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 ١٦٤ 

  الفصل الخامس
  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  : مقدمة 

 وميثل إحدى العمليات العقلية املعرفية الىت       ،يعد التفكري أعلى مراتب النشاط العقلى     
 إذ يستطيع اإلنسان عن   ، عن غريه من الكائنات    تشكل جانباً راقياً من شخصية اإلنسان مييزه      

  . طريق التفكري أن يواجه كل ما يقابله من مشكالت وأن جيد هلا ما يناسبها من حلول

 ،وإذا كان التفكري بشكله املعتاد فطرة طبيعية خلقها اهللا سبحانة وتعاىل ىف اإلنـسان             
 تعلمه واكتساب املهارة فيه، ومـن        تلقائياً بل جيب   شكل عند املرء  تالتفكري اجليد ال ي   إال أن   

ون إىل الذكاء أو تنقـصهم   رال حيسنون التفكري، ليس ألم يفتق     املالحظ أن كثرياً من الناس      
 ومل ينالوا التوجيـه  ، وإمنا ألم مل يتعلموا الفنيات اخلاصة بطرق التفكري اجليد   ،القدرة العقلية 

  .  الصحيح وال التدريب الالزم له

نتبـاه،  التفكري توىل اهتماماً كبرياً باإلدراك والقدرة على الفهم وتوجيه ا  واملهارة ىف ال  
 وهى كيفية التعامل مع املواقـف، وخـواطر         ،معرفةللا مسألة استكشاف للقدرة وتطبيق      إ

 كما أا تشمل القدرة على التخطيط واختاذ القـرار والبحـث عـن    ،املرء وأفكار اآلخرين 
  .) ٣٧ :٢٠٠٣جمدى عبد الكرمي، (الدليل والتخمني واالبتكار 

وتؤكد الدراسات املتعددة الىت أجريت ىف جمال التفكري االبتكـارى حقيقـة هامـة              
مؤداها أن القدرة على التفكري االبتكاري شائعة بني الناس مجيعاً وإمنا يكمن جمـال الفـرق                

املتعلقـة  ومن هنا جاء االهتمام مبجال الدراسـات         ،بينهم ىف درجة أو مستوى هذه القدرة      
  .) ٦-٥: ٢٠٠١ ،ة عباد عبد اللطيفأمحد( بتنمية التفكري االبتكارى ورعايته 

 تركزت جهود كثري مـن العلمـاء والبـاحثني ىف           ،وىف سبيل حتقيق اهلدف السابق    
 ىف وضع وتطوير العديد من الربامج الىت تناولت تعليم الـتفكري بـشكل      ،السنوات األخرية 

  .ديدة ىف علم النفس املعرىف جةكثري من الباحثني موجه عد

 فهـو يـرى أن      ،م دى بونو برناجماً يقوم على التعليم املباشر ملهارات الـتفكري          دويق
 بشكل فعال ىف ظـروف معينـة،    األداء واملهارة كما يعرفها هى القدرة على        ،التفكري مهارة 
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 ،لـى الـتفكري   فهو يرى أن األمر ذاته ينسحب ع     ،ومبا أن املهارة بعد اكتساا ميكن تنميتها      
  . )٥٩: ١٩٨٩،دي بونو(حيث ميكن تنميته هو اآلخر

  Cognitive Research Trustوقد أنشأ دى بونو مؤسسة البحـث املعـرىف   
  وقد وضع برناجماً حمدد األطر لتعليم التفكري أطلـق عليـه   ، CoRTوالىت تكتب اختصاراً

ن إ العامل ىف مدارسها بـل  استفادت منه العديد من دولحيث   ، نسبة إىل املؤسسة   "الكورت"
 -١٩٩٨،دي بونـو  (دوالً كثرياً قد جعلت تعليم التفكري مادة مدرجة ىف مناهجها الدراسية 

  ) .١٢-١١:أ

 وإمنا هو حسن التعامـل مـع        ،إال أن التفكري االبتكاري ليس هو الذكاء أو التفوق        
الل عوامل متعـددة   كما أنه مثل أي تفكري آخر يتحدد من خ،األمور، أي اجلدة مع املالءمة    

 ،امساعيـل عبـد الفتـاح   ( واليت تؤثر يف هذا التفكري   ،منها املعرفية والوجدانية واالجتماعية   
٨٦ : ٢٠٠٣. (  

 حيث  ،ال السلوك الذكى  خصومتثل القدرة على السلوك بالتعاون مع اآلخرين أحد         
 نظـر   يتجلى ىف هذا السلوك نوع من الذكاء االجتماعى الذى يتيح للفرد تفهم وجهـات             

 طرقـاً  كون الىت جتعل األفراد يسلاآلخرين والتخلى عن األنانية وهنا يربز دور مرونة التفكري 
اً وتعاطفاً من الناحية العقلية مع وجهات نظـر  مكثر تفهأعدة حلل نفس املشكلة كما جتعلهم    

  .) Costa, 1991 :102(اآلخرين 

 كمـا   ، التفكري ومهاراته  عملياتبوال شك أن ذلك يتيح للفرد أن يصبح أكثر وعياً           
أنه يصبح أكثر وعياً ذاتياً بنفسه كمفكر، ويرتبط مفهوم الوعى الذاتى بالذكاء الشخـصى              

  .من وجهة نظر فؤاد أبو حطب، حيث ميثل وعى الفرد بعامله الداخلى واستبصاره بذاته
  : مشكلة الدراسة

   :ىميكن تلخيص مشكلة الدراسة احلالية ىف اإلجابة عن التساؤل اآلت
توسـيع   –اجلـزء األول    ( تعليم الـتفكري    لCoRTهل يسهم التدريب على برنامج       -

الـتفكري  (ىف تنمية بعـض املـتغريات املعرفيـة          ) اإلبداع – اجلزء الرابع    اإلدراك و 
لدى عينة مـن    )  الذكاء الشخصي    -الذكاء االجتماعي    ( وغري املعرفية   ،)االبتكاري  

  الطالب املعلمني ؟ 
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   :ةأھداف الدراس
   -:دف الدراسة احلالية إىل التعرف على

لتعليم التفكري على مستوى القدرة على التفكري االبتكارى لـدى          CoRTأثر برنامج     -١
   .أفراد عينة الدراسة

لتعليم التفكري على مستوى الذكاء االجتماعى لدى أفـراد عينـة           CoRTأثر برنامج     -٢
  . الدراسة

كري على مستوى الذكاء الشخصى لـدى أفـراد عينـة    تعليم التفلCoRT أثر برنامج    -٣
  .الدراسة

  :أھمیة الدراسة
 

تأيت أمهية هذه الدراسة من خالل إلقاء الضوء على أمهية التعليم املباشـر للـتفكري               
 فإنه ميكن تنميته إذا ما أعد       ، وباعتبار أن التفكري شأنه شأن القدرات األخرى       ،بوصفه مهارة 

  . واستخدموا األساليب املالئمة هلذا الغرض ،علمون اإلعداد الكايف واملناسبامل

وبالتايل فإن إكتساب املعلمني ملهارات التفكري ينبغي أن يكون املهمة األساسية لدور            
 يـسهم يف    ، وحتقيق هذه املهمة بفاعليـة     ،إعداد وتدريب املعلمني لتحقيق األهداف التربوية     

 وينمي التفاعل بينه وبني التالميـذ  ،بدرجة عالية من الدقة واملسئوليةجعل املعلم يؤدي دوره    
  ) . ٣ : ١٩٩٧ ،جمدي عزيز إبراهيم(

 أصـبح   ،ويف ضوء حتول االهتمام حنو مهارات التفكري اإلبداعي وحل املـشكالت          
 من  ،حتقيق هذه األهداف يتطلب من املعلم اكتساب مهارات واستراتيجيات إبداعية جديدة          

 وتعد مثل هذه الربامج أمراً بالغ األمهية ألا ـدف إىل تنميـة              ،ج معدة لذلك  خالل برام 
 كما أا متثل خالصة النمو يف املعرفة        ،مهارات التفكري وتنظيم الذات واملهارات االجتماعية     

  ) .  ٥ : ١٩٩٨ ،صفاء األعسر(العلمية اليت تستجيب للمتطلبات احلضارية 

 على أمهية تنمية الذكاء االجتمـاعي لـدى الطـالب    إلقاء الضوءهذا باإلضافة إىل    
 ميثل اجلانب االجتماعى من الذات والذى يتطلب اإلدراك االجتماعى وإدراك           و، فه املعلمني

األشخاص اآلخرين وتفهم آرائهم ومشاعرهم ووجهات نظرهم، وبالتاىل فهو له دور هام ىف             
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يف رفع الكفاءة املهنية لدى املعلم وزيادة        باإلضافة إىل أمهية دوره      ،جناح العالقات االجتماعية  
  .قدرته على حل املشكالت

  لـدى كاء الشخصىذالتنمية  أمهية إبرازأيضاً تتضح أمهية الدراسة احلالية من خالل    
 فاملعلم الذى لديه وعى واستبصار ذاتى مبستوى تفكريه يـساعد تالميـذه     ،الطالب املعلمني 

 - خاصة التفكري االبتكـاري      –منو الوعى بالتفكري    وىف ضوء    ، تنمية الوعى بتفكريهم   ىعل
  . ية صعوبات ىف حل املشكالت أيصبح التالميذ أكثر مثابرة عند مواجهة 

 
كثر الـربامج اسـتخداماً     أة أمهيتها من تقدميها لربنامج يعد من        يالدراسة احلال تكتسب     -

شـارت العديـد مـن الدراسـات الـىت       حيث أ CoRTلتعليم التفكري وهو برنامج
 الـتغريات   العديد مـن   أن املدرسني الحظوا على تالميذهم        ،استخدمت هذا الربنامج  

  . اإلجيابية بعد استخدام الربنامج 
 وخباصـة بـرامج     ،ميكن االستفادة من هذه الدراسة يف برنامج إعداد املعلم قبل اخلدمة             -

ميكن تدريب الطالب املعلمني على تعليم التفكري        حيث   ،التربية امليدانية بكليات التربية   
 وخاصـة الـتفكري     –التفكري  مهارات  مهية تنمية   أالقا من   طن ا ،خالل املواقف التعليمية  

   . لدى كل من الطالب واملعلم ىف نفس الوقت  -االبتكاري

 - التدخل السيكولوجى بتعليم التفكري هو حماولة لتوظيف إمكانات الفـرد        كما أن   
بصورة أكثر فاعلية جتعله قادراً علـى تـبىن طـرق            -على حد سواء    ية وغري املعرفية    املعرف

 حيث إن تعليم التفكري يتيح للفرد نوعاً من املرونـة           ،جديدة ىف مواقف التفاعل االجتماعى    
 وتتضح  ،العقلية متكنه من التعامل مع املواقف واملشكالت اخلاصة به برؤى واجتاهات جديدة           

 لـضمان   ، وذلك قبل االخنراط يف اخلدمـة      ،خاص لدى الطالب املعلمني   أمهية ذلك بشكل    
  .حتقيق مردود وانعكاس إجيايب لذلك على املتعلمني 
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  : فروض الدراسة 
  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات اموعة التجريبيـة          : "وينص على أنه    
واألبعـاد  ) الدرجـة الكليـة  (البتكـاري  ودرجات اموعة الضابطة على اختبار التفكري ا     

  .لصاحل اموعة التجريبية وذلك بعد تطبيق الربنامج ) الطالقة، األصالة، املرونة(
 

التوجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالب ودرجات         : " وينص على أنه    
) رجـة الكليـة   الد(طالبات اموعـة التجريبيـة علـى اختبـار الـتفكري االبتكـاري              

  . وذلك بعد تطبيق الربنامج ،)األصالة، املرونة،الطالقة(واألبعاد
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات اموعة التجريبيـة    : " وينص على أنه    
 وذلك  ،ودرجات اموعة الضابطة على مقياس الذكاء االجتماعي لصاحل اموعة التجريبية         

 " .بعد تطبيق الربنامج

 
التوجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالب ودرجات         : " وينص على أنه    

  " . وذلك بعد تطبيق الربنامج ،طالبات اموعة التجريبية على مقياس الذكاء االجتماعي
  

بني أعداد الطـالب يف فئـات       توجد فروق ذات داللة إحصائية      :" وينص على أنه    
لصاحل فئـة التطـابق لـدى اموعـة         )  تفريط ، تطابق ،إفراط(الذكاء الشخصي الثالث    

  .التجريبية، وذلك بعد تطبيق الربنامج 
  : حدود الدراسة

  : تتحدد نتائج الدراسة احلالية باحلدود اآلتية 
 . ي والذكاء الشخصي التفكري االبتكاري والذكاء االجتماع: متغريات الدراسة وهي  -١
 الفرقة  -من طالب كلية التربية بسوهاج      الدراسة   عينة   اختارت الباحثة :  عينة الدراسة    -٢

مت تقـسيمهم إىل جممـوعتني      ) طالب وطالبة ٤٦( بلغ عددهم    ، شعبة رياضيات  ،الثالثة
 ) .  إناث١٤ ، ذكور١١(ضابطة ) ٢٥ (،) إناث٩ ، ذكور١٢(جتريبية ) ٢١(

   : ةأدوات الدراس -٣
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     (CoRT)لتعليم التفكري الكورت جم برنا- أ
   . Breadth thinkingالتفكري جمال  توسيع :اجلزء األول
                     Creativity                          اإلبداع  :اجلزء الرابع

   دينا عمر فيضي ،  ثائر غازي حسني،ناديا هايل السرور:  ترمجة وتعديل 
 ترمجـة   -إعداد بـول تـوارنس    )  أ الصورة( للتفكري االبتكارى    انسارتورباخت -ب

  .  )١٩٨٨( فؤاد أبو حطب - عبد اهللا سليمان-وتعريب
 ث ،مـوس . أ . تـأليف ف  .  مقياس جامعة جورج واشنطن للذكاء االجتماعى        - ج

 حسني عبـد العزيـز      ،ترمجة وإعداد ( دوارد  إ. ج  .  ك   ،أمواك.ت  .  ك  هنت،
  ) ١٩٨٠(الدريىن 

  إعداد الباحثة                     .التقدير الذايت للتفكري االبتكاري  مقياس -د
  -:األسالیب اإلحصائیة المستخدمة 

     متت املعاجلة اإلحصائية باستخدام احلاسب اآليل واالستعانة بالربنامج اإلحصائي         
SPSS حيث استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية ملعاجلة بيانات الدراسة : -  

 .املتوسطات واالحنرافات املعيارية   -
    .٢٥ ≤ ن ≤٦حيث ) غري املستقلة(اختبار ولكوكسون لألزواج املترابطة    -
  . ٢٠ ≤  ن  ≤ ٩ عندما ،٢٠> اختبار مان وتين لعينتني مستقلتني عندما  ن    -
  .اختبار مربع كاى    -

  : نتائج الدراسة 
درجات اموعة التجريبية ودرجـات اموعـة   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني        -١

األصـالة،  ،الطالقة(واألبعاد  ) الدرجة الكلية (الضابطة على اختبار التفكري االبتكاري      
 حيـث قامـت الباحثـة    ،لصاحل اموعة التجريبية وذلك بعد تطبيق الربنامج    ) املرونة

 للمقارنة بني درجات    ،٢٠ >لعينتني مستقلتني عندما ن     " مان ويتين " باستخدام اختبار   
) الدرجة الكليـة  (اموعة التجريبية واموعة الضابطة على اختبار التفكري االبتكاري         

 وأوضحت النتـائج أن   ،وذلك بعد تطبيق الربنامج   ) األصالة، املرونة  ،الطالقة(واألبعاد  
لداللة الطرف الواحد وذلـك     ) ٠,٠١( اجلدولية عند مستوى     Z>  احملسوبة   Zقيمة  

 والدرجة الكلية مما يـدل علـى        ،) املرونة ، األصالة ،الطالقة(عاد التفكري االبتكاري    ألب
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني يف التطبيق البعدي للربنـامج لـصاحل              
 كما  أشارت نتائج تطبيق اختبار ولكوكسون لدرجات اموعـة           ،اموعة التجريبية 

إىل أن هناك فروقاً دالة إحصائياً لصاحل القيـاس         ) الطالقة(التجريبية على البعد األول     
وهي أصغر مـن قيمـة ج     ) ١ (٢ حيث إن قيمة ج الصغرى احملسوبة وهي ج        ،البعدي

   .٢٠=  عندما ن ،)٠,٠١( عند مستوى ،لداللة الطرف الواحد) ٤٣(اجلدولية 

أن هناك فروقاً   إىل  ) األصالة(كما أشارت نتائج القياس القبلي والبعدي للبعد الثاين         
 ٢ حيث إن قيمة ج الصغرى احملـسوبة وهـي ج          ،دالة إحصائياً لصاحل القياس البعدي    

 عنـد مـستوى   ،لداللة الطرف الواحد) ٤٩(وهي أصغر من قيمة ج اجلدولية   ) صفر(
) املرونة( واتضح أيضاً من النتائج فيما يتعلق بالبعد الثالث          ،٢١= عندما ن    ،)٠,٠١(

 حيث إن قيمة ج الصغرى احملسوبة       ،إحصائياً لصاحل القياس البعدي   أن هناك فروقاً دالة     
 عنـد   ،لداللة الطرف الواحـد   ) ٤٩(وهي أصغر من قيمة ج اجلدولية       ) ١ (٢وهي ج 

 وأخرياً بالنسبة للدرجة الكلية للتفكري االبتكاري       ،٢١=  عندما ن    ،)٠,٠١(مستوى  
 حيث إن قيمة ج الـصغرى     ،دياتضح أن هناك فروقاً دالة إحصائياً لصاحل القياس البع        

لداللـة الطـرف    ) ٤٩(وهي أصغر من قيمة ج اجلدوليـة        ) صفر (٢احملسوبة وهي ج  
  ٢١= عندما ن) ٠,٠١( عند مستوى ،الواحد

التوجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالب ودرجات طالبـات اموعـة              -٢
األصـالة،  ،الطالقة(واألبعاد) الدرجة الكلية (التجريبية على اختبار التفكري االبتكاري      

" مان ويتين "  وقد قامت الباحثة باستخدام اختبار       ، وذلك بعد تطبيق الربنامج    ،)املرونة
وذلك على درجات الطالب والطالبات قبل       ٢٠ ≤  ن      ≤  ٩لعينتني مستقلتني عندما    

 اجلدولية وذلك   Uقيمة  >  احملسوبة   Uأن قيمة    وأوضحت النتائج    ،تطبيق الربنامج 
 مما يدل علـى  ، والدرجة الكلية،) املرونة، األصالة،الطالقة(أبعاد التفكري االبتكاري   يف  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالب والطالبات علـى اختبـار              
" مان ويتين "  مث قامت الباحثة باستخدام اختبار       ،التفكري االبتكاري قبل تطبيق الربنامج    

 وذلك على درجات الطالب والطالبات بعد       ،٢٠ ≤  ن      ≤ ٩ لعينتني مستقلتني عندما  
 اجلدولية وذلك يف    Uقيمة  >  احملسوبة   U وأوضحت النتائج أن قيمة      ،تطبيق الربنامج 
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 مما يـدل علـى      ، والدرجة الكلية  ،) املرونة ، األصالة ،الطالقة(أبعاد التفكري االبتكاري    
 والطالبات علـى اختبـار      عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالب        

  . التفكري االبتكاري بعد تطبيق الربنامج 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات اموعة التجريبية ودرجـات اموعـة              -٣
 وذلك بعد تطبيـق     ،الضابطة على مقياس الذكاء االجتماعي لصاحل اموعة التجريبية       

 لعينتني مستقلتني عنـدما   " مان ويتين  "  حيث قامت الباحثة باستخدام اختبار     ،الربنامج
 وذلك للمقارنة بني درجات اموعة التجريبية و الضابطة على مقياس الذكاء            ٢٠ >ن

 Zقيمـة   >  احملـسوبة    Z وأوضحت النتائج أن قيمة      ،االجتماعي بعد تطبيق الربنامج   
كما أوضحت نتائج تطبيق اختبار ولكوكسون لـدرجات      ٠,٠٥اجلدولية عند مستوى    

أن هناك   ،موعة التجريبية على اختبار الذكاء االجتماعي يف القياس القبلي والبعدي         ا 
فروقاً دالة إحصائياً لصاحل التطبيق البعدي، حيث أن قيمة ج الصغرى احملسوبة وهـى              

لداللة الطرف الواحد عند مستوى     ) ٤٣(وهى أصغر من قيمة ج اجلدولية       ) صفر (٢ج
    . ٢١=  عندما ن ،)٠,٠١(

التوجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالب ودرجـات طالبـات اموعـة          -٤
 حيـث قامـت     ، وذلك بعد تطبيق الربنامج    ،التجريبية على مقياس الذكاء االجتماعي    

، ٢٠ ≤  ن      ≤  ٩لعينتني مـستقلتني عنـدما      " مان ويتين " الباحثة باستخدام اختبار    
 وهذا يدل على عـدم  ،  اجلدوليةUة قيم>  احملسوبة  Uوأوضحت النتائج  أن قيمة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالب وطالبات اموعة التجريبية على            
 وهذا يعـين أن طـالب       ،مقياس الذكاء االجتماعي سواء قبل تطبيق الربنامج أو بعده        

  .اموعة التجريبية من اجلنسني قد حققوا استفادة متساوية من الربنامج 

 فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد الطالب يف فئات الذكاء الشخصي الثالث              توجد -٥
لصاحل فئة التطابق لدى اموعة التجريبية، وذلك بعد تطبيـق          )  تفريط ، تطابق ،إفراط(

حيث قامت الباحثة باستخدام مربع كاى للمجموعـة الـضابطة واموعـة            ،الربنامج
الطالب يف كل فئـة مـن فئـات الـذكاء           التجريبية للكشف عن الفروق بني أعداد       

بالنـسبة  :  وأوضـحت النتـائج أنـه        ،الشخصي وذلك يف التطبيق البعدي للربنامج     
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قيمة مربع كاى اجلدولية عنـد      >  فإن قيمة مربع كاى احملسوبة       ،للمجموعة التجريبية 
مما يدل على أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني أعداد الطالب            )  ٠,٠١(مستوى  

 أمـا   ، وقد كانت هذه الفروق لصاحل فئة التطـابق        ،فئات الذكاء الشخصي الثالثة   يف  
قيمة مربـع كـاى   >  اتضح أن قيمة مربع كاى احملسوبة   ،بالنسبة للمجموعة الضابطة  

مما يدل على أن هناك فروق  ذات داللة إحصائية بني           )  ٠,٠١(اجلدولية عند مستوى    
 إال أن هذه الفروق كانت لصاحل فئة        ،ثالثةأعداد الطالب يف فئات الذكاء الشخصي ال      

اإلفراط يف تقدير الذات  وتكشف هذه النتيجة عن أثر الربنـامج يف رفـع مـستوى                 
 حيث ازداد عدد الطالب يف فئة التطابق من         ،الذكاء الشخصي لدى اموعة التجريبية    

  . بعد تطبيق الربنامج ) ١٥(قبل تطبيق الربنامج إىل ) ٥(


