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 األبعاد ثالثية تكنىلىجيا باستخذام مقرتح برنامج فاعلية
 مبنطقة الروضة لطفل األساسية التفكري مهارات لتنمية

 السعىدية العربية اململكة اجلىف
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج مقترح  _الممخص 

باستخداـ تكنولوجيا ثالثية األبعاد لتنمية ميارات التفكير األساسية لدى 
 30طفؿ الروضة في منطقة الجوؼ. وقد تكونت عينة الدراسة مف 

طفؿ وطفمة مف أطفاؿ الروضة الرابعة الحكومية بمنطقة الجوؼ. وقد 
ات التفكير األساسية لطفؿ الروضة كقياس تـ تطبيؽ مقياس لميار 

قبمي عمى عينة الدراسة ثـ تطبيؽ برنامج مقترح تعميمي مكوف مف 
أفالـ تعميمية وألعاب كمبيوتر باستخداـ تكنولوجيا ثالثية األبعاد 

، وبعدىا يتـ تطبيؽ مقياس بعدي لقياس ميارات التفكير المجسمة
أثبتت الدراسة وجود  األساسية لطفؿ الروضة بمنطقة الجوؼ. وقد

فروؽ ذات داللو إحصائية في اكتساب طفؿ الروضة لميارات التفكير 
األساسية بعد تطبيؽ البرنامج مقارنة بنفس عينة الدراسة قبؿ تطبيؽ 
البرنامج، كما كشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللو إحصائية في 

تكنولوجيا  ميارة المالحظة لطفؿ الروضة بعد تطبيؽ برنامج باستخداـ
ثالثية األبعاد مقارنة بنفس عينة الدراسة قبؿ تطبيؽ البرنامج، ووجود 
فروؽ ذات داللو إحصائية في ميارة التصنيؼ لطفؿ الروضة بعد 
تطبيؽ برنامج باستخداـ تكنولوجيا ثالثية األبعاد مقارنة بنفس عينة 
الدراسة قبؿ تطبيؽ البرنامج، وجود فروؽ ذات داللو إحصائية في 
ميارة المقارنة لطفؿ الروضة بعد تطبيؽ برنامج باستخداـ تكنولوجيا 

 .ثالثية األبعاد مقارنة بنفس عينة الدراسة قبؿ تطبيؽ البرنامج
ألعاب الكمبيوتر ، التكنولوجية ثالثية األبعاد: الكممات المفتاحية

، ميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة، وألعاب الفيديو المجسمة
 .ةطفؿ الروض

 المقدمة. 1
يوف عمى عاتقيـ تطوير العممية التعميمية وذلؾ بو التر أخذ      

تعميمية مناسبة لخصائص الطمبة  استراتيجياتمف خالؿ تبنى 
وطبيعة المادة التعميمية وساعدىـ عمى ذلؾ تطور صناعة 

نتاج  اإللكترونيةاألجيزة  وتطور البرمجيات ولغات البرمجة وا 
 ].1,2,3برمجيات تعميمية بأساليب مختمفة سيمت عممية التعمـ ]

عماؿ العقؿ والكشؼ عف أسباب        والدعوة إلى التفكير وا 
نفرد اقدـ اإلنساف وحضارتو فقد  قديمةاألشياء وعمميا األولى 

المبنية عمى وقات األخرى بحرية اإلرادة مخماإلنساف عف سائر ال
خصائص اإلدراؾ والتمييز والتفكير حتى انتيى العمماء عمى 
القوؿ بأف جوىر اإلنساف يبنى عمى الفكر الذي يحممو وأف الفكر 
ىو الذي يوجو ما يصدر عف اإلنساف مف فعؿ وعمؿ وسموؾ 
ويمثؿ الفكر مجموعو مف التصورات التي يكونيا اإلنساف عف 

القات القائمة بينيما وبذلؾ يكوف الكوف واإلنساف والحياة والع
مبعث المسارات والخيارات والسموكيات التي يختارىا الفرد 
ويتبناىا في حياتو. وفى ضوء أبحاث الدماغ يعرؼ التفكير بأنو 
عممية االتصاؿ التي تتـ فيما بيف العصبونات في مناطؽ الدماغ 
المختمفة بقصد تبادؿ المعمومات حوؿ موضوع ما والعصبونات 
ىي الخاليا العصبية التي تقـو بعمميات التفكير والتعمـ وتشكؿ 

 ].4% مف خاليا الدماغ وتقع في القشرة الدماغية العميا ]10
ومف المعروؼ أف الدماغ البشرى يتكوف مف جزأيف ىما:      

الجانب األيمف والجانب األيسر، ويختص الجانب األيسر 
بالمنطؽ، والتعمـ، والعمميات الحسابية، والتحميؿ، والمتابعة 
والحقائؽ والتذكر، بينما ييتـ الجانب األيمف باأللواف، 

اليقظة،  والموسيقى، والتخيؿ، والمشاعر واألحاسيس، وأحالـ
والتفكير اإلبداعي واالبتكاري. ومنذ أمد طويؿ ييتـ النظاـ 
التعميمي بالتركيز عمى نمو وتنمية الجزء األيسر مف الدماغ، 
مثؿ تعمـ القراءة والكتابة والحساب والتحميؿ والمنطؽ والتعمـ 
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النظري واألكاديمي، بينما االىتماـ أقؿ في فروع الموسيقى 
والفنوف بأنواعيا  Mental Arithmetic والحساب الذىني
 ].5المختمفة والتخيؿ( ]

وأكد الخبراء التربويوف عمى أىمية تنمية خياؿ طفؿ      
الروضة، فالخياؿ ىو القدرة عمى تكويف صور وأحداث 
وأحاسيس وتصورات خيالية وقد أكدت دراسات شتى لمكثير مف 

ات الطفؿ؛ خبراء التربية عمى قدرة الخياؿ عمى تنمية ذكاء وميار 
فالخبيرة التربوية "ىيميف نيفيؿ" وجدت مف خالؿ متابعتيا لمراحؿ 
نمو الخياؿ لدى األطفاؿ أنيـ في مرحمة معينة يحاولوف تقميد 
المحيطيف بيـ )مثؿ األب واألـ واألخوة والمعمميف(؛ كأف يحاوؿ 
الطفؿ استخداـ لعبة التميفوف والتظاىر بأنو يتحدث ىاتفًيا مع 

ناقشو في أمر ما، أو يؤنب دميتو عمى خطأ تخيمي صديؽ لو وي
لـ يحدث متقمًصا في ذلؾ األسموب الذي يتبعو والديو معو في 
توجيو سموكو؛ ليس ذلؾ فحسب بؿ إنو قد يمجأ أيًضا لتأليؼ 
حكايات أو رواية أحالـ لـ يرىا لمفت نظر والديو إلى أشياء 

د الحصوؿ معينة يفكر بيا أو أشياء أخرى يتطمع إلييا ويري
 .عمييا
وعمميًا فإف الجزء المسئوؿ عف الخياؿ ىو الجزء األيمف مف      

. وليذا يجب نشتايفيأالدماغ وىو جزء المبدعيف والعباقرة أمثاؿ 
االىتماـ والنظر في تنمية ىذا الجزء مف الدماغ إلى كمما تقدـ 
الطفؿ بالعمر قمت فرص تطويره، ذا عمينا االىتماـ والحرص 

ـ وسيمة لتطويره وعمينا مواكبة التطور التكنولوجي واستخدا
الحاصؿ في زمننا ىذا.. ماذا لو أدخمنا ىذه التكنولوجيا عمى 
تعميمنا الحديث ومحاولة استغالؿ خياؿ الطفؿ الذي كمما تقدـ 
بالعمر صعب عمينا استغالؿ تطور خيالو، ومف ىنا نقترح 

دخاليا كوسيمة لتطوير خياؿ  الطفؿ ألنيا العاب الثري دي وا 
 .وسيمو محببة وتشد الطفؿ الستخداميا

 مشكمة الدراسة. 2
يجب أف يرتكز تعزيز العممية التعميمية حاليًا وفي المستقبؿ      

عمى ضرورة توظيؼ التكنولوجيا وبالذات تكنولوجيا المعمومات 
يمتمس ألداء دورىا في تقدـ المجتمع بشكؿ مبسط وبشكؿ 

االحتياجات والرغبات، وحيث أف المناىج التعميمية لطفؿ 
لتنمية ميارات التفكير  ةلحديثاالروضة تفتقر إلى األساليب 

األساسية لطفؿ الروضة، لذا اقترح البحث استخداـ األفالـ 
واأللعاب ثالثية األبعاد التي تنمى التخيؿ والتركيز واإلبداع 

بدوره يعمؿ عمى تنمية العقؿ وتنمى جزء الدماغ األيمف الذي 
بأكممو وبالتالي تنمية الميارات األساسية في التفكير لدى طفؿ 
الروضة، وبناء عمى ما سبؽ تبمورت مشكمة الدراسة في السؤاؿ 
الرئيس التالي: ما مدى فاعمية برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا 

روضة ثالثية األبعاد لتنمية ميارات التفكير األساسية لطفؿ ال
 بمنطقة الجوؼ المممكة العربية السعودية؟

 أ. أسئمة الدراسة
 :وتتفرع منو األسئمة التالية

ما مدى فاعمية برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية األبعاد 
 لتنمية ميارة المالحظة لطفؿ الروضة؟

ما مدى فاعمية برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية األبعاد 
 رة التصنيؼ لطفؿ الروضة؟لتنمية ميا

ما مدى فاعمية برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية األبعاد 
 لتنمية ميارة المقارنة لطفؿ الروضة؟

 أىداف الدراسةب. 
 :ىدفت الدراسة إلى ما يمي

التعرؼ عمى فاعمية استخداـ برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا 
التفكير األساسية لطفؿ الروضة ثالثية األبعاد في تنمية ميارات 

 .بمنطقة الجوؼ
التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية  

 .األبعاد لتنمية ميارة المالحظة لطفؿ الروضة
التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية 

 .األبعاد لتنمية ميارة التصنيؼ لطفؿ الروضة
عمية برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية التعرؼ عمى فا

 .األبعاد لتنمية ميارة المقارنة لطفؿ الروضة
 أىمية الدراسةج. 
 لياتكمف أىمية تمؾ الدراسة في إيجاد أنجح الطرؽ التي يمكف   
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أف تجذب انتباه طفؿ الروضة وتستثيره، فكمما كانت الوسيمة 
 .استثاره النتباه الطفؿالتعميمية أكثر حداثة كمما كانت أكثر 

كما وتكمف أىميو الدراسة في طبيعة المرحمة العمرية التي      
تتطمب تصميـ مواد تعميمية تناسب قدرات واستعدادات الطفؿ 
لمعب والمرح والقصص الخيالية، فمجتمع الدراسة ىو طفؿ 

سنوات وىذه المرحمة العمرية  6الروضة الذي ال يزيد عمره عف 
 .اجيو ىي مرحمة العمميات الحسيةحسب تصنيؼ بي

وتتميز ىذه الدراسة عف غيرىا في استخداـ تكنولوجيا ثالثية  
األبعاد مف أفالـ كرتوف تعميمية مجسمو أو ألعاب ثالثية األبعاد 
بداعو وبالتالي تنمي ميارات  التي يحبيا الطفؿ وتنمي خيالو وا 

 .التفكير األساسية لديو
 حدود الدراسةد. 

 :حدود البحث عمى الحدود األتيةاقتصرت 
الحدود الموضوعية: قياس ميارات التفكير األساسية لطفؿ 

المقارنة( قبؿ وبعد تطبيؽ -التصنيؼ-الروضة )المالحظة
 .البرنامج القائـ عمى تكنولوجيا ثالثية األبعاد

الحدود المكانية: اقتصر البحث عمى عينة مف الذكور واإلناث 
 .مف الروضة الرابعة بسكاكافي مرحمة رياض األطفاؿ 

الحدود الزمانية: تـ التطبيؽ برنامج التكنولوجيا ثالثية األبعاد 
 .1436/1437خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 

 فروض الدراسةه. 
 :الفرضية األولى

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات  -
والبعدي عمى مقياس  المجموعة لألطفاؿ في القياسيف القبمي

فاعمية برنامج قائـ عمى تكنولوجيا ثالثية األبعاد في تنمية 
أنواع مف  3ميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة وينقسـ إلى 

 (.الميارات )المالحظة / التصنيؼ / المقارنة
 :وتتفرع منو الفروض التالية 
ؿ ىناؾ فروؽ ذات داللو إحصائية في ميارة المالحظة لطف -أ

 الروضة بعد تطبيؽ برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية
 .األبعاد

ىناؾ فروؽ ذات داللو إحصائية في ميارة التصنيؼ لطفؿ  -ب
الروضة بعد تطبيؽ برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية 

 .األبعاد
ىناؾ فروؽ ذات داللو إحصائية في ميارة المقارنة لطفؿ  -ج

برنامج مقترح باستخداـ تكنولوجيا ثالثية الروضة بعد تطبيؽ 
 .األبعاد

 مصطمحات الدراسةو. 
 :ميارة

ىي السيولة والدقة والسرعة في أجراء عمؿ مف األعماؿ مع 
 ].6,7] القدرة عمى التكيؼ لممواقؼ الجديدة

 :التفكير
 ].8لغة: ىو تردد الخاطر بالتأمؿ والتدبر بطمب المعاني ]
 اإلحساسوبالمعنى العاـ ىو نشاط ذىني أو عقمي يختمؼ عف 
[ والتفكير 9واإلدراؾ ويتجاوز األثنيف معا إلى األفكار المجردة ]

في أبسط تعريؼ لو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي 
يقـو بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ 

 ].10واحدة مف الحواس ]
 :التفكير األساسيةميارات 

ىي عمميات عمى المستوى المصغر البسيط بالمقارنة بعمميات 
 انغماسالتفكير المركبة وتعمؿ في خدمتيا، بمعنى أنو أثناء 

المرء في أي عممية مف عمميات التفكير سيستخدـ العديد مف 
 ].11ميارات التفكير األساسية ]

ة في ىذه الدراسة لميارات التفكير األساسي اإلجرائيأما التعريؼ 
فيو قدرة الطفؿ عمى القياـ بمجموعة مف العمميات العقمية 
والذىنية مف ميارة المالحظة والتصنيؼ والمقارنة التي تـ 
تحديدىا في تمؾ الدراسة وذلؾ بصورة واضحة وبدرجة مف الدقة 

 .واإلتقاف وبأقؿ جيد ممكف
دة ميارة المالحظة: ىي ميارة جمع المعمومات عف طريؽ واح

أو أكثر مف الحواس الخمس وىي قدرة الطفؿ عمى توظيؼ ما 
يحصؿ عميو مف حقائؽ ومعمومات، والمالحظة المقصودة بيذه 

  الشيءالمختمؼ ويالحظ  يءػػالشؿ ػػػظ الطفػػػو أف يالحػػة ىػػػالدراس
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 .المشابو
ميارة التصنيؼ: ىي قدرة الطفؿ عمى تصنيؼ األشياء عمى 

 .بيف األشياءحسب الخصائص المشتركة 
ميارة المقارنة: ىي قدرة الطفؿ عمى إجراء مقارنة وتحديد نقاط 

 .االتفاؽ واالختالؼ
 :أللعاب الحاسوب اإلجرائيالتعريؼ 

أسموب مف أساليب المعب والتعمـ الذاتي إلكساب      
المعمومات وتنمية الميارات وتعتمد عمى التنافس بيف الطفؿ 

وزميمو باستخداـ الكمبيوتر، ودور والكمبيوتر أو بيف الطفؿ 
المعمـ يقتصر عمى شرح المعبة في بداية األمر ويتدخؿ أحيانًا 
إذا لـز األمر وتتسـ ىذه الطريقة بالمحاولة والخطأ والتركيز 
واالعتماد عمى النفس والتركيز والصبر وتنمية ميارات التفكير 

 .المالحظة والتصنيؼ والمقارنة
  اإلطار النظري. 3
 :ميارات التفكير األساسية

 :أواًل: ماىية التفكير
لقد كاف تعميـ التفكير ىدفًا ميمًا، وفي عصر التكنولوجيا      

وتفجر المعمومات أصبح تعميـ ميارات التفكير أكثر أىمية، 
وذلؾ حتى يستطيع الطفؿ مواجية التحديات التي سيواجييا في 

 .المستقبؿ
أي نشاط سموكي يمارسو الفرد في موقؼ ما،  والتفكير ىو     

ويتصؼ ىذا النشاط العقمي بأنو كامف وال يمكف مالحظتو 
مباشرة، ولكف يستدؿ عميو مف أثره، والتفكير أيضًا ميارة ُيمكف 

 ].12ممارستيا ببراعة كما أنيا قابمة لمتعمـ ]
[ أف التفكير ىو النشاط الذي يؤديو 13ويرى أبو المعاطي ]     

فرد ليحؿ بو مشكمة تعترضو ميما كانت طبيعتيا، سواء أكاف ال
ىذا النشاط يتطمب تفكيرًا أكثر أو أقؿ، حسبما يكوف الموقؼ 
أكثر أو أقؿ إشكااًل. فالتفكير ليس ىو الذكاء أو المعمومات أو 
أف تكوف عمى صواب، لكنو ميارة إجرائية عممية ُيمكف تحسينيا 

و الموجود مف ميارة التفكير بغض النظر عف المستوى المتاح أ
  [،14] فإف تمؾ الميارة ُيمكف تحسينيا إذا رغبنا في تحسينيا

إلى الحاجة   [15]بوشيو وديف مف ىنا فقد أشارت نتائج دراسة
 .الماسة لدراسة كيفية التفكير

 :ثانيا: مستويات التفكير
[ أف الباحثيف قسموا ميارات التفكير إلى 1] يرى سعيد     

المستوى األساسي ويُضـ الميارات ذات المستوى  مستوييف:
األدنى، ويقصد بيا تمؾ الميارات التي يتوجب عمى المتعمـ 
جادتيا لكي ُيصبح قادرًا عمى االنتقاؿ لمواجية  إتقانيا وا 
مستويات التفكير العميا ومف بيف ميارات التفكير األدنى عمى 

، والمستوى سبيؿ المثاؿ ميارات المالحظة والمقارنة والتصنيؼ
الثاني مف ميارات التفكير ىو المستوى المركب ويقسمو العمماء 
لخمسة أنواع وىي: التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، حؿ 

ويرى نظمي  .المشكالت، اتخاذ القرارات، والتفكير فوؽ المعرفي
[ أف لمتفكير مستوياف رئيسياف ىما التفكير البسيط ويتضمف 16]

التذكر، المالحظة، المقارنة، والتصنيؼ، )اكتساب المعرفة، 
والترتيب(، والتفكير الُمعقد ويتضمف )حؿ المشكالت، واتخاذ 

صدار األحكاـ  (.القرارات وا 
[ فُيصنؼ التفكير إلى ثالث مستويات، 17أما سالـ ]     

المستوى األوؿ وُيسمى بعمميات التفكير الدنيا أو البسيطة، 
عادة الصياغ ة حرفيًا، والمستوى الثاني ويتضمف )التذكر وا 

وُيسمى بعمميات التفكير الوسطية وتتضمف )طرح األسئمة، 
، التعميـ،  التوضيح، المقارنة، التصنيؼ، الترتيب، تكويف المفيـو
التطبيؽ، التفسير، االستنتاج، التنبؤ، التمخيص، والتحميؿ(، أما 
اذ المستوى الثالث فُيسمى بعمميات التفكير العميا ويتضمف )اتخ

 (.القرارات، التفكير الناقد، حؿ المشكالت، والتفكير اإلبداعي
 :اتجاىات تدريس ميارات التفكير ثالثا:
[ أف ىناؾ اتجاىاف لتدريس ميارات 18يذكر عبد الرحمف ]     

التفكير، أحدىما تدريس ميارات التفكير بصورة مباشرة أي 
تدريس ميارات منفصمة عف المنيج الدراسي، واالتجاه اآلخر ىو 

التفكير بصورة غير مباشرة أي تضميف ميارات التفكير داخؿ 
في محتوى المنيج الدراسي، وقد دافع عف االتجاه األوؿ عدد 

الذي شدد عمى  De Bono مف عمماء النفس والتربية مف أبرزىـ
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تعميـ التفكير، وتطبيقو بصورة منتظمة ليست متأثرة بطبيعة 
اج في الغالب إلى ميارات محددة المادة المدرسية التي تحت

وتركيز قوي عمى محتوى المادة العممية، أما االتجاه الثاني فقد 
 دافع عنو أيضًا عديد مف عمماء النفس والتربية وباألخص

Beyer  حيث يرى أنو مف الضروري تعميـ التفكير عف طريؽ
دمجو بالمواد الدراسية، وبذلؾ تكوف مخرجات المدرسة طمبة 

نفسو مفكريف. مف ىنا وجدت  لممادة العممية وفي الوقتمتقنيف 
أف الطريقة المباشرة في تعميـ التفكير  [19] ديف وديفيد دراسة

 .ىي األفضؿ
 :تصنيفات ميارات التفكير رابعًا:

تعددت ميارات التفكير التي أوردىا الباحثوف، وتعرض       
 :لنحو التاليالباحثة ما يرتبط منيا بالدراسة الحالية، وىي عمى ا

 ].20] تصنيؼ مارزانو
 (.ميارات التركيز )تعريؼ المشكمة تحديد األىداؼ. 1
 (.ميارات جمع المعمومات )المالحظة صياغة األسئمة. 2
 (.ميارات التذكر )الترميز االستدعاء. 3
 (.ميارات التنظيـ )المقارنة التصنيؼ الترتيب التمثيؿ. 4
 .ميارات التطبيؽ. 5
التحميؿ )تحديد المكونات تحديد العالقات تحديد ميارات . 6

 (.الفكرة الرئيسة تحديد األخطاء
 (.ميارات التوليد )االستنباط التنبؤ اإلسياب. 7
 (.ميارات الدمج )التمخيص إعادة البناء. 8
  (ميارات التقويـ )وضع المعايير التحقؽ. 9

 ].20] تصنيؼ نيوماف
 .ميارة التفكير الحسي. 1
 .التفكير العمميميارة . 2
 .ميارة المالحظة. 3
 .ميارة التصنيؼ. 4
 .ميارة التطبيؽ. 5
 .ميارة المقارنة. 6
 .ميارة التعرؼ. 7

  .ميارة التذكر. 8
 ].21] تصنيؼ بريسيسف

 .الوصؼ: ويعني إيجاد الخصائص الفريدة. 1
 .التصنيؼ: ويتطمب تحديد الصفات المشتركة. 2
 .األجزاء بالكمياتإيجاد العالقات: ويتطمب ربط . 3
 .التحويؿ: ويتطمب ربط ما ىو معروؼ بغير المعروؼ. 4
 .استخالص النتائج: ويتطمب التقييـ. 5

 ].20] تصنيؼ كوىف
 .التسبب: وتتمثؿ بالقدرة عمى الربط بيف السبب والنتيجة. 1
التحويالت: القدرة عمى ربط الخصائص المعروفة بغير . 2

 .المعروفة
 .عمى الكشؼ عف عمميات منتظمة العالقات: القدرة. 3
التصنيؼ: القدرة عمى تحديد الخصائص المشتركة بيف . 4

 .األشياء
التميزات: القدرة عمى التعرؼ عمى الخصائص الفريدة المميزة . 5

 .لألشياء
كما تتضمف عمميات التفكير مجموعة مف العمميات العقمية      

االستدالؿ  تربطيا عالقة التتابع والتسمسؿ مثؿ )المالحظة
التصنيؼ التنبؤ التواصؿ التفسير تحديد العالقات المكانية 

 ].12] (والزمنية استخداـ األعداد
[ إلى أف تنمية 22وفي ىذا اإلطار أشارت دراسة محمود ]    

ميارة التفكير لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة تتأسس عمى: تنمية قدرة 
عمى التخيؿ، الطفؿ عمى التفكير السميـ، وتنمية قدرة الطفؿ 

وتنمية قدرة الطفؿ عمى اإلدراؾ الحسي، وتنمية قدرة الطفؿ عمى 
[ إلى 16حؿ المشكالت. كما توصمت نتائج دراسة محمد ]

مجموعة مف ميارات التفكير التي يمكف تنميتيا لدى أطفاؿ 
الرياض، وتتمثؿ ىذه الميارات في )إدراؾ األشكاؿ، إدراؾ 

كما توصمت  تفسير، التطبيؽ(،األعداد، التصنيؼ، المقارنة، ال
[ إلى أف أىـ ميارات التفكير 21نتائج دراسة فضيمة أحمد ]

األساسية المناسبة لعمر طفؿ الروضة عمييا، ىي )التصنيؼ، 
[ فيرى أف 7التسمسؿ، المقارنة، الجزء والكؿ(، أما صالح ]
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ميارات التفكير تتمثؿ في المعرفة، الترتيب، اإلدراؾ، والربط، 
 .االستنباط، االجتياد، والقياس التحميؿ،

ومف العرض السابؽ لتصنيفات ميارات التفكير ونتائج     
الدراسات لدى بعض الباحثيف، توصمت الباحثة إلى مجموعة مف 
ميارات التفكير األساسية، وىي )المالحظة، التصنيؼ، الترتيب، 

، بيدؼ تنميتيا لدى (المقارنة، تحديد المكونات، تحديد العالقات
طفؿ ما قبؿ المدرسة وذلؾ لمناسبتيا لخصائص النمو العقمي 
في ىذه المرحمة واعتماد ىذه الميارات عمى استخداـ مجيود 
عقمي بسيط، وضرورة تنميتيا لدى طفؿ الروضة ليتقنيا قبؿ 
االنتقاؿ إلى ميارات التفكير العميا كالتفكير الناقد واإلبداعي 

أنو لـ يسبؽ أف تـ تدريب كما  وحؿ المشكالت واتخاذ القرارات،
 .أطفاؿ الروضة عمييا باستخداـ الحاسب اآللي

 :الخصائص المميزة لتفكير طفؿ الروضة خامسًا:
 : الخصائص المميزة لتفكير طفؿ الروضة كاآلتي إف
التفكير نشاط عقمي داخمي ومركب ومتفاعؿ جسميًا وانفعاليا . 1

 .وعمميًا واجتماعياً 
 .تحدث في سياؽ اجتماعيالتفكير عممية فردية . 2
 .إمكانية تدريب وتنمية ومالحظة وقياس التفكير. 3
إمكانية تنمية تفكير الطفؿ مف خالؿ مواقؼ الخبرة والتجربة . 4

 .والعمؿ
 .إمكانية استثارة تفكير الطفؿ مف خالؿ حواسو. 5
إمكانية استثارة تفكير الطفؿ مف خالؿ السؤاؿ أو وضعو في . 6

 .رةمواقؼ ومشكالت صغي
إف توفير بيئة تربوية ثرية بمثيراتيا وأدواتيا ووسائميا السمعية . 7

 [21] .والبصرية المختمفة يسيـ في تنمية تفكير الطفؿ
[ فيرى أف أىـ خصائص تفكير طفؿ ما قبؿ 23أما عبد اهلل ]

 :المدرسة تتمثؿ في
التمركز حوؿ الذات: ويعني عدـ قدرة الطفؿ عمى فيـ . 1

 .نظر غير وجية نظره ىو األشياء مف وجية
 وف ػػػػكػى أف يػػؿ إلػػػػيػمػؿ يػػػفػطػر الػػػكيػي أف تفػػػة: ويعنػػوسيػمػمػالم. 2

 .محكومًا بمظاىره الشكمية أي باإلدراكات والصور

التركيز: وىو ميؿ الطفؿ إلى تركيز انتباىو عمى التفاصيؿ . 3
وعجزه عف المتعمقة بجانب واحد فقط لمشيء أو صفة واحدة لو، 

 .نقؿ انتباىو إلى الجوانب األخرى ليذا الشيء بصفة عامة
الالمقموبية: وىو أف تفكير الطفؿ يسير في اتجاه واحد فقط، . 4

 .وىو بذلؾ يكوف غير قابؿ لالنعكاس
اإلحيائية: وىو ميؿ الطفؿ إلى أف يعزى لألشياء المادية كؿ . 5

الجماد، وينسب الصفات التي لو ىو، فيو ينسب الحياة إلى 
 .النية والمقصد إلى أشياء كالشمس والقمر

االصطناعية: ويعني ميؿ الطفؿ إلى اعتبار أف كؿ األشياء . 6
 .التي حولو مف صنع اإلنساف، وقد وجدت مف أجمو

الواقعية: ويعني أف جميع األشياء تبدو واقعية أو حقيقية . 7
 .ـ والواقعبالنسبة لمطفؿ، ومف الصعب عميو أف يميز بيف الحم

وفي وصؼ دقيؽ لمالمح التفكير عند الطفؿ، ذكر ديوي في     
 استطالعكتابو "كيؼ نفكر" أف سمات تفكير الطفؿ يتسـ بحب 

شديد ومخيمة خصبة، فالتفكير كما يراه ديوي عبارة عف عممية 
نشطة تنطوي عمى التجريب وحؿ المشكالت، وأكد ديوي عمى 

اسة النظرية التي تعتمد عمى فاعمية تقديـ الخبرة العممية عمى الدر 
الطفؿ ونشاطو في التعمـ، ليذا يصبح لما يتعممو معنى لديو ألنو 

 ].24] جاء حصيمة لجيده
 :سادسًا: التفكير والطفؿ

إف الطفولة ىي صانعة المستقبؿ، ويعتبر االىتماـ بالطفولة     
مف المعايير التي ُيقاس بيا حضارة الشعوب، ويتفؽ الجميع 

أف فترة الطفولة ُتعد مف أىـ فترات ُعمر اإلنساف في تكويف  عمى
شخصيتو، فيي المرحمة التي تتفتح فييا القدرات وتكتسب 
الميارات والمعارؼ، وفييا يتحدد مسار النمو طبقًا لما توفره 
البيئة المحيطة بعناصرىا الثقافية واالجتماعية والتربوية، بحيث 

ح عف نفسو وأف يصؿ إلى تتاح الفرصة ليذا النمو أف يصف
 ].24] أقصى غاياتو

 وبسبب التغيرات التقنية العالية في نظـ المعمومات    
واالتصاالت، والتي غيرت نمط معيشة الطفؿ، وغيرت طبيعة 
األعماؿ التي يقـو بيا وكيفية القياـ بيا، بؿ وتغير نمط وأسموب 
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الطفؿ تفكير الطفؿ في المجتمع الحديث، لذا يجب التركيز عمى 
القادر عمى تحويؿ المعمومات إلى معرفة، أي فيـ واستخالص 
لممغزى، وربط بيف معمومة وأخرى، أي أف ىذا التحوؿ يتطمب 

 ].25] نشاطًا إيجابيًا وىو ما نسميو بالتفكير
 Robelee, Wlliam [26]وفي ىذا اإلطار وجدت دراسة    

حؿ المشكالت أف تعميـ الطفؿ لميارات التفكير تجعمو قادرًا عمى 
االجتماعية، واىتمت عديد مف الدراسات بكيفية نقؿ وتعميـ 

 ,Kibirige, Geoffrey [27]ميارات التفكير لألطفاؿ كدراسة

 [29]وقد أشارت دراسة  ,Matsuoka, Caryn [28] ودراسة 
Geddis-Capel  إلى ضرورة دمج ميارات التفكير في قائمة

تعميـ ميارات التفكير معايير رياض األطفاؿ. لذلؾ فإف أسس 
يجب أف توضع في مرحمة الطفولة المبكرة؛ لتنمية قدرات الطفؿ 
العقمية وثقتو في نفسو مما يجعمو قادرًا عمى حؿ مشكالتو 

 ].21الصغيرة ]
إلى أف  Bentley, Richad [30] مف ىنا أشارت دراسة      

خالؿ ىناؾ اىتماـ كبير بتعميـ األطفاؿ القدرة عمى التفكير مف 
تعزيز الدعـ المادي والبرامج واستراتيجيات تعميمية مناسبة ومرنة 

 .بما في ذلؾ دعـ الدراسة الذاتية
فتعميـ ميارات التفكير لألطفاؿ ليست حاجة ممحة في      

العصر الحاضر فقط؛ بؿ ىي مف ضرورات تكويف شخصية 
الطفؿ لممرور بأماف في ممرات القرف الواحد والعشريف الذي 

و لنا أنو لف يستطيع المرور بو إال مف كاف مسمحًا بيذه يبد
الميارات التي ُيمكف اعتبارىا متطمبات أساسية ليذا القرف، ولف 
يكوف الفرد بغيرىا قادرًا عمى التواصؿ الحضاري الفًعاؿ مع 

[ فتنمية التفكير تجعؿ الطفؿ أكثر قدرة 31] المجتمع اإلنساني
وعميو  متغيرات العصر الحالي،وأسرع توازنًا مع  عمى التكيؼ،

يجب عمينا أف نيتـ ونركز عمى السنوات المدرسية األولى مف 
حياة الطفؿ، وذلؾ لما ليذه المرحمة مف أىمية وخطورة عمى 

 .باقي المراحؿ التعميمية
 :ألعاب الكمبيوتر

 جميعأصبح االىتماـ بالمعرفة وصناعتيا لو تأثير كبير في     

ب لعب األطفاؿ الذي تحوؿ مف لعب المجاالت حتى في أسمو 
حركي وجسمي إلى لعب عقمي معرفي تمثؿ في ألعاب الفيديو 
وألعاب الكمبيوتر التي أصبحت ليا أىمية كبيرة في حياة 

[ معمقا عمى أىمية ألعاب 32األطفاؿ. مف ىنا يري برودربوند ]
الكمبيوتر لألطفاؿ أنو ال يوجد برامج في الكمبيوتر أكثر دافعية 

طفاؿ مف برامج األلعاب لما فييا مف إثارة وتشويؽ ودافعية لأل
كما في سمسمة كارمف ساف ديجو وىي أكثر االلعاب الناجحة 

 ].33في تعميـ الدراسات االجتماعية لألطفاؿ ]
إلى أف ىناؾ عالقة بيف الكمبيوتر  [34وتوصؿ جوؿ ]     

واأللعاب حيث بدأ بحثو بتساؤؿ لماذا يستخدـ الكمبيوتر في 
ىي أف الكمبيوتر ظاىرة غير  اإلجابةألعاب األطفاؿ؟ وكانت 

تقميدية وأف يمكنو عرض المعبة دوف األجيزة األخرى فيمكنو 
كما أنو أستطاع أف يضـ  معالجة قواعد أي لعبة بسيولة،

كما أنو شمؿ جميع  التي كانت تمعب منذ آالؼ السنيف،األلعاب 
 .األلعاب في المجاالت المختمفة

اوؼ مف ألعاب الكمبيوتر إال أف مخوعمى الرغـ مف كؿ ال     
أكد عمى أىمية استخداـ ألعاب الكمبيوتر كوسيمة  [35سانجر ]

كما يمكف  تعميمية لألطفاؿ حيث أنيا تزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ،
ميا في تقيميـ وكذلؾ يمكف أف تكوف وسيمة لزيادة استخدا

التفاعؿ االجتماعي مف خالؿ المعب الجماعي، والمعب 
التعاوني، إلى جانب أف ىذه األلعاب تسمح لألطفاؿ بالتعرؼ 
عمى التقنيات الحديثة التكنولوجية وتعطييـ الثقة وتنمي لدييـ 

ير المرونة الميارات الالزمة لمتعامؿ مع الكمبيوتر. مف ىنا تظ
مكاف وأي زماف وبالكيفية المناسبة  أيإلمكانية استخدامو في 

 ].36لممتعمـ ]
 :3Dألعاب اؿ  

تعد ألعاب الفيديو العشؽ األوؿ لمستخدمي الكمبيوتر سواء      
كانوا مف الصغار أو الكبار، وىي ألعاب ذو منفذ ثالثي األبعاد 

شيدت ىذه يتيح لممستخدـ رؤية أفضؿ ومتعو أكثر، وقد 
األلعاب تطوراً كبيرًا خالؿ السنوات الماضية، خاصة مع اىتماـ 

 ].37] شركات التكنولوجيا بتحديثيا
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 :الدراسات السابقة. 4
اطمعت الباحثات عمى بعض مف الدراسات العربية      

ألعاب الكمبيوتر وميارات التفكير  واألجنبية والتي تناولت كؿ مف
 (المقارنة - التصنيؼ –)المالحظة األساسية لطفؿ الروضة 

 :وسوؼ يتـ عرض ىذه الدراسات وفقا لممحاور التالية
  دراسات تناولت ألعاب الكمبيوتر المحور االوؿ:

[ إلى الكشؼ عف تأثير شكؿ لعبة 38ىدفت دراسة سزراـ ]     
 8-5الكمبيوتر وتكيفيا مع األطفاؿ البولندييف لألعمار ما بيف 

اسة العالقة بيف اإلنجازات التعميمية وفاعمية سنوات، وبينت الدر 
المكونات األساسية لموظائؼ التنفيذية )الذاكرة عمى المدى 

(، االنسحاب) مجموعة التحوؿ-التحكـ في تثبيط اليمـ-القصير
تكونت العينة مف مجموعة مف األطفاؿ لمرحمة ما قبؿ المدرسة 

، 97وعددىـ  االبتدائيومف طالب الصؼ األوؿ  96عددىـ 
وكالىما متساوياف مف ناحية الجنس، كما وركز ىذا المشروع 

نجازات المدرسة  8-5عمى الوظائؼ التنفيذية في سف  وا 
االجتماعية واالقتصادية والعمر، وأظيرت  ةالحالوالسيطرة عمى 

النتائج أف ألعاب الكمبيوتر وأشكاليا أثرت عمى الوظائؼ 
المدرسة لطفؿ الروضة، التنفيذية الثالثة المؤثرة عمى إنجازات 

فقد زادت مف سرعة وأداء إنجازات المدرسة وعممت عمى تنمية 
 .المعرفة لطفؿ الروضة

[ فقد ىدفت إلى تصميـ برنامج 39أما دراسة ديالفارياف ]     
تدريبي لمذاكرة العاممة في شكؿ ألعاب كمبيوتر لألطفاؿ ذوي 

طفاًل تـ  24الذىنية البسيطة، وتكونت العينة مف  اإلعاقات
تقسيميـ كمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وقد قيمت الذاكرة 
العاممة السمعية والبصرية والمكانية بنوعيف مف االختبارات وىي 
اختبارات وكسمر الفرعية، واختبار مزدوج لمذاكرة العاممة المكانية 

ر تذكر المقاطع المفظية، البصرية، واختبار السمع، واختبا
وأشارت النتائج إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بيف 

الذىنية البسيطة واألطفاؿ  اإلعاقاتالذاكرة العاممة لذوي 
العادييف لمذاكرة العاممة المكانية البصرية، والذاكرة العاممة 
السمعية، كما تحسف التحدث أيضا في المجموعة التجريبية، كما 

ت النتائج الفروؽ بيف االختبار القبمي والبعدي والفريؽ واثبت
المدرب أظير تحسنًا في المياـ المكمؼ بيا كما زادت سرعة 

 .العمميات المكمؼ بيا الفريؽ المدرب
إلى استخداـ شجرة  [40وىدفت دراسة فرىدي وآخروف ]     

 القرار لتدعيـ عممية تقييـ لعب الكمبيوتر التعميمية وتقديـ وسيمة
سيمة االستخداـ في التعميـ وقابمة لمتقييـ. واستخدمت ألعاب 
الكمبيوتر التي تستخدـ عمى نطاؽ واسع كأدوات لمترفيو واإلرشاد 
والتحفيز وتطوير الميارات، وأظيرت النتائج فاعمية ألعاب 

وفاعمية التعمـ استخداـ ألعاب  واإلحساسالكمبيوتر في الشعور 
أيضًا مف ناحية قابميتيا لالستخداـ الكمبيوتر في تقييـ المعبة 

ألنيا تركز عمى اثنيف مف المقيميف الخبراء والمستخدميف 
الحقيقيف لمعبة ويوضح ذلؾ بشجرة القرار وىو الجديد في ىذا 

 .البحث
[ إلى الكشؼ عف أثر ألعاب 41كما وىدفت دراسة حسف ]      

الكمبيوتر عمى خفض نسبة العجز في التحصيؿ الدراسي 
ب في مراحؿ التعميـ، وتـ اختيار عينة عشوائية تكونت مف لمطال
طالبًا مف طالب الصؼ الرابع والخامس االبتدائي لدييـ  40

عجز في التحصيؿ الدراسي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت 
 10استبانة الختيار العينة، وبرنامج ألعاب الكمبيوتر مدتو 

النتائج وجود  دقيقة. وأظيرت 45جمسات استغرقت كؿ جمسة 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة الضابطة والمجموعة 
التجريبية التي تعرضت لبرنامج ألعاب الكمبيوتر لصالح 

 .المجموعة التجريبية
[ إلى التعرؼ عمى 42وىدفت دراسة قاسـ ومصطفى ]     

فاعمية ألعاب الكمبيوتر وعمي ما إذا كانت بعض ألعاب 
ة مف الممكف أف تساىـ في تحسيف مستوى الكمبيوتر التعميمي

االنتباه والذاكرة واإلدراؾ لدى أطفاؿ الروضة المعرضيف لخطر 
أطفاؿ لممجموعة  5صعوبات التعمـ، وتكونت العينة مف 

أطفاؿ لممجموعة لمضابطة، ولتحقيؽ أىداؼ  5لمتجريبية، و
الدراسة استخدمت بعض ألعاب الكمبيوتر التعميمية ومقياس 

ومقياس لمذاكرة واإلدراؾ واختبار جودانؼ، وأشارت  االنتباه
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النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة 
التجريبية التي استخدمت ألعاب الكمبيوتر التعميمية والمجموعة 
الضابطة التي لـ تستخدـ تمؾ األلعاب وذلؾ لصالح المجموعة 

 .التجريبية
فت إلى الكشؼ عف أف ألعاب [ فقد ىد43أما دراسة تـو ]     

الفيديو توفر مشاركة واسعة لالعبيف ألعداد كبيرة مف األطفاؿ 
والبالغيف، وبالتالي فيي توفر قناة لتقديـ الخبرات وتغيير السموؾ 
الصحي والفائدة في شكؿ شيؽ وترفييي. وقد تـ تحديد سبعة 

لعبة مف ألعاب الفيديو التي تروج إلى  25وعشريف مقالة في 
يير السموؾ المتعمقة بالصحة. وأظيرت النتائج أف معظـ تغ

جوانب الصحة اإليجابية تتعمؽ بالمتغيرات التي تحدثيا ألعاب 
الفيديو، وأف العديد مف ىذه األلعاب اعتمدت بشكؿ رئيس عمى 
تركيز االنتباه، حيث أثبتت الدراسات أف خصائص األلعاب 

خياؿ، وخصائص وفائدتيا ىو االحتفاظ باالنتباه لمقصص وال
الجاذبية في التفاعؿ، وتكنولوجيا تغيير السموؾ )عمى سبيؿ 
المثاؿ، ألعاب مصممة خصيصًا لتحقيؽ األىداؼ(. فالقصص 
المصممة في ألعاب الفيديو تسمح لمنمذجة، وتحديد بديؿ مف 
الخبرات، وتعمـ القصة "األخالقية"، مف بيف احتماالت التغيير 

 .األخرى
[ إلى اختبار التأثيرات الصحية 44دورماف ]وىدفت دراسة      

التربوية أللعاب الفيديو والكمبيوتر، واقترحت معايير تمؾ األلعاب 
والمدرسيف أف يقيموا تمؾ األلعاب وسجمت  اآلباءحتى يستطيع 

 .تمؾ الدراسة األثار الصحية التربوية عمى األطفاؿ
قياس أثار إلى  [45] جرينفيمد وآخروفكما وىدفت دراسة      

الخبرة في ألعاب الفيديو عمى االنتباه البصري، وقد تـ قياس 
االنتباه باستخداـ زمف االستجابة لألىداؼ، بحيث تـ تقسيـ 
االنتباه البصري بواسطة قياس زمف االستجابة لألىداؼ المحتممة 
المختمفة لموضعيف عمى شاشة الكمبيوتر، وتكونت العينة مف 

نتائج التجربة األولى أف الخبراء في طالب الجامعة، وأظيرت 
ألعاب الفيديو يظيروف استجابة أسرع مف المبتدئيف بحساب 

 ت ػػو كانػػة الفيديػػة أف لعبػػوقت االستجابة، أما نتائج التجربة الثاني

 .عاماًل مسببًا في تحسيف استراتيجيات االنتباه
ب [ إلى الكشؼ عف تأثير ألعا46وىدفت دراسة بيرزوؼ ]     

الكمبيوتر في تنمية ميارات اإلدراؾ البصري ألطفاؿ الروضة. 
وقسمت العينة إلى عينتيف تجريبية وضابطة مف أطفاؿ 
الروضة. وأشارت أىـ النتائج أف استخداـ ألعاب الكمبيوتر مع 
األلعاب التربوية يعمؿ عمى تحسيف األدراؾ البصري لدى طفؿ 

 .الروضة
  يارات التفكيرالمحور الثاني: دراسات تتعمؽ بم

إلى قياس فاعمية برنامج مقترح  [47ىدفت دراسة بشير ]     
لتنمية ميارات التفكير لدى طفؿ الروضة. وتكونت العينة مف 

طفاًل وطفمة كعينة ضابطة،  33طفاًل كعينة تجريبية، و 34
وتكونت األدوات مف برنامج ُطبؽ لمدة شيريف، واختبار ميارات 

ئج إلى أف الفرؽ بيف متوسطي نسب التفكير. وأشارت النتا
الكسب المعدؿ لدرجات أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة 
في اختبار ميارات التفكير داؿ إحصائيًا لصالح أطفاؿ 

 .المجموعة التجريبية
[ إلى الكشؼ عف الدور الفعاؿ 48وىدفت دراسة بينساوي ]     

فؿ الروضة، لأللغاز واألحاجي في تنمية ميارات التفكير لط
وتكونت العينة مف عدد مف أطفاؿ الروضة، ولتحقيؽ أىداؼ 
الدراسة استخدـ مقياس ميارات التفكير لطفؿ الروضة، وبرنامج 
األلغاز واألحاجي. وأشارت النتائج إلى تأكيد الدور الفعاؿ 
لبرنامجي األحاجي واأللغاز في تنمية ميارات التفكير بشقيو 

الروضة، وأثبتت الدراسة صحة التقاربي والتباعدي لطفؿ 
الفروض، كما جاءت نتائج الدراسة بإجابات واقعية عمى 
تساؤالت الدراسة حيث خمصت الباحثة إلى الدور الفعاؿ 
لتوظيؼ األلغاز واألحاجي فى تنمية ميارات التفكير لدى طفؿ 

 .الروضة
 [ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية16أما دراسة محمد ]     

استخداـ األنشطة التربوية في تنمية بعض ميارات التفكير 
)إدراؾ األشكاؿ، إدراؾ األعداد، التصنيؼ، المقارنة، التفسير، 

طفاًل  73التطبيؽ( لدى طفؿ الروضة، وتكونت العينة مف 
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سنوات، ولتحقيؽ أىداؼ  6 - 5وطفمة تراوحت أعمارىـ مف 
ت التفكير مف الدراسة استخدمت أنشطة تربوية واختبار ميارا

إعداد الباحثة. وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعتيف الضابطة 
والتجريبية في مستوى أدائيـ عمى اختبار ميارات التفكير 
المطبؽ بعديًا، كما أف ىناؾ فروؽ بيف متوسط درجات أطفاؿ 

يـ عمى اختبار ميارات المجموعة التجريبية في مستوى أدائ
التفكير المطبؽ قبميًا وبعديًا لصالح أداء األطفاؿ في التطبيؽ 

 .البعدي
المحور الثالث: دراسات تناولت ألعاب الكمبيوتر مع ميارات 

  التفكير
[ إلى تحديد ما إذا كاف البرنامج 49ىدفت دراسة برادبرى ]      

األطفاؿ مف  التعميمي القائـ عمى الحاسوب مف شأنو أف يزيد
اكتساب ميارات التفكير الناقد العميا عمى وجو العمـو وفيميـ 
اإلجابة عمى أسئمة لماذا عمى وجو الخصوص. وقسمت العينة 
إلى مجموعتيف مف أطفاؿ الروضة: تجريبية حصمت عمى 
برنامج تدريبي عمى الكمبيوتر والمجموعة الثانية حصمت عمى 

كمبيوتر. وأشارت النتائج  تعميـ أكاديمي نموذجي بدوف برامج
إلى أف األطفاؿ الذيف تمقوا برنامج تعميمي بالكمبيوتر سجموا 
أعمى استجابات عمى أسئمة لماذا بالمقارنة مع األطفاؿ الذيف لـ 
يخضعوا لمبرنامج، وكاف مف أىـ توصيات الدراسة استخداـ 

 .برامج الحاسوب لدعـ التعميـ
إلى التعرؼ عمى مدى [ 50كما وىدفت دراسة ليونج ]      

تأثير األنشطة الكمبيوترية عمى تنمية التفكير الرياضي لألطفاؿ 
( طفاًل. 183ما قبؿ المدرسة. وتكونت عينة الدراسة مف )

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت مجموعة مف األنشطة 
دقيقة. وأظيرت النتائج أف  15بمغت مدة النشاط  الكمبيوترية،

 ة فعالة لتنمية المفاىيـ األساسية فيبرامج الكمبيوتر وسيم
 .الرياضيات في مرحمة ما قبؿ المدرسة

[ إلى استقصاء أثر استخداـ 51وىدفت دراسة دويدي ]     
ألعاب الحاسب اآللي وبرامجو التعميمية عمى التحصيؿ ونمو 

التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصؼ األوؿ االبتدائي في مقرر 
تمميذًا مف تالميذ الصؼ  59نت العينة مف القراءة والكتابة. وتكو 

األوؿ االبتدائي بمدرسة معاذ ابف الحارث االبتدائية بالمدينة 
المنورة، تـ توزيعيـ إلى ثالث مجموعات: مجموعة تجريبية أولى 
استخدمت ألعاب الحاسب اآللي التعميمية، ومجموعة تجريبية 

عاب ثانية استخدمت برنامج حاسب إلى تعميمي إضافة ألل
الحاسب اآللي. ومجموعة ضابطة درست بالطريقة المعتادة. 
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ برنامج المعيف في تعميـ 
البنيف لتالميذ الصؼ األوؿ االبتدائي، الفصؿ الدراسي األوؿ 
والذي تنتجو شركة سما سوفت، واختبار تحصيمي مف إعداد 

اعي، ولـ تظير النتائج الباحث، واختبار تورانس لمتفكير اإلبد
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ المجموعات 
الثالث. كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
في نمو كؿ قدرة مف قدرات التفكير اإلبداعي عمى حدة 
)الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيؿ( وكذلؾ في تنمية قدرة 

صالح المجموعة التجريبية األولى والتي التفكير اإلبداعي ككؿ ل
 .استخدمت ألعاب الحاسب اآللي التعميمية

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
أواًل: معظـ الدراسات العربية واألجنبية لممحور األوؿ تشابيت 
مع الدراسة الحالية في فاعمية أداة الدراسة وىي ألعاب الكمبيوتر 

السابقة أثبتت فاعمية ألعاب ألطفاؿ الروضة، ولكف الدراسات 
الكمبيوتر في مجاالت مختمفة ولعينات مختمفة عف الدراسة 

 .الحالية
ثانيًا: مف المالحظ أف جميع الدراسات السابقة في المحور األوؿ 
تشابيت في فاعمية ألعاب الكمبيوتر ألىداؼ مختمفة ومنيا 

نمية سرعة اإلنجاز وتنمية المعرفة والتفوؽ الدراسي والتعمـ وت
اإلدراؾ البصري واالحتفاظ باالنتباه والذاكرة وتطوير الميارات، 
ولكف الدراسة الحالية اختمفت عف الدراسات السابقة في ألعاب 
الكمبيوتر ثالثية األبعاد وىي األلعاب المجسمة، كما واختمفت 
مع الدراسات السابقة أيضا في ىدؼ الدراسة الحالية وىو تنمية 

 .ساسية لطفؿ الروضةميارات التفكير األ
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ثالثًا: تنوعت الدراسات السابقة في المحور الثاني ولكف معظميا 
اىتمت بتنمية ميارات التفكير العميا، مف ىنا فقد تشابيت مع 
الدراسة الحالية في ىدؼ الدراسة ونوع العينة وىو طفؿ 
الروضة، ولكنيا اختمفت مع الدراسة الحالية في أداة الدراسة، 

 .امج المقدـونوع البرن
رابعًا: يتضح مف دراسات المحور الثالث فاعمية ألعاب الكمبيوتر 
وبرامجو التعميمية التي تدعـ ميارات التفكير العميا وميارات 

وميارات التفكير الرياضي وميارات التفكير  اإلبداعيالتفكير 
الناقد ولكف الدراسة الحالية تبحث في فاعمية ألعاب الكمبيوتر 

ثية األبعاد عمى تنمية ميارات التفكير األساسية المجسمة ثال
 (.لطفؿ الروضة )المالحظة، التصنيؼ، المقارنة

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منيج الدراسةأ. 

 استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي وذلؾ باستخداـ     
تصميـ المجموعة الواحدة كونو أفضؿ تصميـ تجريبي يناسب 

 ةلمتغيرات التي قد تؤثر فى التجربضبط ا ىذه الدراسة، ففيو يتـ

مثؿ عامؿ السف والجنس والذكاء والمستوى االقتصادي 
بو  ةالمتعمق ةالعممي والمكاف والعوامؿ الطبيعيواالجتماعي و 

وغير ذلؾ، أي يتـ ضبط المتغيرات عدا المتغير التجريبي 
بمعنى أف الجماعة الواحدة تمر بحالتيف إحداىما تضبط 

[ أنو ال يوجد ضبط أفضؿ مف 52ى ىذا يرى جابر ]األخرى، وف
 .الحالتيف فياستخداـ نفس المجموعة 

 عينة الدراسةب. 
( 30تـ اختيار عينة مف أطفاؿ الروضات الحكومية وعددىـ )
 .طفاًل وطفمة في منطقة الجوؼ في المممكة العربية السعودية

 أدوات الدراسةج. 
 .الروضةاختبار ميارات التفكير األساسية لطفؿ 

 :مكونات المقياس
تـ تطبيؽ مقياس ميارات التفكير األساسية المصور المموف 

[ الذي يمتاز بالثبات والصدؽ والمحكـ مف قبؿ أساتذة في 53]
 .التخصص

 1جدول 
 مكونات مقياس ميارات التفكير األساسية

 م الميارة عدد الفقرات
 1 المالحظة 12
 2 التصنيؼ 14
 3 المقارنة 8

 :تصحيح مقياس ميارات التفكير
 طبؽ المقياس عمى العينة مف قبؿ الباحثات حيث قامت    

الباحثات بتسجيؿ االستجابة المناسبة لكؿ طفؿ، بحيث حصؿ 
  :الطفؿ عمى الدرجات وفقًا لممعيار اآلتي

 (.1االستجابة )(، عدـ 2(، ال )3نعـ )
ىذا وتشير معظـ الدراسات إلى فئات المتوسط المرجح وفقًا      

 لمعايير الموافقة أو عدـ الموافقة، في إطار مقياس ليكرت 
 :كما يمي Likert Scale  الثالثي االتجاه

 2جدول 
 تصحيح مقياس ميارات التفكير

 االتجاه الفئة
 تميؿ اإلجابات إلى )عدـ استجابة( 1.00-1.66
 تميؿ اإلجابات إلى )خاطئة( 1.67-2.37

 تميؿ اإلجابات إلى )صحيحة( 2.38-3
 :الخصائص السيكومتربة لممقياس

 :أواًل: صدؽ المقياس
تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس ميارات التفكير     

األساسية لطفؿ الروضة"، وذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط 
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لقياس العالقة بيف كؿ  Pearson correlation) )بيرسوف
ميارة والدرجة الكمية إلجمالي الميارة المتعمقة بيا. كما يوضحو 

 :الجدوؿ التالي

 3جدول 
ارتباط  معامالت االرتباط بين الدرجات اإلجمالية لمقياس تنمية ميارات التفكير األساسية لطفل الروضة والميارات المتعمقة بيا باستخدام معامل

 )بيرسون(
 المالحظةإجمالي ميارة  -1 إجمالي ميارة التصنيف -2 إجمالي ميارة المقارنة -3

 بنود الميارة (rمعامل االرتباط ) بنود الميارة (rمعامل االرتباط ) بنود الميارة (rمعامل االرتباط )
0.809** 1 0.423* 1 0.506* 1 
0.870** 2 0.630** 2 0.547* 2 
0.798* 3 0.783** 3 0.542* 3 
0.769* 4 0.484** 4 0.504* 4 
0.508* 5 0.493* 5 0.540* 5 
0.463* 6 0.525* 6 0.446* 6 
0.739* 7 0.410* 7 0.479* 7 
0.783** 8 0.467* 8 0.701** 8 

 0.467* 9 0.553* 9 
0.514* 10 0.602** 10 
0.464* 11 0.518* 11 
0.464* 12 0.779** 12 
0.649** 13  
0.621** 14 

 (0.05أقؿ مف )دالة عند مستوى معنوية  *
 (0.01دالة عند مستوى معنوية أقؿ مف )** 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عالقة معامالت االرتباط      

جمالي الدرجة الكمية لمميارة المنتمية إلييا دالة عند  لكؿ ميارة وا 
( فأقؿ. ىذا وقد تراوحت معامالت 0.05مستوى معنوية )

مى أف أغمبية األبعاد .( مما يدؿ ع779.( و)446االرتباط بيف )
صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر الذى يبيف صدؽ أداة 

 .الدراسة وصالحيتيا لمتطبيؽ الميداني
 :ثانيًا: ثبات المقياس

قامت الباحثات باستخداـ معامؿ الثبات )الفا كرونباخ(،      
أطفاؿ إلجمالي مقياس  10عمى عينة استطالعية قواميا 

األساسية لطفؿ الروضة، ىذا وقد بمغ معامؿ ميارات التفكير 
(، ما يدؿ عمى الثبات المرتفع الذى 0.781الثبات اإلجمالي )

انعكس أثره عمى الصدؽ الذاتي )الذى يمثؿ الجذر التربيعي 
 (.0.883لمعامؿ الثبات(، فبمغ )

وعف األبعاد الفرعية لمقياس ميارات التفكير األساسية لطفؿ     
أنواع مف الميارات )المالحظة/  3إلى الروضة وينقسـ 

 :التصنيؼ/ المقارنة(. وىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي
 5جدول 

 (أطفال 10كرونباخ )العينة االستطالعية، ن =  لفاأسية لطفل الروضة باستخدام معامل معامل الثبات لمقياس ميارات التفكير األسا
 معامل الصدق معامل ثبات ألفا كرونباخ التفكير األساسية لطفل الروضةميارات  

 0.869 0.756 المالحظة -1
 0.872 0.761 التصنيؼ -2
 0.887 0.788 المقارنة -3

 0.883 0.781 إجمالي تنمية ميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة
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أف الثبات مرتفع لجميع بنود مقياس  السابؽيظير الجدوؿ      
 .ميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة

إعادة االختبار لمقياس ميارات التفكير األساسية لطفؿ  -
 . (الروضة )لمعينة االستطالعية

 ؿ ػػروؽ بيف التطبيؽ قبػػاد الفػػاس إليجػػػػات المقيػػار ثبػـ اختبػت     

عادة التطبيؽ بعد أسبوع عمى عينة قواميا  أطفاؿ  10البرنامج وا 
المتعمقة بتنمية ميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة. 

-Paired sample tباستخداـ اختبار "ت" لعينتيف مترابطتيف

Test  لتحديد مدى الفروؽ الجوىرية بيف التطبيؽ القبمي
 :والبعدي، كما ىو موضح في الجدوؿ التالي

 6جدول 
 )التطبيق القبمي والبعدي( لمقياس ميارات التفكير األساسية لطفل الروضة، باستخدام اختبار "ت" لعينتين مترابطتينالفروق بين 

مستوى  ت (10تطبيق بعدي ) (10تطبيق قبمي ) الميارات
 الداللة

 النتيجة
 2ع 2م 1ع 1م

 غير دالة 0.45 0.785 1.26 28.40 1.59 28.90 المالحظة .1
 غير دالة 0.49 0.709 2.51 31.90 2.45 31.60 التصنيؼ .2
 غير دالة 0.64 0.480 3.12 17.70 2.75 17.50 المقارنة .3

 غير دالة 0.56 0.591 5.14 78.50 4.73 78.0 إجمالي: أبعاد تنمية ميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة
 داللة ذات فروؽ وجود عدـ السابؽ الجدوؿ مف يتضح     

 حيث( بعدي -قبمي) التطبيؽ درجات متوسط بيف إحصائية
 مف أكبر معنوية مستوى عند وذلؾ( 0.591" )ت" قيمة بمغت

(0.05.) 
 المجسمة واألفالـ المقترحة األبعاد ثالثية األلعاب برنامج: ثانياً 

 عمى بدورىا تعمؿ والتي الطفؿ خياؿ تنمي التي األبعاد ثالثية
 ميارات تنمية عمى تعمؿ وبالتالي والتركيز والسرعة الخياؿ تنمية
 .العقمية الطفؿ

 :األبعاد ثالثية األلعاب لبرنامج العامة األىداؼ
 .المالحظة ميارة عمى الطفؿ قدرة تنمية -1

 .التصنيؼ ميارة عمى الطفؿ قدرة تنمية -2
 .المقارنة ميارة عمى الطفؿ قدرة تنمية -3

 األبعاد ثالثية األلعاب برنامج تطبيؽ
 جمسة كؿ جمسات، 9 مف األبعاد ثالثية األلعاب برنامج تكوف -

 ومحتوى شير، لمدة باألسبوع مرتيف دقيقة عشروف عف عبارة
 ثالثية وألعاب األبعاد، ثالثية كرتوف أفالـ عف عبارة الجمسة
 لسرعة والتوجيو اإلرشاد مع األبعاد، ثالثية شاشات عمى األبعاد
 في الفوز ومحاولة المقارنة، التصنيؼ، المالحظة، في األداء

 .األلعاب مسابقات

 7 جدول
 األبعاد ثالثية األلعاب برنامج عناصر

 سم الجمسةا نوع الميارة م
1 
 
 

 
 ميارة المالحظة

 المختمؼ ءالشيمالحظة 
 المشابو ءالشيمالحظة 

 ما بيف الصور االختالفاتمالحظة 
2  

 ميارة التصنيؼ
 تصنيؼ حسب الشكؿ
 تصنيؼ حسب الحجـ
 تصنيؼ حسب الموف

 يقارف بالنسبة لمحجـ ميارة المقارنة 3
 يقارف بالنسبة لمطوؿ
 يقارف بالنسبة لمعدد

 :إجراءات تطبيق الدراسة
 :الخطوات اإلجرائية التاليةاشتممت عمى      

تـ إجراء التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير األساسية  -
الالزمة لألطفاؿ بمرحمة رياض األطفاؿ والمعد مف قبؿ أميف 
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[، حيث تـ تطبيؽ مقياس ميارات التفكير األساسية لطفؿ 53]
الروضة وىو مقياس جاىز ومحكـ مف قبؿ أساتذة متخصصيف 

[. وذلؾ قبؿ إدخاؿ المتغير 53األطفاؿ ] في مجاؿ رياض
 .3D المستقؿ وىي األلعاب ثالثية األبعاد

تـ تطبيؽ جمسات البرنامج بألعاب الكمبيوتر ثالثية األبعاد  -
 30واألفالـ ثالثية األبعاد، حيث كاف زمف المعبة ال يتعدى 

األسبوع وزمف البرنامج شير واحد، حيث يكوف  فيدقيقة مرتيف 
الو داخؿ ىذه المعبة وجزء منيا وتتطمب المعبة منو الطفؿ بخي

تركيز وسرعو حيث تتطمب منو تفادي بعض األخطار عف 
أوقات معينة أو التحرؾ  فيينفذىا كالقفز  سريعةطريؽ حركات 

يمينًا ويسارًا لتسجيؿ أعمى مكسب لمعبة، وىذه األلعاب تعمؿ 
داد عمى تنمية خياؿ الطفؿ وتشغؿ جزء الدماغ األيمف ويز 

فاعميتو وبالتالي يزيد مف فاعمية الدماغ كمو بشقيو مما يعمؿ 
 ؿػػة لطفػػر األساسيػػارات التفكيػػة وميػػات العقميػػط العمميػػعمى تنشي

 .الروضة
تـ تطبيؽ اختبار بعدي لميارات التفكير األساسية لطفؿ  -

 .الروضة
لالختبار تـ حساب الفرؽ بيف نتائج التطبيؽ القبمي والبعدي  -

 .وحساب داللتو اإلحصائية
 نتائج. ال6

ركزت الباحثات عمى اختبار الفرضية البحثية الرئيسة التي     
تنص عمى "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 
درجات المجموعة األطفاؿ في القياسيف القبمي والبعدي عمى 

األبعاد في مقياس فاعمية برنامج قائـ عمى تكنولوجيا ثالثية 
تنمية ميارات التفكير األساسية لطفؿ الروضة" وقد قسمت 
الفرضية إلى ثالث محاور بحسب نوع الميارة، ولمتحقؽ مف 

 Test الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مترابطتيف

Paired sample tكما ىو موضح في الجدوؿ أدناه ،. 
 7جدول 

طفل الفروق بين )التطبيق القبمي والبعدي( لمقياس فاعمية برنامج قائم عمى تكنولوجيا ثالثية األبعاد في تنمية ميارات التفكير األساسية ل
 Test Paired sample t باستخدام اختبار "ت" لعينتين مترابطتين الروضة

 النتيجة الداللة مستوى ت درجات الحرية (30تطبيق بعدي ) (30تطبيق قبمي ) الميارات
 2ع 2م 1ع 1م

 دالة **0.001 9.376 29 2.86 32.53 3.12 28.06 المالحظة .1
 دالة **0.001 17.797 29 2.37 37.60 2.35 32.96 التصنيؼ .2
 دالة **0.001 9.947 29 1.56 22.10 2.54 18.93 المقارنة .3

إجمالي: مقياس تنمية ميارات التفكير 
 الروضةاألساسية لطفؿ 

 دالة **0.001 21.400 29 4.80 92.23 5.56 79.96

 0.01 داللة مستوى عند دالة **
 0.05 داللة مستوى عند دالة *

 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 بمغت حيث( البعدي -القبمي) التطبيقيف درجات متوسط بيف
( 0.01) مف أقؿ داللة مستوى عند وذلؾ( 21.40" )ت" قيمة

 المتوسط بمغ حيث ،(البعدي) التطبيؽ لصالح الفرؽ ىذا ويرجع
 حسابي متوسط مقابؿ ،(92.23) ككؿ لممقياس الحسابي

 (.القبمي) لمتطبيؽ( 79.96)
 فروؽ وجود أيضاً  يتضح المالحظة بميارة يتعمؽ وفيما     
 األطفاؿ مجموعة درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات

( 9.376" )ت" قيمة بمغت حيث والبعدي، القبمي القياسيف في
 الفرؽ ىذا ويرجع( 0.01) مف أقؿ داللة مستوى عند وذلؾ

 الحسابي المتوسط بمغ حيث ،(البعدي) التطبيؽ لصالح
 (.القبمي) لمتطبيؽ( 18.93) حسابي متوسط مقابؿ ،(32.53)

 أيضاً  الجدوؿ فيظير التصنيؼ، بميارة يتعمؽ فيما أما     
 التطبيؽ درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود

" ت" قيمة بمغت حيث التصنيؼ لميارة( البعدي -القبمي)
 ويرجع( 0.01) مف أقؿ داللة مستوى عند وذلؾ( 17.797)

 الحسابي المتوسط بمغو  ،(البعدي) التطبيؽ لصالح الفرؽ ىذا
 (.القبمي) لمتطبيؽ( 32.96) حسابي متوسط مقابؿ ،(37.60)
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 فروؽ وجود الجدوؿ يظير المقارنة، بميارة يتعمؽ وفيما     
 -القبمي) التطبيؽ درجات متوسط بيف إحصائية داللة ذات

 وذلؾ( 9.947" )ت" قيمة بمغت حيث التصنيؼ لميارة( البعدي
 لصالح الفرؽ ىذا ويرجع( 0.01) مف أقؿ داللة مستوى عند

 ،(22.10) الحسابي المتوسط بمغ حيث ،(البعدي) التطبيؽ
 (.القبمي) لمتطبيؽ( 32.96) حسابي متوسط مقابؿ
 :الدراسة فرضية إثبات
 ذات فروؽ بوجود القائؿ البديؿ اإلحصائي الفرض يقبؿ     
 في األطفاؿ المجموعة درجات متوسطات بيف إحصائية داللة

 عمى قائـ برنامج فاعمية مقياس عمى والبعدي القبمي القياسيف
 األساسية التفكير ميارات تنمية في األبعاد ثالثية تكنولوجيا

 ،(المقارنة/  التصنيؼ/  المالحظة) ميارات الروضة لطفؿ
 داللة ذات فروؽ وجود بعدـ القائؿ الصفري الفرض ونرفض
 القياسيف في األطفاؿ المجموعة درجات متوسطات بيف إحصائية

 تكنولوجيا عمى قائـ برنامج فاعمية مقياس ىعم والبعدي القبمي
 الروضة لطفؿ األساسية التفكير ميارات تنمية في األبعاد ثالثية

 (.المقارنة/  التصنيؼ/  المالحظة) ميارات
 النتائج . مناقشة6

 في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج أشارت     
 عمى القائـ لمبرنامج تعزى الروضة أطفاؿ لدى التفكير ميارات
 تركيز أف إلى ذلؾ الباحثات وتعزو األبعاد، ثالثية األلعاب
 المالحظة ميارة الطفؿ يكسب األبعاد الثالثية األلعاب في الطفؿ
 ذلؾ ويرجع وأصوات وألواف أشكاؿ مف المعبة محتوى خالؿ مف

 الطفؿ يكوف حيث والمعبة الطفؿ بيف الناجح التفاعؿ إلى أيضاً 
 خالؿ ومف المالحظة عمى الطفؿ قدرة مف فتزيد المعبة مف جزء

 طريؽ عف عالية بسرعة المعبة في الطفؿ يتفاداىا التي األخطار
 والتركيز، المالحظة قدرة فيو تنمى الطفؿ يؤدييا سريعة حركات
 ضار واحد عنصر مثؿ المختمؼ الواحد الشيء الطفؿ فيالحظ
 مختمؼ شيء مالحظة) بالمعبة المتواجدة اآلمنة العناصر ضمف
 اآلمنة العناصر وسط ضاريف عنصريف مالحظة أو ،(واحد

 نفس في مختمفيف شيئيف مالحظة) واحد وقت في بالمعبة

 أو صورتيف بيف اً مختمف اً واحد شيئاً  يالحظ فأ أو ،(الوقت
 أو مشيديف أو صورتيف بيف مختمفيف شيئيف أو مشيديف
 وتعزى مشيديف، أو صورتيف بيف مختمفة أشياء ثالثة مالحظة
 المالحظة ميارة تنمي األبعاد ثالثية الكمبيوتر ألعاب أف نتيجة
 المناسبة البسيط التفكير الميارات مف المالحظة ميارة كونيا
 قدرات وتنمية عمييا الطفؿ تدريب يمكف التي الروضة لطفؿ
 مف يتمكف حتى والتدريب والعمؿ والتجربة بالخبرة العقمية الطفؿ

 أف الباحثات ترى وكذلؾ العميا، التفكير ميارات إلى االنتقاؿ
 وسرعة واالنتباه البصري اإلدراؾ ميارة تنمي الكمبيوتر ألعاب
[ 42] قاسـ دراسة مع يتسؽ مما األطفاؿ لدى االشكاؿ إدراؾ
 واإلدراؾ، والذاكرة االنتباه تنمي الكمبيوتر ألعاب أف وجدت حيث

 عمى أكدت التي[ 45] وآخروف جرينفيمد دراسة مع كذلؾ وتتسؽ
 مع أيضاً  وتشابيت االنتباه، سرعة مف تزيد الكمبيوتر العاب أف

 تنمى الكمبيوتر ألعاب أف إلى توصمت التي[ 43] تـو دراسة
 نتائج مع أيضاً  واتفقت والخياؿ، القصص سرد أثناء االنتباه
 تزيد الكمبيوتر ألعاب أف إلى توصمت التي[ 46] بيزروؼ دراسة
دراؾ البصري اإلدراؾ عمى األطفاؿ قدرة مف  األشكاؿ وا 

  .المختمفة
 إلييا التوصؿ تـ التي فالنتيجة التصنيؼ، بميارة يتعمؽ وفيما   

 فى األبعاد ثالثية األلعاب تركيز إلى يرجع ذلؾ ومرد منطقية،
 الطفؿ تصنيؼ خالؿ مف التصنيؼ ميارة الطفؿ إكساب

 مثؿ متشابية خصائص ليا والتي لمعبة المختمفة لألخطار
 الغرض أخطار فجميعيا الحشرات، أو النار شظايا أو الصخور

 أو ليتفاداىا بالقفز يقـو فيو ىنا مف المعبة، في بو اإلطاحة منيا
 تقذؼ التي األشياء بعض ىناؾ أف كما ويسارًا، يميناً  التحرؾ
 مف الطفؿ يستطيع ىنا مف عنيا، االبتعاد يحاوؿ أف وعميو عميو
 كتصنيؼ اآلمنة، والمواقؼ الخطرة األشياء تصنيؼ المعبة خالؿ
 منو يحتاج خطر فأي حركتو، تصنيؼ الطفؿ ويستطيع لمنوع،
 ىنا فالطفؿ ضعيفة، حركة إلى يحتاج خطر وأي قوية حركة
 الحسي التفاعؿ مف يزيد مما حواسو، بكؿ متكامؿ كؿ يكوف

 يزيد مما بالمعبة مشترؾ الطفؿ يكوف حيث الطفؿ لدى الحركي
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 اإلطار ىذا وفي لديو، التصنيؼ ميارة مف ويزيد التركيز قوة مف
 عمى أكدت التي[ 50] ليونج دراسة نتائج مع النتائج ىذه تتفؽ
 عند الرياضي التفكير ميارات تنمي الكمبيوتر وأنشطة ألعاب أف

 اليندسية األشكاؿ حسب التصنيؼ الطفؿ تعمـ حيث الطفؿ
 واألحجاـ األلواف وبحسب المتشابية األعداد بحسب المتشابية
 األبعاد ثالثية الكمبيوتر ألعاب فإف وبالتالي المتشابية واألشكاؿ
 مما الفعؿ رد وسرعة الطفؿ مف االستجابة لسرعة فرصة تعطي
 ألعاب أف إلى أشارت التي[ 38] سزراـ دراسة نتائج مع يتفؽ

 ودراسة تتفؽ وكذلؾ اإلنجاز، سرعة الطفؿ لدى تنمي الكمبيوتر
 الطفؿ لدى تنمي الكمبيوتر ألعاب أف حيث[ 39] ديالفارياف

 استجابة سرعة أف أيضا الباحثات وترى. والدافعية اإلنجاز سرعة
 عناصر مف كجزء السريعة حركتو في الطفؿ فعؿ ورد الطفؿ
 تفادياً  لمتحرؾ سريعة قرارات التخاذ الفرصة الطفؿ يعطي المعبة

 سريعة شخصية قرارات إعطاء لمطفؿ يميد مما المعبة، ألخطار
 القرار اتخاذ مستوى في العميا التفكير ميارات إلى بو وينتقؿ
 .المشكالت وحؿ
 وجود إلى النتائج أشارت فقد المقارنة، بميارة يتعمؽ وفيما     
 لصالح والبعدي، القبمي التطبيقيف بيف إحصائية داللة ذات فروؽ

 إلى يعود ذلؾ ومرد أَيضاً  منطقية نتيجة وىي البعدي، التطبيؽ
 المقارنة ميارة الطفؿ إكساب في األبعاد ثالثية األلعاب تركيز
 سريعة المعبة كانت فإذا ،(وبطيئة سريعة) المعبة حركة خالؿ مف

 المعبة تبطئ وعندما الحركة في عالية سرعة منو يستمـز فذلؾ
 كبيرة منو القريبة األشكاؿ فإف أيضاً  منخفضة، سرعة منو يستمـز

 بيف ويقارف الطفؿ يتعرؼ وكذلؾ صغيرة، عنو البعيدة واألشكاؿ
 ويرجع حركتو خالؿ مف( وتحت وفوؽ ويسار يميف) االتجاىات

 الطفؿ يكوف حيث والمعبة الطفؿ بيف الناجح التفاعؿ إلى ذلؾ
 بيف المقارنة عمى الطفؿ قدرة مف يزيد مما المعبة مف جزء

 ميارات مف المجسمة الكمبيوتر ألعاب وتزيد المختمفة المتغيرات
 مف، أكبر بيف يقارف أف الطفؿ فيستطيع الحركية، الحسية الطفؿ
 مف، أبطأ مف، وأسرع مف، أقصر مف، وأطوؿ مف، أصغر
 .وغيرىا أقؿ، أكثر،

 مالحظتيا يمكف الطفؿ إنجاز سرعة أف إليو اإلشارة تجدر اوىن 
 مع يتفؽ وىذا بنجاح المعبة في واستمراره فعمو رد سرعة مف

 ألعاب أف إلى أشارت التي[ 54] جرينفيمد وآخروف دراسة
 أيضاً  وتتفؽ البصري اإلدراؾ استراتيجيات مف تحسف الكمبيوتر

 أللعاب الفعاؿ التأثير عمى أكدت التي[ 38] سزراـ دراسة مع
نجاز أداء سرعة مف تزيد كونيا اإلنجاز سرعة عمى الكمبيوتر  وا 

 التي[ 55] أجدو دراسة مع اتفقت فقد وأيضاً  الروضة، طفؿ
 تنمية ناحية التعمـ مسار توجو الكمبيوتر ألعاب أف أظيرت
 .اإلدراكية القدرات

 :الروضة لطفؿ األساسية التفكير ميارات تنمية أبعاد: إجمالي -
 . التوصيات7

 الباحثات توصي إلييا، التوصؿ تـ التي النتائج عمى بناء    
 :يمي بما
 ومحاولة التعميمية، العممية في الحديثة التكنولوجيا توظيؼ -1

 األفالـ مثؿ المراحؿ لجميع األبعاد ثالثية تعميمية أفالـ إنتاج
 طريؽ عف وتشريحو اإلنساف كجسـ األحياء مادة تخدـ التي
 .دراسي تحصيؿ أعمى تحقؽ بحيث األبعاد ثالثية أفالـ
 ومحاولة تنميتيا ومحاولة لمطفؿ العقمية بالميارات االىتماـ -2

 وبالتالي األيمف الدماغ فص عمى يعمؿ الذى الطفؿ خياؿ تنمية
 الخياؿ أفالـ ومنيا عالية بكفاءة كمو الدماغ تشغيؿ عمى يعمؿ

 واأللعاب األبعاد الثالثية واألفالـ الذىني الحساب وبرامج العممي
 وبالتالي الطفؿ خياؿ تنمية عمى يعمؿ ىذا فكؿ األبعاد، ثالثية
 .لديو التفكير ميارات مف ريطو 
 األبعاد ثالثية األفالـ تستطيع أخرى متغيرات دراسة -3

 الطفؿ إنجاز سرعة مثؿ تحقيقيا األبعاد ثالثية واأللعاب
 لألفالـ مشاىدتو مدة تزيد أال عمى تركيزه وزيادة لألنشطة،
 .الواحدة الجمسة في دقائؽ 10 عف المجسمة

 مف أكبر عينة مع األبعاد ثالثية األلعاب جمسات عدد زيادة -4
 .الروضة أطفاؿ

 التفكير ميارات تنمية عمى األبعاد ثالثية األلعاب أثر قياس -5
 .العميا
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 الميارات تنمية عمى األبعاد ثالثية األلعاب أثر قياس -6
 .الروضة لطفؿ الحركية الحسية
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THE EFFECTIVENESS OF PROPOSED 

PROGRAM USING THREE DIMENSION 

TECHNOLOGY TO DEVELOP THE BASIC 

THINKING SKILLS FOR KINDERGARTEN 

CHILDREN IN JOUF-SAUDI ARABIA 

KINGDOM 

TAHIRAH H. AL AMEN      CEYHAN M. GENEIDI         HANA M. AWAD 
      

AL-JOUF UNIVERSITY 
 

ABSTRACT_ This study aimed to detect the effect of using a proposed program by using three-

dimensional technology to development the essential thinking skills to the kindergarten children in 

Al-Jouf Region, The study sample consisted of 30 governmental students from kindergartners in 

Jouf region. Then an essential thinking skills scale has been applied to measure essential thinking 

skills on kindergarten children before applying a program on study sample and then we can apply 

the proposed educational program as an educational 3D films and 3D games using the three-

dimension technology, then an essential thinking skills scale has been applied to measure essential 

thinking skills on kindergarten children after applying a program on study sample children in Jouf 

region. The study demonstrated the presence of statistically significant differences in the 

acquisition of kindergarten children to essential thinking skills after the implementation of the 

three-dimensional technology e program compared with the same sample study before 

implementing the three-dimensional technology program. There were significant statistical 

differences in the observation skill after the implementation of the three-dimensional technology 

program compared with the same sample study before implementing the three-dimensional 

technology program. There were significant statistical differences in the classification skill after 

the implementation of the three-dimensional technology program compared with the same sample 

study before implementing the three-dimensional technology program. There were significant 

statistical differences in comparison skill after the application program using three-dimensional 

technology compared to the same sample by the application program. 

KEY WORDS: three dimension technology, Computer games and video games, the basic thinking 

skills, Kindergarten children. 

 

 

 


