
 أثر استخدام األلعاب االلكترونٌة 

 على التفكٌر اإلبداعً للطفل

 :  إعداد وتقدٌم 

 فاطمة أحمد أبو ظرٌفة. د



 َها الَِّذٌَن آََمُنوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلٌُِكْم َناًرا َوقُوُدَها ٌُّ ا أَ ٌَ

 َ
ْعُصوَن َّللاَّ ٌَ َها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد اَل  ٌْ اُس َواْلِحَجاَرةُ َعَل النَّ

ٌُْؤَمُروَن  ْفَعلُوَن َما  ٌَ  َما أََمَرُهْم َو

 قال تعالى 

 صدق َّللا العظٌم



ما هو اللعب بالنسبة للطفل ؟                          

اللعب هً الكلمة الردٌفة للطفولة ( 1

حٌث أن الطفولة تعنً االنطَلق 

.                                          والحٌوٌة ، وكثرة الحركة

أن الطفل الذي ال ٌتحرك هو طفل ( 2

 .غٌر طبٌعً



.                                                          حٌن مر على مجموعة من األطفال وهم ٌلعبون بالرمً( 1

.                                       حٌن كان ٌسابق عائشة رضً َّللا عنها( 2

لتسلٌة األطفال لصوم ٌوم ( الصوف)كانوا ٌصنعون عرائس من العهن ( 3

 .عاشوراء



 ما هً فوائد اللعب ؟



الشعور بالحب 

 والدفء والحمٌمة



 

ٌساعد اللعب الطفل على 

بنـــــاء اتجاهات إٌجابٌة 

نحو الغٌر بعد أن كـــانت 

 متمركزة على الـــــــذات



ٌُكون عَلقات اجتماعٌة 
 مع الزمَلء



ممارسة دور  

األخذ والعطاء                                                                                                     



تكوٌن القٌم األخَلقٌة              

(     الصدق ، األمانة ، التعاون ) 

 من خَلل قواعد اللعب                                             



الشعور بالمسئولٌة وذلك من 

خَلل المنافسة فً اللعب                                                                        



الشعور باالستقَللٌة  

حٌث ٌمارس اللعب 

دون رعاٌة الوالدٌن                                                                   



الشعور بالسعـــادة حٌث ٌشعر 

اإلنسان بحصولـه على مستـوى 

عـــال فً مهـــــــارة اللعب 

ٌجعلـه ٌتحـــــــــدى                            



اإلنســـــــان بطبٌعته 

ٌحب التحـــــــــــدي                                    

 (  قصة سمك الٌابان ) 



 ما هو التفكٌر؟

التفكٌر هــــو التقصً 

 المـــــــدروس للخبرة لغـرض مـا



 أنواع التفكٌر



 عملٌات فوق معرفٌة عملٌات مركبة مهارات التفكٌر األساسٌة

 نموذج تفصٌلً لعملٌات التفكٌر ومهاراته

   اتخاذ القرار حل المشكَلت   التفكٌر اإلبداعً   التفكٌر الناقد  

المعرفة واالستدعاء                                         

االستٌعاب والتفسٌر                                          

المَلحظة                                                         

التطبٌق                                                         

المقارنة                                                       

التصنٌف                                                     

التلخٌص                                                         

 تنظٌم المعلومات

تخطٌط                                                        

مراقبة                                                          

 تقٌٌم

استنباط                                                      

استقراء                                                           

 تقوٌم

التخٌل                                                     

األصالة                                                           

 المرونة

 الطَلقة

التحلٌل                                                      

التركٌب                                                           

 التقوٌم

تحدٌد الهدف                               

 تولٌد حلول ممكنة  

دراسة الحلول                            

ترتٌب الحلول حسب األفضلٌة  

تقوٌم أقوى حلٌن أو ثَلثة                 

 اختٌار أفضل الحلول 



التفكٌر الذي ٌجب تعلٌمه لألطفال                                                                                              

.                                                                                                                         التفكٌر اإلبداعً( 1

 .التفكٌر الناقد( 2



:                                                                          التفكٌر اإلبداعً                               

هو نشاط عقلً مركب وهادف توجهه رغبة قوٌة فً البحث عن حلول أو التوصل 

وٌتمٌز التفكٌر اإلبداعً بالشمولٌة والتعقٌد . إلى نواتج أصٌلة لم تكن معروفة سابقاً 

ألنه ٌنطوي على عناصر معرفٌة وانفعالٌة وأخالقٌة متداخلة تشكل حالة ذهنٌة فرٌدة  

وتلخصه من “ ”التفكٌر اإلبداعً” وٌستخدم الباحثون تعبٌرات متنوعة تقابل مفهوم 

:                                                                                                          الناحٌة اإلجرائٌة مثل 

 . Productiveالتفكٌر المنتج ( 1

 . Divergentالتفكٌر المتباعد ( 2

 .Lateralالتفكٌر الجانبً ( 3 



.                                                                                                        الطالقة ( 1

.                                                                                                        المرونة ( 2

.                                                                                                             األصالة ( 3

 ”  التفاصٌل ” اإلفاضة ( 4

:                                                                                                                             ٌتكون التفكٌر اإلبداعً من أربع أركان 



 Fluency: الطَلقة 

وتعنً القدرة على تولٌد عــــدد كبٌر من 

البدائل أو المترادفـــــات أو األفكـــار أو 

المشكـــــالت أو االستعمــــاالت عنــــد 

االستجـــــابة لمثٌر معٌن ، والسرعــــة 

.                                                                                                       والسهولة فً تولٌدها

وهً فً جوهرها عملٌة تذكر واستدعاء 

اختٌارٌة لمعلومات أو خبرات أو مفاهٌم 

 .سبق تعلمها



اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التً * 

 .                                                            “م” وتنتهً بحرف “ م”تبدأ بحرف 

هات أكبر عدد ممكن من الكلمات المكونة * 

 .“ج” من أربعة أحرف وتبدأ بحرف 

اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات لتً تضم األحرف * 

 .                                                             ” ك، أ، ن ” الثالث التالٌة 

 :الطالقة اللفظٌة أو طالقة الكلمات ، مثل ( أ

 :والطَلقة عبارة عن عدة أنواع ومنها 



أعط أكبر عدد ممكن من العناوٌن * 

.                                                                           المناسبة لموضوع القصة

 :طَلقة المعانً أو الطَلقة الفكرٌة ، مثل ( ب

اذكر جمٌع االستخدامات الممكنة ل * 

 ”علبة المنادٌل ” 
اذكر كل النتائج المترتبة على زٌادة عدد * 

.                                                                                    سكان جدة بمقدار الضعفٌن

اكتب أكبر عدد ممكن من النتائج * 

المترتبة على مضاعفة طول الٌوم 
 .       ساعة 48لٌصبح 



                                                                                                                 :         طَلقة األشكال ( ج

هً القدرة على الرسم السرٌع لعدد من 

األمثلة والتفصٌالت أو التعدٌالت فً 

 .االستجابة لمثٌر وضعً أو بصري 



كون أقصى ما تستطٌع من * 

األشكال أو األشٌاء باستخدام 

الدوائر المغلقة أو الخطوط 

 :المتوازٌة التالٌة



                                                                                                                                 Flexibilityالمرونة  

وهً القدرة على تولٌد أفكار متنوعة لٌست 

من نوع األفكار المتوقعة عادة ، وتوجٌه 

ٌُر المثٌر أو  أو تحوٌل مسار التفكٌر مع تغ

والمرونة هً عكس . متطلبات الموقف 

الجمود الذهنً الذي ٌعنً تبنً أنماط 

ذهنٌة محددة سلفاً وغٌر قابلة للتغٌر حسب 

.                                                                                            ما تستدعً الحاجة



 :ومن أشكال المرونة             

، ومرونة إعادة  التكٌفٌة، والمرونة  التلقائٌةالمرونة  

تعرٌف أو التخلً عن مفهوم أو عالقة قدٌمة لمعالجة 

:                                                                                     ومن األمثلة علٌها. مشكلة جدٌدة 

.                                                                                      اكتب مقاالً قصٌراً ال ٌحتوي على أي فعل ماض ( 1

فكر فً جمٌع الطرق التً ٌمكن أن تصممها لوزن (  2

.                                                               األشٌاء الخفٌفة جداً 



:                                                                                                                الفرق بٌن الطَلقة والمرونة           

االهتمام على الكم دون الكٌف والتنوع                                                                                    : فً الطالقة 

 ٌركز على أنواع األفكار         :  المرونة



 Originality: األصالة

هً القدرة على تولٌد أفكار جدٌدة ، 

وهً أكثر خاصٌة ارتباطاً بالتفكٌر 

 .اإلبداعً



 Elaboration: “اإلفاضة”التفاصٌل 

وتعنً القدرة على إضافة تفاصٌل جدٌدة 

ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة أو لوحة من 

شأنها أن تساعد على تطوٌرها وإغنائها 

 .وتنفٌذها



معوقات التفكٌر اإلبداعً لدى 

:                                                              األطفال والبالغٌن 

ضعف الثقة بالنفس                         ( 1

وهذا نتٌجة للخوف من اإلخفاق وتجنب 

 .   المخاطرة والمواقف الغٌر متوقعة



 :   المٌل للمجاراة 

وهو السٌر وفق األنظمة والمعاٌٌر 

الحــــــالٌة السائدة وهً تحـــد من 

 التفكٌر اإلبداعً



الحماس للحصول على إنجاز                                                             

الرغبة القوٌة فً النجاح تجعل 

اإلنسان على االستعجال وعدم تتبع 

 .الخطوات المتأنٌة



 :التشبع             

وهً فترة العمل الطوٌل فً نفس 

العمل ودون تفكٌر ٌجعل الوعً 

باألمور الدقٌقة منخفض مما ٌقلل 

 من التفكٌر اإلبداعً 



 :التفكٌر النمطً 

وهذا التفكٌر المقٌد بالعادة ، وهو 

ٌعتبر من أقوى المعوقات للتفكٌر 

 .اإلبداعً 



 سقفها من ٌتدلى غرفة دخلت أنك افترض

 وكان . معاً  الحبلٌن ربط منك وطلب ، حبالن

 زاوٌة فً طاولة على األدوات بعض هناك

 ، ومقص وزرادٌة مطرقة بٌنها من الغرفة

 ومشٌت الحبلٌن أحد طرف بٌدك وأمسكت

 تٌقنت ما سرعان ولكنك ، اآلخر الحبل باتجاه

 الحبل طرف إلى الوصول تستطٌع لن بأنك

 أن ٌمكن الذي المدى توسٌع حاولت . اآلخر

                                   . تنجح فلم المطرقة باستعمال تصله

 !؟ المشكلة لحل تفعل فماذا







إذا ربطت المطرقة بطرف أحد الحبلٌن 

وأخذت تلوح به كبندول الساعة ، فإنك ستكون 

قادراً على اإلمساك به وأنت فً وسط الغرفة 

 .وبٌدك األخرى طرف الحبل اآلخر



:                                                                                                                 عدم التوازن بيٌن الجيد والفكاهية 

ٌعتقدد الددبعض أن التفكٌددر اإلبددداعً تفكٌددر 

منطقً وعقالنً وعملً وجدي وال مكان 

فٌدده للحدددس والتأمددل والتخٌددل والمددرح ، 

وأن اللعددب قددد ٌكددون مالئمدداً لاطفددال أمددا 

إن . التخٌددل واألمددل فهمددا مضددٌعة للوقددت 

تنمٌددة التفكٌددر اإلبددداعً تتطلددب نوعدداً مددن 

 .     التوازن الدقٌق بٌن كل هذه العناصر



:                                                                                                              عدم التوازن بٌن التنافس والتعاون

هناك حاجة للمزج بٌن روح التنافس وروح 

التعاون لكل من الفرد والجماعة لتحقٌق 

وقد ٌكون االعتبار المفرط . إنجازات قٌمة 

ألي منهما سبباً فً فقدان االتصال بالمشكلة 

 .الحقٌقة



:                                                                                                                             مقاومة التغٌر

هناك نزعة عاملة لمقــــاومة األفكـــــار الجدٌدة 

والحفــــاظ على الوضع الراهن بوسائل عدٌـــدة 

.                                                                                                                             خوفاً من انعكـاساتها على أمن الفرد واستقراره

.                                                                                                                     لن تنجح هذه الطرٌقة فً حل المشكلة * 

.                                                                                                                 هذه الفكرة سوف تكلف كثٌراً جداً * 

 .لم ٌسبق أن فعلنا ذلك من قبل* 



 التفكٌر اإلبداعً التفكٌر الناقد

 Divergentمتشعب  تفكٌر Convergentتفكٌر متقارب 

 ٌتصف باألصالة على تقٌٌم مصداقٌة أمور موجودة ٌعمل

ٌقبل المبادئ الموجودة وال ٌعمل على 

 تغٌٌرها

 عادة ما ٌنتهك مبادئ موجودة ومقبولة

ٌتحدد بالقواعد المنطقٌة وٌمكن التنبؤ 

 بنتائجه

ال ٌتحدد بالقواعد المنطقٌة وال ٌمكن التنبؤ 

 بنتائجه 

 ٌتطلبان وجود مجموعة من المٌول واالستعدادات لدى الفرد

 ٌستخدمان أنواع التفكٌر العلٌا كحل المشكَلت واتخاذ القرارات وصٌاغة المفاهٌم



 ما هً األلعاب االلكترونٌة 



الصرٌحة أو الضمنٌة  –جمٌع الوسائل 

لتعدٌل بٌئة الطفل ألغراض  –

.  االستكشاف  والتعلم بالتكرار والتسلٌة 

 .وهذه األلعاب تصوٌرٌة فً جوهرها



:                                                                               اآلثار اإلٌجابٌة لأللعاب االلكترونٌة

ٌستطٌع الطفل أن ٌقضً فٌها جزءا ( 1

.                                                                   من وقت فراغه دون خوف أو قلق علٌه



شٌقة ” ألعابا ” ٌمكن أن ٌمارس األطفال ( 2

.                                                                       ومفٌدة ، كالعاب الذاكرة وتنشٌط الفكر 



ٌساهم فً تنمٌة التعلم الذاتً ، والتعلم ( 3

 .                                                        باالكتشاف ، والمحاولة والخطأ 



والتعزٌز الفوري الستجابات األطفال ( 4

وغٌرها من أمور ٌمكن أن تتوافر فً تصمٌم 

.                                                                                                                             ومحتوى أي لعبة



تسهل عملٌة تعلم القراءة والكتابة ( 5

.                                                                                                           والحساب 



ٌعد الطفل للتعامل مع الظروف ( 6

.                                                                                المفاجئة والطارئة 



ٌجعل الطفل مسئول عن نفسه أثناء ( 7

 .   اللعب ، وال ٌحتاج لمراقبة اآلخرٌن 



 :اآلثار السلبٌة لأللعاب االلكترونٌة 



تؤثر هذه األلعاب سلبٌاً على صحة األطفال ، إذ ( 1

ٌصاب الطفل بضعف النظر نتٌجة تعرضه لمجاالت 

األشعة الكهرومغناطٌسٌة المنبعثة من شاشات التلفاز 

التً ٌجلس أمامها ساعات طوٌلة أثناء ممارسته 

، أٌضاً أنه من بٌن (  162، 2006سالمه ،.)اللعب 

األخطار الصحٌة على الطفل ظهور مجموعة من 

اإلصابات بالجهاز العضلً والعظمً ، مثل آالم 

.                                                                                                                    الرقبة والجلسة غٌر السلٌمة



وكذلك من أضرارها اإلصابة ( 2

بسوء التغذٌة ، فالطفل ال ٌشارك 

أسرته فً وجبات الغداء والعشاء 

فٌتعود األكل غٌر الصحً فً 

.                                                                                                   أوقات غٌر مناسبة للجسم



العنف إن األلعاب االلكترونٌة ( 3

تصنع طفالً عنٌفاً ، وذلك لما تحوٌه من 

مشاهد عنف ٌرتبط بها الطفل ، وٌبقى 

أسلوب تصرفه فً مواجهة المشاكل 

 .التً تصادفه ٌغلب علٌه العنف



:                                                                                                          لقضاء على الكثٌر من النشاطات الفّعالة ( 4

ٌستهلك الوقت ( Play station game)فلعب 

المخصص لبعض النشاطات بمعنى أنه ٌضٌع 

الوقت الذي ٌمكن أن ٌستخدم على نحو أكثر فعالٌة 

كما ٌمنع األطفال من القٌام بنشاطات أكثر فائدة ، 

كاللعب فاألوقات التً ٌقضٌها األطفال فً اللعب 

هً األوقات التً تنمً كفاءاتهم وتراكم خبرات من 

التجربة الشخصٌة المباشرة ، إنهم ٌستطٌعون 

التفاعل مع محٌطهم وهكذا وبطرٌقة تلقائٌة وطبٌعة 

ٌتعلمون من تجاربهم فً حٌاتهم ، مع أن اللعب 

.                                                                                                  ضروري وهام لمرحلة الطفولة



:                                                                                                                  تقلٌص العالقة بٌن الطفل واألسرة ( 5

إن الطفل بحاجة إلى التفاعل المباشر مع والدٌه 

وأخواته بحٌث ٌجلسون ، وٌتحدثون ، وٌلعبون 

ٌجذب انتباه (البلستٌشن ) معاً ولكن لعب 

الجمٌع إلى نفسه فبدالً من أن ٌنظر األطفال 

بعضهم إلى بعض ٌنظرون إلى جهاز                       

وهذا كله ٌؤثر سلباً على تلك (البلستٌشن ) 

.                                                                           العالقة الودٌة التً ٌحتاجها الطفل فً األسرة



:                                                                                                    هذه األلعاب تصنع طفالً أنانٌاً ( 6

فهً تجعل الطفل أنانٌاً ال ٌفكر سوى فً 

إشباع حاجته من هذه اللعبة ، وكثٌراً ما 

تثار المشاكل داخل األسرة الواحدة بٌن 

اإلخوة األشقاء حول من ٌبدأ باللعب أو من 

ٌلعب ،على عكس األلعاب الشعبٌة 

الجماعٌة التً ٌدعو فٌها الطفل صدٌقه 

كما أنها قد تعلم األطفال أمور .للعب معه

النصب واالحتٌال فالطفل ٌحتال على 

والدٌه لٌقتنص منهم ما ٌحتاجه من أموال 

لإلنفاق على هذه اللعبة إما بأن ٌأخذ منهم 

 .مصارٌف درسه الخصوصً لٌلعب



:                                                                                           دراسة نماذج أللعاب الكترونٌة 

 .إلٌجاد معاٌٌر تتناسب مع بٌئة الطفولة لتنمٌة التفكٌر واإلبداع لدٌهم 



1.flv


:                                                                                                                         هل اللعبة استوفت أركان التفكٌر اإلبداعً وهً 

.                                                                                                                            نسبة الطالقة( 1

.                                                                                                                             نسبة المرونة( 2

.                                                                                                                            نسبة األصالة ( 3

.                                                                                                                        ” اإلفاضة ” نسبة التفاصٌل ( 4

: ............................................................................                                            إٌجابٌات

 : .............................................................................. سلبٌات



2.flv


:                                                                                                                         هل اللعبة استوفت أركان التفكٌر اإلبداعً وهً 

.                                                                                                                            نسبة الطالقة( 1

.                                                                                                                             نسبة المرونة( 2

.                                                                                                                            نسبة األصالة ( 3

.                                                                                                                        ” اإلفاضة ” نسبة التفاصٌل ( 4

: ............................................................................                                            إٌجابٌات

 : .............................................................................. سلبٌات



 لعبة الفناجٌن والدلة

../ألعاب/الفناجين والدله.exe


:                                                                                                                         هل اللعبة استوفت أركان التفكٌر اإلبداعً وهً 

.                                                                                                                            نسبة الطالقة( 1

.                                                                                                                             نسبة المرونة( 2

.                                                                                                                            نسبة األصالة ( 3

.                                                                                                                        ” اإلفاضة ” نسبة التفاصٌل ( 4

: ............................................................................                                            إٌجابٌات

 : .............................................................................. سلبٌات



 لعبة الحائط



:                                                                                                                         هل اللعبة استوفت أركان التفكٌر اإلبداعً وهً 

.                                                                                                                            نسبة الطالقة( 1

.                                                                                                                             نسبة المرونة( 2

.                                                                                                                            نسبة األصالة ( 3

.                                                                                                                        ” اإلفاضة ” نسبة التفاصٌل ( 4

: ............................................................................                                            إٌجابٌات

 : .............................................................................. سلبٌات



معاٌٌر اختٌار ألعاب تعلٌمٌة 

 :الكترونٌة لألطفال 



أن ٌكون محتواها وثٌق ( 1

الصلة بأهداف بسٌطة 

ومحددة فً شكل سلوكٌات 

.                                                                                                    ٌمكن مالحظتها وقٌاسها



أن ٌتمــركـــــز محتواهــــا حـــول ( 2

اهتمامــــــات األطفال ومٌولهم وٌشبع 

حاجاتهم ومطالبهم البٌولوجٌة والنفسٌة                                                                                         



أن ٌراعى المحتوى ( 3

.                                                                                           مستوى نمو األطفال



أن تكون أنشطته جدٌدة ومبتكرة                                                                                         ( 4



أن ٌــــؤكــــد على تعلـــم ( 5

المفاهٌم و المهارات القبلٌة قبل 

.                                                            تعلم الجدٌد منهما



أن ٌعــــرض بطـــــرق شٌقة ( 6

وٌستخـــــدم األسئلة ، واألمثلة ، 

 .                                                        والمحاكاة ، والدعابة ، وغٌرها



أن تقدم التغذٌة الراجعة مبــاشرة  ( 7

باعتبـــــارها عامالً أساسٌاً لزٌــــادة 

الـــواقعٌة ، وتخـــــبر الطفل بخطئه 

.                                                                                                                            وتوجهه إلى الطرٌقة الصحٌحة



أن تستخــدم المثٌرات البصرٌة ، ( 8

كالصور ، و األشكال ، والرسوم ، 

وتقدم المعانً بشكل ملموس ، وتقدم 

.                                                                                                                            األشٌاء فً شكل خٌالً 



سهولة استخدام اللعبة من حٌث تشغٌلها ( 9

من قبل الطفل ، و إمكانٌة دخوله وخروجه 

من البرنامج بسرعة وسهولة ، وإن تكون 

اإلٌقونات و الصور كبٌرة وواضحة ٌختار 

 .منها الطفل بسهولة وسرعة



 أول الغٌث

أول الغيث.rm
أول الغيث.rm



