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أثر استخدام القصة فـي تنـمية بعض مهارات التعلم الالزمة
ألطفال الروضة فـي القرن احلادي والعشرين)))

د. هدى إبراهيم عىل عىل
مدرس مناهج وطرق تدريس رياض األطفال – قسم املناهج وطرق التدريس

كلية الرتبية – جامعة حلوان- جمهورية مرص العربية

املخلص:
التعلم  القصة )الخياىل والواقعى( عىل تنمية مهارات  أنماط  أثر استخدام  إىل قياس  البحث  هدف هذا 
الالزمة لطفل الروضة بالقرن الحادي والعرشين، تكونت عينة البحث من )64( طفالً من أطفال املستوى الثانى 
رياض األطفال، تم توزيعهم عشوائياً إىل مجموعتني إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم استخدام بطاقة 
مالحظة سلوكيات األطفال يف املهارات الفرعية ملهارات التعلم الالزمة للقرن الحادي والعرشين، وتوصل البحث 
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطى درجات أطفال املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق 
البعدى لبطاقة مالحظة مهارات التعلم ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين )إعداد الباحثة( لصالح 
املجموعة التجريبية ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطى درجات أطفال املجموعة التجريبية يف 
التطبيقني القبيل والبعدى لبطاقة مالحظة مهارات التعلم ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين )إعداد 

الباحثة( لصالح التطبيق البعدي.
الكلمات املفتاحية: القصة، أطفال الروضة، مهارات التعلم، مهارات القرن الحادي والعرشين.

 The effect of using the story on developing some of the learning skills necessary
for kindergarten children in the 21st century

Hoda Ebrahim Ali Ali
 Lecturer of curricula and teaching methods of kindergarten - Department of Curricula and Teaching

Methods - Faculty of Education - Helwan University - Egypt
Abstract:

The present study aimed at measuring the effect of varying story types on developing learning 
skills required for kindergarteners in the 21st century. The study’s sample consisted of (64) children 

used Observation sheet of the sub learning skills of the 21st century required for kindergarteners The 
results of the study showed that there was statistically significant difference between the mean score 
of the control group and the experimental group on the post- application of Observation sheet of the 
sub learning skills of the 21st century required for kindergarteners in favour of the experimental group.
There was statistically significant difference between the mean score of the experimental group on the 
pre- and post- application of Observation sheet of the sub learning skills of the 21st century required for 

Key words: story, kindergarten children, learning skills, 21st century skills.
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املقدمة:
لقد استهل القرن الحادي والعرشون إطاللته بمتغريات جذرية طرحت العديد من التحديات عىل النظم 
الرتبوية، فكيف الوصول إىل التوازن بني حق الطفل يف االستمتاع بطفولته، وواجب الرتبية يف تعليمه، ومحاولة 
تحقيق التوافق بني الخربات الحياتية األساسية والكم املعريف الالزم لبداية حياة الطفل، وبني األنشطة الرتبوية 
لرتسيخ هذه املعلومات وتحويلها إىل مهارات وقدرات، وكيف يمكن أن نجمع بني املهارات األساسية ومتطلبات 

عرص جديد .

للتعلم  أساليب جديدة ومهارات  يفكروا يف  أن  التعليم  واملهتمني بشؤون  الرتبويني  ومن هنا كان عىل 
والتعليم تتناسب مع هذه التحديات كأساس لتطوير التعليم يف جميع مراحله، لذا أصبح هناك رضورة حتمية 
أن يتحول التعليم من مجرد الحفظ والتلقني إىل تعلم إيجابي يتعلم فيه الطفل كيف يتعلم وكيف يفكر، وذلك 

لرتسيخ وتدعيم املهارات األساسية يف إنسان املستقبل . 

فلم تعد النظرة إىل األطفال عىل أنهم مستقبلون للمعلومات بل أصبح األطفال ناشطني يف تنظيم وبناء 
واكتساب املعارف وربطها باملعارف السابقة لديهم وذلك من أجل بناء معارف أكثر استقراراً واستمراراً، ومن 

هنا أصبح تنمية مهارات التعلم من أهم املوضوعات يف مجال التعليم األكاديمى )رشوان،2010(.

فكل طفل يحتاج إىل مهارات تعلم عديدة لكن النجاح يف القرن الحادي والعرشين يحتاج ملهارات تعلم 
مختلفة، لذا فقد حدد اإلتحاد األوروبى مجموعة مهارات أساسية رضورية للطفل، واعتمد اليونسكو مهارات 

التعلم بدل التعليم لرضورة بناء املعرفة واملهارات الالزمة لها )الجزائرى ،2009(.

التى تقدم نوعية  التعلم الالزمة للقرن الحادي والعرشين من أهم االتجاهات املعارصة  وتعد مهارات 
متميزة من التعلم وقد أشار )Megan ,2008( إىل أن تنمية مهارات التعلم تكسب األطفال مجموعة أساسية 
النتائج حني تبدأ يف سن مبكرة وتمتد لفرتة  الحياة وتؤدي أفضل  النجاح يف  التى لها تأثري عىل  املهارات  من 
طويلة بحيث تصبح تلك املهارات جزءاً أساسياً من سلوك األطفال، ومن ثم تصبح عادة التعلم تستخدم بصورة 

.)Megan, R. ,2008( .تلقائية يف مواقف التعلم املختلفة

مهارات  تنمية  عىل  التأكيد  إىل  تسعى  أن  ينبغي  الروضات  أن  إىل   )Karen,2008( دراسة  أشارت  وقد 
التعلم الالزمة للقرن الحادي والعرشين وذلك من خالل معلم كفء قادر عىل إمداد األطفال بمحتوى مرتبط 
بهذه املهارات، وأن يمنحهم فرصاً تعليمية تتضمن اتخاذ قرارات، حل مشكالت، إبداع وابتكار وتخيل وحب 

.)Karen ,A. ,2008( استطالع

وانطالقاً مما سبق تكمن أهمية تنمية مهارات التعلم لدى أطفال الروضة يف دفعهم ملعالجة القضايا 
وتوجيه قدرتهم نحو التفكري والنقد واالستنتاج والتأمل والحوار وتحويل الطفل من مجرد مشاهد لألحداث إىل 
االندماج فيها، وزيادة حيوية الطفل وجعله فاعالً ومخططاً ومغرياً ومشاركاً لتحقيق النجاح يف القرن الحادي 

والعرشين .

وتتعدد أساليب تنمية مهارات التعلم عرب املناهج، وذلك من خالل تشجيع املناقشات والحوارات، وتقديم 
القصص ومناقشتها، واستخدام املرشوعات، وتأييد العمل يف فريق، وتقديمه يف صورة شيقة تجذب االنتباه 

.)Beyer, 2003( وتثري الدافعية للتعلم

وتُعد القصة هي الوسيلة األوىل للتعلم منذ القدم، والتحدي العقيل األول الذي يقابل طفل الروضة، فمن 
التي  العالم، ومع القصة يمر الطفل بالخربة غري املبارشة  خالل القصة يبدأ الطفل يف فهم مايدور حوله يف 

تتجاوز حدود الزمان واملكان .

ويؤكد )بوكيت( عىل أن القصة هي أفضل األساليب لتنمية مهارات التعلم ويرجع ذلك إىل أن القصص 
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البديل  النموذج  فهي  قوي،  تركيب  خالل  من  ببعضها  املتصلة  األفكار  من  ومتشعبة  متداخلة  شبكات  ذات 
لعمليتي التعليم والتعلم )بوكيت، 2008(.

وتتعدد أنماط القصة ويصعب االعتماد عيل معيار واحد يف تحديدها؛ ويرجع ذلك إىل االختالف يف األسس 
إختالفات  وبينهم  واحدة،  بطريقة  يتعلمون  ال  األطفال  إن  وحيث  عليها،  تصنيفاتهم  الباحثون  يقيم  التي 
متعددة، لذا يعد التنويع يف أنماط قصص األطفال أفضل وسيلة يصل من خاللها األطفال إىل املعلومات واملهارت 

الالزمة للقرن الحادي والعرشين. 

اإلحساس باملشكلة:
هناك عدة دواع ومربرات أسهمت يف اإلحساس بمشكلة البحث وهي :

اأواًل: نتائج البحوث والدرا�ضات ال�ضابقة : 

1 - يف جمال مهارات التعلم الالزمة للقرن احلادي والع�ضرين :

أكدت العديد من البحوث والدراسات عىل أهمية إعداد األطفال للتعلم مدى الحياة عن طريق إمدادهم 
 Anderw &( ودراسة )Karen, 2009(بمجموعة من مهارات التعلم تؤهلهم للنجاح يف املستقبل مثل دراسة
Daniei,A,2009( كما أشارت دراسة )Uchida,1996( إىل أهمية مهارات العمل الجماعي واتخاذ القرار وتنمية 
املهارت اإلبداعية، ومهارات التفكري الناقد، وأوصت بأنه يجب تضمني هذه املهارات يف الربامج التعليمية وقد 
حددت دراسة )Lemke,2003( أربع مجموعات من املهارات للنجاح يف القرن الحادي والعرشين، وهي التفكري 

اإلبداعي والتواصل الفعال ومهارات العرص الرقمي.

2 - يف جمال ق�ض�ض االأطفال:

أكدت العديد من الدراسات عىل أهمية تضمني القصص يف مناهج رياض األطفال، حيث تسهم بشكل 
فعال يف تحقيقي أهداف التعلم، وتنمية مهارات التعلم الالزمة للقرن الحادي والعرشين مثل دراسة )سعيد، 
أكدت عىل  التي   )2000 )العربي،  االبتكاري، ودراسة  التفكري  تنمية  القصة يف  أكدت عىل دور  2007(، والتي 
أهمية الحكايات الشعبية يف تنمية االنتماء لدى األطفال وأوصت برضورة تجميع الحكايات الشعبية املنقحة يف 
كتاب وتوظيفها وتقديمها لألطفال، وأشارت دراسة )محمد،2009( إىل فعالية دراما الطفل يف تنمية مهارات 

التواصل لدى أطفال الروضة.

ثانيًا : االطالع على تو�ضيات املوؤمترات وامل�ضروعات العاملية : 

تم عقد العديد من املؤتمرات والتجارب العاملية يف مجال تطوير املنهج وقد أوصت بأهمية الرتكيز عىل 
»مهارات   .)2010( سوريا  يف  الدويل  املؤتمر  ومنها:  والعرشين،  الحادي  للقرن  الالزمة  التعلم  مهارات  تنمية 
الحادي  القرن  تنمية مهارات  أكد عىل رضورة  والذي  املستقبل«  الحارض قبل  بناء  الحادي والعرشين  القرن 
والعرشين بهدف مواجهة التغيري، والتكيف مع الجديد وامتالك مهارات التفكري العليا، مؤتمر »مهارات التعلم 
يف القرن الحادي والعرشين )2006(« يف شيكاغو والذي أوىص برضورة إكساب األطفال املهارات التي تمكنهم 

من التكييف مع املتغريات املجتمعية والتكنولوجية، حارضاً ومستقبالً.

ثالثًا : واقع اخلربة امليدانية للباحثة :

من خالل اشرتاك الباحثة يف االرشاف عىل الرتبية امليدانية لتخصص رياض األطفال، وإجراء مقابالت 
مع معلمات املرحلة تبني ما ييل :

- قلة املساحة الزمنية املخصصة للقصة يف الربنامج اليومي ألطفال الروضة .
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- قصور يف تنوع أنماط القصة، وضعف الرتكيز عىل مضمون القصة والعائد منها .

- قلة االهتمام بإكساب الطفل مهارات التعلم للقرن الحادي والعرشين.

مشكلة البحث :
املفاهيم  العديد من  بتقديم  الروضة  الخاصة بطفل  الرتبوية  والربامج  املناهج  اهتمام  الرغم من  عىل 
واملهارات والخربات املتنوعة، إال أنها تهتم بالجانب األكاديمي يف املرتبة األوىل، ويالحظ ضعف االهتمام بتنمية 
مهارات التعلم التي تكسبهم القدرة عىل التكيف مع التغيري ومواجهة مواقف الحياة التي يتعهدون لها، ومن 
جانب آخر ضعف االهتمام بالقصة يف الربنامج اليومي وقلة املساحة الزمنية املخصصة لها، مع قلة االستفادة 
من الهدف الرتبوي والقيم واملهارات املتضمنة بالقصة؛ لذا دعت الحاجة إىل استخدام القصة لتكون أسلوباً 

فعاالً يف تنمية مهارات التعلم الالزمة ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين.

أسئلة البحث:
1 - ما مهارات التعلم الالزمة ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين؟

2 - ما أثر استخدام القصة ) الخيالية والواقعية( عىل تنمية مهارات التعلم الالزمة ألطفال الروضة يف 
القرن الحادي والعرشين؟

فروض البحث :

1 - يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطى درجات أطفال املجموعتني التجريبية والضابطة يف 
التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة مهارات التعلم ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين )إعداد الباحثة( 

لصالح املجموعة التجريبية.

2 - يوجد فروق داللة إحصائية بني متوسطى درجات أطفال املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل 
والبعدى لبطاقة مالحظة مهارات التعلم ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين )إعداد الباحثة( لصالح 

التطبيق البعدى.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل : 

1 - استخالص قائمة بمهارات التعلم األساسية والفرعية الالزمة ألطفال الروضة .

2 - قياس أثر استخدام القصة )الخيالية والواقعية( عىل تنمية مهارات التعلم الالزمة ألطفال الروضة 
يف القرن الحادي والعرشين.

أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث بأنه قد يسهم يف : 

1 - توجيه أنظار معلمات رياض األطفال إىل أهمية األنشطة القصصية والتنوع يف أنماطها بما يتناسب 
مع االختالفات بني األطفال .

2 - توجيه أنظار القائمني عىل مناهج رياض األطفال إىل أهمية تنمية مهارات التعلم الالزمة للقرن 
الحادي والعرشين من خالل املناهج.
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3 - تحديد معايري اختيار القصص التي تسعى إىل تنمية مهارات التعلم لدى أطفال الروضة .

أداتا البحث:
- بطاقة مالحظة سلوكيات األطفال يف املهارات الفرعية ملهارت التعلم الالزمة للقرن الحادي والعرشين.

- قائمة معايري اختيار قصص األطفال ملرحلة الروضة.

حدود البحث:
- الحدود البرشية: اقترص تجريب هذا البحث عىل عينة من أطفال الروضة قوامها 64 طفالً وطفلة من 

أطفال املستوى الثانى تمثل مجموعتى البحث التجريبية والضابطة .

- الحدود املوضوعية: اقترص البحث الحاىل عىل استخدام نمطني للقصة وهما )الخيالية –الواقعية(.

- الحدود املكانية: تم التطبيق امليدانى يف إحدى الروضات التابعة لوزارة التعليم بمحافظة الخرج .

- الحدود الزمانية: تم التطبيق امليدانى خالل الفصل الدراىس الثانى للعام الدراىس 1439-1440هـ ملدة 
ثالثة أشهر.

التصميم التجريبي للبحث:

1 - متغريات البحث: 

)أ( املتغري املستقل: أنماط القصة .

 )ب( املتغري التابع: مهارات التعلم الالزمة ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين.

2 - نوع التصميم التجريبي:

استخدمت الباحثة يف هذا البحث التصميم شبه التجريبي ذي املجموعتني التجريبية والضابطة .

إجراءات البحث : 

تسري إجراءات البحث عىل النحو التايل : 

اأواًل : إعداد اإلطار النظري للبحث: وذلك من خالل اإلطالع عىل البحوث والدراسات واألدبيات الرتبوية 

التي تناولت: القصص يف رياض األطفال، ومهارات التعلم الالزمة للقرن الحادي والعرشين . 

ثانيًا: اختيار أنماط متنوعة من القصص وهي: )قصص الخيال – القصص الواقعية(.

ثالثًا: اإعداد اأداتي البحث :

- بطاقة مالحظة سلوكيات األطفال يف املهارات الفرعية ملهارات التعلم الالزمة للقرن الحادي والعرشين 
ألطفال الروضة وعرضها عىل مجموعة من املحكمني وضبطها وحساب الصدق والثبات .

املحكمني  من  مجموعة  عىل  وعرضها  الروضة  لطفل  املناسبة  القصة  اختيار  معايري  قائمة  إعداد   -
وضبطها وحساب الصدق والثبات.
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رابعًا: التجريب امليداين للبحث وي�ضمل :

- اختيار عينة البحث من أطفال الرياض من املستوى الثاني، بإحدى الروضات التابعة لوزارة التعليم 
بمحافظة الخرج .

- تقسيم عينة البحث إىل مجموعتني تجريبية وضابطة .

- التطبيق القبيل لبطاقة املالحظة عىل العينة املختارة )املجموعتني التجريبية والضابطة(.

- تنفيذ تطبيق القصص املختارة عىل أطفال املجموعة التجريبية عينة البحث .

- التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة عىل العينة املختارة )املجموعتني التجريبية والضابطة(.

- املعالجة اإلحصائية للبيانات والتوصل إىل النتائج وتفسريها .

مصطلحات البحث :
 Learning skills needed for 21St century مهارات التعلم الالزمة للقرن احلادي والع�ضرين

»هي تلك املهارات التي يحتاج املتعلمون إىل إتقانها وتنميتها لتحقيق النجاح والتواصل يف مجتمع القرن 
الحادي والعرشين، وتشمل مهارات التفكري اإلبداعي، والتفكري الناقد، املنطق التجريبي، حل املشكالت، مهارات 
االتصال، مهارات الوعي العاملي، التوجية الذاتي، العمل الجماعي، اتخاذ القرار، مهارات ما وراء املعرفة وحب 

.)Lemke, C. ,2003:26( »االستطالع

وتعرف إجرائياً عىل أنها تلك املهارات التي ينبغي أن يمتكلها أطفال الروضة ملواجهة الحياة املتزايدة 
الصعوبة يف القرن الحادي والعرشين، والتي تساعدهم عىل تحقيق النجاح يف عالم يتمتع بالتنوع والتعقيد من 

خالل أن يصبحوا أكثر مرونة محبيني لالستطالع، وقدرة عىل االتصال الفعال واتخاذ القرار . 

الق�ضة: story: »هي فن من فنون األدب له خصائصه وعنارص بنائه التي من خاللها يتعلم الطفل فن 

الحياة« )قناوي، 2003:140( .

األطفال  وتسلية  متعة  تعمل عىل  األدب  فنون  فن من  أنها  البحث عىل  هذا  يف  إجرائياً  القصة  وتعرف 
وإمدادهم بخربات وفنون الحياة بهدف تنمية مهارات حب االستطالع واتخاذ القرار ومهارات االتصال.

اإلطار النظرى:
مهارات القرن الحادي والعرشين املختارة للدراسة:

اأوال: حب اال�ضتطالع :

يعد حب االستطالع من الخصائص املرغوب فيها حيث يساعد عىل التعلم الذاتى واستمرار التعلم مدى 
الحياة ويسعى إىل مساعدة الطفل يف التعرف عىل املزيد من الخربات يف البيئة املحيطة بقصد الوصول إىل مستوى 

أرقى من املعرفة والتكيف مع ما يستجد من متغريات يف حياة الطفل .

ويعرف بأنه »مطلب دافعى يدفع لدى الفرد الكتشاف املثريات الجديدة واملعقدة لديه واملفاجئة وغري 
املألوفة ومدى هذه الدافعية املتولدة لديه والتى بدورها تحفزه عىل االستكشاف« )عبد العال,2005:23(.

واستكشافها  الجديدة  األشياء  عن  للبحث  ورغبته  الطفل  حماس  بأنه  البحث  هذا  يف  إجرائياً  ويعرف 
وإبداء رغبته يف البحث والتساؤل عنها، للحصول عىل املعرفة إلشباع حالة عدم االتزان املعرىف لديه، وذلك من 

خالل الرضا الذى يحصل عليه من معرفته.
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السابقة  والدراسات  والبحوث  األدبيات  بعض  عىل  االطالع  خالل  ومن  السابقة  التعريفات  عىل  وبناء 
)الرشبينى ومحمود 2002 وأبو الخري1992 وبرالين 1993 وعبدالرحمن 2003 وقطامى وثابت 2009( حددت 

الباحثة أربعة أبعاد لحب االستطالع املعرىف وهى :

1 - اجلدة Novelity: يقصد بها املثريات التى تتضمن عنارص جديدة بالنسبة للطفل يف ضوء خرباته 
السابقة، وغالباً ما تتضمن هذه املثريات عنارص مألوفة يتم جمعها يف صورة عنارص جديدة، وعندما تعرض 
هذه املثريات عىل الطفل يكون شغوفاً بها، ويحاول استكشافها والتعرف عليها، ويشبع حب االستطالع لديه 

بأستكشاف تلك املثريات.

الده�ضة surprising : يقصد بها ظهور مثري عىل نحو غري متوقع ويتعارض مع خربات الطفل   -  2
السابقة وال يتفق مع املوقف الذى يمر به، وعندما يحدث ذلك فإن املثريات الناتجة تكون غري معروفة للطفل 

وتتطلب استجابة منه يف صورة تساؤالت عديدة وهذه املثريات تؤدى غالباً إىل التعجب والحرية.

complexity: يقصد به زيادة وتنوع وتعدد وتمايز العنارص املكونة للمثري والتى تكون  التعقيد   -  3
مندمجة برغم عدم احتماالت التشابه بينهما، وهذا يدفع الطفل إىل توجيه تساؤالت أو تناول يدوى ملحاولة 
التعرف عىل هذا املثري مما يؤدى إىل زيادة حب االستطالع املعرىف لديه، ويقبل التعقيد كلما أمكن تجميع عنارص 

املثري معاً لتشكيل تكوين يستدعى استجابة مشرتكة.

4 - املثابرة persistence: يقصد بها مطلب دافعى يدفع الطفل إىل اإلرصار ومداومة فحص واستكشاف 
املثريات من خالل التساؤل أو التناول اليدوى من أجل املعرفة عن هذه املثريات.

خ�ضائ�ض الطفل املحب لال�ضتطالع :

يتصف الطفل الذى لديه حب االستطالع بتفاعله بشكل إيجابى مع عنارص البيئة الجديدة والغامضة، 
عن طريق تركيز انتباهه عليها، والحركة تجاهها ومعالجتها والبحث عن املعلومات املرتبطة بها، ومواظبته 

عىل عمليات الفحص وكشف املثريات للتعرف عليها) كرم ،2010(.

الخصائص  من  بمجموعة  يتصف  أن  ينبغى  لالستطالع  املحب  الطفل  أن  الباحثة  ترى  سبق  ومما 
السلوكية منها ما يىل :

1 - يطرح العديد من األسئلة التى تشبع رغبته يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عن البيئة من 
حوله ونفسه.

2 - يثابر يف استكشاف كل ما هو جديد للحصول عىل املزيد من املعرفة.

3 - يبحث عن األسباب الحقيقية لألشياء والظواهر.

4 - يثري املحادثات بافكار جديدة.

5 - ذوى درجات عالية من الذكاء.

6 - يميل للتحدى واملخاطرة.

7 - نشط ومغامر وفضوىل ومتحمس.

وترى الباحثة أنه يمكن إكساب مهارة حب االستطالع لدى األطفال إذا ما استطاعت املعلمة إستغالل 
كل فرصة متاحة لرتبط بني ما تقدمه لألطفال بحاجاتهم إيجابياً وأنه ليس من املهم التعرف عىل إذا ما كان 
سوف  لذلك  لديه  االستطالع  حب  تنمية  يمكن  كيف  هو  األهم  ولكن  محب،  غري  أو  لالستطالع  محباً  الطفل 
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تعرض الباحثة بعض الدراسات التى تناولت حب االستطالع لدى املتعلمني يف مختلف املراحل الدراسية ومن 
هذه الدراسات:

البحث عن كيفية غرس حب االستطالع لدى أطفال  التى استهدفت   )Duvall, 2001( دراسة ديوفال
املرحلة االبتدائية، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن استخدام القصص الواقعية التى تحكى عن مشكالت تتحدى 

التفكري، تؤدى إىل تنمية حب االستطالع.

ودور  العلمية  األسئلة  فاعلية  تعرف  استهدفت  التى   )Fleer & Cahill,2001( فلريوكاهل  ودراسة 
قصص الخيال يف تنمية حب االستطالع وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية األسئلة وقصص الخيال يف تنمية 

حب االستطالع لدى األطفال.

أما دراسة )ثابت ،2008( فقد استهدفت استقصاء فاعلية برنامج تدريبى قائم عىل عادات العقل يف 
تنمية حب االستطالع والذكاء االجتماعى لدى عينة من أطفال الروضة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 

لصالح أفرد املجموعة التجريبية يف مستوى حب االستطالع والذكاء االجتماعى.

أن يتعلم األطفال بصورة أفضل عندما تتاح لهم فرص تنمية حب  أنه يمكن  الباحثة  مما سبق ترى 
االستطالع عن طريق إتاحة فرص متزايدة للبحث واالستكشاف وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة 

يف اختيار أفضل األساليب لتنمية حب االستطالع ألطفال الروضة.

ثانيًا: مهارات االت�ضال:

يقصد بها »القدرة عىل املشاركة وتبادل األفكار مع اآلخرين، باإلضافة إىل القدرة عىل الصمت والتأمل 
الناقد  التفكري  املتاحة واملعارصة، ومهارة  االتصال  القدرة عىل استخدام وسائل  الذات، وكذلك  واالتصال مع 

للرسائل التى تبثها الوسائل التكنولوجية« )عبيد ، 2003 :4(.

وتتعلق مهارات االتصال بكيفية استخدام األلفاظ وغريها إلنجاز بعض األهداف، وتتميز بأنواع مختلفة 
من السلوك التى تكتسب بالتدريب وتتحسن باملمارسة، وتتضمن عملية االتصال مجموعة من العنارص هى 
املرسل، واملستقبل، الرسالة، الوسيلة، التغذية الراجعة وأخرياً تأثري الرسالة عىل املستقبل سواء باإليجاب أو 

السلب.

تبدأ مهارات االتصال مع الطفل منذ الشهور األوىل فهو يستخدم البكاء واملناغاة لالتصال بمن حوله، 
 .)TaylorJ, 2006( ومع نمو اللغة تنمو قدرته عىل االتصال فيكون لديه القدرة عىل التعبري عن أفكاره ومشاعره
ولكن يف بعض املواقف االجتماعية ال يتم االتصال بني األطفال والكبار حيث إن كثرياً من الجمل اللغوية التى 
يتلفظ بها األطفال تكون غري مفهومة بالنسبة للبعض، ويلجأ األطفال إىل استخدام اإليماءات واإلشارات مع 

الكلمات ليحصلوا عىل قدرة أفضل عىل االتصال .

كما حدد روبن وآخرون أربع مهارات لالتصال هى مهارات التحدث، ومهارات االستماع، مهارات االتصال 
غري اللفظى، مهارات التفاعالت اإلنسانية، وطفل الروضة يف أشد الحاجة إىل تنمية هذه املهارات لكي ينجح يف 
االتصال بالعالم من حوله نظراً لتمركزه حول ذاته، وغالباً ما يواجه تحديات واقعية أثناء عملية االتصال وال 

يستطيع مقابلة هذه التحديات بنجاح )أوتشيلدا وآخران: 2005(.

ومن الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات االتصال لدى طفل الروضة دراسة )دافيد، 2008(الذي أعد 
دليل مرشد للمعلمة يساعدها لتعريف األطفال أهمية االتصال وكيفية القيام بمناقشات تتعلق بأنواع االتصال 
باالضافة إىل بعض النماذج لربامج موجزة عن مهارات االتصال )David, T. ,2008(، لذا يمكن تنمية مهارات 
االتصال ضمن مناهج رياض األطفال من خالل األنشطة املتنوعة التي تجعل األطفال يتصلون مع بعضهم 

ويدركون معنى االتصال . 
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ثالثًا: مهارات اتخاذ القرار:

إن عملية اتخاذ القرار لها دور مهم يف حياة الفرد بصفة خاصة، وحياة األمم بصفة عامة، فريى البعض 
الهدف«  لتحقيق  الحلول صالحية  أكثر هذه  واملتاحة واختيار  البديلة  الحلول  املفضلة بني  القرار »عملية  أن 

)الشوكي 52-2004:51(.

وأكد مشعان عىل أن اتخاذ القرار هو »عملية إصدار حكم عما يجب أن يفعله الفرد يف موقف معني وذلك 
بعد الفحص الدقيق للبدائل أو االختيارات املختلفة ووزنها يف ضوء محكات محددة« )مشعان، 2009:198( .

القرار ليست صعبة ولكنها تحتاج لتفكري، ألنها عملية االنتقاء من بني االختيارات،  اتخاذ  إن عملية 
والتدريب عىل االنتقاء يؤدي إىل القدرة عىل استخدام مهارات اتخاذ القرار، وهناك مجموعة من الخطوات التي 

يتبعها الفرد لتحديد اختيارته سواء يف القرارات املؤقتة أو الدائمة، وهذه الخطوات هي :

1 - تحديد املشكلة أو الهدف الذي يجب تحقيقه .

2 - عمل قائمة البدائل / الحلول.

3 - تقييم البدائل/ الحلول .

4 - اختيار البديل / تحديد الحل.

5 - تنفيذ القرار.

6 - تقييم القرار .

وهى:  القرار  التخاذ  الفرعية  املهارات  من  مجموعة  الباحثة  حددت  فقد  الروضة  لطفل  بالنسبة  أما 
االستقالل، التفكري التحلييل، االعتماد عىل النفس، تحمل املسؤولية، مواجهة املواقف املفاجئة، املرونة، القدرة 

عىل االنتقاء، اتخاذ القرارت السليمة، التخطيط، تنفيذ القرار، تقييم القرار.

وأطفال الروضة عادة ما يشعرون بحمل زائد ملا يتعرضون له من تحديات قبل الوصول للقرار، مما 
يؤثر عىل اختيارهم من بني البدائل لذا فإن تشجيع األطفال عىل تعلم اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته ونتائجه 
يعترب تدريب لهم ملواجهة التحديات وكيفية التحكم وإدارة حياتهم يف املستقبل، والتدريب عىل اتخاذ القرارات 

السهلة يساعد األطفال عىل اتخاذ القرارت األكثر صعوبة، وتشعرهم بالرضا عن أنفسهم وعن قراراتهم.

وبالنظر إىل املهارات الثالثة املختارة يف الدراسة الحالية وجد أن بينها عالقة ترابط وتكامل لبناء شخصية 
اتصال  وتوجه  تحدد  االستطالع  حب  مهارات  إن  حيث  األخريني  باملهارتني  وتتأثر  تؤثر  مهارة  فكل  الطفل، 
الطفل بمن حوله كما أنها تؤثر يف عملية اتخاذ القرار، ومهارات االتصال تنمي حب االستطالع، ومهارات اتخاذ 

القرارات تسهم يف االتصال الجيد الفعال .

القصة:
إن خيال الطفل يف مختلف مراحل نموه خصب يسهل عليه التصور والتخيل لذا يسهل عىل الطفل إن 
يحيا يف جو الخربات الخيالية التي توحي بها القصة، وتستطيع املعلمة أن تستعمل القصة كوسيلة لتعليم 

طفلها العديد من املهارات الالزمة يف القرن الحادي والعرشين.

وتعمل القصة عىل إمتاع الطفل وإسعاده وتساعده عىل قضاء وقته يف يشء مفيد، فعند سماع الطفل 
للقصة يلعب ويتحرك ويصدر أصواتاً ويفهم كلمات جديدة وتشبع الكثري من حاجاته النفسية، وبهذا تسعده 

وتمتعه )عبد الفتاح،2002(.



العدد التسعونمجلة الطفولة العربية أثر استخدام القصة يف تنـمية بعض مهارات التعلم الالزمة...

38

فالقصة عالم متكامل من املعلومات والقيم األخالقية واملفاهيم تطري بالطفل بأجواء يحبها وتحلق به 
يف الفضاء الفسيح كما يمكن للقصة أن تكون طريقة فعالة لتعليم الطفل القضايا األخالقية والدين والتاريخ 
والجغرافيا والحقائق العلمية والرياضية فهى مصدر جيد للمعلومات، كما أن لها دور هام يف اكتساب الطفل 
ملهارات التعلم األساسية ومن ثم يصبح قادراً عىل اكتساب مهارات القراءة والكتابة ومهارة االستماع والتحدث، 

ومهارة العمليات الحسابية. 

بالقدرة عىل  يتميز  كما  والبهجة،  باملتعة  الشعور  الطفل  يمنح  فنى  »عمل  بأنها:  القصة  وتعرف 
أو ترويحياً«  أو لغوياً  أو علمياً  أخالقياً  الطفل وقد يتضمن غرضاً  االنتباه والتشويق واثارة خيال  جذب 

)خلف، 2006 :34 (.

أمناط القصة:
 تتعدد أنماط القصص التي تقدم للطفل إىل درجة يصعب حرصها، وبالتايل تم بتصنيف القصة بناًء 

عىل مضمونها إىل:

1 - القصص الدينية.

2 - القصص العلمية.

3 - القصص الفكاهية.

4 - القصص التاريخية.

5 - القصص االجتماعية.

6 -  القصص الخيالية.

7 - القصص الواقعية.

تقوم  الخيالية  فالقصة  والواقعية،  الخيالية  وهما  للقصة  نمطني  اختيار  تم  الحاىل  للبحث  فبالنسبة 
عىل إفرتاض شخصيات وأعمال خارقة ال وجود لها يف الواقع، وغالباً ما يأتي أبطالها باملعجزات، ومن الثابت 
أن قصص الخيال تنمي عند األطفال املعرفة بالكون والكائنات الطبيعية ومفرداتها، ومن ثم يتحول األطفال 
بالتدريج إىل االقرتاب من الحقيقة، من خالل االنغماس بني رصاع الخري والرش، كما أنها تجعل األطفال أكثر 

وعياً بالعالم.

يبدؤون يف  املدرسة، ألن األطفال  تناسب األطفال يف نهاية مرحلة ما قبل  الواقعية فهى  القصص  أما 
التحرر من خيالهم نتيجًة لزيادة وكثرة اتصالهم باملجتمع، فيميلون إىل معرفة حقيقة الحياة املحيطة بهم 
الخيال  من  بسيٍط  بيشٍء  القصص  هذه  تقدم  أن  ويجب  املختلفة،  والعلوم  والرحالت  والحيوانات  والطبيعة 

لتتناسب مع قدرتهم عىل التفكري واالستيعاب يف هذه املرحلة العمرية.

اأهمية الق�ضة للطفل يف القرن احلادي والع�ضرين:

للقصة أهمية كربى يف حياة الطفل ملا تحمله من قدرة عىل شد انتباه الطفل وجذبه، وتقود إىل إثارة 
العواطف واالنفعاالت لدى الطفل، إضافًة إىل إثــارتها للعمليات العقلية املعرفية كاإلدراك والتخيل والتمييز، 

فأهمية القصة ليست ثقافية فحسب بل تشتمل كل حياة الطفل بجميع جوانبها.
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وتكمن أهمية القصة يف:

1 - إعطاء الطفل فرصة لتحويل الكالم املنقول إىل صور ذهنية خيالية، أي أنها تنمي خيال الطفل.

2 - أنها خربة مبارشة يتعلم الطفل من خاللها ما يف الحياة من خري ورش وتمييز بني الصواب والخطأ.

3 -  تساعد يف تقريب املفاهيم املجردة إىل ذهن الطفل من خالل الصور.

4 - مصدر عام لتعلم القيم والعادات السليمة يف عالم رسيع التغري.

5 - تنمي عند الطفل التذوق الفني وحب القراءة لديه وتزيد من الثروة اللغوية.

6 - تساعد الطفل عىل النمو االجتماعي.

7 - لها دور ثقايف كبري يف حياة الطفل.

8 - الطفل يتفاعل مع القصة ويتوحد مع شخصياتها فمن خالل تفاعله يكتسب العديد من الخربات 
والقيم واالتجاهات.

معايري اختيار الق�ضة لطفل الرو�ضة :

من األمور الواجب مراعاتها عند اختيار قصص األطفال أن تكون مالئمة من حيث الشكل واملضمون، 
فمن حيث الشكل فيجب أن تراعي فيها ما ييل:

1 - أن يكون حجم القصة مناسباً ألعمار األطفال، من حيث عدد صفحاتها وترتيبها وتنسيقها مع 
االهتمام بإخراج القصة بالصور املناسبة لألطفال.

2 - أن تكون حروف الطباعة واضحة، وحجم القصة مناسب، مع توضيح األلوان وانسجامها سواء يف 
العناوين الرئيسية والجانبية، وكذلك تنسيق الفقرات مع مراعاة املسافات وعالمات التشكيل والرتقيم 

والتنقيط وكذلك طول السطر.

3 - مالئمة التصميم الفني للغالف وموضوع الكتاب، وأن يلفت هذا التصميم انتباه األطفال عىل أن يتضمن 
الغالف  يتمزق  ال  وأن  أصدرته،  التي  والجهة  وتاريخها،  الطبعة  املؤلفني،  أسماء  الكتاب،  عنوان  الغالف، 

برسعة .

4 - اختيار ورق القصة من النوع الجيد مع االهتمام بالتجليد والتلوين.

اأما الق�ضة من حيث املحتوى، فيجب اأن يكون مالئم لعمر الطفل من حيث:

1 - أن تكون القصة بسيطة.

2 - أن تالئم واقع الطفل وخربته.

3 - أن تكون ألفاظها سهلة ليستطيع الطفل فهمها بسهولة.

4 - أن تتناسب مع الجو اإلجتماعي للطفل.

5 - تتوافق مع التعاليم الدينية واألخالقية.

6 - أن تكون متسلسلة األحداث.

7 - أال تتضمن املواقف املزعجة واملخيفة.

8 - أن يكون املوضوع ضمن دائرة اهتمام الطفل.
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إجراءات البحث:
1 - اإعداد قائمة مهارات التعلم الالزمة لطفل الرو�ضة يف القرن احلادي والع�ضرين:

وذلك من خالل اإلطالع عىل البحوث والدراسات واألدبيات الرتبوية التي تناولت مهارات التعلم الالزمة 
للقرن الحادي والعرشين، وتحديد املهارات ووضعها يف قائمة تضمنت مهارات القرن الحادي والعرشين بصفة 
عامة، ثم اختيار ثالث مهارات وهى: مهارة حب االستطالع، ومهارات االتصال، ومهارة اتخاذ القرار، ووضعها 
يف قائمة مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين، وترجع الباحثة مربارتها يف اختيار 
هذه املهارات إىل أنها تتناسب مع طبيعة طفل الروضة، وخصائصه واحتياجاته، كما ترى الباحثة أن املهارات 
الثالثة املختارة لطفل الروضة توجد بينهم عالقة ترابط، وتكامل لبناء شخصية الطفل، فكل مهارة تؤثر يف 

األخرى، وتتأثر باملهارتني األخريني.

2 - اإعداد بطاقة مالحظة مهارات التعلم الالزمة لطفل الرو�ضة:

تعترب املالحظة وسيلة من وسائل التقويم املناسبة للطفل يف مرحلة رياض األطفال، فهي تسجل سلوك 
الطفل ومدى إقباله عىل األنشطة القصصية، ومساهمتها يف إكسابه مهارات التعلم الالزمة يف القرن الحادي 

والعرشين، وتفاعل الطفل مع زمالئه ومعلمته، ومدى اكتسابه للمهارات.

اأ - القائم باملالحظة:

تقوم معلمات املجموعتني التجريبية والضابطة بمالحظة سلوك األطفال )عينة البحث( قبل وبعد تنفيذ 
القصص املقرتحة؛ وذلك نظراً لطول فرتة تعاملهن مع األطفال، وتكوينهما لفكرة محددة عن سلوك كل طفل 

باستخدام بطاقة املالحظة.

ب - الهدف من بطاقة املالحظة:

الهدف من هذه البطاقة هو استخدامها كأداة قياس قبل وبعد تنفيذ األنشطة القصصية املختارة، وذلك 
لتحديد مدى فاعلية األنشطة القصصية، التي تم اختيارها بنمطيها الخيايل والواقعي يف تنمية مهارات حب 

االستطالع، واالتصال، واتخاذ القرار لألطفال عينة البحث.

ج - بناء بطاقة املالحظة يف �ضورتها االأولية:

روعي عند صياغة بنود بطاقة املالحظة ما ييل:

- أن تكون العبارات قصرية وواضحة ومحددة.

- أن تصف كل عبارة أداء واحد فقط.

- أن تبدأ كل عبارة بفعل سلوكي يف زمن املضارع.

- أن تصاغ إجرائياً ليسهل مالحظتها وقياسها.

- أن ترتبط العبارات بالسلوك املراد مالحظته.

ومهارات  القرار،  واتخاذ  االستطالع،  حب  وهي:  رئيسة  مهارات  ثالث  املالحظة  بطاقة  تضمنت  وقد 
االتصال، بحيث تشمل كل مهارة رئيسة مجموعة من السلوكيات التي ترتبط بها ويمكن قياسها. 

الذي  السلوك  تحقق  مستوى  عىل  يدل  »ليكرت«  ملقياس  وفقاً  ثالثي  مقياس  بند  كل  أمام  وضع  وقد 
تحتويه العبارة )يفعل دائماً– يفعل أحياناً– نادراً(. بحيث توضع عالمة )P( يف الخانة التى تدل عىل درجة 
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ممارسة الطفل للسلوك، وبذلك اشتملت بطاقة املالحظة عىل مجموعة محددة من املهارات يمكن مالحظتها 
والحكم عليها، وأصبحت معدة يف صورتها األولية. 

التقدير الكمي لبطاقة املالحظة:

تم تحديد التقدير الكمى لبنود بطاقة املالحظة عىل النحو التايل:

جدول )1( التقدير الكمى لبنود البطاقة

نادراًاأحيانًادائمًام�ستوى حتقق

321الدرجة

�ضبط بطاقة املالحظة:

- �ضدق البطاقة:

قامت الباحثة بالتأكد من صدق بطاقة املالحظة؛ بعرضها عىل مجموعة من املحكمني املتخصصني يف 
التأكد من صالحيتها للتطبيق؛ حيث أبدى  التدريس وعلم النفس وتربية الطفل، وذلك بهدف  املناهج وطرق 
املحكمون آراءهم حول تعديل صياغة بعض بنود البطاقة وكذلك حذف بعض البنود، وقامت الباحثة بإجراء 

التعديالت املقرتحة لتصبح البطاقة يف صورتها النهائية.

- ثبات البطاقة:

أكثر من  بوجود  وذلك  املالحظني  اتفاق  الباحثة طريقة  استخدام  البطاقة من خالل  ثبات  تم حساب 
أطفال بمرحلة  املالحظة عىل عينة من األطفال قوامها )10(  تم تطبيق بطاقة  األداء، وقد  مالحظ ملالحظة 
رياض األطفال، وتم حساب نسبة االتفاق باستخدام معادلة كوبر )Cooper( )املفتى: 1993( لحساب مرات 

االتفاق واالختالف وهى كما يىل:

عدد مرات االتفاق    
نسبة االتفاق = ------------------------ * 100  

عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف   

وبعد االنتهاء من حساب نسبة االتفاق، كانت نسبة االتفاق %86 وهى نسبة دالة ملعامل الثبات، مما 
يدل عىل صالحية البطاقة للتطبيق، والجدول التايل يوضح نسب اتفاق املالحظني عىل بطاقة مالحظة مهارات 

التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين.

جدول )2( يوضح نسب اتفاق املالحظني

املتوسطالعارشالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولاألطفال

نسبة
اتفاق 

املالحظني
85%70%100%95%70%80%95%95%80%90%86%
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3 - اختيار االأن�ضطة الق�ض�ضية و�ضبطها:

اشتملت إجراءات اختيار األنشطة القصصية وضبطها عىل ما ييل:

اأ�ض�ض اختيار االأن�ضطة الق�ض�ضية:

الفردية بني األطفال  الفروق  التعلم، إىل جانب مراعاة  الطفل هو محور وجوهر عملية  أن  1 - تأكيد 
والذي يظهر يف ميولهم وهواياتهم، واختالف أنماط تعلمهم؛ لذا تعمل األنشطة القصصية املقرتحة عىل تنمية 
الروضة من خالل  والعرشين ألطفال  الحادي  للقرن  الالزمة  للمهارات  الفرعية  املهارات  يف  األطفال  مهارات 

نمطي القصص الخيايل والواقعي.

بمحتوى  املرتبطة  واملعارف  املهارات  اكتسابه  أثناء  الطفل  وديناميكية  وفاعلية  إيجابية  تأكيد   -  2
األنشطة القصصية؛ حيث يظهر ذلك أثناء تعبريه عن آرائه وأفكاره بحرية أثناء ممارسة األنشطة املختلفة 
املتضمنة يف األنشطة، ومن خالل االندماج النشط أثناء األلعاب واألنشطة واملناقشات داخل مجموعات العمل 

الصغرية.

3 - أن يكون لألنشطة القصصية مصادر تقويم مناسبة ومرحلية؛ حيث قامت الباحثة عقب كل قصة 
بإجراء تقييم مرحيل، بهدف تقييم ومعرفة مدى تأثري أنشطة القصة عىل األطفال ومراعاة االستجابات التى 
أبداها األطفال، كما اشتمل البحث عىل مجموعة من أساليب التقييم منها القياس )القبىل-البعدى( لبطاقة 
مالحظة مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة من خالل مالحظة املعلمة لسلوكيات األطفال، وتتبع التغريات 

التى حدثت لألطفال قبل وبعد تطبيق األنشطة القصصية املختارة.

 قائمة معايري اختيار ق�ض�ض اأطفال الرو�ضة:

الهدف من القائمة : 

هدفت القائمة إىل وضع مجموعة من املعايري املتعلقة بالعنارص الفنية األدبية لقصص األطفال من سن 
4 - 6 سنوات؛ حيث انتماء عينة البحث لتلك الفئة العمرية، وذلك الختيار القصص يف ضوئها .

م�ضادر ا�ضتقاق معايري اختيار الق�ض�ض: 

اعتمدت الباحثة يف وضع معايري اختيار قصص األطفال من 4-6 سنوات عىل دراسة العنارص الفنية 
للقصص بصفة عامة ولقصص األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة بصفة خاصة، ودراسة املعايري التي تتعلق 
بكل عنرص واملؤرشات املتعلقة بتلك املعايري، كما اعتمدت عىل دراسة مجموعة من األدبيات والجهود السابقة 
ومنها )خلف، 2006(، )حسني،2007(، )عبد الفتاح، 2007(، )عبد الوهاب، 2013(، التي أوضحت العنارص 
البنائية الفنية لقصص األطفال. كما اعتمدت الباحثة عىل مجموعة من الدراسات السابقة منها )عبد الفتاح، 
2004(، )سعيد، 2007(، )العربي، 2000(، )املرشيف، 2005(، التي توصلت إىل العنارص الفنية لقصص األطفال 

يف مرحلة الطفولة املبكرة بصفة خاصة، واملعايري الفنية املتعلقة بكل عنرص.

قامت الباحثة يف ضوء دراستها ملجموعة الدراسات والبحوث التي تمت اإلشارة إليها سلفاً، بإعداد قائمة 
الطفولة  األطفال يف مرحلة  الفنية لقصص  العنارص  الروضة شملت  أطفال  اختيار قصص  بمعايري  مبدئية 

املبكرة بصفة خاصة، واملعايري الفنية املتعلقة بكل عنرص يف تلك املرحلة العمرية.

وقد قامت الباحثة بإعداد قائمة معايري اختيار القصة والتي تضمنت عنارص القصة من حيث الشكل، 
املضمون، األحداث، الشخصيات، األسلوب، اللغة، الزمان واملكان والوظيفة الرتبوية، بحيث تضمن كل عنرص 

من عنارص القصة مجموعة من املعايري يتم اختيار القصة يف ضوئها.
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التاأكد من �ضدق قائمة معايري اختيار ق�ض�ض اأطفال الرو�ضة

قامت الباحثة بالتأكد من صدق معايري اختيار قصص أطفال الروضة، وذلك بعرضها عىل مجموعة من 
املحكمني املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس وعلم النفس وتربية الطفل، وقامت الباحثة بإجراء التعديالت 

املقرتحة لتصبح القائمة يف صورتها النهائية.

ال�ضورة االأولية لالأن�ضطة الق�ض�ضية:

الثالثة،  )الدببة  الخيال  نمط قصص  ثمانى قصة من  بواقع  باختيار ستة عرش قصة  الباحثة  قامت 
األمنيات الثالث، الكلب الويف، ورقة النبات العجيبة، ذات الرداء األحمر، حياة حرشة، مغامرة سمكة، الطيور 
كبرية،  أم  صغرية  الغابة،  طفل  الكون،  داخل  )رحلة  الواقعي  النمط  من  قصص  وثماني  االنتخابات(  تدخل 
روبنسون كروزو، هيلني كيلري، التوأمان، الغزال الذهبي، سندباد البحار( وللتأكد من صالحية القصص التي 
تم اختيارها للتطبيق، وفاعليتها يف تحقيق األهداف التى وضعت من أجل تحقيقها؛ عرضت الباحثة األنشطة 
القصصية يف صورتها املبدئية عىل مجموعة من الخرباء املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس وعلم النفس 

وتربية الطفل وذلك بهدف تعرف آرائهم حول:

الروضة  املختارة لطفل  املهارات  العام وهو تنمية  بالهدف  القصصية  أهداف األنشطة  ارتباط  - مدى 
)حب االستطالع، االتصال، اتخاذ القرار(.

- مدى مالءمة القصص لتحقيق األهداف املوضوعة لها.

- مدى مالءمة محتوى القصص وأسلوب عرضها عىل األطفال عينة البحث.

وقد تم تحليل آراء املحكمني وإجراء التعديالت املقرتحة، وتم االقتصار عىل عرش قصص تعرب عن قصص 
عاملية، والتي تنطبق عليها هذه املعايري، وتحقق أهداف مهارات القرن الحادي والعرشين بواقع خمس قصص 

من النمط الخيايل، وخمس قصص من النمط الواقعي، لتصبح األنشطة القصصية يف صورتها النهائية.

اإجراءات التطبيق امليدانى:

إلدارة  التابعة  الروضات  إحدى  يف  بالتجريب  الباحثة  قامت  البحث  أدوات  وثبات  التأكد من صدق  بعد 
الخرج التعليمية وذلك يف الفصل الدراىس الثانى للعام الدراىس2018-2019م ملدة ثالثة أشهر.

تعليق الباحثة على تطبيق االأن�ضطة الق�ض�ضية: 

وقد  املختارة،  املهارات  بعض  تتضمن  والتي  العاملية،  الحكايات  من  الباحثة عىل مجموعة  اعتمدت   -
الحظت الباحثة تعلق األطفال بشخصيات القصص دائماً، وإلتزام األطفال بما تعلموه من القصة؛ حيث إنه 

بعد االنتهاء من كل قصة كانت تتم املناقشة معهم حول االستفادة من هذه القصة.

القصص  لهم يف  املقدمة  املعلومات والخربات  يربطوا بني  أن  بإمكانهم  األطفال  أن  الباحثة  - الحظت 
)موضوع البحث(، فقد كانوا يستشهدون بالقصص الجديدة املقدمة لهم، وهذا يدعم ويدل عىل ارتباط تقديم 

مهارات التعلم الالزمة يف القرن الحادي والعرشين.

- ومما يدل أيضاً عىل تحقيق القصص ألهدافها العامة، رغبة كل طفل يف التحدث واملشاركة يف الحوار 
واملناقشة واتخاذ القرار، واالندماج مع زمالئه يف أداء املهام املختلفة بعد االنتهاء من القصة، حتى األطفال 
الخجولني أصبحوا أكثر إيجابية وثقة بالنفس ورغبة يف االشرتاك؛ بل وقد أظهروا تفوقاً عىل زمالئهم يف بعض 

املهارات.

االستطالع  حب  ونمو  بالقصة،  األطفال  شغف  مدى  القصص  جميع  تطبيق  عند  الباحثة  الحظت   -
لديهم، وظهر ذلك يف كثرة تساؤالت األطفال أثناء القصة؛ وتخمني األطفال لنهايات جديدة وإصدار أحكام عىل 

شخصيات القصة وإبداء آرائهم حول القصة.
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- الحظت الباحثة أن األطفال بعد االنتهاء من القصة يوافقون عىل آراء بعضهم دون تفكري، فعندما 
الباحثة عىل  إبداء آرائهم، ولكي تتغلب  يقرتح طفل نهاية جديدة للقصة، يقر باقي األطفال هذا الحل دون 
الظاهرة، كانت تشجع األطفال بأن تقول: » لقد ذكر صديقك نهاية ولكننا نريد نهاية أخرى جديدة مناسبة 
أيضاً« ، وهكذا كانت تشجع األطفال عىل ابتكار نهايات جديدة، ومن ثم يتم اختيار أفضلها وأيضاً تشجيعهم 

عىل اتخاذ القرار.

- أظهر األطفال قابلية كبرية نحو األنشطة الفنية املصاحبة للقصة، وذلك من خالل رسومهم املتميزة 
التي أوضحت مدى فهم واستيعاب القصص.

والجدول التاىل يوضح القصص التى تم تطبيقها مع األطفال مع عرض نماذج ملضمون احدى القصص 
الواقعية والخيالية لتوضيح مدى ارتباط املضمون باألهداف واملهارات املختارة:

جدول )3( عناوين القصص التى تم تطبيقها مع أطفال املجموعة التجريبية

املجموعة 
التجريبية 

نمط 
القصة

مضمون القصةعنوان القصة
أهداف القصة املرتبطة 
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التوأمان.
الغزال الذهبي.

هلني كلري.
روبنسون كروزو

رحلة داخل الكون 

)التواأمان(

تدور أحداث القصة حول الطفلني التوأمني 
اللذين عاشا مع والدهما يف ظروف قاسية 
إىل  والدهما  مع  ذهبا  األيام  من  يوم  ويف 
التايل  اليوم  ويف  األخشاب  لجمع  الغابة 
لجمع  الذهاب  عليهما  وكان  الوالد  مرض 
الخشب وحدهما ولكنهما لم يعرفا الطريق 
جيداً فقرر األخ أن يضع عالمات من فتات 
يعودا  حتى  الطريق  يف  سريه  أثناء  الخبز 
للمنزل يف نفس الطريق ولكن عندما انتهيا 
الخبز  فتات  يجدا  لم  األخشاب  جمع  من 
فقد أكلته الطيور وتاه التوأمان يف الغابة ثم 
التخلص  تريد  ظهرت سيدة عجوز رشيرة 
للتخلص  خطة  يضع  أن  األخ  فقرر  منهما 
الخطة  نجحت  وبالفعل  املشكلة  هذه  من 

وعادا إىل املنزل وفرح بهما والدهما.

- يبدي الطفل إهتمامه بالقصة. 
مـن  التوأمـان  بـني  يقـارن   -
حيث القدرة عـىل اتخاذ القرار 

واختيار البدائل .
بايجاد حلول  الطفل  - يستمع 

للمشكالت بنفسه . 
يف  بنجاح  دوره  الطفل  يؤدي   -

العمل مع زمالئه .

حب 
االستطالع

اتخاذ 
القرار

االتصال

يل
يا

خ

الدببة الثالثة.
األمنيات الثالثة .

الكلب الوىف.
مغامرة سمكة . 

ذات الرداء األحمر.

)الدببة الثالثة(

يحكى أنه يف قديم الزمان كان هناك ثالثة 
من الحيوانات تعيش مع والدتها ، ويذهبا 
دائماً  األكثر  األخر  وكان  دائماً  معاً  للعب 
األم  تطلبه  ما  يؤدي  ال  حتى  نفسه  يخبئ 
واألوسط يحب  دائماً  النوم  منه فهو يحب 

األزهار. 
معهم  األم  اجتمعت  األيام  من  يوم  ويف 

وطلبت منهم أن يبني كل منهم منزالً له.
برسعة  القش  من  بيته  بني  األكرب  فاألخ 
واألصغر  الخشب  من  بيته  بني  واألوسط 
جرس  وبعد  الطوب  من  قوياً  بيتاً  بنى 
بيته  داخل  واحد  كل  اختبأ  الذئب،  وصول 
واألوسط  األكرب  الدب  بيت  الذئب  فطرق 
فيه  اختفي  الذي  األصغر  الدب  بيت  إيل  ثم 
لكنه  األصغر  مع  واألوسط  األكرب  األخوان 
بيت قوي ولم يستطيع الذئب القضاء عليه. 

-يبدي إهتمامه بالقصة . 
-يعرب عن رأيه يف ترصفات الدببة 

الثالثة . 
- يقارن بني ترصفات الدب األكرب 

واألصغر . 
-يصدر حكماً عىل الدب األصغر.

-يتقبل الرأي اآلخر والنقد املوجه 
إليه .

-يوضح وسائل  االتصال بني  
شخصيات القصة .
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نتائج البحث وتف�ضريها:

اأواًل: نتائج البحث املرتبطة باالإجابة عن ال�ضوؤال االأول من اأ�ضئلة البحث:

الحادي  القرن  يف  الروضة  ألطفال  الالزمة  التعلم  مهارات  ما  هو:  البحث  هذا  يف  األول  السؤال  كان   
والعرشين؟ ولإلجابة عن السؤال السابق قامت الباحثة بالتاىل:

-إعداد قائمة تتضمن مهارات التعلم الالزم تنميتها لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين والتي تم 
استخالصها من مصادر مختلفة ومنها مراجعة اإلطار النظري والدراسات التي تناولت مهارات القرن الحادي 
العلماء  التي تم وضعها من قبل  التعلم يف القرن الحادي والعرشين  والعرشين، وكذلك تحليل قوائم مهارات 

والباحثني، لتحديد أنسب املهارات لطبيعة وخصائص وحاجات طفل الروضة.

وقد  والعرشين،  الحادي  القرن  يف  الروضة  لطفل  املختارة  التعلم  مهارات  لقائمة  الشكىل  التصميم   -
مهارات   – االستطالع  والعرشين)حب  الحادي  القرن  يف  الروضة  لطفل  مهارات  ثالث  عىل  القائمة  اشتملت 

االتصال – مهارات اتخاذ القرار(، ويندرج تحت كل مهارة عدد من السلوكيات التى تعرب عنه.

وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال األول من أسئلة البحث.

ثانيًا : نتائج البحث املرتبطة باالجابة عن ال�ضوؤال الثانى من اأ�ضئلة البحث:

 كان السؤال الثانى يف هذا البحث هو ما أثر استخدام القصة ) الخيالية والواقعية( عىل تنمية مهارات 
التعلم الالزمة ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين؟ ولإلجابة عن السؤال الثانى من أسئلة البحث صيغ 

فرضان كما يىل :

التجريبية  املجموعتني  أطفال  درجات  متوسطي  بني  إحصائية  داللة  فروق  يوجد  االأول:  الفر�ض 

والعرشين  الحادي  القرن  يف  الروضة  التعلم ألطفال  مهارات  لبطاقة مالحظة  البعدى  التطبيق  يف  والضابطة 
)إعداد الباحثة( لصالح املجموعة التجريبية.

وللتحقق من صحة الفرض األول تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات أطفال املجموعتني 
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي 
ما  وهذا  والضابطة،  التجريبية  املجموعتني  بني  الفروق  داللة  لحساب  »ت«  اختبار  استخدام  ثم  والعرشين، 

يوضحة جدول )4(:

جدول )4( يوضح داللة الفروق بني درجات املجموعتني التجريبية والضابطة

 يف التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين

 البيانات
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املتوسط 
الحسابى

االنحراف 
املعيارى
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حب االستطالع
ضابطة
تجريبية

10.31
17.03

2.25
2.18

12.142.39
62

0.
01

د 
ـن

ع
ل 

دا اتخاذ القرار
ضابطة
تجريبية

9.44
15.63

2.17
2.28

9.182.39
62
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ضابطة
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7.78
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1.58

7.82
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62

درجة البطاقة ككل
ضابطة
تجريبية

37.53
65.50

7.76
8.04

14.16
2.39

62
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 شكل )1( يوضح مدى نمو مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين للمجموعة التجريبية

 

يتضح من جدول )4( والشكل البيانى )1( أن قيمة »ت« دالة عند مستوى )01.( وهذا يدل عىل الفرق 
بني أداء املجموعتني )التجريبية والضابطة( يف التطبيق البعدى لبطاقة املالحظة لصالح املجموعة التجريبية، 
التعلم  الخياىل والواقعى والتى ساعدت عىل نمو مهارات  إىل تطبيق القصص املقرتحة بنمطيها  ويرجع ذلك 

الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين ألطفال املجموعة التجريبية.

يتضح كذلك ارتفاع متوسطات درجات أطفال املجموعة التجريبية عن متوسطات درجات املجموعة 
الضابطة.

التجريبية  املجموعتني  أطفال  درجات  متوسطى  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  إىل  يشري  وهذا 
الحادي  القرن  يف  الروضة  لطفل  الالزمة  التعلم  مهارات  مالحظة  لبطاقة  البعدى  التطبيق  يف  والضابطة 
الالزمة  التعلم  مهارات  يف  ودال  واضح  تحسن  حدث  قد  أنه  أى  التجريبية.  املجموعة  لصالح  والعرشين، 
لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين لدى أطفال املجموعة التجريبية وذلك نتيجة تجريب القصص 

املقرتحة.

وتتفق هذه النتيجة بدورها مع ما أسفرت عنه نتائج الدراسات التالية:

يف  إيجابي  أثر  له  التدريس  يف  القصص  استخدام  أن  أكدت  والتي   ،)Norhayati, Siew, 2004( دراسة 
تنمية املهارات والقيم، وتعزيز السلوكيات اإليجابية، ودراسة)عيل، 2011( التي أكدت أن استخدام القصص 
ُكلٍّ  دراسة  مع  بدورها  النتيجة  هذه  وتتفق  الروضة،  لطفل  الحياتية  املهارات  تنمية  يف  كبري  بشكل  يسهم 
كرو  ودراسة  )محمد،2009(،  )سعيد،2007(،   ،)Moody،2007( )عــادل،2008(،  )العربي،2000(،  من 
)Crow,2008(عىل أهمية القصص بأنماطها املختلفة يف تنمية مهارات التفكري االبتكاري والناقد، ومهارات 

التواصل، ومفاهيم االنتماء، ومهارات القراءة والكتابة لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة.

وبذلك تم التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث.

الفرض الثانى: يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطى درجات أطفال املجموعة التجريبية يف 
التطبيقني القبيل والبعدى لبطاقة مالحظة مهارات التعلم ألطفال الروضة يف القرن الحادي والعرشين )إعداد 

الباحثة( لصالح التطبيق البعدي. 

أطفال  لدرجات  املعيارية  واالنحرافات  املتوسطات  حساب  تم  الثاني  الفرض  صحة  من  وللتحقق 

الفروق بني متوسطات درجات أطفال املجموعة التجريبية
والضابطة يف القياس البعدي

درجة البطاقة ككلاالتصالاتخاذ القرارحب االستطالع
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املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبىل والبعدى لبطاقة مالحظة مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف 
القرن الحادي والعرشين، ثم استخدام اختبار »ت« لحساب داللة الفروق بني التطبيقني، وهذا ما يوضحة 

جدول )5(:

جدول ) 5( يوضح داللة الفروق بني درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقبن

 القبيل والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين

ت
نا

يا
لب

ا
قة

طا
لب

د ا
نو

املجموعة ب
التجريبية

املتوسط 
الحسابى

االنحراف 
املعياري

متوسط الفرق
 بني التطبيقني

االنحراف 
املعياري 
للفروق

»ت«

درجات 
الحرية

مستوي 
الداللة 

اإلحصائية الجدوليةاملحسوبة

حب 
استطالع

قبل
بعد

10.03
17.03

2.09
2.18

72.2317.772.4631

0.
01

د 
نـ

ــ
ع

ل 
دا اتخاذ 
القرار

قبل
بعد

9.25
15.63

1.98
2.28

6.382.4714.592.4631

االتصال
قبل
بعد

4.41
7.78

1.27
1.58

3.381.6211.782.4631

درجة 
البطاقة 

ككل

قبل
بعد

36.19
65.50

6.61
8.04

29.316.3326.192.4631

شكل )2( يوضح مستوى نمو مهارات التعلم الالزمة للطفل
يف القرن الحادي والعرشين بالنسبة للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق القصص املقرتحة

يتضح من جدول )5( والشكل البيانى ) 2( ما يىل:

ارتفاع  يالحظ  واالتصال  القرار  واتخاذ  االستطالع  حب  ومهارات  للبطاقة  الكلية  للدرجة  بالنسبة 
متوسط درجات األطفال عينة املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدى عن متوسط درجاتهم يف التطبيق القبىل، 

الفروق بني متوسطات درجات أطفال املجموعة التجريبية
التطبيقني القبيل والبعدي

درجة البطاقة ككلاالتصالاتخاذ القرارحب االستطالع

70

60

50

40

30

20

10

0
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كذلك يتضح وجود فروق دالة إحصائياً بني درجات أطفال املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل والبعدى 
التطبيق  واالتصال لصالح  القرار  واتخاذ  االستطالع  املالحظة ومهارات حب  لبطاقة  الكلية  للدرجة  بالنسبة 
البعدى ويتضح ذلك من مقارنة قيم »ت« املحسوبة بقيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية)31( حيث اتضح 

أن جميعها تعترب قيم دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01(.

وكل ماسبق يشري إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطى درجات أطفال املجموعة التجريبية يف 
التطبيقني القبيل والبعدى لبطاقة مالحظة مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين 
لصالح التطبيق البعدى، مما يشري إىل أنه قد حدث تحسن واضح ودال يف مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة 

يف القرن الحادي والعرشين لدى أطفال املجموعة التجريبية وذلك نتيجة تجريب القصص املقرتحة.

وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الثانى من فروض البحث.

القرن  يف  الرو�ضة  لطفل  الالزمة  التعلم  مهارات  تنمية  يف  املقرتحة  الق�ض�ض  تاأثري  حجم  قيا�ض 

احلادي والع�ضرين الأطفال الرو�ضة: 

إن مفهوم الداللة اإلحصائية تعرب عن الثقة التي توليها لنتائج الفروق أو العالقات برصف النظر عن 
حجم الفرق أو حجم االرتباط، بينما يركز مفهوم حجم التأثري عىل الفرق أو حجم االرتباط برصف النظر عن 
مدى الثقة التي نضعها يف النتائج، فحجم التأثري هنا يعرب عن الداللة العملية للقصص املقرتحة، ويرمز له 
بالرمز)η2(، وعندما يزيد مربع إيتا )η2( عن 15, 0 فإن حجم التأثري للمتغري املستقل عىل التابع يكون كبرياً 

)منصور، 1997(.

ولهذا قامت الباحثة بحساب حجم التأثري باالعتماد عىل قيم »ت« الناتجة عن املقارنة بني متوسطات 
درجات أطفال املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة املالحظة ، وذلك باستخدام معادلة 

. )η2( مربع إيتا

وقد تم التوصل إىل مجموعة من القيم يوضحها الجدول التاىل:

جدول )6( يبني حجم تأثري املتغري املستقل عىل املتغري التابع 

درجة البيانات
الحرية

قيمة )ت( 
املحسوبة

)η2( قيمة)d( قيمة
مقدار حجم 

التأثري

كبري3126.190.964.89الدرجة الكلية

يتضح من جدول )6( أن قيمة مربع إيتا )η2( الكلية = 0.96 ، وهذا يعني أن 0.96 من التباين الكيل يف 
مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي والعرشين يرجع إىل أثر القصص املقرتحة، كما أن قيمة 

)d( الكلية = )4.89(، وهى تعرب عن حجم تأثري كبري للمتغري املستقل .

القرن  يف  الروضة  لطفل  الالزمة  التعلم  مهارات  تنمية  يف  املقرتحة(  )القصص  فاعلية  إىل  هذا  ويشري 
الحادي والعرشين لدى عينة من أطفال مرحلة الروضة )املجموعة التجريبية(.

قيا�ض حجم تاأثري الق�ض�ض املقرتحة فـي تنمية مهارات حب اال�ضتطالع واتخاذ القرار واالت�ضال:

قامت الباحثة بحساب حجم التأثري باالعتماد عىل قيم »ت« الناتجة عن املقارنة بني متوسطات درجات 
أطفال املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة 
يف القرن الحادي والعرشين بالنسبة ملهارات حب االستطالع واتخاذ القرار واالتصال، وذلك باستخدام معادلة 
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مربع إيتا )η2(، وقد تم التوصل إىل مجموعة من القيم يوضحها جدول )7( :

جدول )7( يبني حجم تأثري املتغري املستقل عىل املتغري التابع
بالنسبة ملهارات حب االستطالع واتخاذ القرار واالتصال

 البيانات
بنود البطاقة

درجة الحرية
»ت«

املحسوبة
)η2( قيمة)d( مقدار حجم التأثريقيمة

3117.770.913.18حب استطالع

كبري 3114.590.872.59اتخاذ القرار

3111.780.822.13االتصال

القرار  واتخاذ  االستطالع  حب  مهارة  تنمية  يف  املقرتحة(  )القصص  فاعلية   )7( جدول  من  يتضح 
واالتصال لدى عينة من أطفال مرحلة الروضة.

اأ�ضئلة البحث والتحقق من �ضحة الفر�ض   وبهذا تكون الباحثة قد اأجابت على ال�ضوؤال الثانى من 

االأول والثانى للبحث.

 من خالل العرض السابق لنتائج البحث وتفسريها ومناقشتها، اتضح أن استخدام األنشطة القصصية 
بنمطيها)الخيايل والواقعي(، تتصف بالفاعلية يف تنمية مهارات التعلم الالزمة لطفل الروضة يف القرن الحادي 

والعرشين.

تو�ضيات البحث:

يف ضوء ما تم يف هذا البحث من إجراءات وما أسفرت عنه النتائج تويص الباحثة بما ييل: 

1 - االهتمام بمهارات االتصال واتخاذ القرار وحب االستطالع عند تخطيط برامج الروضة وتضمينها.

2 - عمل دورات تدريبية ملعلمات رياض األطفال، وكذلك األمهات واآلباء بإرشاف متخصصني يف كليات 
الرتبية للتدريب عىل كيفية تنمية مهارات القرن الحادي والعرشين ألطفال الروضة.

3 - رضورة تضمني مناهج وبرامج رياض األطفال لألنشطة القصصية؛ التي تسهم يف تنمية مهارات 
القرن الحادي والعرشين لدى أطفال الروضة.

املراجع

اأواًل: املراجع العربية: 

التعليم  الثانية  الحلقة  تالميذ  لدى  االستطالع  حب  لتنمية  تجريبية  دراسة   .)2003( هانم  الخري،  أبو 
األساىس، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة املنصورة .

أبو الخري، هانم )2007(. القصص وحكايات الطفولة )دراسة علمية وتحليلية ونقدية(. اإلسكندرية: 
مركز اإلسكندرية للكتاب.



العدد التسعونمجلة الطفولة العربية أثر استخدام القصة يف تنـمية بعض مهارات التعلم الالزمة...

50

الجزائري، خلود )2010(. مهارات التعلم للقرن الحادي والعرشين، بناء الحارض مثل املستقبل – املؤتمر 
الدويل األول للتنمية يف سورية. 

الرشبينى، زكريا، محمود، أمال )2002(.دافع حب االستطالع يف تخفيف صعوبات الفهم لدى األطفال، 
مجلة كلية الرتبية، كفر الشيخ، جامعة طنطا، 550-545 .

الشوكى، أبو زيد )2004(.مدى فاعلية نموذج بروترفيك لتعلم سلوك التنبؤ يف إتخاذ القرار عىل ضوء 
بعض املتغريات املعرفية والالمعرفية، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طنطا.

العربى، ألفت )2000(.تصميم برنامج قائم عىل الحكايات الشعبية وقياس فاعليته يف تنمية االنتماء 
لدى أطفال الروضة. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة حلوان.

األغا،محمد )2016(. دور القصة يف نمو سلوك الطفل. القاهرة، دار املعارف.

املفتى، محمد أمني )1996(. سلوك التدريس. القاهرة: مركز الكتاب للنرش.

أوتشليدا، دونا وآخران )2005(. إعداد الطالب للقرن الحادي والعرشين. ترجمة السيد محمد دعدور 
وإبراهيم رزق، القاهرة، عالم الكتب.

برلني )1993(. علم النفس املعريف الرصاع – االثارة – حب االستطالع. ترجمة كريمان بدير، القاهرة: 
عالم الكتب.

بوكيت، ستيفن )2008(. أكثر من 100 فكرة لتدريس مهارات التفكري. ترجمة عمرو القاىض، تقديم 
حامد عمار، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية .

رياض  لدى معلمة  التأمل  لتنمية  الفنية  الرتبية  يف  وثائقية  تصميم حافظة   .)2011( توفيق، سامية 
األطفال يف إطار مهارات القرن الحادي والعرشين. رسالة دكتوراة غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة حلوان .

ثابت، فدوى )2006(.فاعلية برنامج تدريبى مستند إىل عادات العقل يف تنمية حب االستطالع املعرىف 
والذكاء االجتماعى لدى أطفال الروضة. جامعة عمان، األردن. 

ربيع، هادى مشعان )2009(. معلم القرن الحادي والعرشين. عمان: مكتبة املجتمع العربى.

حالوة، محمد السيد )2009(. أدب األطفال مدخل الرتبية االبداعية. اإلسكندرية: حورس الدولية للنرش 
والتوزيع.

خلف، أمل )2006(. قصص األطفال وفن روايتها. القاهرة: عالم الكتب.

رشوان، ربيع )2010(. التعليم املنظم ذاتياً – نماذج ودراسات معارصة. القاهرة: عالم الكتب.

مهارات  تنمية  يف  الفنى  للتعبري  كمصدر  األطفال  قصص  استخدام  فاعلية   .)2007( العنود  سعيد، 
أم القرى،  التفكري اإلبداعي لدى طفل ما قبل املدرسة. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة 

اململكة العربية السعودية.

سعيد، قدرية )2009(.استخدام قصص الخيال العلمى يف تنمية مهارة حل املشكالت لدى طفل الروضة.
رسالة ماجستري غري منشورة، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية، جامعة القاهرة .

شوقى، عماد )2011(. التعليم والتعلم من النمطية إىل املعلوماتية، رؤية عرصية يف أساليب التدريس. 
القاهرة: عالم الكتب.



العدد التسعونمجلة الطفولة العربية أثر استخدام القصة يف تنـمية بعض مهارات التعلم الالزمة...

51

فرج، عبد اللطيف حسني )2012(. طرق التدريس يف القرن الحادي والعرشين. عمان: دار املسرية للنرش 
والتوزيع.

دكتوراه غري  الشخصية. رسالة  ببعض متغريات  االستطالع وعالقته  )2005(. حب  زينب  العال،  عبد 
منشورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.

عادل، ميسون )2008(.برنامج كمبيوتر قائم عىل محاكاة القصة لتنمية بعض القيم األخالقية ألطفال 
ما قبل املدرسة. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة املنصورة.

عبد الوهاب، سمري )2007(. قصص وحكايات األطفال وتطبيقاتها العملية. ط4. عمان: دار املسرية، .

عبد الوهاب، سمري )2013(. أدب األطفال. عمان، دار املسرية.

عن  السنوى  املؤتمر  الرتبوية.  للظاهرة  كونى  منظور  من  األساسية  املهارات   .)2003( وليم  عبيد، 
االتجاهات الحديثة يف الرتبية بني النظرية والتطبيق، مركز طيبة للدراسات الرتبوية.

كرم الدين، ليىل )2006(. إعداد أطفالنا للمستقبل. مؤتمر الرتبية املبكرة للطفل يف عالم متغري.

محمد، رشا )2009(.فعالية مدخل دراما الطفل يف تنمية بعض املهارات االجتماعية ألطفال الروضة.
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة حلوان.

املرصية  املجلة  اإلحصائية.  للداللة  املكمل  الوجه  التأثري:  1997(. حجم  )يونيو-  فام  منصور، رشدي 
للدراسات النفسية،7 العدد )16(، 59.

ثانيًا: املراجع االأجنبية:

Andrew, J. ,& Daniel,W. (2009) .Teaching for 21’t century skills. educational 
leadership, 67 (1): p16 - 21.

Beyer, B. (2003) . Teachine thinking skills: A resource book for teaching 
thinkings. alexandria, VA: association for supervision and curriculum development.

Duvall, R. (2011). Inquiry in science , from curiosity to understanding – 
primary voices k-6. (10) (1): p 3 - 9.

Thornbrurg. D. (2008) .Digital storytelline in the classroom. New York: 
Corwin press.

Fleer, M, & cahill , A. (2001). I want to know...? Learning about science. Aeca 
research in practice series, (8)-1: p25-48.

Karene, a & Wrobbel,R, (2008) . 21St century skiils for 2lst century educators.
trinity international university, i . I, U, S, A. Action in teacher education, 32 (2):p 
65 - 72



العدد التسعونمجلة الطفولة العربية أثر استخدام القصة يف تنـمية بعض مهارات التعلم الالزمة...

52

Lemke, C. (2003). Standard for a modern world preparing students for the 
future, learning and leading with technology: 31 (1): p6-9.

Megan,r H. (2008). 21St century learning skills, global learning in an Urban 
middle school , Department of Curriculum and instruction, wichta state university.

Moore, K. & Cheri, Q. (2002). Secondary instructional method. Madison: 
brown and bench mark.

Plolink, R. (2000). Introduction to psychlolgy. London, brooks cole publishing 
company.

Partnership for 21st century skills (2010) . 21St century learning skil1. http:// 
www.21 Stcenturyskill.Org.

Quicke, J٫ (2005). Acurriculum of life . School for a democratic learning 
society, buckinghan, open uni press.



العدد التسعونمجلة الطفولة العربية

53

العدد التاسع والثمانونمجلة الطفولة العربية ظواهر املماثلة الصامتية فـي املقررات الدراسية...

28




