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  : الملخص
هــدفت هــذه الدراســة لمعرفــة دور القــصة فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لطفــل الروضــة مــن 

لروضة،  ولتحقیق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصـفي المـسحي وجهة نظر معلمات ا
وتم اختیار العینة العشوائیة من معلمات الروضة،  وقد تم استخدام االستبانة كـأداة لجمـع 

:  بیانات البحث بعـد التأكـد مـن صـدق وثبـات األداء وقـد كـشف البحـث عـن النتـائج التالیـة
ضـة وتنمیـة التفكیـر االبـداعي مـن وجهـة نظـر وجود عالقة بین قراءة القصص لطفـل الرو

المعلمات وقد حصل على درجة عالیة وتعود لمتغیر نوع الروضة الحكومیة وكـذلك سـنوات 
وفـي ضـوء هـذه النتـائج قـدمت . الخبرة للمعلمات اللواتي تجـاوزت خبـراتهن العـشر سـنوات

المملكـة علـى تـدریب معلمـات ریـاض األطفـال ب: الباحثة عدد من التوصیات وكـان بعـضها
استراتیجیات التدریس الحدیثة مثل استراتیجیات التـدریس بالقـصص ولعـب األدوار،  إثـراء 
منـاهج ریـاض األطفــال بالعدیـد مــن األنـشطة المختلفـة مثــل كتابـة القــصص،  وضـع آلیــة 
إللــزام ریــاض األطفــال األهلیــة علــى تقــدیم بــرامج و أنــشطة تنمــي التفكیــر االبــداعي لــدى 

 .  األطفال
القـــصة،  مهــارات التفكیــر اإلبـــداعي،  طفــل الروضــة،  معلمـــات : لكلمــات المفتاحیــةا

  .الروضة
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The Role of Stories in Developing Creative Thinking 
Skills for the Kindergarten Child from the Teachers 
Point of View in the Light of some Demographic 
Variables 
Rehab Kurdish Al-Anzi *, Lina Saeed Bashhat 
Early Childhood Department, Faculty of Education, 
King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. 
* Email: rehabalsbai@gmail.com 
ABSTRACT: 
The aim of this study to know the role of the story in developing 
the creative thinking of a kindergarten child from the point of 
view of kindergarten teachers ، and to achieve this goal the 
researcher used the descriptive survey method and the random 
sample was chosen from the kindergarten teachers ، and the 
researcher used the questionnaire as a tool to collect the research 
data after ensuring the validity and consistency of performance 
has revealed Searching for the following results: There is a 
relationship between reading stories for a kindergarten child and 
developing creative thinking from the teachers ’point of view. He 
got a high degree and is due to the variable of the kindergarten 
type of government as well as years of experience for teachers who 
have exceeded their ten years of experience. In light of these 
results ، the researcher made a number of recommendations ، 
some of which were: training kindergarten teachers in the 
Kingdom on modern teaching strategies such as teaching 
strategies in stories and role-playing ، enriching kindergarten 
curricula with many different activities such as writing stories ، 
setting up a mechanism to compel kindergartens to provide 
programs and Activities that develop creative thinking in 
children. 
Keywords: story,  creative thinking,  kindergarten child. 
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  :المقدمة
 تتــشكل حیــث اإلنــسان، حیــاة فــي المراحــل أهــم مــن المبكــرة لــةالطفو مرحلــة تعــد

 أن حیث ؛ بحساسیتها المرحلة هذه وتمیزت  المرحلة، هذه خالل مواهبه وتتحدد شخصیته
 خلـق واألهـالي التربـویین فـدور تغییـره، الـصعب مـن أو طفولته في اإلنسان له یتعرض ما

   .ومواهبه قدراته تحفز الطفل لنمو داعمة بیئة
 موضـوع حـول عدیـدة ونظریـات دراسـات أجریـت قـد انه )م2016  حسن،( روذك

 أن فیها رأى التي  المعرفي، النمو في بیاجیه جان السویسري العالم نظریة منها  الطفولة،
    .التعامل في وطرق وممیزات خصائص لها مرحلة وكل مراحل إلى یقسم النمو

 تتـسم بیئة توفیر األطفال ریاض مؤسسات دور أن )م2010  میلباري،( أكد كما
  بالخــصوبة، ًمتمیــزا ًمطلقـا الطفــل خیــال یكـون ســنوات 6-3 المرحلــة هـذه ففــي  بالحریـة،

  حلـول، لنفـسه ویبتكـر یبـدع الطفـل فـإن  والتعبیـر، والحركـة اللعـب حریة الكبار منحه فإذا
   .التفكیر مهارات لدیه ینمي وبذلك

ًوتمثل القصة لونا من أسالیب التربیة ا ِلفعالة التي اسـتخدمها اإلسـالم،  لمـا لهـا ّ
ًمن دور مهم في السمو بذات اإلنـسان نفـسیا واجتماعیـا وعقلیـا،  وتوجیهـه نحـو اإلیمـان  ً ً

 وحب الخیر والتحلي بالفضیلة واألخالق الكریمة،  وهي محببة لألطفال،  - عز وجل-باهللا 
،  2014موسـى،  (اد األخـرى وأثرها أوسـع وأقـوى فـي التربیـة الدینیـة مـن غیرهـا مـن المـو

51.(  
كمـا یعـد أســلوب القـصص أحــد أسـالیب التـدریس التــي یمكـن مــن خاللهـا غــرس 
القیم وتنمیتها،  حیث تعد القصة من أقوى عوامل جذب المتعلم بطریقة طبیعیـة،  وأكثرهـا 
ًشحذا النتباهه إلـى حوادثهـا،  ومعانیهـا،  فتثیـر القـصة بأفكارهـا وصـراع األشـخاص فیهـا 

ــة،  وت ــة والمكانی ــسهم،  وبیئتهــا الزمانی ِعقــد أحــداثها،  وبتــصویرها عواطــف النــاس وأحاسی َ َ
ًوبلغتهـا،  وبطرائـق تقــدیمها المختلفـة؛ كثیــرا مـن االنفعــاالت لـدى القــراء،  وتجـذبهم إلیهــا 

  ).97،  2004الوائلي،  (وتغریهم بمتابعتها واالهتمام بمصائر أبطالها 
الل األنــشطة المقدمــة للطفــل فــي الروضــة،  أن مــن خــ) م2010عمــر،  (وذكــر 

یتعلم الطفـل العدیـد مـن المهـارات المختلفـة،  ویجـدر بمعلمـات ریـاض األطفـال التنـوع فـي 
تقدیم األنشطة لكي تنمي جمیع حواس األطفال في  مختلف جوانب نموهم وطـرق تفكیـرهم 

  . ًوأیضا مراعاة لفروقهم الفردیة
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 مـــن تعـــد  والمـــسرحیات  واألناشـــید القـــصص أن  )م2017  بوختـــاش،( وذكـــر
 فـي تربویـة أهـداف مـن لهـا لمـا  الروضـة، فـي للطفـل المقدمة األساسیة الثقافیة الوسائل

 انـه بالـذكر الجـدیر ومـن  النـواحي، كافـة مـن صـالحة تنـشئة الطفـل لتنشئة األهمیة غایة
 القـصصك  حلـول، إیجـاد و للتفكیـر وتدفعـه الطفـل تفكیـر تثـري القـصص مـن أنـواعیوجد 
 إیجـاد یتطلـب ًمشكال ًموقفا أحداثها في یكون التي القصص و مفتوحة نهایتها تكون التي
 تطرحها التي األسئلة طریق عن  القصة قراءة بعد المقدمة األنشطة خالل من كذلك  حل،

  .وتفكیره الطفل خیال لتحفز المعلمة
ًومن ثم فالقصة تعدُّ سالحا قویا في تغییر السلوك والقی ً ُ م لـدى اإلنـسان،  خاصـة َّ

إذا كانــت هــذه القـــصص مــصورة،  وكـــان الــشخص فـــي بدایــة حیاتـــه وتكــوین اتجاهاتـــه 
وقد أثبت الواقع والدراسات التربویة أن للقصة أهمیتها . وتصوراته؛ أي في مرحلة الطفولة

 وخاصـة تلـك التـي تحتـوي علـى شخـصیات تكـون في تنمیة القیم التربویـة لـدى األطفـال، 
قعــه؛ فیتخیــل نفــسه مكــان أبطالهــا ویعــایش أحــداثها،  وبالتــالي یحــاول تقلیــدها؛ أقــرب لوا

فتظهر آثارها على سلوكه،  الذي یبدأ بالتغیر،  حتى یصبح شخصا محبوبا یلفـت االنتبـاه 
  .له مثل األشخاص البارزة بالقصة

 اإلبـداعي التفكیـر بتنمیـة االهتمـام الضرورة من أنه )م2013  حوراني،( وذكرت
 فعنـد  ومبتكـرة، مختلفـة بحلـول اإلتیـان علـى القـدرة بـه قـصد والـذي  األطفـال، ریـاض في

ً قادراً منتجا ًفردا ویجعله  والموهبة، واإلبداع الخیال ُسینمي الطفل لدى المهارات هذه تنمیة
 علــى تــؤثر اإلبداعیــة التفكیــر فمهــارات  إبداعیــة، بطریقــة وحلهــا المــشاكل مواجهــة علــى

    .والهوایات والمواهب  األكادیمیة، والحیاة  االجتماعیة، العالقاتك متعددة جوانب
  الروضـة؟، طفل لدى اإلبداعي بالتفكیر عالقة لها القصص هل نرى أن علینا لذا

 ان لنرى فیه البحث یستحق االمر فهذا  الطفل؟، لدى اإلبداعي التفكیر تحفز القصص هل
 .اعياإلبد والتفكیر القصص بین عالقة هناك كانت

   :وتساؤالتها الدراسة مشكلة
تــأتي مـــشكلة الدراســـة مــن تعلـــق األطفـــال وتــأثرهم بقـــصص الخیـــال والقـــصص 

  . المترجمة التي یمكن االستفادة منها في تنمیة بعض القیم اإلیجابیة لدیهم
ــي ــسیاق نفــس وف ــة أن )2014  عطیفــي،( ذكــرت ال ــة مرحل  مرحلــة هــي الطفول

 محاولة هي األطفال ریاض مؤسسات أهداف بین ومن  اإلنسان، حیاة في ومهمة حساسة
 أنـشطة خـالل مـن لـدیهم التفكیـر مهـارات وتنمیـة خیـاالتهم وتوسـیع األطفـال بتفكیر الرقي

   .األطفال ریاض منهج أساسیات من تعتبر والتي  االناشید،  القصص، منها متعددة
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ا للبرنـامج أن األطفال الـذین تعرضـو) 2014(وتؤكد الدراسات مثل دراسة موسى 
ًالقصــصي قــد حققــوا نمــوا واضــحا فــي اســتیعاب المفــاهیم والقــیم التــي تــضمنها البرنــامج،   ً
وظهر تحسن واضح فـي سـلوكیاتهم اإلیجابیـة نحـو بعـضهم بـبعض،  وانعكـاس ذلـك علـى 
الجانب األدائي لهم،  والذي یتضمن مشاركتهم في العمل الجماعي؛ وذلك ألن القیم یمكـن 

  .  القصص الدیني والتاریخيتنمیتها من خالل
 أثناء زیاراتها المیدانیة للروضات كطالبة أن معلمات الروضة الباحثةوقد الحظت 

اهتموا بقراءة القصة لألطفال وتبادر في ذهنها هل یوجد عالقة بـین قـراءة القـصة وتنمیـة 
 التفكیر االبداعي لدى طفل الروضة من وجهـة نظـر معلمـاتهم؟ وبحثـت فـي هـذه الفرضـیة

  :من خالل اإلجابة على األسئلة التالیة
 ما مستوى توظیف معلمات الروضة للقصة في العملیة التعلیمیة من وجهة نظرهن؟ .1
ما مدى إسهام معلمات الروضة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى األطفال من وجهـة  .2

 نظرهن؟
لروضـة ما مدى إسهام توظیف القصة التعلیمیة في تنمیة التفكیـر اإلبـداعي لطفـل ا .3

  من وجهة نظر المعلمات؟
) التخـصص/ المؤهـل الدراسـي/ سنوات الخبرة/ نوع الروضة(ما مدى تأثیر متغیرات  .4

  في رؤیة المعلمات لدور القصص في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي؟
 : أهداف الدراسة
 الحالیــة تعــرف دور القــصص فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لطفــل الدراســةهــدفت 
،   )أهلــي،  حكــومي(نــوع الروضـة : جهــة نظـر المعلمــات فــي ضـوء متغیــراتالروضـة مــن و

 سنوات،  أكثر 10 سنوات إلى اقل من 5 سنوات،  من 5تقل من ( سنوات خبرة المعلمات
،  )ثـانوي،  دبلـوم،  بكـالوریوس،  ماجـستیر(،  المؤهل الدراسي للمعلمات ) سنوات10من 

  ).خصصة في ریاض األطفالمتخصصة في ریاض األطفال،  غیر مت(التخصص 
   :الدراسة أهمیة

   :من البحث أهمیة تنبثق
ًسیكون الطفل قادرا علـى مواجهـة متطلبـات الحیـاة :  أهمیة تنمیة مهارات التفكیر للطفل-

ًوأیضا لما للقصة على .  في المستقبل دون صعوبة،  عالوة على ذلك نفع مجتمعه ووطنه
  .  لطفل وأخالقه وقیمه وسلوكهالطفل من دور تربوي كبیر ومؤثر على ا
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 التقنیـة وثـورة المثیـرات فكثـرة  الماضـي، طفـل عـن ًكثیـرا یختلـف العـصر هذا في الطفل -
 والتعامـل مجاراتها على القدرة منه تتطلب الطفل؛ بهذا المحیط الهائل والتطور والمعلومات

   .هعقل وتغذیة الطفل لدى التفكیر مهارات تنمیة أهمیة تتضح وهنا  معها،
 . قد تفید هذه الدراسة الباحثین في إجراء دراسات أخرى مشابهة-
 قد تسهم هذه الدراسة ونتائجها في مساعدة القائمین على ریـاض األطفـال فـي االرتقـاء -

  .بالعملیة التربویة التعلیمیة
   :الدراسة حدود

  . دور القصة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لطفل الروضة:  الحدود البحثیة-
   .األطفال ریاض معلمات :البشریة الحدود-
  .  مدینة الریاض– المملكة العربیة السعودیة : الحدود المكانیة-
  هـ1441-1440العام الدراسي : الحدود الزمانیة-

  :منهجیة الدراسة
 الدراسة باستخدام المنهج الوصـفي المـسحي،  وذلـك للتعـرف علـى منهجیةتمت 

تفكیر اإلبداعي لطفل الروضة من وجهـة نظـر المعلمـات دور القصص في تنمیة مهارات ال
  .وفي ضوء متغیراتهن الدیموغرافیة

أن الدراسات المسحیة هي ذلك النوع من البحوث الذي ) م2003نصري،  (وذكر 
یتم بواسطته استجواب جمیع أفراد مجتمع البحث أو عینة كبیرة منهم وذلـك بهـدف وصـف 

ونــدرة وجودهــا فقــط،  بــل یتجــاوز ذلــك إلــى دراســة الظــاهرة المدروســة مــن حیــث طبیعتهــا 
  . العالقات أو استنتاج األسباب
  :مجتمع الدراسة وعینتها

 الدراسـة مـن جمیـع معلمـات ریـاض األطفـال فـي منطقـة الریـاض،  مجتمعیتكون 
  . معلمة794وقد تم االعتماد على العینة العشوائیة وعددها

ــدري،  (وعرفــت  ــتم العینــة بأنهــا مجمو) م2005دوی ــذین ی عــة مــن األشــخاص ال
اختیـارهم لیكونـوا ضـمن دراسـة ظـاهرة مـا،  حیـث أنهـا تمثـل اكبـر قـدر ممكـن مـن مجتمـع 

مجموعـة "الدراسة والنتائج التي نحصل علیهـا مـن خـالل تطبیـق البحـث علـى هـذه العینـة 
الفـرد،  أو األسـرة،  أو : (نعممهـا علـى المجتمـع بـشكل كامـل قـد تكـون العینـة" األشخاص

  )الخ. ..بیلة،  أو المصنع،  أو الشركةالق
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  :أداة جمع البیانات-
اقتصرت أدوات الدراسة على أداة واحده وهي االستبانة،  لكونهـا األداة المناسـبة 
لجمع البیانات حسب المنهج المستخدم،  وقد تم بناء أداة الدراسة بـالرجوع إلـى الدارسـات 

رة الباحثة في المجال عند نزولها للمیدان السابقة ذات العالقة بموضوع البحث،  ومن  خب
 .  
  : األسالیب اإلحصائیة-

 أهــداف الدراســة وتحلیــل البیانــات التــي تــم تجمیعهــا،  فقــد تــم اســتخدام لتحقیــق
 حیـث سـوف تـم اسـتخدام SPSSأسالیب احصائیة مناسـبة باسـتخدام الحزمـة اإلحـصائیة 

 أفــراد الدراســة لكــل عبــارة مــن االنحــراف المعیــاري؛ للتعــرف علــى مــدى انحــراف اســتجابات
عبارات متغیرات الدراسة،  ولكل محور من المحاور الرئیسیة عن متوسطها الحـسابي،  و 
تم حساب التكرارات والنسب المئویـة للتعـرف علـى البیانـات األولیـة ألفـراد الدراسـة وتحدیـد 

  .داة الدراسةاستجابات أفرادها لكل عبارة من عبارات المحاور الرئیسة التي تضمنتها أ
  :دراسةمصطلحات ال

   :القصة تعریف
ّالقـصة " :ًلغویـا القـصة تعـرف ُّیقــصه خبـره ّعلـي ّوقـص  .َالقـصص وهــو الخبـر :ِ ُ 

ًقصا، َ ًوقصا  َ َ ُوالقصص  .أورده :َ َ َوالقصص  المقصوص، الخبر :َ ّالقصة جمع :ِ  تكتـب التـي ِ
    ).82ص ،2009 منظور، ابن( "

 هـذا یكـون وقـد األفعـال مـن لعـدد خیـالي أو واقعـي سـرد " :ًتربویـا القصة وتعرف
  ،2013  قزام،( " السامعین تثقیف أو واإلمتاع االهتمام إثارة به یقصد ًشعرا أو ًنثرا السرد

     ).61ص
 معینـة شخـصیات حـول تـدور التـي المتتالیة األحداث هي :ًإجرائیا القصة وتعرف

 تمثیلها یتم أو مكتوبة أو مسموعة وأ األطفال على مقروءة تكون والتي  معین، وموضوع
    .المسرح في

   :الطفل تعریف
 6 إلى سنوات 3 سن من األطفال ریاض مرحلة في الطفل :ًإجرائیا بالطفل یقصد

    .سنوات
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  :اإلبداعي التفكیر تعریف
    ).13ص ،1992 مسعود،( " أنشأه :الشيء بدع  .ًابتداعا ابتدع " :لغة اإلبداع
ً أوضاعا ویتحرى ًجدیدا ًشیئا یخلق الذي التفكیر " :ًتربویا اعياإلبد التفكیر یعرف

 ،2007 حمـدان،( " مبتكـرة ًأفكـارا یولد أو قدیمة لمشاكل جدیدة حلول إلى ویتوصل جدیدة
    ).49ص

  تطویرهـا، في والمساهمة جدیدة أفكار تولید على القدرة :ًإجرائیا اإلبداعي التفكیر
 كـل وخلـق  مألوفـة، غیر بحلول واإلتیان  تقلیدیة، غیر بطرق المشكالت حل على والقدرة

    .جدید هو ما
  : تعریف المعلمة

ــا ــف المعلمــة إجرائی ــة : ًتعری ــة التعلیمی ــصدر العملی ــي تت ــة الت ــدة التربوی هــي القائ
  . والمعلومات التربویة وتوجیه السلوك لدى المتعلمین الذین تقوم بتعلیمهم لتوصیل الخبرات

  : ةرافیجتعریف الدیمو
ــدیموجرافیا  ــرع مــنيهــال ــى دراســة والجغرافیــا البــشریة علــم االجتمــاع  ف ــوم عل ،  یق

والتركیب واألعراق ومكونات  والكثافة والتوزیع حجمال علمیة لخصائص السكان المتمثلة في
ونـسب األمـراض،  والحـاالت االقتـصادیة واالجتماعیـة،   - (والهجرة والوفیات اإلنجاب) النمو

تهـــدف . ونــسب األعمــار والجـــنس،  ومــستوى الــدخل،  وغیـــر ذلــك فــي إحـــدى المنــاطق
 الـسكانیة لمعرفـة سـبب امـتالك العـائالت لعـدد أطفالهـا،  واألسـباب المـؤثرة علـى الدراسات

وتلـك المعرفـة ضـروریة لتحدیـد . زیادة نسب الوفیـات،  وأسـباب الهجـرة والتـوزع الجغرافـي
  ).م2018خضر،  . (االحتیاجات البشریة الحالیة والمستقبلیة

فــي نــوع الروضــة والمؤهــل وتتمثــل المتغیــرات الدیموجرافیــة فــي الدراســة الحالیــة 
  .والخبرة والتخصص

 :اإلطار النظري
ّال یقل دور ریاض األطفال أهمیة عن دور المدارس؛ بل تعتبر أهم مرحلـة ألنهـا  ٍ ّ ً ّ ّ

 التعلیم ال یعتمد علـى القـراءة والكتابـة،  فهـي هذإأولى خطوات تعلیم الطفل حتى وان كان 
ّتطور مهارات الطفل الحركیة،  وتساعده عل ِّ ّى التعبیر عن نفسه وخیاله،  وتقوي شخصیته ُ ّ

ـــى  ـــى المعلمـــات فیهـــا،  ویجـــب عل ـــشئة صـــحیحة،  وهـــذا یعتمـــد عل ـــشئته تن ّإذا تمـــت تن ّ
ٍالمسؤولین االنتباه إلى المعلمات في الروضة وتنمیة مهاراتهن واعطائهن دورات كي یقمن  ّ ّٕ ّ
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خطـر المراحـل علـى ّبدورهن على أكمل وجه؛ حیث إن الروضة من الممكن أن تكـون مـن أ
ًالطفل إذا لم تتم تنمیة قدراته ومهاراته تنمیة صحیحة    ). 2017  وأخرون، قناوي( .ّ

 األطفــال أذهـان حـشو عـدم إلـىً أشــار خلـدون ابـن أن )م2009  قنـاوي،( ذكـرت
 فــي األطفــال ریــاض فلــسفة تتبــع و  واالســتظهار، بــالحفظ مطــالبتهم وعــدم بالمعلومــات

 أو اختبــارات بــأداء الطفــل یطالــب ال حیــث  األســلوب، نفــس ودیةالــسع العربیــة المملكــة
وذلك یتفق مع هـدف مـن أهـداف   العقلي، مستواه تفوق بمعلومات ارهاقه وعدم  واجبات،

ــة العربیــة الــسعودیة  ــري، (ریــاض األطفــال فــي المملك ــل : ومنهــا)2012الحری تهیئــة الطف
 مـع عمـره والتـي تتناسـب مـع نمـوه للحیاة المدرسـیة،  وتزویـده بالمعلومـات التـي تتناسـب

   .العقلي وتشجیع نشاطه االبتكاري وتنمیة إحساسه الجمالي وتذوقه الفني
 المجتمـع علـى واالنفتـاح االجتمـاعي التفاعـل فرصـة للطفـل األطفـال ریاض توفر

 أنمـاط الطفـل یتعلم الروضة ففي  له، توفیرها وحدها األسرة تستطیع اال الممكن من والذي
 ریاض أهمیة ًایضا و  المجتمع، وفئات  المجتمع، في الناس وأدوار  الجتماعي،ا السلوك
 التمركـز مرحلـة مـن تـدریجي بـشكل الـتخلص فـي الطفـل مـساعدة علـى القـدرة فـي األطفال

 والتـي المعرفـي النمـو فـي نظریتـه فـي بیاجیـه ذكرهـا التـي الـسمات مـن وهو  الذات، حول
 ).م2006  خلیل،( "لعملیاتا قبل ما مرحلة" في الطفل على تظهر

یمكن أن تصبح الكتب التي .  القصص دورا حیویا في نمو وتطور األطفالوتؤدي
ًیقرؤونهـا والشخـصیات التـي یتعرفـون علیهـا مثـل األصـدقاء،  ومـن الجیـد أیـضا أن یفهـم 
األطفال أن الكتـب مـصدر مفیـد للمعلومـات وأن مهـارات القـراءة الجیـدة مهمـة للنجـاح فـي 

كما تساعد القراءة األطفال على رفع مستویات ثقتهم،  وكیفیة التعامل . المستقبلیةحیاتهم 
  ). م2010الجرارة،  (.مع المشاعر واللغة والتعلم

فالقـصص تـؤثر علـى ســلوك الطفـل،  وعلـى تـشكیل ثقافتــه،  ففـي القـصة یكــون 
ــواقعي و ــه التفكیــر ال ــل،  ویرســم ل ــة لــذهن الطف حــل البطــل هــو الــذي یوصــل صــورة معین

  )128، 2005شابیرو،  (المشكالت في أفكاره ومشاعره وسلوكیاته 
    :دور قصص األطفال في تنمیة جوانب النمو المختلفة: ًأوال

ٍعلى أنها سرد خیالي أو واقعي لعدد من األحداث أو األفعـال،  وقـد  القصة ّعرفت ّ ٌ
ّیكون هذا السرد شعرا أو نثرا بهدف بث  ً ً إضافة إلـى تثقیـف القـراء ٕ واثارة االهتمام، المتعةً

  )2001 الیتیم،(أو السامعین



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -75-

ّاتفق المتخصصون في التربیة وعلم النفس على أن القصة تحتل المنزلة األولـى  ّ ّ ّ
لتنشئة الطفل على القیم والمبادئ الصحیحة،  ویعتبر أدب األطفال الذي یشمل القصة من 

ّأهم العوامل التي تؤثر بشكل جذري في تشكیل شخصیات  ّ ًاألطفال وتطورها،  وبناء على ما ّ ّ
ّذكر ینبغي توخي الحیطة والحذر في المواد التـي تعـرض لألطفـال،  ومـن ضـمنها القـصة،   ُ
ّفتـشتمل علــى محتـوى مناســب لعمـر الطفــل ومـستواه العقلــي،  وتراعـي بنــاء القـیم والمثــل 

  ).2017 ، وآخرون القناوي(العلیا والفضائل،  عبر تسلسل األحداث والشخصیات
   :األطفال قصص أنواع

  : قصص الحیوانات-أ
ان هــذا النــوع مــن القــصص یعــد مــن أكثــر القــصص ) م2011الغامــدي، ( ذكــر 

 هذه فيفینجذب إلیها الطفل )  سنوات6-3(ًتشویقا للطفل،  والسیما طفل المرحلة المبكرة 
مـاء  لون مـن ألـوان قـصص األطفـال،  والـسبب فـي ذلـك كمـا یـرى علأيالمرحلة أكثر من 

النفس أن الطفل الصغیر یشعر بسعادة كبیرة إزاء الحیوانات الصغیرة،  والسیما حین یرتبط 
معها بعالقة الصداقة،  فهـو یألفهـا،  وهـى تـأنس إلیـه،  وربمـا كانـت العالقـة بـین الطفـل 

  .وتلك الحیوانات أوثق من عالقته بمن هم حوله من الكبار
ید في تعلیم الطفل ما تقوم فیه الطیـور ن هذا النوع من القصص یفأرأت الباحثة 

والحیوانات بأعمالهم الحقیقیة في البیئة كوفـاء الكلـب ولـذلك قـد یـستأمنه اإلنـسان لیكـون 
  . حارسا لبیته وبذلك یتعلم الطفل كثیر من صفات الحیوانات وفوائدها ومنافعها لإلنسان

  :القصص التاریخیة-ب
تاریخ،  وقـد تـدور حـول بطـل تـأتى هي حكایة تشتق حوادثها وشخصیاتها من ال

الحوادث من خالل سیرته،  وقد تصور حادثة تاریخیة معینة تبرز الشخـصیات فـي إطارهـا 
ومــن أمثلــة هــذا النــوع القــصص الوطنیــة واألحــداث الدینیــة وتــاریخ حیــاة مــشاهیر الرجــال 

  ). م2017احمد،  (والنساء 
  :  القصص الدینیة-ج

كل ما یستمد من القرآن الكریم والـسنة ) " 36م،  ص2011الغامدي،  ( عرفتها
النبویة وسیرة الرسول وأصـحابه وتابعیـه،  ممـا یناسـب مـدارك الطفـل ومـستویات نـضجه،  
ویساهم في بناء شخصیته وفق مبادئ اإلسالم وتعالیمه،  وهذا اللون من القصص یعتمـد 

تقلید فى اقتداء الـسامعین على إثارة اإلیحاء واالستهواء والتعاطف والمشاركة الوجدانیة وال
بسلوك األبطال،  وهذه القصص ال تستهدف األحداث والوقائع العامة،  ولكنها تعتمـد علـى 
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ُعرض المثل العلیا لألبطـال الـذین ضـحوا فـي سـبیل الـدعوة وأداء واجـبهم المقـدس نحوهـا 
بهـا وغیـرهم كثیـرون فاألعمـال التـي قـام ) بـالل بـن ربـاح،  وعمـار بـن یاسـر(ومن هـؤالء 

ــا فــي إطــار  ًهــؤالء جمیعــا مــادة صــالحة للمــؤلفین،  وفــى اســتطاعتهم أن یقــدموها ألطفالن
قصصي ومنها یدرك األطفال المعنى الصحیح للبطولة والقوة،  ومثـل هـذه القـصص یمكـن 

  ." أن نقدمها ألطفالنا في الفترات المختلفة من عمرهم وحیاتهم
  :قصص الخیال العلمي -د

انه منذ أن خلق اهللا اإلنسان وأورثـه األرض،  والظـواهر ) م2019،  باسل(ذكر 
الطبیعیة والكونیة من حوله تقلقه فیحاول اكتشافها ومعرفة أسبابها وتفسیرها حتى یـتمكن 
من التحكم فیها،  نفس الشيء مع الطفل الذى یصادف ظواهر كونیـة تبـدو أمامـه غریبـة 

ــة اكتــشافه ل ــشافها ضــمن رحل ــل ًســاحرة یــسعى جاهــدا الكت ــه،  كتعاقــب اللی ــالم مــن حول لع
والنهار،  وتوالى الفصول واختالف درجات الحرارة،  ویندفع الطفـل فـي تـساؤالته عـن هـذه 

ٕالظواهر بدافع حب االستطالع،  فهو یسأل ویسأل لیكتـشف،  وان لـم یعـرف یلجـأ لخیالـه،  
لـه عــن وهنـا یـأتي دور القـصص العلمیـة أو قـصص الخیـال العلمـي التـي تحـاول اإلجابـة 

  . تساؤالته وتثرى خیاله بحقائق ووقائع إیجابیة
ً التقلیدي لم یعد جذابا للطفل كما كان سابقا إذ لم نعد نلمس اهتمـام الخیالفذلك  ً

ـــى  ـــستحوذ عل ـــرهم وت ـــل ســـنوات تثی ـــت قب ـــي كان ـــسحرة الت ـــت وال ـــصص العفاری ـــال بق األطف
  ). م2019باسل،  (.اهتماماتهم

  :القصص والحكایات الشعبیة -ه
 القصص التي ینسجها الخیال الشعبي حول حدث تـاریخي،  أو بطـل یـشارك هي

في صنع التاریخ لشعب من الشعوب،  یستمتع الشعب بروایتها وتتوارثها األجیال،  وأخذت 
األول قـصة البطـل كقــصة اإلسـكندر األكبـر،  وذي  القــرنین،  : القـصص الـشعبیة اتجــاهین

هي القصص القائمة على المقابلة والتضاد والحیل وقصة الظاهر بیبرس،  واالتجاه الثاني 
. مثل قصة األمیـرة ذات الهمـة،  قـصة شـهرزاد التـي احتالـت علـى شـهریار لكـى ال یقتلهـا

  )م2004العیسوي،  (
  :القصص الفكاهیة-و

هي الحكایات الهزلیة المضحكة التي تبدد سـحب األحـزان،  وتبعـث فینـا الـسرور 
ل بحیث أنها تؤدى إلى االسترخاء،  فعصر التوتر والقلق الذى وتعود فائدتها للكبار واألطفا
 حاجة إلى القصة المرحة،  ومن المهم أن نبحث عن قصة فيیعیشه أطفال الیوم یجعلهم 
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ًمضحكة نقدمها لألطفال بـشرط أال تكـون علـى حـساب اآلخـرین وسـخریة مـنهم أو خروجـا 
  ) م2011الغامدي، .(عن اللیاقة واألدب

  :میةالقصص الرق-ي
یمكن القول بأنهاً  السرد القصصي مع التواصل المرئي الذي یتضمن صورا حیة 

أو تمزج بینها وبین الوسـائط المتعـددة المناسـبة (Hale & Shelton2017)مع أصوات 
حكایات قصیرة معدة تربویا من صور وفیدیوهات،  ورسوم متحركة،  ومؤثرات صوتیة ویتم 

  )Moodley & Aronstam2016(ف الحاسوبیة ذلك باستخدام أحد برامج التألی
  : التفكیر اإلبداعي: ًثالثا

ّفي كونـه عملیـة إنتـاج تـشهد ): هارول أندرسون(ّتكمن أهمیة اإلبداع كما یقول 
ّكل لحظة من لحظاتها والدة جوهرة ذات قیمة آنیة،  لـیس ذلـك فحـسب بـل تكمـن األهمیـة  ّ

 )2010الق، الح(.في كون اإلبداع ضرورة من ضرورات الحیاة
التفكیــر اإلبــداعي بأنــه القــدرة علــى إنتــاج عمــل یتــصف باألصــالة "یــصف بیــرك 

بأنـه ) Torrance،  1962(،  كما یعرفه تورانس )Berk،  2000،  349" (والمالئمة
عملیة یصبح فیها الشخص حساسا للمشكالت،  مع إدراك الثغرات والمعلومات والبحث عن 

  . ض واختبار صحتها،  ثم إجراء التعدیل على النتائجالدالئل للمعرفة،  ووضع الفرو
قدرة الطفل علـى : "التفكیر اإلبداعي للطفل بأنه) ص2،  2010.الحالق(عرفت ا

ٕالتعبیر الحر الذي یمكنه من اكتشاف المشكالت والمواقف واعادة صیاغة الخبرة في أنماط 
 غیـر المألوفـة،  والتـي جدیدة عن طریق تقدیم أكبر عدد ممكن من االسـتجابات واألنـشطة

ــأي شــكل مــن األشــكال  ــل نفــسه،  ویعبــر عنهــا ب ــسبة للطف ــة بالن ــة والحداث تتمیــز بالمرون
  ".واألسالیب المختلفة للتعبیر القصصي،  الفني،  الحركي،  الموسیقي

  : نظریة سكنر على أساس بیئة إبداعیة-أ
داعي ال ان نظریــة ســكنر ركــزت علــى أن الــسلوك اإلبــ) م2015زغلــول،  ( ذكــر 

یعتمد على الخصائص الشخصیة،  ولكنه یعتمد على طبیعة الموقف والبیئة،  التي یتواجد 
فیهــا الفـــرد،  وبالتـــالي فـــإن هــذه النظریـــات تركـــز علـــى أهمیــة البیئـــة التـــي تقـــدر الفـــرد 
ُواسـهاماته،  وتــشجع علــى الخیــال والغمــوض،  واألحــداث غیــر المؤكــدة،  وینظــر للــسیاق  ٕ

ُإیجابیة بأنه معیق لتنمیة هذه القدرات اإلبداعیة،  وحاجز یقف فـي وجـه االجتماعي األقل 
ومــن خــصائص هــذه البیئــات المقیــدة تعــریض الطالــب الختبــارات متعــددة وبــشكل . اإلبــداع

على وجود تفاعل بین عاملي  (Skinner) مركز،  والتقدیر المنخفض للفرد،  وركز سكنر
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ــ ــي اإلبــداع،  وأن اإلب ــداع الوراثــة والبیئــة ف ــساني،  وعــرف اإلب ــاج الــسلوك اإلن ّداع هــو نت
ُبنواتجه اإلبداعیة،  ویحكم علیه من خالل أصالة هذه النواتج ومـدى مالءمتهـا،  وأكـد أن 
الــسلوك المبــدع عنــدما یعــزز،  یمیــل إلــى التكــرار،  ویــزداد احتمــال حدوثــه،  وأن حــدوث 

  .یراتالسلوك المبدع یعتمد على مدى توافر البیئة الغنیة بالمث
انـه یـتم التوصـل الـى االسـتجابة االبداعیـة عـن طریـق ) م2015شعبان، (تشیر 

تناول الكلمات او التعبیر عنها حتى نصل الى نمط جدید ومبدع،  إال ان عناصر التكـوین 
،   ومـا یحـدث هـو تركیبهـا )جزء من المخزون السلوكي لدى الشخص (تكون كلها قدیمة 

 . المستمر في أنماط المثیرفي انماط جدیدة نتیجة للتغییر
 یرى في دراساتها وذكرت أن سكنر)  م2015شعبان،  (من منحى اخر توصلت 

أن أفعال األفراد یقررها تاریخ التعزیزات،  فإن تلت األفعال نتائج مبهجة فإنها تتكرر،  أمـا 
ئق إذا كانت غیر سارة فإن الشخص لن یحاول مثل هذه األفعال مرة أخرى،  فهذا یعتبر عا

  . في النظریة
جرائي هي النظریة األنسب للدراسة  لتأثیر البیئة رأت الباحثة أن نظریة التعلم اإل

وما یوجد فیها من  وسائل وأسالیب تدریس على الطفل؛ وألنها تتیح للطفل أن یشارك في 
ًعملیـة الـتعلم بواســطة تزویـده بمنـاخ للتفاعــل غیـر المباشـر وایــضا تتـیح للطفـل أن یفكــر 

ع بواسـطة عناصـر سـابقة لدیـه ولكـن مـن خـالل تغییـر فـي طریقـة الطـرح او أسـلوب ویبد
  . ٌالعرض یمكن الطفل التفكیر بإبداع

  : مهارات التفكیر اإلبداعي-ب
ن غالبیـة البـاحثین والدارسـین اتفقـوا فـي مجـال اإلبـداع أ) م2013قاسم،  (ذكر 

طالقة،  (الث مهارات رئیسیة هي  على أن هذا النوع من التفكیر یشتمل ثاإلبداعيوالتفكیر 
ً،  كما أن مراجعة ألكثر اختبارات التفكیر اإلبداعي شیوعا،  وهي اختبارات )مرونة،  أصالة

تؤكد علـى هـذه المهـارات التفكیریـة  Guilford ،  واختبارات جیلفوردTorrance تورانس
یـر اإلبـداعي،  مثـل ًعلما بـأن هنـاك مهـارات أخـرى للتفك) طالقة،  مرونة،  أصالة(الثالثة 

  . التفاصیل وحل المشكالت
تعني قدرة الطفل على إنتاج أكبر قدر من : ان الطالقة) 2015میلیباري، (ًعرفت 

األفكار اإلبداعیة،  وهي تشیر إلى الكم أي العدد،  وال تشیر إلـى جـودة األفكـار،  علـى أن 
 الـسرعة أو الـسهولة فـي انهـا) 2010الحـالق، (تتسم هذه األفكار بالجدة،  كـذلك یعرفهـا 

صــدور األفكــار أو الحلــول للمــشكالت بمــا یتناســب مــع متطلبــات البیئــة الواقعیــة بحیــث ال 
تكون األفكار عشوائیة وصادرة عن عدم معرفة وجهل،  وقائمة على افتراض خاطئ وغیـر 
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مقبول كالخرافات وتقاس الطالقة بالقدرة على انتاج أكبر عدد ممكن مـن األفكـار فـي وقـت 
 . محدد

تعني قدرة الطفـل المبـدع علـى إنتـاج أفكـار غیـر مألوفـة وغیـر تقلیدیـة : األصالة
هي القدرة على انتاج أفكار أو حلول ) م2011بشارة،  (ً، كما عرفها )م2013عبدالحق، (

جدیــدة غیــر مألوفــة للمــشكلة،  أي أن الطفــل الــذي یتــصف بهــذه المهــارة ال یكــرر افكــار 
 اآلخرین

قـدرة الطفــل المبـدع علـى تغییـر وجهــة نظـرة وآرائـه والقـدرة علــى تعنـي : المرونـة
انـه قـدرة ) م2014عطیفـي،  (ً، كذلك عرفهـا )م2011فاتح، (التحرر من األفكار النمطیة 

الطفل على تغییر تفكیره بتغییر الموقف الذي یمر فیـه بحیـث تـصدر اسـتجابات متعـددة ال 
 .ر واالستجابات المحتملةتنتمي الى فئة واحدة للوصول الى كافة األفكا

تعني قدرة الطفل المبدع على الشعور بمظاهر النقص والقـصور،  : حل المشكالت
وماهي الثغرات الكامنة في األشیاء ومحاولة تقدیم حلول إبداعیة والـسعي إلكمـال النـاقص 

،  كذلك حل المشكالت تعرف على انها قدرة الطفل على ادراك ماال یدركه )م2012فخري، (
  ) م2013قاسم، .(ره في الموقف من مشكالت أو جوانب ضعفغی
 :العوامل المؤثرة في التفكیر اإلبداعي :ج

ــي، (ذكــر ــداعي وهــي مــنعــددا ) م2013الزعب ــر اإلب  العوامــل المــؤثرة فــي التفكی
  :كالتالي

مثـــل المرونـــة والمبـــادرة والحـــساسیة والدافعیـــة والمزاجیـــة : الـــصفات الشخـــصیة للطفـــل-
  .تأكید الذاتواالستقاللیة و

وهو عامل سلبي ألن تقلیـد اآلخـرین یحـد مـن قـدرة الطفـل علـى اإلبـداع بینمـا : المحاكاة-
  .االستقاللیة عن اآلخرین وعدم االكتراث بآرائهم یسهم في تطویر السلوك اإلبداعي

ــر : الرقابــة- أن طــرق التنــشئة االجتماعیــة القاســیة تحــد مــن قــدرات األطفــال علــى التفكی
لى سـبیل المثـال فـإن النقـد والـسخریة والتـسلط والقمـع یحـد مـن قـدرتهم علـى اإلبداعي وع

التعبیــر عـــن أفكـــارهم بعكــس غیـــرهم ممـــن لــدیهم الفـــرص ألن یعیـــشوا فــي أســـرة تـــشجع 
 .االستقاللیة والمرونة وحریة التعبیر وتقدم لهم الدفء والدعم المعنوي والعاطفي

التي تعتمد على التلقین وحشو أدمغـة األطفـال أن أسالیب التعلیم : أسالیب التربیة والتعلیم
بالمعلومــات ال تفــسح أمــامهم الفرصــة أن یقــدموا مــا لــدیهم مــن افكــار وتــسخیرها للتفكیــر 

  .اإلبداعي المنتج بینما األسالیب التربویة غیر المقیدة تفسح المجال أمام التفكیر الحر
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 لم یـتم تـشجیع ان تورانس یرى أنه إذا) م2014عطیفي،  (من جهة أخرى ذكر 
األطفــال علــى اإلبــداع خــالل مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــإن تــشجیعهم بعــد ذلــك یكــون قلیــل 
الجدوى،  فمرحلة ریاض األطفـال مـن المراحـل النمائیـة المهمـة التـي یكتـسب فیهـا الطفـل 
ــة یمتلــك مــن اإلمكانــات  كثیــرا مــن أنمــاط الــسلوك والتفكیــر المختلفــة،  فطفــل هــذه المرحل

اإلبداعیــة مــا یــدفعنا إلــى ضــرورة تنمیــة هــذه اإلمكانــات،  والعمــل علــى تعلیمــه والطاقــات 
التفكیر اإلبداعي لیكون أسلوبا لحیاته في المستقبل،  كما یتضح أیضا أن بدایات التفكیـر 

. اإلبداعي أو مقوماته لدى الطفل تتمثل في تلك الخصائص التي تمیـز طفـل هـذه المرحلـة
ــیم لأللعــاب واألنــشطة الحركیــة إظهــار وبمقــدور الطفــل مــن خــالل مما رســته أســالیب التعل

ٕخـصائص أساســیة،  واذا مـا تــم توجیههـا وتوظیفهــا بـشكل واعــي اسـتطعنا أن نعــزز لــدى 
  . الطفل التفكیر اإلبداعي للمیول اإلبداعیة لدیه

  : أهمیة التفكیر اإلبداعي لمرحلة الطفولة: د
عناصـر فـي قالـب جدیـد یحقـق أن اإلبـداع عملیـة مـزج ) م2010الحـالق، (َذكر 

ّفائدة معینة فإننا نالحظ أن هذا التعریف یحضنا على زیادة عدد األدوات الحسیة بین أیدي 
األطفال لیستطیع الطفل إیجاد أشكال وألوان وأشیاء جدیدة مـن خـالل عملیـة مـزج وتركیـب 

تنویع الوسـائل وتغییر في الوسائل التي یمتلكها،  وهنا یأتي دور المربیة في عملیة فرز و
ووضعها بین یدي الطفـل لیتـسنى لـه ممارسـة دوره علـى الـشكل المطلـوب باعتبـار الطفـل 

  . یتعلم عن طریق الحواس
ان الوقت الحالي یشهد الكثیر من أنمـاط التطـور فـي ) م2010الیتیم،  (َ عرفت 

اج إلـى عدة مجاالت مثـل تكنولوجیـا المعلومـات و التقنیـات الحدیثـة فكـل هـذا التغییـر یحتـ
اشــخاص غیــر نمطیــین فــي اتخــاذ قــرارتهم ولــدیهم فكــر مختلــف و مبــدع و هــذه مــسئولیة 

ومـن الممكـن .  ًالحكومات التي تسعى دائما في بناء عقول شـباب و تحفیـز ذكـاء األطفـال
ان یتم ذلك من خالل رعایة الموهوبین وتشجیعهم على التقدم بالفكر والمعرفـة عـن طریـق 

دفـة تناســب احتیاجـات هــؤالء األفـراد وتنمیــة قـدراتهم اإلبداعیــة وضـع سیاسـات محــددة وها
  )م2010الیتیم،  .(والفكریة والتي تحقق التقدم والرقي في المجتمع ككل

  : عوامل تنمیة اإلبداع لدى مرحلة الطفولة-)1:د(
ان مــن العوامــل التــي تعمــل علــى تنمیــة اإلبــداع لــدى ) م2012فخــري،  (ذكــر

ــاء األطفــال مــا یتعلــق بالبی ئــة األســریة مــن رعایــة أســریة لألبنــاء والمتابعــة األســریة لألبن
) م2015المـشرفي،  (كما یوجد هناك عوامل تتعلق بالمعلم كما ذكرت . بالمنزل والمدرسة

أنها من الممكن أن تكون في الفصل من خالل أسلوب التدریس الذي یـساعد الطفـل علـى 
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وفـة والتـدریب علـى الخـروج عـن كـل مـا هـو الحریة وعدم التقید بنمـاذج وقواعـد ثابتـة مأل
المختلفـة،  كمـا أن هنـاك بعـض العوامـل التـي تتـصل  نمطي في التعامـل مـع الموضـوعات

بالهیئة التعلیمیة أو اإلدارة التعلیمیة داخل المدارس ونظام التعلیم تكـون مـن خـالل تـوفیر 
ته وتنمیة ثقته بنفسه بیئة مدرسیة تهتم بالجوانب المختلفة لنمو شخصیة الطفل واستقاللی

رأى ان عامل اعداد ) 2012فخري،  ( اما. من خالل المبادرة وتحمل المسؤولیة والتشجیع
المعلــم وتدریبــه مــن عوامــل تنمیــة االبــداع حیــث ذكــر انــه یكــون خــالل أســلوب التــدریس 
اإلبداعي الذي یساعد الطفل على الحریة وعدم التقید بقواعد ثابتة مألوفـة والتـدریب علـى 

ومن منحى اخـر رأى . المختلفة الخروج عن كل ما هو نمطي في التعامل مع الموضوعات
انه یوجد عوامـل تتـصل بمحتـوى المـنهج الدراسـي مـن حیـث الحـشو ) م2010الحالق،  (

  . أسلوب إبداعي للوصول إلى استدالل یساعد على أعمال العقل ٕواعطاء المعلومة دون
البیئــة الفیزیقیــة للمدرســة كمــا أشــار لهــا  التــي تتعلــق ببالعوامــلأمــا بالنــسبة 

فهي تكـون مـن خـالل تـوفیر مـساحات مناسـبة تتناسـب فیهـا مـساحة ) م2010الحالق، (
ًحجرة الدراسة مع عدد التالمیذ،  وعدم تكدس وازدحام التالمیذ داخل حجرة الدراسة وذكـرت 

شطة الدراسـیة  للمالعـب واالهتمـام باألنـ مع أهمیة تـوفیر مـساحات) م2015المشرفي،  (
المختلفة التي تنمى مواهـب التالمیـذ وتـساعد علـى اإلبـداع والتخیـل مثـل االهتمـام باللعـب 

ٕواعطاء األطفال فرص ) السوسیودراما(الحر والتدریب علیة وكذلك على الدراما االجتماعیة 
إلطالق عنانهم لنسج القصص والمواقف السلوكیة المختلفـة المتـصلة بالتمثیـل والمـسرح،  

  .خاصة لدى أطفال دور الحضانةو
  : معوقات تنمیة التفكیر اإلبداعي) 2:د(

یتبین مما سبق الدور الذي یمكن أن تلعبه األسرة والمدرسـة والمجتمـع ككـل فـي 
تنمیــة االبــداع عنــد األطفــال،  إال أنــه فــي الوقــت ذاتــه هنــاك العدیــد مــن األمــور التــي یــتم 

ق إبداعـه،  نـسوق أهمهـا مـن أجـل تجنبهـا غرسها في نفس الطفل منذ الصغر والتي تعو
مــن معوقــات تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي ) م2010الیتــیم،  (ألنهــا تقتــل إبــداع الطفــل ذكــرت 

التركیـز علـى نــواحي الـضعف عنـد الطفــل كـالقول لــه،  أنـت ال تـستطیع فعــل ذلـك بمفــردك 
عبـدالحق، (رأت  ة وًوایضا التعلیقات السلبیة واالستهزاء بأفكار الطفـل ومحاوالتـه االبداعیـ

أیضا ان عدم ثقة الطفل بذاته نتیجة خبرات الفشل المتكررة التي مـر بهـا وعـدم  )م2010
ــر  ــة التفكی ــات تنمی ــد یكــون معــوق مــن معوق ــرات النجــاح ق ــز خب ــة وتعزی تــشجیعه للمحاول

 .االبداعي مع عدم تشجیع الطفل على ابداء رایه او وجهة نظره في اي موضوع یخصه
ان زرع الخــوف والخجــل مــن الكبــار ورمــوز ) م2011فــاتح، (ًفــسه ذكــرت علــى الــصعید ن

السلطة و إتباع األسلوب التلقیني في التعلیم تعتبر مـن معوقـات تنمیـة التفكیـر اإلبـداعي،  
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ان البد للمجتمع بمؤسساته التربویة وأولها األسرة والمدرسة ) م2010الحالق،  (كما ذكر 
في ضـیاع المواهـب المبدعـة ومـن أسـالیب ضـیاع االبـداع أن یتحملوا المسؤولیة التربویة 

اتباع أسالیب التربیة المتعاقبة،  إجبار الطفل على قبول مفاهیم وتصورات وآراء اجتماعیة 
تقف كمعادل مـضاد لإلبـداع،  فالجهـل لـه آلیـات قـسریة تنبـع مـن خـالل التنـشئة والتربیـة 

هـا كحلقـة تقـوم بإخمـاد جـذوة اإلبـداع واإلعالم وسلطة األسرة والمدرسة التـي تـشترك جمیع
  . عند األطفال

  : القصص وعالقتها باإلبداع: ًرابعا
ان هناك العدید مـن الخـصائص ) م2015الرشیدي،  (كذلك تم تأكید في دراسة  

التي تمیز األطفال المبدعین،  منها،  التمیز عن أقرانهم في القدرة على التعبیر،  والسعي 
زیـد مــن المعــارف،  وسـعة االطــالع،  كمــا وأنـه یتمیــز بــسرعة المتواصـل للحــصول علــى م

البدیهة والحدس،  ولدیـه القـدرة علـى التركیـز وحفـظ االنتبـاه،  كمـا أن لدیـه مهـارات لحـل 
بـأن طفـل مـا قبـل المدرسـة لدیـه ) م2010الحـالق، (وفـي نفـس الـسیاق،  بـین . المشكلة

  . ن خالل اللعب والرسم وقص القصصالقدرة على التخیل واالبتكار وهذا یتطلب تنمیتها م
وبما أن التفكیر اإلبداعي یمكن تنمیته ویبدأ منذ المراحل العمریة المبكـرة،  فأكـد 

في دراسته لقد تم استخدام أسلوب القصص القرآني لتنمیة هذا النـوع ) م2013الزعبي،  (
ة ما قبـل من التفكیر نظرا لما للقصة من وقع خاص على النفس وخاصة لدى أطفال مرحل

  .المدرسة،  ونظرا لما فیها من محفزات على التفكیر اإلبداعي والخیال
أن اســتخدام القــصة فــي أنــشطة ذاتیــة مثــل تمثیــل األحــداث وشخــصیات القــصة 
یؤدي إلى نمو القدرات اإلبداعیة لدى أطفال ما قبل المدرسة،  ویساعد على تقلیل الحدیث 

میـــة المهـــارات االجتماعیـــة لـــدیهم،  ومهـــارات المتمركـــز حـــول الـــذات،  باإلضـــافة إلـــى تن
  )م2004العیسوي، (االستماع،  واستخدام األسئلة 

  : الدراسات السابقة
ــي هــذا الجــزء مــن الدراســة قامــت الباحثــة بالبحــث واالطــالع علــى الدراســات   ف
السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة بشكل مباشر عن عنـوان البحـث وهـو دور القـصص 

فكیر اإلبـداعي لـدى طفـل الروضـة مـن وجهـة نظـر معلمـات الروضـة،  ولكـن في تنمیة الت
وجــدت بعـــض الدراســـات ذات صـــلة التـــي تناولـــت متغیـــرات الدراســـة،  وقـــد توصـــلت إلـــى 

  : الدراسات السابقة االتیة مرتبة وفق حداثتها بالنشر
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  : وتم تقسیمها إلى محورین رئیسین
  . دى طفل الروضةدراسات تناولت جانب القصة ل: المحور األول

الدینیة واالجتماعیـة "بدراسة بعنوان اثر قصص األطفال  ) م2015الرشیدي،  (قامت  .1
: على تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى أطفال ما قبل المدرسة في منطقة القصیم" 

علـى ) الدینیـة واالجتماعیـة(هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر قصص األطفـال 
التفكیــر اإلبــداعي لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة فــي منطقــة القــصیم،  تنمیــة مهــارات 

ــة الدراســة مــن  ــت عین ــة المــنهج التجریبــي،  تكون ــال مــن ) 92(اســتخدمت الباحث ًطف
مدارس نور العلوم للمرحلـة التمهیدیـة وروضـة درة المـدارس األهلیـة،  ومدرسـة الغـد 

تـــم . طقـــة القــصیم قــسم الروضـــة وجمیعهــا فـــي محافظــة بریـــدة فــي من-النموذجیــة
تقسیمهم إلى ثالث مجموعات،  مجموعتین تجریبیتین،  المجموعـة التجریبیـة األولـى 
وطبقت علیه القصص الدینیة،  والمجموعة التجریبیة الثانیة وطبقت علیها القـصص 
االجتماعیة،  والمجموعة الثالثـة الـضابطة،  لـم یطبـق علیهـا أي نـوع،  طبـق علـیهم 

ر اإلبداعي الصورة الشكلیة،  وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى اختبار تورانس للتفكی
وجود فروق بین المجموعتین التجریبیتین،  والمجموعة الضابطة في مهارات التفكیـر 
ًاإلبداعي ولصالح المجموعتین التجریبیتین،  وأشارت النتائج أیـضا إلـى وجـود فـروق 

) المرونـــة،  والطالقـــة(بعدیــه ذات داللــة إحـــصائیة فـــي مــستوى التفكیـــر اإلبـــداعي و
  ).القصص الدینیة(ولصالح المجموعة التجریبیة األولى 

دعـم التنمیـة األخالقیـة لمرحلـة : " بعنـوان ، (Keup & Mulote, 2014)دراسـة  .2
،  هــدفت الدراســة إلــى تحــسین جلــسات "الطفولــة المبكــرة مــن خــالل الكتــب القصــصیة
وذلك مـن خـالل جلـسات مناقـشة . طفالالقصص لدعم التربیة األخالقیة في ریاض األ

وتكونـت عینـة الدراسـة مـن . إلعطاء فرصة لألطفال للتفكیر وتبادل اآلراء مع زمالئهم
 أطفال تتـراوح أعمـارهم مـا بـین خمـس إلـى سـت سـنوات فـي 10 إلى 6مجموعة من 

إحدى ریاض األطفال بمدینـة كـامبي،  وتوصـلت الدراسـة إلـى أن القـصص تعـد األداة 
للتنمیة األخالقیة،  ومن خـالل إعطـاء الفرصـة لألطفـال للتفكیـر وتبـادل اآلراء الفعالة 

مع زمالئهم أظهرت الدراسة أن األطفال استطاعوا تذكر المآزق األخالقیـة فـي القـصة 
 .بعد عدة أسابیع

دراسـة بعنـوان فاعلیـة اسـتخدام القـصص القرآنـي فـي تنمیـة ) م2013الزعبـي،  (قام  .3
هــدفت الدراســة الحالیــة إلــى : اعي لــدى طفــل مــا قبــل المدرســةمهــارات التفكیــر اإلبــد

التحقق من مدى فاعلیة استخدام القصص القرآني في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي 
اســتخدمت الدراســة المــنهج شــبه التجریبــي علــى عینــة . لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة
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جموعــة  فــرد كم16 فــرد كمجموعــة ضــابطة،  16(طفــال وطفلــة ) 32(مكونــة مــن 
ــة ســنوات،  مــن روضــة أطفــال فــي منطقــة ) 6-5(وتراوحــت أعمــارهم بــین ) تجریبی

وقد تم تصمیم وتطبیق وحدتین تعلیمیتین لقصص مقتبسة من . صافوط بالقرب عمان
كمـا تـم إعـداد . القرآن الكریم،  تـضمنتا قـصة سـیدنا إبـراهیم ویوسـف علیهمـا الـسالم

دى طفل ما قبل المدرسـة،  وقـد بینـت نتـائج مقیاس لتقییم مهارات التفكیر اإلبداعي ل
الدراســة وجــود فــروق بــین المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة فــي مهــارات التفكیــر 

ــة(اإلبــداعي  ــي) األصــالة والطالقــة والمرون ــیم مــن خــالل القــصص القرآن . تعــزى للتعل
وكانت الفروق لصالح العینة التجریبیة،  أي أن استخدام القصص القرآني یـسهم فـي 

  .تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى أطفال ما قبل المدرسة
 برنـامج قـائم علـى تنمیـة -تـأثیر القـصة: " بعنـوان(Al- Somadi, 2012)دراسـة  .4

،  هـدفت الدراسـة إلـى قیـاس تـأثیر برنـامج إثرائـي "القیم األخالقیة في ریاض األطفـال
للطالب فـي مرحلـة ریـاض قائم على الكتب القصصیة المصورة لتنمیة القیم األخالقیة 

ــات،   ــأداة لجمــع البیان ــي والمالحظــة ك األطفــال،  واســتخدمت الدراســة المــنهج التجریب
ًطالبـا ومجموعـة ضـابطة ) 31(وتكونت عینة الدراسـة مـن مجموعـة تجریبیـة شـملت 

ًطالبا في إحدى الروضات األهلیة باألردن،  حیث تم تـدریس المجموعـة ) 30(شملت 
منـتظم،  باإلضـافة إلـى برنـامج إثرائـي علـى أسـاس قـصة مـصورة التجریبیة ببرنـامج 

 .فــي حــین أن المجموعــة الــضابطة تــم تدریــسها بالبرنــامج المنــتظم فقــط. لألطفــال
ــد مــستو ــروق ذات داللــة إحــصائیة عن ) α 0.05(ى وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود ف

 القائم على التي أثبتت في نهایة المطاف كفاءة البرنامج لصالح المجموعة التجریبیة
  .الكتب القصصیة المصورة بتنمیة القیم األخالقیة لألطفال

 برنـامج قـائم علـى -تـأثیر القـصة: "بعنـوان ، (Rahiem& Rahim, 2012دراسة  .5
،  هـدفت التعــرف علــى بیــان  كیــف یمكــن "تنمیـة القــیم األخالقیــة فــي ریــاض األطفــال

وتكونـت عینـة . سـطة القـصصلمعلمي ریاض األطفال أن یقدموا التربیة األخالقیة بوا
وتوصـلت . روضة إسالمیة أهلیة في جنوب تانغیرانغ في إندونیسیا) 20(الدراسة من 

ًالدراسة إلى أن عـددا قلـیال مـن معلمـي ریـاض األطفـال یـستخدمون أسـلوب القـصص  ً
ًوأظهرت الدراسة كذلك أن المعلمین یواجهون تحـدیا فـي استكـشاف . للتربیة األخالقیة
  . ومساعدة األطفال على ربطها بحیاتهم الیومیةمحتوى القصص

دراســة بعنــوان فاعلیــة برنــامج قــائم علــى القــصة فــي تنمیــة ) م2011بــشارة،  (قــام  .6
هـدف البحـث إلـى دراسـة فاعلیـة القـصة : مهارات التفكیر اإلبداعي لدى طفل الروضة

ضة،  لدى لدى طفل الرو) طالقة،  أصالة،  تخیل(في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي 
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 طفـال وطفلـة،  المـنهج 40عینة من أطفال الروضة فـي مدینـة دمـشق،  مكونـة مـن 
: المتبــع فــي الدراســة الحالیــة المــنهج التجریبــي،  وزعــت عــشوائیا إلــى مجمــوعتین

أعــدت الباحثـة برنــامج أنــشطة قصـصیة وطبقتــه علــى المجموعــة  .ضـابطة وتجریبیــة
س للتفكیر اإلبداعي باألفعال والحركات،  ثم التجریبیة،  واستخدم الباحث اختبار توران

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج spssجمعت البیانات وحللها إحصائیا باستخدام حزمة 
بـین متوسـط % 5عـدم وجـود فـرق ذي داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة .1:األتیة

داعي درجات أطفال كل من المجموعتین الضابطة والتجریبیة على اختبار التفكیـر اإلبـ
وجود فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى . 2، باألفعال والحركات في القیاس القبلي

بین متوسط درجات أطفال كل من المجمـوعتین الـضابطة والتجریبیـة علـى % 5داللة 
اختبار التفكیر اإلبداعي باألفعـال والحركـات فـي القیـاس البعـدي وكـان الفـرق لـصالح 

 برنامج القـصة فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي فاعلیة. 3. المجموعة التجریبیة
ــة بعــد ضــبط  البعــدي4.لــدى طفــل الروضــة ــصالح المجموعــة التجریبی ــان الفــرق ل وك

التطبیق القبلي لمقیاس تقییم مهارات التفكیر اإلبداعي في مجال التعبیر الفني بالرسم 
ق ذات داللـة توجـد فـرو. 5.لدى طفل ما قبل المدرسـة عنـد محـور االحتفـاظ باالتجـاه

إحصائیة بین متوسطي درجات أطفال المجموعتین التجریبیـة والـضابطة فـي التطبیـق 
البعدي بعد ضبط التطبیق القبلي لمقیـاس تقیـیم مهـارات التفكیـر اإلبـداعي فـي مجـال 

  . التعبیر الفني بالرسم
دراســـات تناولـــت جانـــب تنمیـــة التفكیـــر اإلبـــداعي لـــدى طفـــل : المحـــور الثـــاني

  . الروضة
ـــت  .1 ـــاب التعلیمیـــة ) م2014عطیفـــي،  (قام ـــة اســـتخدام األلع دراســـة بعنـــوان فاعلی

اإللكترونیــة لتقــدیم المفــاهیم الهندســیة ألطفــال مــا قبــل المدرســة فــي تنمیــة بعــض 
هدف هذا البحث إلى إعداد بعض األلعاب التعلیمیة : مهارات التفكیر اإلبداعي لدیهم

بمرحلة ریاض ) kg2(ال المستوى الثاني اإللكترونیة لتقدیم األشكال الهندسیة ألطف
 وتجریب استخدام هذه األلعاب في عرض وتقدیم بعض األشكال الهندسـیة األطفال، 

ــدائرة- المربــع-المثلــث(المناســبة لطفــل الروضــة وهــي  ،  وتــدریب ) المــستطیل- ال
األطفال على تكوین أشكال جدیدة وبناء بعض المجسمات الهندسـیة باسـتخدام هـذه 

لمـنهج شـبه التجریبــي،  األشـكال،  نظـرا لطبیعـة البحــث الحـالي اسـتخدمت الدراســة ا
كما هدف البحث إلى تعرف فاعلیة استخدام هـذه األلعـاب فـي تنمیـة بعـض مهـارات 

وقــد تـم تطبیـق تجربــة ). الطالقـة،  المرونــة،  األصـالة،  التخیـل(التفكیـر اإلبـداعي 
 طفــال وطفلــة بالمــستوى 30البحـث علــى مجموعــة مـن أطفــال الروضــة مكونــة مـن 

وقــد توصــلت الباحثــة إلــى أن . طفــال بمدینــة أســیوط بإحــدى ریــاض األkg2الثــاني 
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استخدام األلعاب التعلیمیة اإللكترونیة أدى إلى تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى 
ـــة  ـــى فاعلی ـــة عل ـــد أعطـــى دالل ـــر ق األطفـــال مجموعـــة البحـــث،  كمـــا أن حجـــم األث

  .استخدامها في هذا المجال
ــدالحق،  (قامــت  .2 ئــة األركــان التعلیمیــة فــي تنمیــة دراســة بعنــوان أثــر بی) 2013عب

هـدف البحـث الحـالي إلـى التعـرف علـى أثـر : التفكیر اإلبداعي لـدى اطفـال الروضـة
بیئة األركان التعلیمیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى أطفال الروضـة وأثـر الجـنس 

تكونـت عینـة البحـث . في التفكیر اإلبداعي،  واسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجریبـي
روضة من الریاض )١١(طفال وطفلة تم اختیارهم بالطریقة القصدیة من )١٢٠(من 

طفـال وطفلــة مــن كـل نــوع مــن ) ٦٠(الحكومیـة والخاصــة فــي عمـان ومأدبــا  بواقــع 
،  نـصفهم مـن الـذكور والنـصف )ذات األركان التعلیمیة،  الریاض العادیـة(الریاض 

مــسح میــداني لتحدیــد (ت وقــد تـم إعــداد اســتمارة جمــع المعلومـا. اآلخـر مــن اإلنــاث
،  كمــا تــم تطبیــق اختبــار الجــزء )الریــاض ذات األركــان التعلیمیــة والریــاض العادیــة

ـــداعي  ـــورانس للتفكیـــر اإلب ـــار ت ـــصورة (الـــشكلي مـــن اختب ـــدوائر بعـــد أن ") ب "ال ال
ًوبعد تحلیل البیانات إحصائیا . استخرجت له دالالت ثبات االستقرار وثبات التصحیح

وجود فروق ذات  (١:  التباین الثنائي تم التوصل إلى النتائج اآلتیةباستخدام تحلیل
بــــین متوســــطي درجــــات األطفــــال  (α ≤ 0، 01(داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى 

الملتحقــین بالریــاض ذات األركــان التعلیمیــة،  ومتوســط درجــات األطفــال الملتحقــین 
ن بالریــاض ذات بالریـاض العادیــة فـي مكونــات التفكیـر اإلبــداعي ولـصالح الملتحقــی

 0، 01(عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوى  (٢. األركان التعلیمیة
≥ α) عدم  (٣. ُبین الجنسین في جمیع مكونات التفكیر اإلبداعي تعزى إلى الجنس

ًوجود أثر لتفاعل دال إحصائیا بین متغیري نوع الروضة والجنس من حیث تأثیرهمـا 
ً ضـــوء نتـــائج البحـــث قـــدمت الباحثتـــان عـــددا مـــن وفـــي. فـــي التفكیـــر اإلبـــداعي
  .االستنتاجات والتوصیات

دراسة بعنوان أثر برنامج تدریبي مقتـرح باأللعـاب الحركیـة و ) م2011فاتح،  (قام  .3
فــي تنمیـة التفكیــر اإلبـداعي لطفــل ) التربویـة+الحركیــة (األلعـاب التربویــة واأللعـاب 

ــام: الروضــة ــى الكــشف عــن أثــر برن ــاب هــدف البحــث إل ــة واأللع ج باأللعــاب الحركی
في تنمیة بعـض قـدرات التفكیـر اإلبـداعي لـدى ) الحركیة التربویة(التربویة واأللعاب 

 سنوات وبشكل عام وحسب الجنس،  والمنهج المتبع في 6-4أطفال الروضة بعمر 
 تلمیذا من المجموع العام الـذي 60الدراسة الشبة تجریبي،   اشتملت الدراسة على 

 تم اختیارهم بصورة عمدیة بعدما استبعد الباحـث التالمیـذ الـذین ال تتـوفر 300بلغ 
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فیهم شروط البحث وقد تم تقسیم التالمیذ إلى ثالثـة مجموعـات متـساویة مـن حیـث 
الذكور واإلناث،  المجموعة األولى تتدرب على برنامج األلعاب الحركیة والمجموعـة 

موعة الثالثة تتدرب علـى برنـامج األلعـاب الثانیة تتدرب على األلعاب التربویة والمج
 لعبـة 40 أسـابیع خصـصت فیـه 8اسـتغرق البرنـامج التعلیمـي ) الحركیة والتربویة(

 وحدات تعلیمیة في األسبوع وقد استخدم الباحـث اختبـار 5لكل برنامج موزعة على 
تورنس لألداء والحركة،  استبیان معلمات الروضة من تـصمیم الباحـث وقـد أشـارت 

ئج الدراســة إلـى إســهام البـرامج المــستخدمة فـي البحــث فـي تنمیــة بعـض قــدرات نتـا
األلعـاب الحركیـة (التفكیر اإلبداعي لدى أطفال الروضـة بـشكل عـام،  تمیـز برنـامج 

فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي مقارنــة ببرنــامج األلعــاب الحركیــة ) األلعــاب التربویــة+
ــش ــة لــدى األطفــال ب ــشكل وبرنــامج األلعــاب التربوی ــذكور واالنــاث ب كل عــام ولــدى ال

  .خاص
  : التعقیب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض عـدد مـن الدراسـات الـسابقة یتـضح أن موضـوع دور القـصة 
في تنمیة التفكیر اإلبداعي لطفل الروضة قد حظـي اهتمـام البـاحثین فـي مختلـف األوسـاط 

ــد المعلمــات بالمعــارف والمهــارات األكادیمیــة وذلــك ألهمیتهــا فــي العملیــة التعلیمیــة  وتزوی
والقـدرات التـي تمكــنهم مـن العمـل المنــتج بكفـاءة عالیـة وفاعلیــة،  كمـا أظهـرت الدراســات 
السابقة أن الباحثین على اختالفهم قد درسوا هذا الموضوع من خالل مناهج علمیة وطرق 

ریقهـا إلـى االهتمـام ًشتى وان هذه الدراسات بینت كثیرا من النتـائج التـي ینبغـي أن تجـد ط
  . والتطبیق

وقـد اسـتفادت الباحثــة مـن اسـتعراض الدراســات الـسابقة فـي تحدیــد أوجـه الــشبة 
  . واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

  : أوجه الشبه بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة
ع حیـث إن الموضـوع اتفقت الدراسـة الحالیـة مـع جمیـع الدراسـات الـسابقة  فـي الموضـو

  . یستهدف فئة أطفال الروضة

  : أوجه االختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة
اختلفت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في المنهج المتبع حیث إن المـنهج 

تجریبــي المتبـع فـي الدراســة الحالیـة هــو المـنهج الوصــفي بینمـا الدراســات الـسابقة تتبــع المـنهج ال
  .   والشبه تجریبي
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اختلفت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في األدوات المستخدمة في الدراسة 
اسـتخدم ) م2011فاتح، (ن الدراسة الحالیة استخدمت الباحثة االستبانة في الدراسة،  بینماإحیث 

ــــار األداء والحركــــات،  و االســــتبانة،  و ــــورانس لالختب ــــار ت ــــدالح(اختب ــــي عب ) م2013ق،  الفلفل
اســتخدموا اختبــار تــورانس و إعــداد اســتمارة جمــع المعلومــات،  اختبــار تــورانس للتفكیــر اإلبــداعي 

) 2011(اســتخدموا  اختبــار تــورانس للتفكیــر اإلبــداعي لكــن بــشارة ) م2015الرشــیدي،  (وكـذلك 
قیـیم مهـارات التفكیـر تـم إعـداد مقیـاس لت) 2011الزعبـي، (باألفعال  والحركات،  اما بالنسبة الى 
تـم تجریـب اسـتخدام هـذه األلعـاب فـي ) م2014عطیفـي،  (اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة،  

 - الـدائرة- المربـع-المثلـث(عرض وتقدیم بعض األشـكال الهندسـیة المناسـبة لطفـل الروضـة وهـي
  .عال والحركاتاختبار تورانس للتفكیر اإلبداعي باألف) م2011بشارة،  (،  واستخدم )المستطیل

  :أوجه االستفادة
استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في تـدعیم مـشكلتها وفـي عـرض اإلطـار 

   .النظري وفي أعداد األداة وفي تفسیر ومناقشة النتائج

ــسابقة تــم صــیاغة فــروض : فــروض الدراســة بعــد عــرض اإلطــار النظــري والدراســات ال
  :الدراسة على النحو التالي

 مستوى مرتفع من توظیف معلمات الروضة للقصة في العملیة التعلیمیة من وجهة یوجد .1
 .نظرهن

یوجد مستوى مرتفع من إسهام معلمات الروضة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى األطفال  .2
 .من وجهة نظرهن

یوجـد مــستوى مرتفــع مــن إسـهام توظیــف القــصة التعلیمیــة فـي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي  .3
  . من وجهة نظر المعلماتلطفل الروضة

فــي ) التخـصص/ المؤهـل الدراســي/ ســنوات الخبـرة/ نـوع الروضـة(یوجـد تـأثیر لمتغیــرات  .4
  .رؤیة المعلمات لدور القصص في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي

  :أسلوب الدراسة
ــي قامــت بهــا الباحثــة  ــة الت ــاول هــذا الجــزء وصــفا إلجــراءات الدراســة المیدانی ًتن

لدراسة،  وتتضمن تحدید المنهج المتبـع فـي الدراسـة،  ومجتمـع الدراسـة،  لتحقیق أهداف ا
وعینـــة الدراســـة،  وأداة الدراســـة والتحقـــق مـــن صـــدقها وثباتهـــا،  واألســـالیب اإلحـــصائیة 

  .المستخدمة في تحلیل النتائج
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  : منهج الدراسة
 .تم استخدام المنهج الوصفي المسحي

 :وعینة الدراسة مجتمع الدراسة
جتمع الدراسة من معلمـات ریـاض األطفـال فـي مدینـة الریـاض واشـتملت تكون م

  .معلمة) 794(عینة الدراسة على 
  االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحلیل اإلحصائي) 1(الجدول رقم 

االستبانات المستردة   االستبانات الموزعة
  والصالحة للتحلیل

النسبة المئویة المستردة والصالحة 
 اإلحصائي لالستبانات للتحلیل

  الموزعة
800 794 99.25% 

،  فـي حــین أن )800(یتبـین مـن الجـدول الـسابق أن عـدد االسـتبانات الموزعـة 
  .استبانة) 794( والصالحة للتحلیل اإلحصائي هي المستردةاالستبانات 

 :خصائص عینة الدراسة
 فــي المعلومــات تـم حــساب التكــرارات والنــسب المئویــة ألفـراد عینــة الدراســة وتتمثــل

  : رافیة التي تشملجالدیمو
  أهلي،  حكومي(نوع الروضة ویشتمل على.( 
  سـنوات إلـى أقـل مـن 5 سـنوات،  مـن 5أقـل مـن (سنوات الخبرة للمعلمة ویشتمل علـى 

 ). سنوات10 سنوات،  أكثر من 10
  ثانوي،  دبلوم،  بكالوریوس،  ماجستیر(المؤهل الدراسي للمعلمة وتشتمل على.( 
 متخصـصة فـي ریـاض األطفـال،  غیـر متخصـصة فـي ریـاض (صص ویـشتمل علـى التخ

 ).األطفال
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 :توزیع أفراد العینة حسب نوع الروضة
 توزیع أفراد العینة حسب نوع الروضة) 2(الجدول رقم 
  النسب المئویة  التكرارات  نوع الروضة

 50.5% 401  أهلي
 49.5% 393  حكومي

 100% 794  الدرجة الكلیة
  

  
  توزیع أفراد العینة حسب نوع الروضة) 1(الشكل رقم 

یتبین من الجدول السابق أن أكبر نسبة حصل علیها توزیع أفراد العینة حسب نوع 
، 49(،  وجاءت أقـل نـسبة وهـي )اهلي(الخاصة بنوع الروضة %) 50.50(الروضة هي 

  ).حكومي(الخاصة بنوع الروضة %) 50
 :فراد العینة حسب سنوات الخبرة للمعلمةتوزیع أ

 توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة للمعلمة) 3(الجدول رقم 
  النسب المئویة  التكرارات  سنوات الخبرة للمعلمة

 %62.3 495 سنوات 5 من أقل
 %20.9 166  سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5 من

 %16.8 133 سنوات 10 من أكثر
 %100 794  الدرجة الكلیة
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 توزیع أفراد العینة حسب سنوات الخبرة للمعلمة) 2(الشكل رقم 

یتبین من الجدول السابق أن أكبر نسبة حصل علیها توزیـع أفـراد العینـة حـسب 
،  )سـنوات 5 مـن أقـل(والخاصـة بـسنوات الخبـرة %) 62.3(سـنوات الخبـرة للمعلمـة هـي 

،  )سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5 من(الخاصة بسنوات الخبرة %) 20.9(ویلیها نسبة 
  ).سنوات 10 من أكثر(الخاصة بسنوات الخبرة %) 16.8(وجاءت أقل نسبة وهي 

  :للمعلمة توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي
  للمعلمة توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي) 4(الجدول رقم 

  النسب المئویة  راراتالتك  للمعلمة المؤهل العلمي
 %4.4 35  ثانوي
 %7.9 63  دبلوم

 %83.2 661  بكالوریوس
 %4.4 35  ماجستیر

 %100 794  الدرجة الكلیة
  
  

             
 توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي للمعلمة) 3(الشكل رقم 
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یهـا توزیـع أفـراد العینـة حـسب یتبین من الجـدول الـسابق أن أكبـر نـسبة حـصل عل
،  ویلیهــا نــسبة )بكــالوریوس(الخاصــة بالمؤهــل ) %83.2(المؤهــل العلمــي للمعلمــة هــي 

ثـانوي،  (،  وجاء في الترتیـب كـل مـن المؤهـل العلمـي )دبلوم(والخاصة بالمؤهل ) 7.9%(
  ). %4.4(ونستبهم ) وماجستیر

  :توزیع أفراد العینة حسب التخصص
 ع أفراد العینة حسب التخصصتوزی) 5(الجدول رقم 
  النسب المئویة  التكرارات  التخصص

 %86.8 689  متخصصة في ریاض األطفال
 %13.2 105  غیر متخصصة في ریاض األطفال

 %100 794  الدرجة الكلیة
  

  
  توزیع أفراد العینة حسب التخصص) 4(الشكل رقم 

بـر نـسبة حـصل علیهـا توزیـع أفـراد العینـة حـسب یتبین من الجـدول الـسابق أن أك
،  وجـاءت )متخصـصة فـي ریـاض األطفـال(الخاصة بتخـصص %) 86.8(التخصص هي 

غیــر متخصـــصة فـــي ریـــاض (الخاصــة بمجـــاالت تخـــصص %) 13.2(أقــل نـــسبة وهـــي 
  ). األطفال

  : ٕ الدراسة واجراءات التحقق من صدقها وثباتهاةأدا
ف عن دور القصص في تنمیة التفكیـر اإلبـداعي قامت الباحثة ببناء استبانة للكش

  .لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات
  ):االستبانة(وصف أداة الدراسة 

  :لقد احتوت االستبانة في صورتها النهائیة على جزأین رئیسیین هما
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عبارة عن بیانات أولیة عن عینة الدراسة تتمثل في المعلومـات الدیموغرافیـة : الجزء األول
  :ملوتش

  أهلي،  حكومي(نوع الروضة ویشتمل على.( 
  سـنوات إلـى أقـل مـن 5 سـنوات،  مـن 5أقـل مـن (سنوات الخبرة للمعلمة ویشتمل علـى 

 ). سنوات10 سنوات،  أكثر من 10
  ثانوي،  دبلوم،  بكالوریوس،  ماجستیر(المؤهل الدراسي للمعلمة وتشتمل على.( 
  ال،  غیـر متخصـصة فـي ریـاض متخصـصة فـي ریـاض األطفـ(التخصص ویـشتمل علـى

 ).األطفال
عبـارة موزعـة علـى ) 24(یحتوي على محـاور االسـتبانة،  فهـو یتكـون مـن : الجزء الثاني

  :ثالثة محاور وهم
  ).8(إلى العبارة رقم ) 1(ویتكون من العبارة رقم : القصص: المحور األول
  ).18(ى العبارة رقم إل) 9(ویتكون من العبارة رقم : التفكیر اإلبداعي: المحور الثاني
إلـى العبـارة رقـم ) 18(ویتكون من العبارة رقم : القصة وعالقتها بالتفكیر اإلبداعي: المحور الثالث

)24.(  
لتصحیح ) موافق،  محاید،  غیر موافق(ولقد تم استخدام مقیاس لیكرت الثالثي 

  ).3(،  موافق )2(،  محاید )1(أداة الدراسة حیث تعطي االستجابة غیر موافق 
ًعبارة وتم توزیعها وفقا للمحـاور ) 24(وتم تحدید عبارات االستبانة المكونة من 

معلمـة لتحدیـد صـدق وثبـات ) 30(المحددة،  وتطبیقها على عینة استطالعیة مكونـة مـن 
  .األداة

  :صدق األداة وثباتها
  :القسم األول صدق األداة

  :صدق المحكمین-
اء عباراتهــا،  وعرضــها علــى مجموعــة مــن بعــد االنتهــاء مــن إعــداد االســتبانة وبنــ

المحكمــین المختــصین للتحقــق مــن مــدى فاعلیــة األداة وتحقیقهــا ألهــدف الدراســة،  وذلــك 
للتأكد من مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها بالمحور الذي تنتمي إلیه،  ومدى وضوح كل 

 أجلــه،  عبــارة وســالمة صــیاغتها اللغویــة ومالءمتهــا لتحقیــق الهــدف الــذي وضــعت مــن
واقتراح طرق تحسینها وذلك بالحذف أو باإلضافة أو إعادة الصیاغة أو غیر مـا ورد ممـا 

  .ًیرونه مناسبا
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وبعد استعادة النسخ المحكمة من المحكمین وفي ضوء اقتراحـات بعـض المحكمـین 
ــي  ــارات ف ــم حــذف واعــادة صــیاغة بعــض العب ــة صــیاغة االســتبانة؛ حیــث ت ٕأعــادت الباحث

من الـسادة المحكمـون،  وبـذلك أصـبحت ) ٪80( فیما اتفق علیه أكثر من االستبانة وذلك
ــارة ) 24(االســتبانة فــي شــكلها النهــائي بعــد التأكــد مــن صــدقها الظــاهري مكونــة مــن  عب

  .مقسمة على ثالثة محاور
 : صدق االتساق الداخلي لمحاور الدراسة-

 درجـات كـل تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین
ــسبة للمحــور األول وهــو ــع محــاور االســتبانة،  فبالن ــة لجمی ــارة والدرجــة الكلی محــور ( عب

كانـت معـامالت ارتبـاط بیرسـون بـین درجـات كـل عبـارة والدرجـة الكلیـة للمحــور ) القـصص
ًجمیعهـــا دالـــة إحـــصائیا عنـــد مـــستوى داللـــة  -**832.(،  حیـــث تراوحـــت بـــین )0.01(ً

افر درجة عالیة من صدق االتساق الـداخلي لعبـارات المحـور ،  مما یدل على تو)**958.
تراوحـت ) التفكیـر اإلبـداعي(للمحـور الثـاني وهـو اما بالنـسبة . القصص باالستبانة: األول

القــصة وعالقتهــا (،  وكانــت النتــائج للمحــور الثالــث )**962.-**806.(الــدرجات بــین 
مما یدل على توافر درجة عالیة من ) **966.-**851.(الدرجات بین ) بالتفكیر اإلبداعي

  .صدق االتساق الداخلي لعبارات المحاور الثالثة
  القسم الثاني ثبات أداة الدراسة

تــم حــساب معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا لجمیــع المحــاور مــع الدرجــة الكلیــة وكانــت 
جـاءت بقـیم عالیـة؛ حیـث ) القـصص(النتائج وتبین أن قیم معامالت الثبات للمحور األول 

،  وبلغـت قیمـة )973.-967.(القصص بین : راوحت قیم معامالت الثبات للمحور األولت
التفكیــر (؛ أمــا بالنــسبة للمحــور الثــاني )973.(معامــل الثبــات الكلــي للمحــور باالســتبانة 

-973.(كانــت قــیم معــامالت الثبــات ذات قــیم عالیــة حیــث تراوحــت القــیم بــین ) االبــداعي
؛ كمـا ظهـرت قـیم )977.(ثبـات الكلـي للمحـور باالسـتبانة ،  وبلغت قیمة معامل ال)978.

- 961.(بین ) القصة وعالقتها بالتفكیر اإلبداعي(معامالت الثبات لعبارات المحور الثالث 
؛ وتــشیر هــذه القــیم مــن )970.(،  وبلغــت قیمــة معامــل الثبــات الكلــي للمحــور )973.

 االعتمـاد علـى نتائجهـا والوثـوق ٕمعامالت الثبات إلى صالحیة االستبانة للتطبیق وامكانیة
  . بها
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  : األسالیب اإلحصائیة
بناء على طبیعـة الدراسـة واألهـداف التـي سـعت الباحثـة إلـى تحقیقهـا،  تـم تحلیـل 

واستخراج النتائج ) spss(البیانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
  :ًوفقا لألسالیب اإلحصائیة التالیة

 ًللتعـــرف علـــى خـــصائص أفـــراد عینـــة الدراســـة وفقـــا للبیانـــات : ات والنـــسب المئویـــةالتكـــرار
 .الدیموغرافیة ألفراد عینة الدراسة

 لحـساب متوسـطات عبـارات االسـتبیان وكـذلك : المتوسطات الحسابیة واالنحرافـات المعیاریـة
 .الدرجات الكلیة لمحاور االستبانة بناء على استجابات أفراد عینة الدراسة

 لحساب االتساق الداخلي: مل ارتباط بیرسونمعا. 
 لحساب الثبات لعبارات االستبانة: معامل كرونباخ ألفا. 
  تحلیــل التبــاین األحــادي)One Way ANOVA :( لحــساب الفــروق اإلحــصائیة بــین

 .استجابات أفراد عینة الدراسة
 اختبــار)scheffe :(ــرا ــین اســتجابات أف ــى اتجــاه الفــروق اإلحــصائیة ب ــة للتعــرف عل د عین

 .الدراسة
  اختبار)T-test( :لحساب الفروق اإلحصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة. 
 وذلك لوصف المتوسط الحـسابي لالسـتجابات علـى كـل عبـارة ومحـور علـى : معادلة المدى

 :النحو التالي
،  )2(،  محایـد )1(تم تحدید درجـة االسـتجابة بحیـث یعطـي الدرجـة غیـر موافـق 

  :،  ویتم تحدید درجة التحقق لكل محور بناء على ما یلي)3(موافق 

    0.67 = = =طول الفئة 

  .)ضعیفة( تمثل درجة استجابة 1.67 إلى أقل من 1من  
  ).متوسطة( تمثل درجة استجابة 2.34 إلى أقل من 1.67من 
 ).عالیة( تمثل درجة استجابة 3 إلى أقل من 2.34من 
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  :نتائج الدراسة ومناقشتها
مـا مـستوى توظیـف : نتائج اإلجابة عن السؤال األول الـذي نـص علـى مـا یلـي

 معلمات الروضة للقصة في العملیة التعلیمیة من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عـن هـذا الـسؤال تـم صـیاغة الفـرض األول للدراسـة الـذي نـص علـى مـا 

قصة في العملیة التعلیمیة من وجهة یوجد مستوى مرتفع توظیف معلمات الروضة لل: یلي
 . نظرهن

ــم حــساب المتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري  ــق مــن هــذا الفــرض ت وللتحق
ًالقــصص،  ومــن ثــم ترتیــب هــذه العبــارات تنازلیــا حــسب المتوســط : لعبـارات المحــور األول

  :الحسابي لكل عبارة،  ویبین ذلك الجدول التالي
ابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد العینة حول المتوسطات الحس) 6(جدول رقم ال

  ةالتعلیمیمستوى توظیف معلمات الروضة للقصة 
  موافق  محاید  غیر موافق    العبارة  درجة االستجابة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

درجة 
  االستجابة

  عالیة  7 601. 2.59 64.7 29.3 5.9 %  .ًأقرأ القصص یومیا لألطفال 1 514 233 47 ك

أنوع في القصص التي أقرئها   2 700 78 16 ك
 عالیة 2 400. 2.86 88.2 9.8 2.0 %  .لألطفال

  عالیة 5 606. 2.63 69.8 23.6 6.7 %.أقدم أنشطة بعد قراءة القصة  3 554 187 53 ك
أناقش األطفال حول موضوع   4 708 66 20 ك

 عالیة  1 408. 2.87 89.2 8.3 2.5 %  .هاء منهاالقصة بعد االنت
أسمح لألطفال بالتغییر في   5 608 134 52 ك

  عالیة 4 584. 2.70 76.6 16.9 6.5 %  .أحداث القصة
أسمح لألطفال بتألیف   6 685 82 27 ك

  عالیة  3 458. 2.83 86.3 10.3 3.4 %  .قصصهم الخاصة
ألطفال قصص النهایات أقرأ ل  7 538 179 77 ك

  عالیة  8 662. 2.58 67.8 22.5 9.7 % .المفتوحة
أسأل األطفال أسئلة مثیرة   8 590 115 89 ك

  عالیة  6 676. 2.63 74.3 14.5 11.2 %  .للتفكیر في منتصف القصة
  عالیة -- 318. 2.71  الدرجة الكلیة



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -97-

ى توظیـف معلمـات الروضـة للقـصة التعلیمیـة یتبین من الجـدول الـسابق أن مـستو
ـــاري )2.71(،  وبمتوســـط حـــسابي قـــدرة )عالیـــة(جـــاء بدرجـــة اســـتجابة  ،  وانحـــراف معی

ـــة لعبـــارات المحـــور األول)318.( ـــین : ،  بینمـــا تراوحـــت االنحرافـــات المعیاری القـــصص ب
 وهي قیم منخفضة ممـا یـدل علـى تجـانس آراء أفـراد عینـة الدراسـة نحـو) 676.-400.(

  .تلك العبارات
وفي ضوء النتیجة السابقة یـتم قبـول الفـرض األول للدراسـة،  ویمكـن تفـسیر هـذه 
النتیجة في ضوء اهتمام المعلمات بالقصة القصیرة و یتضح ذلك عبر قراءتها بصورة شبه 
دوریــة لألطفــال مــع التنویــع فیهــا لكــي تحقــق العدیــد مــن األهــداف التربویــة لألطفــال مثــل 

ل قیم المجتمع ومفاهیمه إلى األطفـال وقیامهـا بتنمیـة العدیـد مـن الوظـائف اإلسهام في نق
  .اللغویة واالتصالیة لألطفال

أن القـصص واألناشـید ) م2017بوختـاش، (ًویتفـق ذلـك جزئیـا مـع مـا تـشیر إلیـه 
 من الوسائل الثقافیة األساسیة المقدمة للطفل في الروضة،  لما لهـا مـن دوالمسرحیات تع

ة في غایة األهمیة لتنشئة الطفل تنشئة صالحة من كافة النواحي،  كما تتفق أهداف تربوی
ان القـصص لهــا دور حیـوي فــي نمـو وتطــور األطفــال ) 2010الجــراره، (بـشكل كبیــر مـع 

أن القـصة ) 2017القناوى و آخـرون، (وتساعد على رفع مستوى ثقتهم ویؤكد على ذلك 
 . یم والمبادئ الصحیحةتحتل المنزلة األولى لتنشئة الطفل على الق

مــا مــدى إســهام : نتــائج اإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني الــذي نــص علــى مــا یلــي
 معلمات الروضة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى األطفال من وجهة نظرهن؟

لإلجابة عن هذا السؤال تـم صـیاغة الفـرض الثـاني للدراسـة حیـث نـص علـى مـا 
فـي تنمیـة التفكیـر اإلبـداعي لـدى األطفـال مـن یوجد إسهام مرتفع لمعلمـات الروضـة : یلي

 .وجهة نظرهن
ــم حــساب المتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري  ــق مــن هــذا الفــرض ت وللتحق

مدى إسهام معلمات الروضة في تنمیـة التفكیـر اإلبـداعي لعبارات المحور الثاني الخاص بـ
ط الحـسابي لكـل عبـارة،  ً،  ومن ثم ترتیـب هـذه العبـارات تنازلیـا حـسب المتوسـلدى األطفال

  :ویبین ذلك الجدول التالي
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 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد العینة حول) 7(جدول رقم ال
  مدى إسهام معلمات الروضة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى األطفال

  العبارة  درجة االستجابة

  موافق  محایدغیر موافق  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ب ترتی
  العبارة

درجة 
  االستجابة

أسمح لألطفال بتخطیط  9 381 245 168 ك
  متوسطة  10 788. 2.27 48.0 30.9 21.2 %  .الجدول الیومي

 حل فرصة لألطفال أتیح  10 557 194 43 ك
 عالیة 7 581. 2.65 70.2 24.4 5.4 %  .بمفردهم مشاكلهم

 أثناء األطفال أيبر آخذ  11 653 113 28 ك
  عالیة 1 488. 2.79 82.2 14.2 3.5 %  .واللعب األنشطة

 بابتكار لألطفال أسمح  12 621 143 30 ك
 عالیة  5 516. 2.74 78.2 18.0 3.8 %  .وأنشطتهم ألعابهم

 تحتمل أسئلة األطفال أسأل  13 616 140 38 ك
  یةعال 6 542. 2.73 77.6 17.6 4.8 % .إجابة من أكثر

 657 106 31 ك
14  

أكبر إبداء األطفال من أطلب
 حول الحلول من عدد
  عالیة  2 495. 2.79 82.7 13.4 3.9 %  .للنقاش عرضها تم مشكلة

 الغیر األطفال أفكار أشجع  15 539 162 93 ك
  عالیة  9 694. 2.56 67.9 20.4 11.7 %  .مألوفة

 573 151 70 ك
16  

 القیام على طفالاأل أشجع
 غیر وتجارب بمشاریع

  عالیة  8 640. 2.63 72.2 19.0 8.8 %  .مقررة

 639 129 26 ك
17  

 لتدریب أنشطة  أصمم
 مهارات تنمیة على األطفال

  عالیة  4 492. 2.77 80.5 16.2 3.3 %  .اإلبداعي التفكیر

 649 117 28 ك
18  

 التفكیر مهارات تنمیة
 أحد هو يألطفال اإلبداعي

 تخطیط أثناء أهدافي
 .الوحدة

  عالیة  3 491. 2.78 81.7 14.7 3.5 %

  عالیة -- 334. 2.67  الدرجة الكلیة
یتبین من الجدول السابق أن إسهام معلمات الروضة في تنمیة التفكیر اإلبداعي 

،  وانحـراف )2.67(،  وبمتوسـط حـسابي قـدرة )عالیـة(لدى األطفال جاء بدرجـة اسـتجابة 
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ــارات المحــور الثــاني)334.(معیــاري  التفكیــر : ،  بینمــا تراوحــت االنحرافــات المعیاریــة لعب
وهي قیم منخفضة ممـا یـدل علـى تجـانس آراء أفـراد عینـة ) 788.-488.(اإلبداعي بین 

  .الدراسة نحو تلك العبارات
كـن عـزو ذلـك وفي ضوء النتیجة السابقة تم قبـول الفـرض الثـاني للدراسـة،  ویم

إلى إدراك المعلمات أهمیة تحلي أطفال ریاض األطفال بمهارات التفكیر اإلبداعي وذلك لما 
ًلها من دور كبیر في توفیر حلول مبتكرة للمشكالت التي قد تواجه الطفل حالیا أو مستقبال  ً
ٕفــي الحیــاة الیومیــة،  واســهامها فــي تــوفیر العدیــد مــن البــدائل للخــروج مــن المــشكالت 

مختلفـة وزیـادة اإلنجــاز وتحـسین األداء لـذا فــإن المعلمـة تـسعى إلــى تـوفیر بیئـة محفــزة ال
لإلبداع لألطفال في مرحلة الروضة كما تسعى لتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدیهم عبر 

إثراء العملیة التعلیمیة بالعدید من األنشطة التي تسهم في تنمیة التفكیر اإلبداعي لـدیهم،  
ان البیئـة الفیزیقیـة،  محتـوى ) 2010الحـالق،  (و ) 2012المـشرفي، ( مـع ویتفق ذلـك

المنهج الدراسي،  اسلوب التدریس و األنشطة المقدمـة لألطفـال سـواء باألركـان التعلیمیـة 
او فــي فتــرة اللعــب بالخــارج جمیعهــا عوامــل مــساعده علــى تنمیــة التفكیــر االبــداعي لــدى 

عداد المعلم أیضا من العوامل المساعدة على تنمیة أن إ) 2012فخري، (كما یؤكد . الطفل
ان ) 2014عطیفـي،  (ومـن منحـى أخـر یـرى . هذا النوع من التفكیر لدى أطفال الروضـة

ــل ینمــى  ــة  یقــدم للطف ــة كنــشاط مــن االنــشطة التعلیمی حتــى اســتخدام األلعــاب االلیكترونی
أن ) 2010فـالح،  (عـه مهارات التفكیر االبداعي لدى أطفـال مـا قبـل المدرسـة،  ویتفـق م

البرامج التدریبیة الخاصة باأللعاب الحركیـة والتربویـة والحركیـة التربویـة تـسهم فـي تنمیـة 
 ..بعض قدرات التفكیر اإلبداعي لدى أطفال الروضة

من أن التفكیر اإلبداعي ) م2013حوراني،  (ًویتفق ذلك جزئیا مع ما أشار إلیه 
عطیفــي، ( بهــا فــي ریــاض األطفــال،  وكــذلك أكــد  مــن المهــارات التــي یجــب االهتمــامدیعــ

ن تشجیع األطفال على االبداع بشكل عام یجب ان یكـون خـالل مرحلـة الطفولـة أ) 2014
  .المبكرة لیكون ذو جدوى

نتــائج اإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث الــذي نــص علــى مــا یلــي مــا مــدى إســهام 
لروضـة مـن وجهـة توظیف القصة التعلیمیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لطفـل ا

  نظر المعلمات؟
لإلجابة عـن هـا الـسؤال تـم صـیاغة الفـرض الثالـث للدراسـة حیـث نـص علـى مـا 

یوجد دور مرتفع لتوظیف القصة التعلیمیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لطفل الروضة : یلي
  .من وجهة نظر المعلمات
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ــم حــساب المتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــ ــق مــن هــذا الفــرض ت اري وللتحق
 فـي تنمیـة التفكیـر توظیـف القـصة التعلیمیـة لعبارات المحور الثالث الخاص بـمدى إسـهام

ً المعلمـات،  ومـن ثـم ترتیـب هـذه العبـارات تنازلیـا اإلبداعي لطفل الروضة مـن وجهـة نظـر
  :حسب المتوسط الحسابي لكل عبارة،  ویبین ذلك الجدول التالي

 نحرافات المعیاریة الستجابات أفراد العینة حولالمتوسطات الحسابیة واال) 8(جدول رقم ال
مدى إسهام توظیف القصة التعلیمیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي (المحور الثالث عبارات 

  )لطفل الروضة من وجهة نظر المعلمات
  موافق  محایدفقغیر موا    العبارة  درجة االستجابة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

ترتیب 
  العبارة

درجة 
  االستجابة

 718 52 24 ك
19 

 إثراء في القصة تساعد
 على وقدرته الطفل خیال

  عالیة  1 413. 2.87 90.4 6.5 3.0 %  .اإلبداع

 702 69 23 ك
20  

 القصة مواضیع تنوع
 التفكیر تنمیة في تساعد

 عالیة 2 427. 2.86 88.4 8.7 2.9 %  .األطفال لدى اإلبداعي

 694 75 25 ك
21  

 المفتوحة األسئلة تساعد
تنمیة في القصة نهایة في

 لدى اإلبداعي التفكیر
  .األطفال

  عالیة 4 443. 2.84 87.4 9.4 3.1 %

 684 88 22 ك
22  

المصاحبة األنشطة تساعد
 التفكیر تنمیة في للقصة

 عالیة  5 441. 2.83 86.1 11.1 2.8 %  .األطفال لدى اإلبداعي

 704 71 19 ك
23  

 القصة عرض طریقة تنوع
 التفكیر تنمیة في یساعد

  عالیة 3 408. 2.86 88.7 8.9 2.4 % .األطفال لدى اإلبداعي

 680 92 22 ك
24  

 العربیة اللغة تساعد
 القصة سرد في المبسطة

اإلبداعي التفكیر تنمیة في
  .األطفال لدى

  عالیة  6 445. 2.83 85.6 11.6 2.8 %

  عالیة -- 310. 2.85  جة الكلیةالدر
القصة وعالقتها بالتفكیر اإلبداعي : یتبین من الجدول السابق أن المحور الثالث

ـــاري )2.85(،  وبمتوســـط حـــسابي قـــدرة )عالیـــة(جـــاء بدرجـــة اســـتجابة  ،  وانحـــراف معی
القـصة وعالقتهــا : ،  بینمـا تراوحـت االنحرافـات المعیاریـة لعبــارات المحـور الثالـث)310.(
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وهي قیم منخفضة مما یدل على تجانس آراء أفراد ) 445.-408.(بالتفكیر اإلبداعي بین 
  .عینة الدراسة نحو تلك العبارات

وفــي ضــوء مــا ســبق تــم قبــول الفــرض الثالــث للدراســة،  ویمكــن عــزو النتیجــة 
الــسابقة أن القــصة قــد أســهمت بــشكل كبیــر فــي تنمیــة اإلبــداع لــدى األطفــال حیــث أثــرت 

لحیاتیة كما أسهمت في إشراك األطفال في مواقف القصة ومساعدتهم على إیجاد خبراتهم ا
حلول للمشكالت التي تواجه أبطالها والوصول إلـى حـل المـشكلة ممـا أنعكـس بـشكل كبیـر 

ــدیهم،  وأكــد علــى هــذه النتیجــة  حــین اســتخدم ) 2011بــشارة، (علــى التفكیــر اإلبــداعي ل
االبـداعي لطفـل الروضـة وكانـت النتیجـة فعالـه فـي برنامج القصة لتنمیـة مهـارات التفكیـر 

مع هذه النتیجة حیـث یـرى أن ) 2012المشرفي، (كما اتفق . استخدام القصة مع األطفال
إعطاء األطفال فرص لنسج القصص عامل مـن عوامـل تنمیـة اإلبـداع عنـد األطفـال،  كمـا 

ــرى   علــى التخیــل أن طفــل الروضــة لدیــه القــدرة)  2001حكــیم،  (و) 2000بــدران،  (ی
ــرى  واالبتكــار مــن خــالل قــص القــصة وتمثیــل احــداثها ینمــي لدیــه القــدرات االبداعیــة و ی

ان القصص الدینیة وخاصة القرآنیة من محفزات ) 2015الرشیدي،  (و) 2013الزعبي، (
ًویتفق ذلـك جزئیـا مـع . التفكیر االبداعي عند طفل الروضة وتساعد في رفع مستواه لدیهم

من أن دور مؤسسات ریاض األطفال توفیر بیئة تتـسم ) م2010میلباري، (ما أشارت لیه 
ً ســنوات یكـون خیــال الطفــل مطلقـا متمیــزا بالخــصوبة،  6-3بالحریـة،  ففــي هـذه المرحلــة  ً

فإذا منحه الكبار حریة اللعـب والحركـة والتعبیـر،  فـإن الطفـل یبـدع ویبتكـر لنفـسه حلـول،  
  . وبذلك ینمي لدیه مهارات التفكیر

ــى مــا یلــي ــذي نــص عل ــع ال ــسؤال الراب ــة عــن ال ــأثیر : نتــائج اإلجاب مــا مــدى ت
فـي رؤیـة ) التخـصص/ المؤهل الدراسي/ سنوات الخبرة/ نوع الروضة(متغیرات 

  المعلمات لدور القصص في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي؟
لإلجابة عن هـذا الـسؤال تـم صـیاغة الفـرض الرابـع للدراسـة الـذي نـص علـى مـا 

فـي ) التخصص/ المؤهل الدراسي/ سنوات الخبرة/ نوع الروضة(یوجد تأثیر لمتغیرات  :یلي
  .رؤیة المعلمات لدور القصص في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي

،  واختبار تحلیل التباین )T-test(وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار 
 :،  على النحو التالي)One Way Anova(األحادي 
  : اإلحصائیة باختالف متغیر نوع الروضةالفروق

ًللتعرف على الفروق اإلحصائیة تبعـا لمتغیـر نـوع ) T-test(تم استخدام اختبار 
  :الروضة على النحو التالي
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،  لداللة الفروق بین )ت(المتوسطات،  واالنحرافات المعیاریة،  وقیم ) 9(الجدول رقم 
  لمتغیر نوع الروضةًآراء أفراد العینة حول محاور الدراسة وفقا 

نوع   المحاور
االنحراف   المتوسط  العدد  الروضة

  المعیاري
) ت(قیمة

  المحسوبة
درجات 
  الحریة

مستوى 
  الداللة  الداللة

المحور  287. 2.74 401 حكومي
: األول

 347. 2.69 393 أهلي  القصص
  دال  029. 792 2.185

المحور  314. 2.69 401 حكومي
: الثاني

التفكیر 
  اإلبداعي

 351. 2.65 393 أهلي
  دال  047. 792 1.986

المحور  265. 2.89 401 حكومي
: الثالث

القصة 
وعالقتها 
بالتفكیر 
  اإلبداعي

 345. 2.81 393 أهلي
  دال  000. 792 3.585

الدرجة  245. 2.76 401 حكومي
 306. 2.70 393 أهلي  الكلیة

  دال  005. 792 2.829

  :لجدول ما یليیتبین من نتائج ا
تعـزى لمتغیـر نـوع ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوي الداللـة 

ـــك فـــي  ـــاني: المحـــور األول(الروضـــة وذل ـــصص،  والمحـــور الث ـــر اإلبـــداعي،  : الق التفكی
باإلضافة إلى الدرجة الكلیة،  وجاءت ) القصة وعالقتها بالتفكیر اإلبداعي: والمحور الثالث

ویمكـن تفـسیر وجـود فـروق ذات داللـة . ة لصالح نوع الروضة الحكوميالفروق اإلحصائی
إحــصائیة بــین متوســط درجــات عینــة الدراســة فــي محــاور الدراســة لــصالح معلمــي ریــاض 
ــاض  ــة التــي توجههــا الحكومــة لتطــویر قطــاع ری ــى الجهــود الحكومی ــة إل األطفــال الحكومی

ت سـنویة مالئمـة للبـرامج التطویریـة،  األطفال بالمملكة العربیة السعودیة عبر إفراد میزانیـا
والمــشاركة فــي تطــویر بــرامج اكتــشاف األطفــال الموهــوبین وتقــدیم البــرامج المناســبة لهــم 
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وتأهیل المعلمات لمساعدتهم باإلضافة إلى التقویم المستمر لمعلمـات ریـاض األطفـال ممـا 
 .م األطفالینمي قدرة المعلمة على استخدام األسالیب التربویة الحدیثة في تعلی
 :الفروق اإلحصائیة باختالف متغیر سنوات الخبرة للمعلمة

للتعـرف علـي ) One Way Anova(تم استخدام اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي 
 :ًالفروق اإلحصائیة وفقا لمتغیر سنوات الخبرة للمعلمة ویوضح نتائجه الجدول التالي

للفروق في ) One Way Anova(" تحلیل التباین األحادي"نتائج ) 10(الجدول رقم 
  ً وفقا لمتغیر سنوات الخبرة للمعلمة محاور الدراسةإجابات مفردات عینة الدراسة حول

مجموع  مصدر التباین محاور
 مربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة
 168. 2 336. بین المجموعات

: المحور األول  101.  791  80.079 لمجموعاتداخل ا
 القصص

  --  793  80.415 المجموع
1.658 .191 

 314. 2 628. بین المجموعات
: المحور الثاني  111.  791  87.617 داخل المجموعات

 التفكیر اإلبداعي
  --  793  88.245 المجموع

2.834 .059 

 487. 2 973. بین المجموعات
  095.  791  75.014 داخل المجموعات

: المحور الثالث
القصة وعالقتها 
  --  793  75.987 المجموع  بالتفكیر اإلبداعي

5.132 .006 

 254. 2 508. بین المجموعات
 الدرجة الكلیة  077.  791  60.677 داخل المجموعات

  --  793  61.185 المجموع
3.312 .037 

  :یتبین من نتائج الجدول ما یلي
ــة إحــصائیة عنــد مــس ــة ال توجــد فــروق ذات دالل ــر ) 0.05(توي الدالل تعــزى لمتغی

ــي  ــاني: المحــور األول(ســنوات الخبــرة للمعلمــة وذلــك ف ــر : القــصص،  والمحــور الث التفكی
ــداعي ــر اساســي الهتمامهــا ) اإلب ــر غی ــرة المعلمــة متغی ــك أن خب  بقــراءةویمكــن تفــسیر ذل
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لكنها القصص او تنمیة التفكیر اإلبداعي  فمن الممكن أن تكون معلمة ذات خبرة قصیرة و
 .تقرأ القصص ألطفالها بطرق مختلفة ومبتكره

تعزى لمتغیر سنوات ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي الداللة 
باإلضـافة  )القـصة وعالقتهـا بـالتفكیر اإلبـداعي: المحـور الثالـث(الخبرة للمعلمة وذلك فـي 

م اسـتخدام اختبـار شـیفیه إلى الدرجة الكلیـة،  وللتعـرف علـى اتجـاه الفـروق اإلحـصائیة تـ
 :لسنوات الخبرة للمعلمة على النحو التالي

  اختبار شیفیه سنوات الخبرة للمعلمة) 11(الجدول رقم 
  سنوات الخبرة للمعلمة

المتوسط   العدد سنوات الخبرة للمعلمة المحاور
 5 من أقل  الحسابي

  سنوات

 5 من
 إلى سنوات

 10 من أقل
  سنوات

 من أكثر
  سنوات 10

 -     2.82 495  سنوات 5 من أقل
 أقل إلى سنوات 5 من

   -   2.87 166  سنوات 10 من
: محور الثالثال

القصة وعالقتها 
  بالتفكیر اإلبداعي

 *    - 2.91 133  سنوات 10 من أكثر
 -     2.72 495  سنوات 5 من أقل

 أقل إلى سنوات 5 من
  الدرجة الكلیة   -   2.72 166  سنوات 10 من

 *    - 2.79 133  نواتس 10 من أكثر
 :یتبین من نتائج الجدول ما یلي

تعزى لمتغیر سنوات ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي الداللة 
باإلضـافة ) القـصة وعالقتهـا بـالتفكیر اإلبـداعي: المحـور الثالـث(الخبرة للمعلمة وذلك فـي 

لمات التي لـدیهم سـنوات خبـرة إلى الدرجة الكلیة،  وجاءت الفروق اإلحصائیة لصالح المع
أكثـر (ویمكن تفسیر وجود فروق تعزى لمتغیر الخبرة لذوي الخبرة ).  سنوات10أكثر من (

إلى أن ذوي الخبرة األعلى قد لمسوا على مدار حیاتهم العملیة العدید من )  سنوات10من 
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 الروضـة ومنهـا االستراتیجیات التدریسیة وتأثیرها على أنماط التفكیر المختلفة لدى أطفـال
  .أسلوب القصة وتأثیره الملموس على التفكیر اإلبداعي

 :الفروق اإلحصائیة باختالف متغیر المؤهل الدراسي للمعلمة
للتعـرف علـي ) One Way Anova(تم استخدام اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي 

  :ول التاليًالفروق اإلحصائیة وفقا لمتغیر المؤهل الدراسي للمعلمة ویوضح نتائجه الجد
للفـروق فـي ) One Way Anova" (تحلیـل التبـاین األحـادي"نتـائج ) 12(الجـدول رقـم 

  ً وفقا لمتغیر المؤهل الدراسي للمعلمة محاور الدراسةإجابات مفردات عینة الدراسة حول

مجموع  مصدر التباین محاور
 مربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

 اإلحصائیة
 026. 3 078. بین المجموعات
:  األولالمحور  102.  790  80.337  داخل المجموعات

 القصص
  --  793  80.415 المجموع

.254 .858 

 078. 3 233. بین المجموعات
: المحور الثاني  111.  790  88.012 داخل المجموعات

 التفكیر اإلبداعي
  --  793  88.245 المجموع

.697 .554 

 192. 3 576. بین المجموعات
  095.  790  75.411 داخل المجموعات

 :المحور الثالث
القصة وعالقتها 
  --  793  75.987 المجموع  بالتفكیر اإلبداعي

2.011 .111 

 071. 3 213. بین المجموعات
 الدرجة الكلیة  077.  790  60.971 داخل المجموعات

  --  793  61.185 المجموع
.922 .430 

  :ائج الجدول ما یليیتبین من نت
ــة  ــة إحــصائیة عنــد مــستوي الدالل ــر ) 0.05(ال توجــد فــروق ذات دالل تعــزى لمتغی

التفكیـر : القـصص،  والمحـور الثـاني: المحـور األول(المؤهل الدراسـي للمعلمـة وذلـك فـي 
باإلضــافة إلــى الدرجــة  )القــصة وعالقتهــا بــالتفكیر اإلبــداعي: اإلبــداعي،  والمحــور الثالــث

مكن تفسیر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤهل في جمیع وی. الكلیة
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المحـاور والدرجـة الكلیــة إلـى أن جمیــع معلمـات ریـاض األطفــال قـد لمــسن األثـر المباشــر 
 .للقصة على تنمیة التفكیر اإلبداعي بغض النظر عن مؤهالتهن العلمیة

 :الفروق اإلحصائیة باختالف متغیر التخصص
ًللتعـــرف علـــى الفـــروق اإلحـــصائیة تبعـــا لمتغیـــر ) T-test(دام اختبـــار تـــم اســـتخ

  :التخصص على النحو التالي
،  لداللة الفروق بین )ت(المتوسطات،  واالنحرافات المعیاریة،  وقیم ) 13(الجدول رقم 

  ًآراء أفراد العینة حول محاور الدراسة وفقا لمتغیر التخصص

حراف االن  المتوسط  العدد  التخصص  المحاور
  المعیاري

) ت(قیمة
  المحسوبة

درجات 
  الحریة

مستوى 
  الداللة  الداللة

متخصصة في 
: المحور األول 319. 2.72 689 ریاض األطفال

غیر متخصصة في   القصص
 316. 2.67 105 ریاض األطفال

غیر   172. 792 1.366
  دال

متخصصة في 
: المحور الثاني 335. 2.68 689 ریاض األطفال

التفكیر 
غیر متخصصة في   اإلبداعي

 320. 2.61 105 ریاض األطفال
غیر   060. 792 1.883

 دال

متخصصة في 
: المحور الثالث 306. 2.85 689 ریاض األطفال

القصة وعالقتها 
بالتفكیر 
  اإلبداعي

غیر متخصصة في 
 335. 2.83 105 ریاض األطفال

غیر   605. 792 518.
 دال

ي متخصصة ف
 279. 2.74 689 ریاض األطفال

غیر متخصصة في   الدرجة الكلیة
 266. 2.69 105 ریاض األطفال

غیر   108. 792 1.608
 دال

  :یتبین من نتائج الجدول ما یلي
ــة  ــة إحــصائیة عنــد مــستوي الدالل ــر ) 0.05(ال توجــد فــروق ذات دالل تعــزى لمتغی

كیـــر اإلبـــداعي،  التف: القـــصص،  والمحـــور الثــاني: المحــور األول(التخــصص وذلـــك فـــي 
ویمكـن . باإلضافة إلى الدرجـة الكلیـة) القصة وعالقتها بالتفكیر اإلبداعي: والمحور الثالث

عزو ذلك إلى أن طریقة توظیف القصص في تنمیة التفكیر اإلبداعي على الرغم من أثرهـا 
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برتها الكبیر إال أنها بسیطة في استخدامها وتعود بشكل أكبر إلى ثقافة المعلمة وذكائها وخ
 .العملیة أكثر من التعمق في الدراسة المتخصصة لطفل الروضة

وفي ضوء النتائج السابقة تـم قبـول الفـرض الرابـع بـصورة جزئیـة فـي النقـاط التـي 
 .أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات عینة الدراسة

  :توصیات الدراسة
 عودیة علــى اســتراتیجیات تــدریب معلمــات ریــاض األطفــال بالمملكــة العربیــة الــس

التــدریس الحدیثــة مثــل اســتراتیجیات التــدریس بالقــصص ولعــب األدوار ومــسرحة 
 . المناهج

 إثراء مناهج ریاض األطفال بالعدید من األنشطة المختلفة مثل كتابة القصص. 
  وضع آلیة إللزام ریاض األطفال األهلیة علـى تقـدیم بـرامج وأنـشطة تنمـي التفكیـر

 .تكاري لدى األطفالاالبداعي واالب
  تقدیم حوافز لمعلمات ریاض األطفال الالتـي یـسهمن فـي تنمیـة التفكیـر اإلبـداعي

 .لألطفال
 عمل مسابقات لمعلمات ریاض األطفال عن كتابة قصص األطفال. 
  إیفــاد العدیــد مــن المعلمــات المتمیــزات فــي ریــاض األطفــال إلــى العدیــد مــن الــدول

ستراتیجیات وأسالیب تربویة حدیثة لتنمیـة تفكیـر األجنبیة للتدریب على استخدام إ
 .األطفال

  تضمین برامج إعداد معلمات ریاض األطفال في مرحلة ما قبل الخدمة بالعدید من
 .األنشطة التي تساعدهم على تنمیة التفكیر اإلبداعي لألطفال

 :الدراسات المقترحة
 لتفكیر اإلبداعي لدى عمل دراسات مستقبلیة عن دور األلعاب التربویة في تنمیة ا

 .طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات
  عمل دراسات مـستقبلیة عـن فاعلیـة اسـتخدام قـصص األطفـال فـي تنمیـة مهـارات

 . االتصال لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات
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