)مسػػػتول  عنػػػػد إحصػػػائيا داؿ فػػػرؽ ا٠تػػػػامس علػػػى أنػػػو: "يوجػػػػد يػػػنص  الفػػػرض      

 كللتحقػق  .التطبيػق البعػدم" يف األطفػاؿ لصػاحل (اٟتػل تقيػيم مهػارة)ا١تشػكبلت  حل مهارات الختبار التطبيقُت القبلي كالبعدم
 اآلٌب:( 6)جدكؿ يف ا١توضحة النتائج إذل ا٠تلوص كًب، اٗتاذ اإلجراء نفسو يف الفركض السابقة صحة ىذا الفرض، ًب من

 (. داللة الفرؽ بين متوسطي درجات األطفاؿ في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 6جدوؿ )
 (   الحل تقييم مهارة)مهارات حل المشكالت 

عدد  البيػػػػػػػػػػػػػاف
 األطفاؿ

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

متوسط 
 الفركؽ

 مج
 ؼ2ح

درجة 
 اٟترية

 قيمة
 )ت(

 مستوم
 الداللة

 4,95 31 التطبيق القبلي
داؿ عند  9,67 30 1647,35 12,87

 17,82 31 التطبيق البعدم (0,05)
   

قػد ٕتػاكزت قيمتهػا (، 9,67كانػت )  يتضػح أف قػيم )ت( احملسػوبة ،السابق( 6)النتائج ا١تتضمنة يف جدكؿ  راجعةكٔت        
 ٦تػا يػدؿ علػى كجػود فػرؽو  ؛الطػرؼ أحادمالختبار الداللة  (0,05) ( كمستول داللة30) ( عند درجة حرية1,69) اٞتدكلية

، لصػاحل (ٟتػلا تقيػيم مهػارة)ا١تشػكبلت  حػل كالبعػدم الختبػار مهػارات القبلػي التطبيقػُت يف األطفػاؿ بُت متوسطي درجات
 ا٠تامس  اإلحصائي الفرض قبوؿ تميكبالتارل  .األطفاؿ يف التطبيق البعدم
 اختبار الفرض السادس:

يف  األطفػػػاؿ درجػػػات متوسػػػطي بػػػُت (0,05)مسػػػتول عنػػػد إحصػػػائيىا داؿه  فػػػرؽه  السػػػادس علػػػى أنػػػو: "يوجػػػد يػػػنص  الفػػػرض    
    .يف التطبيق البعدم" األطفاؿ لصاحل (ا١تهارات ككل)ا١تشكبلت  حل مهارات الختبار التطبيقُت القبلي كالبعدم

( 7)جدكؿ  يف ا١توضحة النتائج إذل التوصل كًب، اٗتاذ اإلجراء نفسو يف الفركض السابقة صحة ىذا الفرض، ًب من كللتحقق    
 اآلٌب:

 (. داللة الفرؽ بين متوسطي درجات األطفاؿ في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار 7جدوؿ )
 (  المهارات ككل)مهارات حل المشكالت 

عدد  البيػػػػػػػػػػػػػاف
 األطفاؿ

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

متوسط 
 الفركؽ

 مج
 ؼ2ح

درجة 
 اٟترية

 قيمة
 )ت(

 مستوم
 الداللة

 30,77 31 التطبيق القبلي
عند داؿ 18,94 30 11565,01 66,79  

 97,56 31 التطبيق البعدم (0,05)

  
قػػػد ٕتػػػاكزت (، 18,94كانػػػت )  يتضػػػح أف قػػػيم )ت( احملسػػػوبة ،السػػػابق( 7)النتػػػائج ا١تتضػػػمنة يف جػػػدكؿ  راجعػػػةكٔت         

 ٦تػػا يػػدؿ علػػى كجػػود فػػرؽ بػػُت متوسػػطي درجػػات؛ (0,05) ( كمسػػتول داللػػة30) ( عنػػد درجػػة حريػػة1,69) قيمتهػا اٞتدكليػػة

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



  ىخاع     سعذ  ذسية. د             عس    منققة الشوؽة أف ا  لذي اإلاضربت خ  مهاسات لحنمية العلىم  حعل  اإلاشثبقة النما ية اإلابرش الحعل  معا    ع ى قا   مقت ح  ش امج فاعلية
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، لصػػػاحل األطفػػػاؿ يف التطبيػػػق (ا١تهػػػارات ككػػػل)ا١تشػػػكبلت  حػػػل كالبعػػػدم الختبػػػار مهػػػارات القبلػػػي التطبيقػػػُت يف األطفػػػاؿ
 السادس. كبذلك تكوف الباحثة قد أجابت عن سؤاؿ الدراسة الثالث. اإلحصائي الفرض قبوؿ تميكبالتارل   .البعدم

 :دراسةحساب الداللة العملية لنتائج ال
إليهػا بتطبيػق اختبػار  ا٠تلػوصللنتائج اليت ًب   Practical Significance  ًب االعتماد على حساب الداللة العملية      

جػدكؿ (، كيوضػح 2006،أبػوعبلـ)ا( الػذم يسػتخدـ لتحديػد درجػة أ٫تيػة النتيجػة الػيت ثبػت كجودىػا إحصػائين 2مربع إيتػا)
  أطفاؿ الركضة:لدل ا١تشكبلت  حل مهارات ( ١تكونات اختبار2نتائج حساب مربع إيتا ) (8)

 مهارات حل المشكالت( لمكونات اختبار 2نتائج حساب مربع إيتا ). (8) جدوؿ
 لدى أطفاؿ الروضة

مكونات اختبار مهارات حل ا١تشكبلت لدل أطفاؿ  ـ
 الركضة

( ت) قيمة
 احملسوبة

 درجة
 اٟترية

 قيمة
(2) 

 األ٫تية
 الًتبوية

 مهم 0,83 30 12,14 ا١تشكلة ٖتديد 1
 مهم 0,80 30 11,05 للمشكلة ا١تمكنة اٟتلوؿ اقًتاح 2
 مهم 0,80 30 10,96 صحتها كاختبار اٟتلوؿ ٕتربة 3
 مهم 0,81 30 11,08 للمشكلة ا١تناسب اٟتل اختيار 4
 مهم 0,76 30 9,67 اٟتل تقييم 5

 مهم 0,92 30 18,94 االختبار ككل
األطفػػػاؿ يف اختبػػػار ( لنتػػػائج 2أف قػػػيم اختبػػػار مربػػػع إيتػػػا) ،السػػػابق (8)مػػػن البيانػػػات ا١تتضػػػمنة يف اٞتػػػدكؿ كيتضػػػح       

تجػػاكز ت بػػذلكك (، 0,92( ك)0,76مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت ككػػل كمكوناتػػو الفرعيػػة )كػػلو علػػى حػػدة(، قػػد تراكحػػت بػػُت )
( 0,18األ٫تيػػػػػة الًتبويػػػػػة للنتػػػػػائج اإلحصػػػػػػائية يف البحػػػػػوث النفسػػػػػية كالًتبويػػػػػة كمقػػػػػػدارىا ) ىالقيمػػػػػة الدالػػػػػة علػػػػػػ تلػػػػػك القػػػػػيم

 ا١تبكػر الػتعلم معػايَت علػى القػائم ا١تقػًتح الربنػامج علمينا الستخداـية كبَتة كمهمة اعل(. أم أف ىناؾ ف86 ،2006أبوعبلـ،)
 عسَت.  ٔتنطقة الركضة أطفاؿ لدل مهارات حل ا١تشكبلت يف تنمية النمائية

 :دراسةتفسير نتائج ال
 يف الركضػػػة أطفػػػاؿ درجػػػات متوسػػػطي بػػػُت( 0.05) مسػػػتول عنػػػد إحصػػػائينا داؿو  دل ػػػت نتػػػائج الدراسػػػة علػػػى كجػػػود فػػػرؽو      

 كاقػػًتاح، ا١تشػػكلة ٖتديػػد) لػػو ا١تكونػػة الفرعيػػة كا١تكونػػات ككػػل مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت الختبػػار كالبعػػدم القبلػػي التطبيقػػُت
، حػدة علػى كػلو ( اٟتػل كتقيػيم، للمشػكلة ا١تناسػب اٟتػل كاختيػار، صػحتها كاختبػار اٟتلػوؿ كٕتربة، للمشكلة ا١تمكنة اٟتلوؿ
الربنػامج ا١تقػًتح القػائم علػى معػايَت  علمينػا السػتخداـة كبػَتة كمهمػة اعليػفالبعدم، ككذلك كجود  التطبيق يف األطفاؿ لصاحل

 .عسَت ٔتنطقة ا١تشكبلت لدل أطفاؿ الركضةالتعلم ا١تبكر النمائية يف تنمية مهارات حل 
 مقارنة بالتطبيق القبلي إذل:  ا١تشكبلت حل كقد يرجع تفوؽ األطفاؿ يف التطبيق البعدم الختبار مهارات

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



  ىخاع     سعذ  ذسية. د             عس    منققة الشوؽة أف ا  لذي اإلاضربت خ  مهاسات لحنمية العلىم  حعل  اإلاشثبقة النما ية اإلابرش الحعل  معا    ع ى قا   مقت ح  ش امج فاعلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

257

 نشػط لؤلطفاؿ دكر حيث كاف العلمية ا١تختلفة، باألنشطة للقياـ لؤلطفاؿ متعددة فرصنا أف الربنامج ا١تقًتح أتاح -
 .أنشطة من ٢تم ييقد ـ ما كل يف فعاؿ

 الػػيت احملسوسػػة العينيػػة األشػػياء مػػن كا١تقدمػػة للطفػػل كاألعمػػاؿ ا١تتضػػمنة يف الربنػػامج ا١تقػػًتح كا١تػػواد األنشػػطة تتػػدرج -
 .مباشرة غَت بطريقةو  يدركها اليت ٕتردنا األكثر األشياء إرل مباشرةن  إدراكها الطفل يستطيع

 .مهارات حل ا١تشكبلت الطفل إكساب علي تساعد اليت األنشطة العلمية من ٦تكن قدرو  أكرب تطبيق -
 .ٖتت إشراؼ ا١تعلمة كتوجيهها بأكثر من طريقة إعطاء األطفاؿ فرصة ا١تمارسة الفعلية للتعبَت عن اٟتل -
مػػة يف الربنػامج ا١تقػػًتح علميػػةصػػياغة األسػػئلة كا١تشػكبلت الب االىتمػاـ - بشػػكل يسػتثَت مهػػارات التفكػػَت لػػدل ، ا١تقد 

 األطفاؿ.
السابقة لدل األطفػاؿ، كتصػحيح مػا قػد يوجػد  العلمية توجيو بعض األسئلة الشفهية اليت تبُت ا١تهارات كا١تفاىيم -

 .لؤلطفاؿ ُّا من أخطاء، كسد ما قد يكوف فيها من ثغرات كربطها با٠تربات اٟتاضرة
للطفل؛ ٦تا يشجع الطفػل علػى  كالنفسية االجتماعية اٞتوانب تنمٍّي اليت كاألنشطة، اٞتماعية باألنشطة االىتماـ  -

 .ا١تشاركة يف أكجو النشاط ا١تختلفة
  اآلٌب:، حيث مشل ا١تقدـالعلمي التخطيط الًتبوم ا١تناسب للنشاط  -

حيث راعي ترؾ مسافات تكفي ٟتركػات األطفػاؿ ىػذا بالنسػبة لؤلنشػطة الػيت تػتم  العلمي مكاف النشاط -
 داخل الفصل الدراسي )قاعة النشاط(.

  ( دقيقة.40-30تًتاكح ما بُت )مدة النشاط ك  -
 جذب انتباه الطفل كاستثارة دافعيتو يف تقدًن النشاط للطفل. -
 مبلحظات األمن كالسبلمة يف النشاط. -
 .ككذلك تقدًن التغذية الراجعة ا١تناسبة لؤلطفاؿ ا١تناسبة وتطبيق أساليب التقوًن ككسائل -

ا١تهػارات الفيزيػاء، كعلػم األحيػاء، كعلػم البيئػة، كتنػاكؿ  بدراسة العبلقات بُت االستقصاء العلمػي، كعلػماالىتماـ  -
مػن خػبلؿ خػرباهتم مػع البيئػة احمليطػة  العلميػةاسػتيعاب ا١تفػاىيم علػى األطفاؿ  ا١تختلفة ٟتل ا١تشكبلت، كتشجيع

 .ُّم

َت تضػػمُت أنشػػطة الربنػػامج للمفػػاىيم العلميػػة ككػػذلك مهػػارات حػػل ا١تشػػكبلت ا١تتعلقػػة با١تؤشػػرات ا١تختلفػػة ١تعػػاي -
 لفظينػا بالتفصػيل ككصػفها كالظػواىر كاألحػداث األشػياء التعلم ا١تبكر النمائيػة، كمنهػا علػى سػبيل ا١تثػاؿ: مبلحظػة

تسجيل ا١تعلومات كالبيانات من خبلؿ الكتابة كالرسػومات ، استخداـ أدكات ا١تبلحظة كالقياس ا١تتنوعةك  ككتابينا،
، السػػػتخبلص النتػػػائج كتعميمهػػػا ككػػػذلك دعمهػػػا باألسػػػباب ا١تنطقيػػػةٖتليػػػل األدلػػػة كا١تعرفػػػة السػػػابقة هػػػا، كتنظيم

ف اسػػتخداـ القػػوة أاستكشػػاؼ كيػػف ، مبلحظػػة ا٠تصػػائص الفيزيائيػػة للمػػواد كاألشػػياء كْتثهػػا ككصػػفها بالتفصػػيل
غػػػَت حيػػػة كذكػػػر  أشػػػياءتصػػػنيف األشػػػياء إذل كائنػػػات حيػػػة ك ، بالػػػدفع كالسػػػحب يػػػؤثر علػػػى طريقػػػة ٖتػػػرؾ األشػػػياء
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أحػواؿ الطقػس  إذلالتعػرؼ ، ٖتديد خصػائص ا١تػواد كاألجسػاـ الطبيعيػة ككصػفها كمقارنتهػا، ياراهتماألسباب الخت
 .        ا١تختلفة كالفصوؿ األربعة ككيفية تأثَتىا على لباسنا كأعمالنا

علمي ( اليت خلصت إذل فاعلية استخداـ قصص ا٠تياؿ ال2005كلو من: علي)  دراسات نتائج مع النتيجة تلك كتتفق      
( الػيت خلصػت إذل فاعليػة اسػتخداـ الػدراما يف تنميػة مهػارات حػل 2007يف تنمية مهارات حل ا١تشكبلت؛ كدراسة خليفػة)

ا١تتعػددة  الػذكاءات ( الػيت خلصػت إذل فاعليػة اسػتخداـ اسػًتاتيجيات2009ا١تشكبلت لدل أطفاؿ الركضة؛ كدراسػة خليػل)
 على قائم ( اليت خلصت إذل فاعلية استخداـ برنامج2010تار كآخركف)يف تنمية مهارات حل ا١تشكبلت، ككذلك دراسة ٥ت

 التخيلي يف تنمية ا١تتغَت نفسو. اللعب
( اليت خلصت إذل فعالية برنامج مقًتح يف العلـو قائم 2012كما تتفق نتائج الدراسة اٟتالية مع نتيجة دراسة اٟتصاف)      

( اليت خلصت إذل 2016ا١تتعددة يف تنمية ا١تهارات اٟتياتية، كدراسة معوض)على مدخل التعلم با١تشركع كنظرية الذكاءات 
فاعلية اللعب بألعاب األجهزة اللوحية يف تنميػة مهػارات حػل ا١تشػكبلت لػدل أطفػاؿ مرحلػة مػا قبػل ا١تدرسػة، باإلضػافة إذل 

ا١تػدخل التػارٮتي  الػيت خلصػت إذل فاعليػة اسػتخداـSuor, Sturge-Apple, Davies & Cicchetti(2017) دراسػة
 لتتبع كيفية نشأة البيئات ا١تختلفة يف تنمية مهارات حل ا١تشكبلت لدل أطفاؿ الركضة.

 توصي الباحثة باآلٌب: :دراسةتوصيات ال
 األسػلوب ٢تػذا ١تػا الركضة لطفل إكسابو إرل كهتدؼ ٢تا ٤تورنا التفكَت كتنمية ا١تشكبلت حل من تتخذ علمية أنشطة بناء -

 .ا١تستقبلية الطفل حياة يف أ٫تية من
 تلػك كتنويػع العلميػة األنشػطة كٓتاصػةو ، إلػيهم ا١تقدمػة التعليميػة األنشػطة إعػداد عنػد الركضػة ألطفػاؿ العقلي النمو مراعاة -

 .كالرغبات ا١تستويات ٚتيع لتناسب األنشطة
 علػى يسػاعد ٦تػا ا١تختلفػة؛ العلـو موضوعات لدراسة األطفاؿ لدل الفكرم الفضوؿ إثارة على تعمل متنوعة برامج تقدًن -

 .كاالبتكارية اإلبداعية قدراهتم كتنمية بناء
 .لديو كمهارات حل ا١تشكبلت العلمي كاالستقصاء، الطفل حواس بتنمية االىتماـ -
ٗتطػيط األنشػطة العلميػة كتنفيػذىا كتقوٯتهػا يف ضػوء  كيفيػة كيف أثنائهػا علػى رياض األطفاؿ قبػل ا٠تدمػة معلمات تدريب -

 التعلم ا١تبكر النمائية؛ ٦تا يساعد يف تنمية مهارات حل ا١تشكبلت ا١تختلفة لدل أطفاؿ الركضة.معايَت 
 ٢تػا ككعملية معرفية، متطلبات لو ذاتو يف بوصفها ىدفنا ا١تشكبلت حل تراعي أف الركضة مرحلة يف التعليمية للربامج البد -

 أثػػػر لينتقػػػل الفػػػرد سػػػلوؾ يف تثبيتهػػػا ينبغػػػي ككمهػػػارة ٤تػػددة، غػػػَت عقليػػػة كإجػػػراءات عمليػػػات إذل كٖتتػػػاج إجرائيػػػة خطػػوات
 .ا١تستقبل يف األطفاؿ حياة على إ٬تابينا ينعكس ٦تا كاٟتياة؛ التعلم ٣تاالت باقي إذل اكتساُّا

 تقًتح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية يف ا١تستقبل: :الدراسات المقترحة
 .الركضة أطفاؿ لدل ا١تفاىيم كا١تيوؿ العلمية تنمية على الدراسة( )موضع اٟتارل الربنامج أثر استخداـ دراسة -
 . لدل أطفاؿ الركضة بعض مهارات االستقصاء العلميبرنامج مقًتح قائم على معايَت التعلم ا١تبكر النمائية لتنمية  -
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 ا١تهػارات تلػك تنميػة علػى ا١تشػكبلت حػل مهػارات تنميػة باسػًتاتيجيات األطفػاؿ ريػاض معلمػات معرفػة أثر دراسة -
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ا١تتعلقػػة بػػتعلم العلػػـو يف أثنػػاء  معػػايَت الػػتعلم ا١تبكػػر النمائيػػة يف ضػػوء الركضػػة مرحلػػة يف ا١تعلمػػات كاقػػع أداء دراسػػة -
 ٗتطيط األنشطة العلمية ا١تختلفة كتنفيذىا كتقوٯتها.
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