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 في تنمية يةنشطة العلماألأثر برنامج قائم على بعض 
   التفكير اإلبداعي لدى طفل الروضة مهارات

   عينة من أطفال الروضة من عمر تجريبية علىدراسة "
  "دمشقمدينة سنوات في )5-6(

  

   الدكتوراهطالبة إعداد
  نجوى بدر خضر

   الدكتور األستاذ إشراف  
  جبرائيل بشارة

  كلية التربية
   دمشقجامعة

  

  ملخص ال
 العلمية في تنمية مهارات التفكير اإلبـداعي        األنشطةهدفت الدراسة إلى تعرف أثر بعض       

 40لدى عينة من أطفال الروضة في مدينة دمشق، مكونـة مـن            )  طالقة، أصالة، تخيل  (
) 20(لى مجموعتين ضابطة وتجريبية في كـل مجموعـة          ع طفال وطفلة وزعت عشوائياً   

 الباحثة برنامج أنشطة علمية طبقتـه علـى المجموعـة التجريبيـة،             أعدت. طفال وطفلة 
، ثم جمعـت البيانـات       )TCAM( واستخدمت اختبار التفكير اإلبداعي باألفعال والحركات     

  :، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةspssوحللت إحصائيا باستخدام حزمة 
 متوسط درجـات  بين% 5عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة      .1

أطفال كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار التفكير اإلبداعي فـي            
 . القياس القبلي

بين متوسط درجات أطفال % 5وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة          .2
كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار التفكير اإلبداعي باألفعـال           

  .قياس البعدي وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبيةوالحركات في ال
  .وانتهى البحث بمجموعة من المقترحات       
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  :المقدمة
على عاتق النظام التربوي مسؤولية إعداد المتعلمين إعدادا علميا وتربويا لمواجهة            تقع

ات التي تعترضـهم فـي شـتى        متطلبات الحياة المتغيرة والمتسارعة ومواجهة التحدي     
ويتطلب هذا اإلعداد تصميم برامج تربوية قادرة على تزويدهم بمهـارات           جاالت،  الم

 والسـيما  ،العلم األساسية  ومهارات  البحث واالستكشاف ومهارات التفكير المختلفـة    
مهارات التفكير اإلبداعي التي تمكنهم من مواجهة المشكالت التي تعترضهم بطريقـة            

  .علمية وإبداعية
بية العلمية الحديثة أصبح منصبا علـى امـتالك المتعلمـين لهـذه              التر  جّل اهتمام  إن

المهارات التي من خاللها يتزودون بالحقائق والمعارف والمفاهيم واالتجاهات اإليجابية          
الشك أن رياض األطفال التي تعد المؤسسة التربويـة األولـى           و .نحو العلوم المختلفة  

 وتقـديم   مهارات التفكيـر  تنميةبها   سنوات منوط    6-3تستقبل األطفال من عمر     التي  
 لما لهذه المرحلة من أهمية حاسـمة فـي تـشكيل شخـصية      العلمية لألطفال المعرفة

المجلس العربـي   ( ما أجمع علماء التربية والنفس    ل تبعاً،  جوانبها المختلفة األطفال من   
ال العلوم مكانة هامة في رياض األطف خبرات  وتحتل )116  ،  2001للطفولة والتنمية،   

  .ألطفالاوتنميته واالرتقاء بمستوى تفكير إلبداع لتحريض على األنها مجال خصب ل
على مناهج العلوم في رياض األطفال خبرات علوم الحياة ليس          وترى الخليل أنه يغلب     

 مـن منهـاج      هاماً من الموضوعات التقليدية وتعد جانباً    مة إنما ألنها    ءألنها أكثر مال  
يتوقع أن تنمي لدى األطفال فهم الخصائص العامـة         الصغار، و لعلوم بالنسبة لألطفال    ا

والعبارات التي نسمعها من . للكائنات الحية ودورة حياتها وعالقة الكائنات الحية بالبيئة       
تمثل تفسيرهم لما يدور ...) القمر يتبعني، العاصفة صوت صفير المالئكة(األطفال مثل 

للمفكرين الحدسيين الصغار الذين يستخدمون حولهم في العالم، وتعكس التفكير الخرافي 
حواسهم إلطالق أحكام تفسر ما يدور حولهم، إذ يضفي الطفل المعنى على العالم وليس 

حقيقة و) 10 ،2009،94خليل،( . بالنسبة للطفلا أمراً طبيعياً سوء الفهم هذدالعكس ويع
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 ونقص المعلومـات  األمر ال يمكن وصف تفكير الطفل بالخرافي، إنما سوء فهم الطفل     
 اهم في تكوين تفكير خرافي    تفسيرا غير منطقي يس   به   وتفسيره للظواهر المحيطة     لديه
لتي تتيح لهم الفرصة السـتخدام     ا تزويد األطفال باألنشطة العلمية      ال بد من  لذلك   ،لديه

مهارات العلم والبحث وتشجعهم وتحثهم على االستكشاف والتجريـب وعلـى طـرح       
ير تقليدية قادرة فـي   غإنتاج عقول علمية تفكر بطريقة إبداعية   م في   يساه ، مما األسئلة

   .ة في تطوير وتقدم ورقي مجتمعاتهاالحاضر والمستقبل على المساهم
التي يكتسبها الطفل عن طريق األنشطة العلمية لها دور في تنمية                      العلمية   لمعرفة  ا إن   

اء على أن اإلبداع ليس حكرا             أجمع العديد من العلم        بعد أن     ، مهارات التفكير اإلبداعي           
 شخص يمكن أن   بأن أي    ) (Amabile,1983فقد اقترحت آمبيل       على أشخاص معينين،     

موجود لدى كل طفل          فاإلبداع       ) Koestner:  and  Joussemet  1999,231(."يظِهر اإلبداع
  جيداً  مهارة يتعلمها اإلنسان من خالل برامج معدة إعداداً                      ةيمكن تعليمه وتنميته كأي      و 
  . الغرضالهذ

  :مشكلة البحث
 في المراحـل  استثمار القدرات العقلية للمتعلمين إلى  المعاصرة تسعى األنظمة التربوية  

من خالل وضـع بـرامج       من مرحلة رياض األطفال      التعليمية والتربوية كافة انطالقاً   
، ومنهـا مهـارات      لديهم تربوية تعمل على تنمية المهارات والقدرات العقلية المختلفة       

ة رياض األطفال مـن خـالل األنـشطة     مرحل التي يمكن تنميتها في      كير اإلبداعي التف
إن بعـض مظـاهر     :Torranceفكما يقول تورانس    ،  المختلفة والسيما األنشطة العلمية   

التفكير اإلبداعي المبكرة لدى األطفال يمكن مالحظتها من خـالل مـسكهم لألشـياء              
يظهر كثير من    كذلك و )Beak,1985,183(ق متعددة   ائوهزها وتدويرها ومعالجتها بطر   

من اإلبداع ويتـصفون بالقـدرة علـى     اً كبيراألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة قدراً 
   )22، 1987بهادر،.(الخلق واالبتكار
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 تركز على حشو ذهن المتعلم بالحقائق والمعـارف بـل           برامج العلوم الحديثة  لم تعد   و
ومهـارات البحـث والتفكيـر      ات العلمية   تؤكد أهمية اكتساب الطفل للمهار    أصبحت  

 التفكير اإلبـداعي    يستثيرالمختلفة بوساطة األنشطة العلمية التي تنظم وتخطط  بشكل          
هناك العديد من األنشطة العلمية والتكنولوجية التي تساعد الطفل على تنمية            ف" لألطفال

عبـد  ....." (.وذلك من خالل تنمية بعض المهارات العلميـة       ...... تفكيره االبتكاري 
 الهتمـام الطفـل      ومثيراً  واسعاً وتعد العلوم والطبيعيات مجاالً   )  212،  2005الفتاح،
 تقدم له الخبرات العلمية الكثيرة المتعلقة بالبيئة التي يعيش فيها، فتثير الفـضول              ألنها

والمتعة لديه، ويزداد إدراكه للعالقات التي تربط الكائنات الحيـة المختلفـة وبـشكل              
ي تصبح لديه رغبة في معرفة كل ما هو حقيقي ويحترم العلم وينبـذ األفكـار                تدريج
   )  2007،168إلياس، مرتضى،( . والخرافاتأطالخ
واقع رياض األطفال في الجمهورية العربيـة       ل يةلتقويمالتحليلية ا الدراسة  أشارت  قد  و

لمناشـط   في سورية تفتقر إلـى ا       الرسمية  رياض األطفال   أن إلى 2003السورية عام   
إلـى   وهذا ما يتناقض مع األهداف التي تسعى       والوسائل التي تنمي اإلبداع لدى الطفل     

 في مجال النمو المعرفي من حيث تنمية ذكاء الطفل وإبداعه بما يالئم عمـره               تحقيقها
 تبين للباحثة أن مناهج     هذه الدراسة  على    وبناء )2003،270الحسين،( .الزمني والعقلي 
،وبما أن   في سورية تفتقر لألنشطة التي تنمي التفكير اإلبداعي        مية الرس رياض األطفال 

قائم على لباحثة فكرة تصميم برنامج     لدى ا تولدت   اإلبداع فقد كل طفل لديه القدرة على      
  .  التفكير اإلبداعي لدى طفل الروضةمهارات في تنمية أمالً األنشطة العلمية،

 األنشطة العلمية برنامج قائم على بعض     ما أثر    :وحددت مشكلة البحث بالسؤال التالي    
   ؟ لدى طفل الروضة) طالقة، أصالة، تخيل(  التفكير اإلبداعيمهاراتفي تنمية 

  :أهمية البحث
  :النقاط اآلتيةتنبع أهمية البحث من 

موضوع التفكير اإلبداعي الذي يأخذ مكان الصدارة في األبحاث التربوية فـي            أهمية   .1
 التفكيـر   مهـارات فاستثمار  .قرن المبدعين ي أطلق عليه    القرن الحادي والعشرين الذ   

 .اإلبداعي أصبح هاجس المجتمعات اإلنسانية لتحقيق التقدم والتطور والرفاهية
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النتائج التي سيتوصل إليها البحث قد تساهم في تطوير برامج رياض األطفال من              .2
 لدى   والعلمي  التي تنمي مهارات التفكير اإلبداعي      العلمية  إغنائها باألنشطة  خالل

 .طفل الروضة
التفـسيرات   عـن     بعيداً لألطفال تنمي التفكير العلمي  التي  األنشطة العلمية   أهمية   .3

 .العلمية للظواهر المحيطة بهم وةالمنطقيغير 
 إلعداد أنشطة أخرى في مجـاالت       ا األنشطة العلمية قد يكون نموذج     برنامج إن  .4

 .  في مرحلة رياض األطفالألطفالمختلفة قد تساهم في تنمية التفكير اإلبداعي ل
أهمية النتائج التي توصل إليها البحث؛ حيث أظهـرت النتـائج إمكانيـة تنميـة                .5

 .لدى أطفال الروضة) طالقة، أصالة، تخيل( التفكير اإلبداعي مهارات

  :أهداف البحث
 . لدى طفل الروضةاإلبداعيبناء برنامج أنشطة علمية لتنمية مهارات التفكير  .1

طالقـة،  (برنامج األنشطة العلمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي         أثر  تعرف   .2
 )  أصالة، تخيل

  :مسلمات البحث
  :استند البحث على المسلمات اآلتية

 .التفكير اإلبداعي عام لدى البشر، وإن اختلف في أسلوبه ومستواه .1
 . للنمو، كما أنه قابل للضمور التفكير اإلبداعي قابالًيعد .2

 .ارات التفكير اإلبداعي بأساليب وأنشطة تعليمية مناسبةيمكن تنمية مه .3

تقاس مهارات التفكير اإلبداعي في رياض األطفال باختبارات التفكير اإلبداعي                                    .4
  .   المناسبة لهذه المرحلة
  : فرضيات البحث

بين متوسطات درجات    0.05عند مستوى داللة    يوجد فرق ذو داللة إحصائية      ال   .1
  الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي فـي      يبية والضابطة في  طفال المجموعتين التجر  أ

 .القياس البعدي 
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 درجات ات بين متوسط 0.05 عند مستوى داللة يوجد فرق ذو داللة إحصائية  ال   .2
 . المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة الطالقة في القياس البعديأطفال 

 درجات  بين متوسطات 0.05 عند مستوى داللة رق ذو داللة إحصائية يوجد ف ال   .3
 . أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة األصالة في القياس البعدي

 درجات  بين متوسطات  0.05عند مستوى داللة    رق ذو داللة إحصائية     يوجد ف ال   .4
 . أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة التخيل في القياس البعدي

 بين متوسطات درجات  0.05 عند مستوى داللة ائيةال يوجد فرق ذو داللة إحص    .5
 . البعدي للمجموعة التجريبية في مهارة الطالقة في التطبيقين القبلي واألطفال

بين متوسطات درجات    0.05عند مستوى داللة    ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية        .6
 . لةالبعدي للمجموعة التجريبية في مهارة األصا في التطبيقين القبلي واألطفال

 بين متوسطات درجات  0.05 عند مستوى داللة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية    .7
 . البعدي للمجموعة التجريبية في مهارة التخيل في التطبيقين القبلي واألطفال

 بين متوسطات درجات  0.05 عند مستوى داللة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية    .8
موعة التجريبية فـي الدرجـة الكليـة        البعدي للمج  في التطبيقين القبلي و    األطفال

 . للتفكير اإلبداعي

  :حدود البحث
 .  في مدينة دمشقروضة ياسمين الشامتم تطبيق البحث في  :حدود مكانية .1

 -8/11/2009تم تطبيـق البحـث فـي الفتـرة الواقعـة بـين               :حدود زمانية  .2
14/12/2009 

 مـن   مؤلفـة دمـشق    مدينة    في رياض األطفال عينة من أطفال    :لحدود البشرية ا .3
 .المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية:مجموعتين

 ) خبرة الحيوانات وخبرة فصل الربيع،(   من منهاج رياض األطفالخبرتان .4
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  :متغيرات البحث
  .برنامج األنشطة العلمية:المتغير المستقل
  ) الطالقة واألصالة والتخيل(مهارات التفكير اإلبداعي :المتغيرات التابعة
  : النظرية واإلجرائيةالبحث مصطلحات
هو التصور الذي يضعه الباحث أو الدارس من أجل تحقيق بعض التغيرات             :البرنامج

   )1999،13عبد الهادي،. (واألهداف مستقبالً
مجموعة من المواقـف واإلجـراءات والتـدريبات        :برنامج األنشطة العلمية إجرائياً   

ال خبرات علمية ُأعدت في برنامج      الصفية وغير الصفية التي تؤدي إلى إكساب األطف       
قائم على أنشطة علمية منظمة ومترابطة بحيث تستثير مهـارات التفكيـر اإلبـداعي              

  .لدى طفل الروضة) طالقة،أصالة، تخيل(
بمهارات التفكير ) Creative thinking skills( تترجم عبارة :مهارات التفكير اإلبداعي

عمليات عقلية يمارسها الفرد من أجل      : ، وهي اإلبداعي، أو مهارات التفكير االبتكاري    
إنتاج األفكار وإنتاج استجابات لفظية وغير لفظية بحيث يتـصف اإلنتـاج بالطالقـة              

  . واألصالة والتخيل
 الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطفل في الطالقة         :مهارات التفكير اإلبداعي إجرائياً   

  .نس للتفكير اإلبداعي باألفعال والحركاتواألصالة والتخيل في أدائه على اختبار تورا
هي القدرة على إنتاج عدد كبير من األفكار واالسـتجابات اللفظيـة     : Fluencyالطالقة  

  .وغير اللفظية 
هي الدرجة التي يحصل عليها الطفل في أدائه على اختبار تـورانس            : ًالطالقة إجرائيا 

  .قة للتفكير اإلبداعي باألفعال والحركات في نشاط الطال
 لفظيـة جديـدة     القدرة على إنتاج أفكار واستجابات لفظية وغير       :originalityاألصالة  

  .لم يسبق الوصول إليهاغير مألوفة للطفل، 
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هي الدرجة التي يحصل عليها الطفل في أدائه على اختبار تورانس           : ًالطالقة إجرائيا  
  .للتفكير اإلبداعي باألفعال والحركات في نشاط األصالة 

قدرة الطفل على إنتاج استجابات حركية مناسبة للدور المطلوب         : Imaginationخيل  الت
  .من الطفل أن يؤديه

الدرجة التي يحصل عليها الطفل في أدائه علـى اختبـار تـورانس              :التخيل  إجرائياً  
  .للتفكير اإلبداعي باألفعال والحركات في نشاط التخيل

ويوزع األطفال سنوات )6-3(ال من عمر مؤسسة تربوية تستقبل األطف: األطفالرياض
 هـذه  وتهدفسنوات، ) 6 - 5(لى ثالث فئات، وقد استهدف البحث الفئة الثالثة عفيها  

  .إلى تحقيق النمو المتكامل في جوانب شخصية الطفل المختلفةالمؤسسة 
  :الدراسات السابقة
 التفكيـر مهـارات   تنمية  من الدراسات السابقة التي تناولت     العديداطلعت الباحثة على    

 تناولـت مهـارات     التـي بعض الدراسات المحلية    ، وستكتفي الباحثة بعرض     المختلفة
 صلة بمجال األنـشطة العلميـة       ا له  وبعض الدراسات العربية واألجنبية التي     التفكير،

  . وتوضح موقع دراستها من الدراسات الحاليةوالتفكير اإلبداعي لدى طفل الروضة،
  :الدراسات المحلية

فاعلية برنامج لتدريب معلمات رياض األطفال علـى        ):2009(دراسة رزان عويس     -1
 رسالة دكتوراه غير منـشورة، كليـة       ،تنمية بعض مهارات التفكير لدى أطفال الروضة      

  .التربية، جامعة دمشق
هدفت الدراسة إلى  بناء برنامج لتدريب معلمات رياض األطفال على تنمية          :هدف الدراسة 
وقياس أثر البرنامج في اكتساب المعلمـات       ،  التفكير لدى أطفال الروضة    تبعض مهارا 

وقياس مـدى اكتـساب أطفـال       ،  األساليب والطرائق الالزمة لتنمية مهارات التفكير     
 :ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة األدوات اآلتيـة       ،  الروضة لمهارات التفكير  

نمية مجموعة من مهارات التفكيـر  بناء برنامج لتدريب معلمات رياض األطفال على ت   
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لدى أطفال الروضة، وبطاقة مالحظة لرصد مهارات المعلمـة فـي أثنـاء تعليمهـا               
للخبرات التربوية وفق مهارات التفكير، وبناء اختبار تحصيلي قبلي ـ بعدي ـ مؤجل   
لمعرفة فاعلية برنامج التدريب المقترح في اكتساب المعلمات المعـارف و المهـارات     

ة لتعليم مهارات التفكير المحددة في البرنامج، وبناء اختبار تحـصيلي قبلـي ـ    الالزم
بعدي ـ مؤجل لمعرفة مدى اكتساب أطفال الروضة مهارات التفكير المحـددة فـي    

 :وشملت عينة الدراسة ثالث فئات.البرنامج

بلـغ عـدد    : عينة األطفال الذين شاركت معلماتهم في البرنامج التدريبي المقترح         .1
 طفال وطفلة من أطفال الفئة العمرية الثالثة من ريـاض األطفـال             199 لفااألط

 .ومثَل هؤالء األطفال المجموعة التجريبية

 عينة األطفال الذين لم تتلق معلماتهم التدريبات الواردة في البرنـامج التـدريبي              .2
 طفال وطفلة من أطفال الفئة العمرية الثالثة مـن          114 لبلغ عدد األطفا  :المقترح

 . ياض األطفال ومثل هؤالء األطفال المجموعة الضابطةر

) 15(بلـغ عـددهن   :عينة من معلمات رياض األطفال الذين وافقوا على التدريب         .3
معلمة من رياض األطفال الخاصة والتابعة لـوزارة التربيـة ولـوزارة اإلدارة             

 . المحلية

 أداء المعلمات فـي  أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج، إذ تحسن: نتائج الدراسـة  
االختبار البعدي مما يدل على اكتسابهن للمعارف والطرائق التي تنمي مهارات التفكير            

كما بينت نتائج تطبيق بطاقـة المالحظـة تحـسن أداء المعلمـات فـي       .لدى األطفال 
وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللـة       .الممارسة العملية لتطبيق مهارات التفكير    

وسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعـدي         إحصائية بين مت  
  .الختبار مهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية

فاعلية برنامج لتنمية مهارات التفكير المرتبطة      ): 2005( دراسة غسان منصور     -2 
  .، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشقبحل المشكالت
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تصميم برنامج تدريبي لتعليم مجموعة أو منظومة        :هدفت الدراسة إلى   :راسةهدف الد 
التحقق من فاعلية البرنامج المستخدم     ، و التفكير المرتبطة بحل المشكالت     مهارات من

التحقق من فاعليـة    ، و  المرتبطة بحل المشكالت   في تنمية منظومة من مهارات التفكير     
 من مهارات التفكير المرتبطة بحل المـشكالت        البرنامج المستخدم في تنمية كل مهارة     

 تالميذ الصف السادس في الحلقة الثانية من التعليم         تألفت عينة الدراسة من    و .على حدة 
 وقـسمت عينـة     ، محافظة مدينة دمشق الرسـمية     تين من مدارس   مدرس مناألساسي  

همـا  كـل من  أفراد  بلغ عدد   وضابطة  األخرى   تجريبية و   إحداهما  شعبتين الدراسة إلى 
اختبـار حـل   :ولتحقيق أهداف البحث استخدمت األدوات اآلتيـة  ،  تلميذاً وتلميذة ) 50(

برنامج تنميـة    و )إعداد الباحث (اختبار مهارات التفكير  ، و TOPS):2(و) 1(المشكالت  
  )إعداد الباحث(مهارات التفكير المرتبطة بحل المشكالت 

خدم في تنمية مهارات التفكيـر      فاعلية البرنامج المست   الدراسة   أظهرت :نتائج الدراسة 
 في اختبـارات حـل المـشكالت        ن أداء أفراد العينة   تحس، و المرتبطة بحل المشكالت  

 .ومهارات التفكير

،  فاعلية برنامج كورت في تنمية التفكير اإلبـداعي ):2000(دراسة بارعة شبيب   -3
  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق

دفت الدراسة إلى تعرف فاعلية برنامج كورت فـي تنميـة التفكيـر     ه: هدف الدراسة 
، ومعرفة عالقة التفكير اإلبداعي بمتغيرات      األساسي مناإلبداعي لدى طلبة الصف الثا    

تألفت عينة الدراسة   وقد  ) أدبية وعلمية :الجنس، المستوى التحصيلي، المادة الدراسية      (
 في مدينة دمشق، قسمت العينة      ساسيمن األ  طالبا وطالبة من طلبة الصف الثا      84من  

متوسط، متفوق، (إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وفي كل مجموعة ثالثة مستويات         
الجزء األول والثاني والثالث    : ولتحقيق أهداف البحث استخدمت األدوات اآلتية     ) متأخر

  .من برنامج كورت لتعليم التفكير، واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :لدراسةنتائج ا
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فاعلية برنامج كورت في تنمية التفكير اإلبداعي وازدياد الكـسب لـدى أفـراد               .1
المجموعة التجريبية، وعدم تأثير متغير الجنس على فاعلية برنامج كورت فـي             

 .تنمية التفكير اإلبداعي

بحـسب مـستواهم   المجموعـة   أفراد  فروق ذات داللة إحصائية بين أداء       وجود   .2
 بالنسبة للدرجة الكلية الختبار تورانس      المستوى المتوسط  لصالح   التحصيلي وذلك 

 .للتفكير اإلبداعي ولم تكن الفروق دالة بالنسبة للطالقة والمرونة واألصالة

 )أدبي، علمي(عدم تأثر فاعلية برنامج كورت بنوعية المادة الدراسية  .3

  :الدراسات العربية :ثانيا
فاعلية بعض األنشطة العلميـة     :")2008(هنيدة بنت حسن عبد اهللا عزوز       دراسة   -1

في تنمية قدرات التفكير االبتكاري لدى عينة من أطفال الروضـة فـي مدينـة مكـة       
  .رسالة ماجستير غير منشورة" المكرمة

الـصوت،  (هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية بعض األنشطة العلميـة          : هدف الدراسة 
لدى ) الطالقة، المرونة، األصالة  ( تنمية قدرات التفكير االبتكاري      في) الضوء، الهواء 

ـ  .سنوات في مكة المكرمة   ) 6-5(طفل الروضة المستوى التمهيدي       البحـث   دواعتم
المنهج التجريبي فاستخدمت مجموعتين تجريبية وضابطة، وبلـغ عـدد أفـراد كـل              

رنـامج األنـشطة    ب:استخدمت الباحثة األدوات التاليـة    و. طفال وطفلة ) 20(مجموعة  
لـذكاء   Z.A  اختبـار ، واختبار ابراهام للتفكير االبتكـاري ، والعلمية من إعداد الباحثة
  .أطفال ما قبل المدرسة

  :نتائج الدراسة
  :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبيـة            .1
 لية لقدرات التفكير االبتكاري وقدرات التفكير االبتكاري      والضابطة في الدرجة الك   



 ...أثر برنامج قائم على بعض األنشطة العلمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل الروضة

 492 

في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، مما       ) الطالقة، المرونة، األصالة  (
 .يؤكد فاعلية األنشطة العلمية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري

 المرونـة،  الطالقـة، ( للبرنامج قوة تأثير عالية في نمو قدرات التفكير االبتكاري        .2
 .لدى أطفال المجموعة التجريبية بعد ممارسة األنشطة العلمية) األصالة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في             .3
لدى أطفال  ) الطالقة، المرونة، األصالة، الدرجة الكلية    (قدرات التفكير االبتكاري    

  . المجموعة التجريبية في القياس البعدي
فاعلية بعض األنشطة العلمية في نمو ):2000(دراسة عبير محمود فهمي منـسي   -2

   .رسالة ماجستير غير منشورة .قدرات التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة
هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج أنشطة علمية، والتحقق من فاعليـة            :هدف الدراسة 

 ،سـنوات ) 6-5( لدى أطفـال الروضـة     األنشطة في تنمية قدرات التفكير االبتكاري     
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي الذي يعتمد على مجموعتين إحداهما تجريبية عدد           

 .طفال وطفلة) 30(طفال وطفلة، والمجموعة األخرى ضابطة عدد أفرادها     ) 30(أفرادها
  :ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة األدوات اآلتية

 . هارس–انف اختبار رسم الرجل لجود .1

 )تقنين ثابت على الدين( اختبار التفكير االبتكاري لبول تورانس  .2

 )إعداد الباحثة(األنشطة العلمية  .3

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية األنشطة العلمية في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لـدى             
  .أطفال العينة التجريبية

 تعليمي فـي تنميـة      أثر برنامج :")1997(دراسة نهى مصطفى يوسف الحموي     -3 
رسالة ماجستير غير منـشورة     " التفكير اإلبداعي لدى أطفال السنة الثانية في الروضة       

  .الجامعة األردنية كلية العلوم التربوية،
  :تهدف الدراسة إلى
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لروضة واسـتخدمت  تعرف أثر برنامج تعليمي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال ا        
 ،)هـاريس –جودانف  (البرنامج، اختبار رسم الرجل ل      تعرف أثر هذا    الباحثة أداتين ل  

واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي بالفعل والحركة ألطفال ما قبل المدرسة، وقد قامت            
  .الباحثة ببناء برنامج لتنمية التفكير اإلبداعي

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة
ة الضابطة في القـدرة علـى التفكيـر         تفوق المجموعة التجريبية على المجموع     .1

الطالقـة،  (اإلبداعي، وتفوقها في القدرات الفرعية الثالثـة للتفكيـر اإلبـداعي            
 )األصالة،التخيل

تفوق بنات المجموعة التجريبية في القدرة على التفكير اإلبداعي، وتفوق البنـات             .2
ة على التفكيـر  على البنين في القدرة على الطالقة فقط، وال توجد فروق في القدر 

 .اإلبداعي يعزى لمتغير الجنس

  :الدراسات األجنبية
التفكير اإلبداعي لـدى  :  ( Gonen, Mubeccel,1993 ) نين موبيسيل  دراسة جو-1 

  . في رياض األطفال سنوات6 -5األطفال من عمر 
    The creative thinking for five and six in kindergarten child:ةنوان الدراسع 

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر العمر والجنس على اإلبـداع، وتألفـت             :هدف الدراسة 
توصـلت  و .سـنوات ) 6-5(تراوحت أعمارهم بـين      و العينة من ستين طفلة وطفالً    

ولكن كمـا    .الدراسة إلى أنه ال يوجد فروق بين الذكور واإلناث في التفكير اإلبداعي           
أعلى في التفكير اإلبداعي مـن أطفـال       سنوات سجلوا درجة    الهو متوقع فأطفال ست     

سنوات، وأوصت الدراسة بتوفير فرص للنشاط اإلبداعي لألطفال في المنـزل          الخمس  
 .والمدرسة

توصلت هذه الدراسة إلى أنه يمكن تنمية القـدرات   ):singer,1993(دراسة سينجر -2
مال الفنية   من خالل األع   ألساسيلروضة حتى أطفال الصف الثاني ا     اإلبداعية ألطفال ا  
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 للطالب مثل لوحات الحائط، اإلعالنات الكبيرة، ألعاب الشطرنج، التي تتـيح أوقاتـاً            
  )61، 2004سليمان، : نقالً عن(ترويحية 

 دراسة استكشافية للتفكير اإلبداعي في مرحلة ما قبل         :)Mack,1992(دراسة ماك    -3
  .المدرسة

  .An Exploralatory Study of Creative gent Thinking in Preschool :عنوان الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن نمو قدرات التفكير االبتكـاري لـدى             :هدف الدراسة 

  أطفال الروضة، وتألفت العينة من سـتين طفـال وطفلـة تتـراوح أعمـارهم بـين                 
وتوصلت الدراسة إلى أن نمو الطالقة اللفظية أعلى من نمـو الطالقـة             ) 5،5 -4،5(

   .الشكلية

  :ب على الدراسات السابقةقيعت
 جميعأكدت  يتضح من الدراسات السابقة االهتمام الواضح بموضوع التفكير، وقد           .1

التي استخدمت برامج لتعليم وتنمية     العربية واألجنبية   المحلية و الدراسات السابقة   
 األساسية ومهارات    مهارات التفكير  يةنممهارات التفكير فاعلية هذه البرامج في ت      

 . إلبداعي ومهارات التفكير المرتبطة بحل المشكالتالتفكير ا

كشفت الدراسات السابقة عن إمكانية تنمية مهارات التفكير األساسية واإلبداعيـة            .2
 )رياض األطفال، التعليم األساسي ( في مراحل تعليمية مختلفة

المـنهج   عزوز والمنسي والحموي  عويس والمنصور وشبيب و   ة  دراساستخدمت   .3
ضبط تجانس العينيتـين    تم  كذلك  ،  ق من فاعلية األنشطة المصممة    التجريبي للتحق 

 التفكيـر مهـارات   الضابطة والتجريبية باستخدام اختبارات الذكاء واختبـارات        
 .واالختبارات التحصيلية واختبارات حل المشكالت

أفادت الباحثة من منهجية الدراسات السابقة ومـن بـرامج األنـشطة العلميـة               .4
تشابهت الدراسـة الحاليـة مـع معظـم      قد   و ،ض األطفال  لمرحلة ريا  المصممة

ضبط تجانس العينتـين      تم كما،  لمنهج التجريبي ها ل مااستخدالسابقة في   الدراسات  
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تقنـين محمـد    (  اإلبداعي لتورانس    التفكيراختبار   مااستخدبالضابطة والتجريبية   
فكيـر   تصميم أنشطة علمية تـستثير الت      البحث هو الجديد في   و )ثابت علي الدين  

تنمية وهي الدراسة األولى التي تتناول       ،اإلبداعي لدى أطفال الروضة في سورية     
فـي  األطفـال     رياض  في  األنشطة العلمية التفكير اإلبداعي في مجال     مهارات  

   .في حدود علم الباحثةالسورية الجمهورية العربية 

  :اإلطار النظري للبحث
  :في رياض األطفال أهمية األنشطة العلمية

 أي امتالك المعرفة بدال من سوء الفهم والجهـل فـالعلم        ؛المعرفة: العلم ي مصطلح نيع
تحديـد المـشكلة،    :تباع خطوات الطريقة العلمية اآلتية    المعرفة ب من ا نظم  هيكل م  :هو

وتستطيع العلوم أن   .فحص المعطيات، صوغ الفرضيات، التجريب، صوغ االستنتاجات      
وتحقيق بداية مبكرة المـتالكهم أساسـيات       تساعد أطفال الروضة على تطوير فكرهم       

األطفال في مرحلة رياض األطفال يظهرون فهما لمهارات        ف. القراءة ومهارات التفكير  
المالحظة، التصنيف، التواصـل، القيـاس، التقـدير،         :عمليات العلوم األساسية اآلتية   

 والمفـاهيم   وتكمن أهمية المعرفة العلمية التي تتألف مـن الحقـائق         .التنبؤ، االستدالل 
 العلوم تجريبية وبالتالي     من اكثيروالمبادئ والنظريات؛ بأنها تمكن األطفال من فهم أن         

واستخدام األطفال للمهارات العلميـة      .فإنها تتغير مع الزمن وتخضع للتغير المستقبلي      
 كما   األفكار واألشياء من تلقاء أنفسهم،     أنمزيد  يساعد األطفال على تكوين واكتشاف ال     

ساعد على توسيع تعلمهم عن طريق الخبرة، إذ يبدأ األطفال بأفكار بـسيطة ثـم               يأنه  
فـي جعـل    وتساهم هذه األفكار     .تتجمع هذه األفكار لتكون أفكارا جديدة وأكثر تعقيدا       

. األطفال صانعي قرار ومستهلكين ومواطنين قادرين على حل مشكالتهم بشكل أفضل          
 . وتحملهم مـسؤولية اسـتخدامها     طفال بالقوة  األ  التي يحصل عليها    المعرفة تزودكما  

  )21، 20،  19، 17، 1998،9 رالف وآخرون، ،مارتن(
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 :رياض األطفال، ويقصد بالعلوم   في  ألطفال  لمن األنشطة التي تقدم      اجزءتعد العلوم   و
كانت العلوم تقدم للدارسين في صورة حقائق على        وقد   .الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا  

 أن الثورة العلمية غيرت النظرة إلى كيفية إكـساب          رها ومعرفتها، غير  المتعلمين تذك 
المتعلمين للخبرات العلمية، فأصبح الهدف من تدريس منهاج العلوم إكساب المتعلمـين       

علـى   على الوصول للنتائج و  حل المشكالت وتدريبهم  في  الطريقة العلمية في التفكير و    
 واستخدام الحواس في الحـصول علـى        ةأساليب البحث واالكتشاف والمالحظة العلمي    

مجـرد  التي تمكنهم من اكتساب المفاهيم العلمية والمصطلحات بعيدا عـن           المعلومات
منهاج العلوم يهدف إلى مساعدة األطفال على التنبؤ من خالل األسئلة التـي             و .حفظها

  ؟.....ما الذي سيحدث لو :تطرحها المعلمة مثل

من الطرائق غير المجدية في معظم  فهي  أ  ات الخط  طريقة الشرح وتصحيح المعلوم    أما
ال  فمعلمة رياض األطفال   ،كساب األطفال المفاهيم األساسية في مجال العلوم      إلاألحيان  

إنما عليها أن تواجه تفسيراتهم وتتحداها بمزيد مـن          تصحح األخطاء وال تلجأ للشرح،    
فتعرض المزيد من    ،فاالستفسارات التي تدفعهم إلجراء التجارب والبحث واالستكشا      

   . اإلجابـات التناقـضات التـي تثيـر رغبـتهم فـي البحـث بـدال مـن تـصحيح          
   )120، 114 -113، 2001خليل،(

اض األطفال يجب أن تخطط بشكل يـوفر الفرصـة لألطفـال            يفي ر وبرامج العلوم   
نمو مهاراتهم من خالل العمل اليدوي والـتحكم فـي اسـتخدام            ت و إبداعاتهمليظهروا  
 بشكل   األطفال  يتعلم إذ ) 75،  2007إلياس، مرتضى، (  والوصول إلى النتائج   األدوات

العلوم  و)Kishigami s : 1988,17(أفضل عندما يمارسون األنشطة ويعالجونها بأيديهم 
 تنمو وتتسع يوما بعد يوم، وعـن طريـق دراسـة            ومستقرة، إنما ليست حقائق ثابتة    

لـذلك يجـب تحفيـز      .لقوانينها وفهمه   سانة اإلن الطبيعة واالحتكاك بها ازدادت معرف    
 الكثير مـن   تقدمبرامج األنشطة العلميةاألطفال على مشاهدة الطبيعة واالحتكاك بها، ف      
 طبيعة  الطفل كما يكتشف   فيها،  األطفال المعلومات العلمية المفيدة عن البيئة التي يعيش      
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اء ويفهم حقيقتها، ويعبـر  العالقات التي تربط بين الكائنات الحية المختلفة، ويميز األشي  
في األلوان  عن فهمه لها بطريقة علمية، و يستمتع بمشاهدة الطبيعة بما فيها من جمال              

ـ       التي تثير مخيلتـه    غرائبالوواألصوات واألشكال     واآلراء  أ، وينبـذ األفكـار الخط
 يحفز قوة المالحظة لديهم وينمي تفكيرهم،وقد حدد برونر أهميـة تقـديم             كماالباطلة،

  :اهيم العلمية بالنقاط اآلتيةالمف

 .، إذ تصنف األشياء والمواقف الموجودة فيهاتقلل من تعقد البيئة .1

 .إعداد الوسائل التي تعرف بها األشياء الموجودة في البيئة .2

 .يل الحاجة إلى إعادة التعلم خالل مواجهة مواقف جديدةلتق .3
 .تساهم في التوجيه والتخطيط والتنبؤ ألي نشاط .4

 .بين مجموعات األشياء واألحداثتنظم وتربط  .5

 .تساعد في فهم وتفسير الكثير من األشياء الموجودة في البيئة والتي تثير انتباههم .6

 .تزيد من قدرة األطفال على استخدام المعلومات في حل المشكالت .7

  . تزيد من اهتمام األطفال بمادة العلوم، كما تزيد من دوافعهم لتعلمها .8

  .)100، 123  ،95 ،2000 ، الشربيني، وصادق(   

 أن األطفال الذين خضعوا لبـرامج علميـة       1982ورفاقه  " جيمس شمينسكي "وأوضح  
    ويطورون مهاراتهم في   لون أكثر ويحبون العلم أكثر      تعتمد على األعمال اليدوية يحص

حل المشكالت أكثر من األطفال الذين يعتمدون على الكتب المدرسـية فـي تعلمهـم               
 تساعدان العقل على النمو عن طريق بنـاء المعنـى، ويعـد             فاليدان.ةالبرامج التقليدي 

 األمور الجوهرية في التعلم ذي المعنى وفي التعليم الفعـال           االستكشاف والتقصي من  
 باالكتـشافات وأشار جيروم برونر إلى الفوائد التي يجنيها األطفال من قيـامهم           .للعلوم
  : في مجال العلومنشطوتعلم فعال نتيجة 

 .ة القدرات العقلية لألطفال وتحسن قدراتهم على التفكيرزياد •
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تحول شكل المكافأة على التعلم من مكافأة خارجية يعطيها المعلم أو أي شخص           •
 .آخر إلى مكافأة ذاتية تشعر الطفل بالرضا عن ذاته

ق نقل هذه   ائيتعلم األطفال إجراءات وخطوات صنع االكتشافات، كما يتعلم طر         •
 .رص تعليمية أخرىاالكتشافات إلى ف

  .  طـويالً  فـي الـذاكرة وقتـاً   ويبقـى ما يتعلمه األطفال يكون ذا معنى أكبر        •
  )240-239 ، 1998مارتن، رالف وآخرون، (

والطفل في مرحلة الطفولة المبكرة باحث نشط عن المعرفة يتميز بحب االستطالع والشغف     
 بالنسبة له، لذلك البد مـن       المعرفي للكشف عن المفاهيم والحقائق والظواهر غير الواضحة       

التي تـشبع فـضول األطفـال للمعرفـة         تقديم العلوم ألطفال الروضة من خالل األنشطة        
واالكتشاف وتتيح له فرصة المشاركة والتفاعل من خالل حواسه التي تعـد أبوابـه إلـى                

ن أي أ )33، 2006 وعفيفـي،  هاشم،( . في بناء المعرفة   فعاالً المعرفة، مما يجعله مشاركاً   
الشيء المهم بالنسبة لطفل ما قبل المدرسة هو أن يقدم له كما كبيرا مـن الفعـل أو األداء                   
للشيء الذي يقوم به وليس الكمية الكبيرة من المعلومات عن الشيء،  فتعلم كيفية الوصول               

    )174، 2001البغدادي، (. إلى اإلجابات أكثر أهمية من اإلجابات نفسها

ة األنشطة العلمية تكمن في تزويد المتعلمين أدوات ومهارات   نستنج أن أهمي  ومما سبق   
 المختلفة، البيولوجية والفيزيائيـة      العلوم  فروع البحث العلمي التي يمكن استخدامها في     

  بالحقائق والمفاهيم العلميـة    م، إضافة إلى تزويده   مجاالت تعليمية أخرى   و والكيمائية  
 العقلـي   م، ممـا يـؤدي إلـى نمـوه        همالتي تتعلق بالطبيعة والكون وكل ما يحيط ب       

طفل الروضة أشبه ما يكون بالعـالم        و . آفاق معرفية جديدة   ميولد لديه ، كما   والمعرفي
كيف ولماذا :والباحث المكتشف، حيث كالهما يستخدم أدوات البحث واالستكشاف اآلتية   

  ومـاذا  هذه األدوات هي التي وسمت مرحلة رياض األطفال بمرحلـة لمـاذا           .وماذا  
  .  فوكي
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ثمة تسميات متنوعة لمكونات التفكيـر اإلبـداعي، نـذكر           :مهارات التفكير اإلبداعي  
وستستخدم الباحثـة مفهـوم مهـارات       .المهارات، القدرات، العناصر،الخصائص  :منها

ومن أهم مهارات التفكير اإلبداعي التي تقيسها اختبـارات تـورانس           .التفكير اإلبداعي 
  :وجيلفورد

 على إنتاج عدد كبير من األفكـار اللفظيـة أو األدائيـة أو           تعني القدرة  :الطالقة .1
البدائل أو المشكالت المفتوحة النهايـة أو االسـتعماالت أو المترادفـات عنـد              
االستجابة لمثير معين، و الطالقة هي عملية استدعاء لمعلومات ومفاهيم وخبرات       

ة األشكال، طالقة   طالق: تم تعلمها وتخزينها لدى الفرد،وللطالقة أنواع نذكر منها       
  . الكلمات أو الطالقة اللفظية، الطالقة الفكرية أو طالقة المعاني، طالقة التداعي

تعد األصالة من أكثر المهارات ارتباطا باإلبداع والتفكيـر اإلبـداعي،            :األصالة .2
وتعني الجدة والتفرد والقدرة على إنتاج أفكار وحلول ومقترحات جديـدة غيـر             

 .   مألوفة

تعني إنتاج أفكار جديدة عن طريق تحويل اتجاه التفكير حسب ما يتطلبه            :المرونة .3
الموقف أو المثير؛ أي رؤية المشكلة أو الموقف من زوايا مختلفة، ومن أشـكال              

  .  المرونة التلقائية والمرونة التكيفية:المرونة
وتعني القدرة على إضافة تفصيالت جديدة ومتنوعة تساهم        :Elaborationاإلفاضة   .4

 تحسين وتجميل األفكار البسيطة أو االستجابة العادية وتجعلها أكثر تطورا و             في
  .   فائدة وجماال

وتعني القدرة على رؤية المشكالت :Sensitivity to Problemsالحساسية للمشكالت  .5
ورؤية جوانب النقص والعيوب في الموقف أو البيئة أو األشـياء والعـادات أو              

د الخطوة األولى للبحث عن حلـول للمـشكلة إمـا           واكتشاف المشكلة يع   .النظم
 أو إدخال تعديالت وتحسينات علـى الموقـف موضـوع           ةبإضافة معرفة جديد  

 . المشكلة
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 أعلى مستويات اإلبداع وأندرها، ويقوم على انطالق األفكار بحريـة           ديع :التخيل .6
 . ألفكارلدون األخذ باالعتبار االرتباطات المنطقية أو الواقعية 

) 154،  45،  35،43،  2007حسين،) (54-52،  2004الطيطي،) (45،  2006سعادة،(
  ).65-63، 2003زيتون،) (85 – 82، 1999جروان، (

ن جميع البشر وحتى األطفال     يشير فيجوتسكي إلى أ    :التفكير اإلبداعي مهارات  أهمية  
 القـدرة   هو أساس الفن والعلم والتكنولوجيا وهذه      اإلبداعن وأن   يالصغار يكونون مبدع  

 في جميع   اإلبداعويتجلى   إبداعيأساس كل عمل     الخيال   ويعد ، تدعى الخيال  اإلبداعية
   الفنـي والعلمـي والتقنـي ممكـن        اإلبـداع جوانب حياتنـا الثقافيـة ممـا يجعـل          

)Lindqvist, Gunilla.2003.(   والتفكير مهارة تُكتسب ويتم التدرب عليهـا باألنـشطة 
فاإلنسان الـذي   " تدرب اإلنسان على التفكير بشكل مستقل وتأتي أهميتها بأنها اإلبداعية

لم يتدرب على أن يفكر بشكل مستقل، والذي يستوعب بشكل جـاهز ومفـصل لـن                
يستطيع أن يظهر مواهبه التي منحتها له الطبيعة وهذا يتطلب منا االهتمـام بالنـشاط              

 ضـع قـد و  لو).95بشارة،الياس،ص".(اإلبداعي حسب معطيات علمي النفس والتربية     
ه هاراتتعريف م التفكير و تعريف  ميزوا بين   ف لتفكير ل  كثيرة اتالباحثون والعلماء تعريف  

من خاللهـا يـتم      عملية عقلية    :أنهب التفكير   (Wilson,2002)يلسونيعرف و ،  أو قدراته 
تعرف وتذكر وفهم وتقبل الكثير من األمور، كما أنه عرف مهـارات التفكيـر علـى       

دم إجراءات التحليل والتخطيط والتقييم واالسـتنتاج واتخـاذ         عمليات عقلية تستخ  :أنها
 )35 ،1999 ،جروان، 2006،45،39سعادة،(.القرار من أجل جمع المعلومات وحفظها     

وهذا يعني أن مهارات التفكير بمثابة األدوات التي يتسلح بها الفرد ليستطيع التعامـل              
يم مهارات التفكير يعد حاجـة      فتعلمع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات المستقبلية،       

إلى أن    Sternbergباحث ستيرنبرج   ل ويشير ا  ضرورية لنجاح الفرد وتطور المجتمع،    
المعرفة غالبا ما تصبح قديمة على الرغم من أهميتها أما مهارات التفكير فإنها تبقـى               

طتها نستطيع اكتساب المعرفة واستداللها بغـض النظـر عـن الزمـان          اوبوسجديدة  
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 من عدة مهارات أو قدرات كمـا        اإلبداعي التفكير   ويتكون.  أو أنواع المعرفة   والمكان
نشاط عقلي مركـب  " بأنه التفكير اإلبداعي يعرف جروانيسميها جيلفورد و تورانس و  

وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكـن             
  .)82 ،16 ،1999جروان، " (سابقامعروفة 
  : الميدانيةاءات البحثإجر

 استخدم المنهج التجريبي ألنه يتالءم مع طبيعة البحث الـذي يقتـضي             :منهج البحث 
 في تنمية مهارات التفكير اإلبـداعي  العلمية األنشطة   بعض قياس أثر برنامج قائم على    

إجراء يهـدف إلـى   :"لدى طفل الروضة، فالتجربة من وجهة نظر البحث العلمي تعني   
قات العلة والمعلول، وذلك بتقسيم عدد مـن األفـراد عـشوائيا فـي              التحقق من عال  

مجموعات يعالج فيها متغير مستقل أو أكثر، والعنصر األساسي في البحث التجريبـي             
هو أن الباحث يضع عن قصد الظروف التي تتعرض فيها مجموعات مختلفة لخبرات             

  ) 199،ص2004 عالم،أبو"(مختلفة 
تجريبية تخضع للبرنامج   :  إلى اختيار مجموعتين األولى    ثةوبناء على ذلك عمدت الباح    

 تـتعلم الخبـرات     المصمم من الباحثة المقترح تجريبه، والمجموعة األخرى ضـابطة        
  . من المعلمةنفسها بالطريقة التقليدية

   :عينة البحث
 في رياض األطفال الرسمية في مدينة دمشق أفراد المجتمـع         المسجلونيشكل األطفال   

وقد بلغ عدد رياض األطفال الرسمية في مدينة دمـشق للعـام            . عينة البحث األصلي ل 
وتم اختيار الروضة بطريقـة عـشوائية       .  ست عشرة روضة   2009/2010الدراسي  

حيث سجلت أسماء الروضات على قصاصات ورقية وسحبت إحداها  فكانت روضـة      
) 6-5(ئة العمرية   ياسمين الشام في منطقة الميدان، التي احتوت أربع شعب ألطفال الف          

طفال وطفلة تم اختيارهم من شعبتين من أطفـال        ) 40(سنوات، وبلغ عدد أفراد العينة      
سنوات بطريقة عشوائية عن طريق القرعة بعد أن كتبت أسـماء           ) 6-5( الفئة الثالثة   
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لت إحدى الشعبتين مثّ. الشعب األربع التي تشكل مجتمع أطفال الفئة الثالثة في الروضة        
طفال وطفلـة، والـشعبة األخـرى مثلـت         ) 20( التجريبية وعدد أفرادها     المجموعة

  . طفال وطفلة) 20(المجموعة الضابطة وعدد أفرادها 
  :أدوات البحث

  . برنامج األنشطة العلمية-1
  )محمد ثابت علي الدين(اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي باألفعال والحركات تقنين  -2
  :لعلميةبناء برنامج األنشطة ا :أوال

تم بناء برنامج األنشطة العلمية في ضوء الخطوات العلمية المتبعة في بنـاء البـرامج      
  :التربوية وفق الخطوات اآلتية

هدف البرنامج إلى تعرف أثر األنشطة العلمية في تنمية مهـارات      :  هدف البرنامج  -1
من ) ذكوراإلناث وال (لدى أطفال الروضة    )  طالقة وأصالة وتخيل  (التفكير اإلبداعي 

  .سنوات) 6-5(عمر
اختارت الباحثة خبرتي الحيوانات وفصل الربيع من دليل        :محتوى برنامج األنشطة   -2

سنوات المعد من وزارة التربية     ) 6-5(معلمة رياض األطفال للفئة الثالثة من عمر        
 األنشطة عنصرا هاما    وصيغت مواضيع الخبرات في صورة أنشطة علمية، إذ تعد        

هج رياض األطفال المعاصرة، بل تكاد أن تكون المنهاج فتعمل على           وفعاال في منا  
تم تحديد النتاجات التعليميـة  ف. إكساب األطفال الخبرات المتنوعة في المجاالت كافة  

كما تم اختيار الدافعيـة المالئمـة       .واالستراتجيات لكل نشاط بشكل واضح ومحدد     
وتم تحديد إجراءات سـير  .فالللنشاط بحيث تتصف بالقدرة على استثارة تفكير األط       

 كمـا تـم إعـداد       .حيث يتم توضيح ما تقوم به المعلمة وما يقوم به الطفل          :النشاط
لوحـة  :رة التفكير اإلبداعي لـدى األطفـال     التي تساعد على استثا    التقنيات التربوية 

وبرية، لوحة مغناطيسية، بطاقات مصورة ومكتوبة، تسجيالت صوتية، تـسجيالت        
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يوضح محتوى برنامج ) 1(والجدول .جسمات، أشياء حقيقية، ألوان  مرئية، أوراق، م  
      .األنشطة العلمية

  ) 1(جدول

   محتوى برنامج األنشطة المستخدم في الدراسة 
  محتوى األنشطة  األنشطة

          
  العلمية

 الحمـار  عش العصفور، رمي الحبوب للعـصفور،    ، العصفور، مظاهر فصل الربيع، النحل واألزهار    
   .صانوالح

 التقويم عنصرا هاما في إعـداد البـرامج التربويـة لمعرفـة     عدي :تقويم البرنامج  -3
مستوى التقدم الذي أحرزه األطفال في مختلف جوانب التطور لديهم، واسـتخدمت            

التقـويم  :أوال:نامج األنشطة العلمية المقترح   رالباحثة ثالثة أنواع من التقويم لتقويم ب      
تبار التفكير اإلبداعي باألفعال والحركات لتـورانس كـذلك         القبلي وتمثل بتطبيق اخ   

ينتهي كل نـشاط    : التقويم المرحلي : المصور، ثانيا العلمي  تطبيق اختبار التحصيل    
بتقويم مرحلي وذلك بطرح أسئلة شفوية أو من خالل أوراق عمل وأنشطة يقوم بها              

  .األطفال أو من خالل مالحظة سلوك األطفال
استخدمت الباحثة اختبار تورانس للتفكيـر اإلبـداعي باألفعـال          : لنهائيالتقويم ا  :ثالثاً

والحركات كأداة تقويم نهائي  للبرنامج لمعرفة أثره في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي             
  ).طالقة، أصالة، تخيل(
 على مجموعة من المحكمـين  عرضت  أنشطةستةمن برنامج األنشطة العلمية تكون  و

 في رياض األطفال والمناهج وطرائق التدريس وعلم الـنفس          المتخصصين) 1 (ملحق
مناسبة أنـشطة البرنـامج     ومعرفة مدى   والتربية الخاصة، لالسترشاد بآرائهم وتوجيهاتهم      

مـدى مناسـبة األنـشطة      من جهة أخرى،    و.سنوات) 6-5(ألطفال الروضة الفئة الثالثة     
 بمالحظـات الـسادة     وأخـذ  .)طالقة،أصـالة،تخيل (واألهداف لمهارات التفكير اإلبداعي     
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امت الباحثـة بدراسـة    ق )3(الملحق.  األنشطة العلمية شكله النهائيليأخذ برنامج المحكمين  
 .استطالعية ألنشطة البرنامج للتحقق من إجراءات األنشطة وإجراء التعديالت الالزمة

لتفكير ايعد اختبار  :باألفعال والحركات اإلبداعيللتفكير  وصف اختبار تورانس -يانثا
في جامعة جورجيا   ها تورانس   وضعاإلبداعي باألفعال والحركات أحد االختبارات التي       

سـنوات، وأعـد    ) 7 -3(لألطفال من عمر     1977عام  ) الواليات المتحدة األمريكية  (
حيـث تقبـل    االختبار بصورة أنشطة لتتالءم مع طبيعة أطفال هذه المرحلة العمرية؛           

  وال يشترط االختبار زمنا محـدداَ لإلجابـة،        غير اللفظية، استجابات األطفال اللفظية و   
  ) لطالقة واألصالة والتخيلا (اإلبداعيالتفكير إلى قياس مهارات ويهدف 

 اختبار تورانس للتفكير اإلبـداعي باألفعـال والحركـات   ترجم محمد ثابت على الدين    
 )2( الملحق   شطةيتكون االختبار من أربعة أن    و ،1982 عام   وقننه على البيئة المصرية   

    :) الطالقة، األصالة والتخيل( مهارات التفكير اإلبداعي  هذه األنشطةتقيس
 ؟.... كم طريقة:النشاط األول .1

 ؟... النشاط الثاني هل تستطيع تقليد .2

 ؟...هل توجد طريقة أخرى:النشاط الثالث .3

  ؟ةكرتوني  الت؛ ماذا تستطيع أن تفعل من كأساالستعما:النشاط الرابع .4
  :الختباراصدق 

 عرضت الباحثة االختبار على مجموعة مـن المحكمـين          :الصدق الظاهري لالختبار  
بعـد   )  1(المتخصصين في القياس والتقويم وفي المناهج وطرائق التدريس، الملحق          

 لتتوافق مع اللغة العربية الفصحى ولتناسـب   أن قامت بإجراء بعض التعديالت اللغوية     
 كما استبدلت الباحثة علبة الكبريـت المـستخدمة فـي           ،لروضة ومستوى طفل ا   البيئة السورية 

 كما قدمت الباحثة النشاط الرابع بأسلوب      ألسباب تربوية، النشاطين الثالث والرابع بكأس كرتوني      
 وعدم وجود    لقياس مهارات التفكير اإلبداعي    وأفاد المحكمون بصالحية االختبار    شائق،   قصصي
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) 6 -5(الفئة الثالثـة مـن       مستوى اللغوي ألطفال الروضة    لل مفرداته ة ومالئم مفردات غامضة 
  : ورأى المحكمون تعديل العبارات اآلتية.سنوات

؟ ةالورقيهل تستطيع أن تقول لي كم شيئا يمكن صنعه من الكأس            :  جملة حذف   .1
 ؟ةلكرتوني الكأس اهماذا يمكن أن تفعل بهذ :لتصبح

يـا   أحسنت يا بطل،  لتصبح  ) جيد جدا (تعزيز الطفل تعزيزا معنويا      : جملة حذف .2
 .عصفور

 إضافة عبارة مستلزمات النشاط .3

 .)كأس كرتونية( لتصبح :)كأس ورقية( جملة حذف .4

  :)صدق المقارنات الطرفية (الصدق التمييزي
أطفال    عددمن% 27من خالل أخذ  ) العليا والدنيا (تحديد المجموعتين الطرفيتينتم 

  طفال وطفلة لكل مجموعة، ومن ثم طبق  )13( ، فكان ) 50( االستطالعية العينة
  : .للفرق بين متوسطيهما فكان كما يلي) ت(اختبار 

  ) 2( جدول 
  الختبار تورانس وأبعاده الفرعيةصدق المقارنات الطرفية 

 البعد
المجموعات 

 الطرفية
المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

ت 
  القرار  الداللة  ح.د  المحسوبة

 4.62574 10.3077 13 الدنيا

 16.91343 71.6923 13  العليا طالقة

-
12.622- 

24 .000 
 دالة

 1.34450 1.1538 13 الدنيا

 5.89002 20.2308 13  العليا أصالة

-
11.385- 

24 .000 
 دالة

 92681. 9.2308 13 الدنيا

 2.08782 16.7692 13  العليا تخيل

-
11.899- 

24 .000 
 دالة

 6.41013 22.3846 13 الدنيا
الدرجة 

ة    الكلي  23.01811 105.00 13  العليا 

-
12.466- 

24 .000 
 دالة

  



 ...أثر برنامج قائم على بعض األنشطة العلمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل الروضة

 506 

 ذات داللة إحـصائية فـي جميـع األبعـاد       ا هناك فروق  أن) 2(  الجدول   منويالحظ  
 أن لالختبار قدرة تمييزية عالية بين المجموعتين         وهذا يؤكد  لالختباروالمجموع الكلي   

   .الطرفيتين
  )الصدق التصالبي(  الفرضي التكوينصدق ال

إليجاد صدق باستخدام اختبار بيرسون تم إيجاد معامالت االرتباط بين أبعاد االختبار 
   )3(في جدول التكوين الفرضي فكانت كما يلي 

  ) 3(      جدول 
 تورانس للتفكير االبداعي باألفعال معامالت االرتباطات بين األبعاد الداخلية الختبار

   ) 50=  ن (كاتوالحر
 البعد الطالقة األصالة التخيل الدرجة الكلية

 الطالقة - **813. **566. **813.

 األصالة - - **542. **566.

 التخيل - - - **986.
 الدرجة الكلية - - - -

 جميع األبعاد قد أعطت ارتباطـات ذات مـستوى داللـة       أن  )3 (من الجدول يالحظ  
  .للمقياسالكلي  مع المجموع 0.05أصغر من 

هـدفت التجربـة    :التجربة االستطالعية الختبار التفكير اإلبداعي باألفعال والحركات      
  :االستطالعية إلى حساب

 .معامل ثبات االختبار .1

 . رصد الزمن الالزم للقيام بجميع أنشطة االختبار .2

طبقت الباحثـة اختبـار التفكيـر اإلبـداعي باألفعـال      :بطريقة اإلعادةثبات االختبار   
  على  )9/4/2009(  بتاريخ   2008/2009 في الفصل الثاني للعام الدراسي       كاتروالح

 مـن    سحبت )ناث  من اإل  25ذكور و   من ال  25( عينة مؤلفة من خمسين طفال وطفلة     
ثـم أعـادت تطبيـق       .بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية    إحدى عشرة روضة  ) 11(

  . نتائج حساب معامل الثبات لالختبار )2(يوضح الجدول و. يوما ) 15(االختبار بعد 
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  ) 4( جدول 
  بطريقة اإلعادة لالختبار وأبعاده الفرعيةثبات ال التمعام

  ثباتالمعامل   أبعاد االختبار
  %88  الطالقة
  %82  األصالة
  %83  التخيل

  %90  الدرجة الكلية
 %)90و  % 83(يوضح الجدول السابق أن معامالت ثبات االختبار قد تراوحت بـين            

   .هوهي معامالت ثبات جيدة وتشير إلى إمكانية استخدام
  :زمن تطبيق االختبار

محمد ثابت على الدين أن تطبيق االختبار ال يشترط زمنا محـددا، وأن الطفـل               ذكر  
  .دقيقة للقيام بجميع األنشطة) 20_10( يستغرق عادة من 

أثناء تطبيق االختبار، قامت الباحثة بحساب الزمن الذي يتطلبه تطبيق األنشطة األربعة          
) 35 -10(فوجدت أن الزمن الذي يستغرقه الطفل للقيام بجميع األنشطة يتراوح بـين       

  دقيقة 
  :تقدير الدرجات
هي العدد الكلي لالستجابات المناسبة للطفل في النشاط األول والثالـث           :درجة الطالقة 

لدرجة االستجابات ويجب أن تكون حال مناسبا للمشكلة المطروحة، وتتضمن ا       .والرابع
اللفظية والحركية المعبرة عن الحركة، كما تتضمن االستعماالت الخيالية والتظاهريـة           

  .والفعلية للشيء المراد استعماله
يعتمد تقدير درجة األصالة على الندرة اإلحصائية لالستجابة، واستخدم         :درجة األصالة 
ة اسـتجابات األطفـال مـع       لتقدير األصالة، حيث تتم مقارن    ) 2،  1،  0 (مقياس ثالثي 

االستجابات الموجودة في دليل التصحيح فتحدد درجة األصالة لكل استجابة، ثم تجمـع       
وعندما يتم دمج فعلين أو أكثـر يعطـى     . الدرجات وتوضع في المكان المخصص لها     

ثالث درجات، كذلك يعطى ثالث درجات لالستجابة التي لم ترد في الدليل وبشرط أن              
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 مناسبة وغير عادية وغير مستخدمة في السلوك العادي لألطفال فـي            تكون االستجابة 
   .هذه المرحلة العمرية

  .لتقدير درجة التخيل) 5، 3، 2، 1، 0(استخدم مقياس خماسي  :درجة التخيل
درجة واحدة إذا صدر عنه مجهـود       و.يحصل الطفل على درجة الصفر إذا لم يتحرك       

 في أداء الدور، لدور مطابقا مع عدم التوسع   على درجتين إذا كان أداؤه ل     غير مناسب و  
، ويعطى الطفل درجتين   على ثالث درجات عندما يتجاوز أداؤه الحد األدنى المطلوب        و

 خمس درجات إذا الحظ الباحث دلـيال واضـحا علـى تفـسير              إضافيتين؛ أي يمنح    
   .وتوضيح الطفل للدور عندما يحكي قصة من خالل الحركات واألفعال

نفـذت التجربـة وفـق      بعد االنتهاء من إعداد أدوات البحث        :التجربةمراحل تطبيق   
  :الخطوات اآلتية

على المجمـوعتين الـضابطة      طبق اختبار التفكير اإلبداعي باألفعال والحركات      .1
تكافؤ المجموعتين من   يبين  ) 4(الجدول.للتحقق من تكافؤ المجموعتين    والتجريبية

  التفكير اإلبداعيمهارات حيث 

مج األنشطة العلمية على أطفال المجموعة التجريبية في شهر تـشرين            طبق برنا  .2
  . األسبوع نشاطين في لالثاني بمعد

بعد االنتهاء من التجربة طبق اختبار التفكير اإلبداعي باألفعال والحركات علـى             .3
لمعرفة أثر البرنامج في تنمية مهـارات        أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة   

  . التفكير اإلبداعي
صحح اختبار التفكير اإلبداعي باألفعال والحركات وفق مفتاح تصحيح االختبـار            .4

  . من أجل المعالجة اإلحصائية

سـتيودنت،   ) ت( للتحقق من صحة الفرضيات استخدم اختبـار        :المعالجة اإلحصائية 
  .   ومربع إيتا لحساب األثر
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  :تائج البحثن 
تم التأكد مـن تكـافؤ      :الضابطة والتجريبية النتائج المتعلقة بتكافؤ المجموعتين     :أوالً

طالقة، أصـالة،  (المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث مهارات التفكير اإلبداعي   
الفروق بين المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي        ) 5(حيث يوضح الجدول     )تخيل

  درجة الطالقة
  )5(جدول 

   الطالقةمهارةابطة في  التجريبية والضتين الفروق بين المجموعلداللةقيمة ت 

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ح.د ت المحسوبة  القرار الداللة 

المجموعة 
 10.48545 18.0500 20 التجريبية 

المجموعة 
 8.56723 17.8500 20 الضابطة

 غير دالة 948. 38 066.

= ن قيمة ت أنه تم  استخدام اختبار ت ستيودنت حيث نجد أ) 5(يوضح الجدول 
 وهذا 0.05 وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 0.948 مستوى الداللة 0.066

يؤكد وجود تكافؤ بين المجموعتين؛ أي ال يوجد فروق بين المجموعتين التجريبية 
  . مهارة الطالقة فيوالضابطة 

  )6(جدول 
  األصالة التجريبية والضابطة في درجة تين الفروق بين المجموعلداللةقيمة ت 

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ح.د ت المحسوبة  القرار الداللة 

المجموعة 
 3.89162 3.7500 20 التجريبية 

المجموعة 
 3.64331 3.3000 20 الضابطة

 غير دالة 708. 38 378.

= أنه تم  استخدام اختبار ت ستيودنت حيث نجد أن قيمة ت ) 6(يوضح الجدول 
 وهذا 0.05 وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 0.708مستوى الداللة  0.378
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يؤكد وجود تكافؤ بين المجموعتين؛ أي ال يوجد فروق بين المجموعتين التجريبية 
  . األصالةفي مهارةوالضابطة 

  )7(جدول 
   التجريبية والضابطة في درجة التخيلتينقيمة ت لداللة الفروق بين المجموع

 
 العدد 

توسط الم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ح.د ت المحسوبة  القرار الداللة 

المجموعة 
 2.33057 8.8000 20 التجريبية

المجموعة 
 3.46258 9.1000 20 الضابطة

-.321- 38 .750 

 غير دالة
 
 
 
  أنه تم استخدام اختبار ت ستيودنت حيث نجد أن قيمة ) 7(يوضح الجدول  

 0.05 وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 0.750  مستوى الداللة0.321=ت
وهذا يؤكد وجود تكافؤ بين المجموعتين أي ال يوجد فروق بين المجموعتين التجريبية 

  .والضابطة في مهارة التخيل
  )8(جدول 

 التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية تين الفروق بين المجموعلداللةقيمة ت 
  لمهارات التفكير اإلبداعي

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ح.د ت المحسوبة  القرار الداللة 

المجموعة 
 15.24674 30.6000 20 التجريبية 

المجموعة 
 14.63189 30.2500 20 الضابطة

 غير دالة 941. 38 920.

 0.920=  ستيودنت حيث نجد أن قيمة تتأنه تم استخدام اختبار ) 8(يوضح الجدول 
 وهذا يؤكد 0.05 وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 0.941 الداللة مستوى

وجود تكافؤ بين المجموعتين أي ال يوجد فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
  . مهارات التفكير االبدعي الكليفي
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: البحثالنتائج المتعلقة بصحة فرضيات:ثانيا  

ات درجات أطفال المجمـوعتين    ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط        .1
 .التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي في القياس البعدي

  )9( جدول 
   التجريبية والضابطة في الدرجة الكليةتين الفروق بين المجموعلداللةقيمة ت 

   في القياس البعدياإلبداعيللتفكير 
المتوسط  العدد 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ت 
ح.د  ستيودنت مربع  القرار الداللة 

 إيتا
مستوى 
 األثر

المجموعة 
 29.62729 86.7500 20 التجريبية

المجموعة 
 16.07352 32.4000 20 الضابطة

 0.57 دالة 000. 38 7.211
 عال 

 وهي أصغر من 0.000 مستوى الداللة 7.211=  قيمة ت أن) 9(يوضح الجدول 
 وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي  يوجد 0.05مستوى الداللة االفتراضي 

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين التجريبية 
والضابطة في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي في القياس البعدي وهو لصالح 

 وهي دالة؛ أي أن لبرنامج 0.57ويتضح أن قيمة مربع إيتا  .المجموعة التجريبية
  .في تنمية مهارات التفكير اإلبداعياألنشطة العلمية تأثير عال 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات  درجات أطفال المجموعتين             .2
 . التجريبية والضابطة في مهارة الطالقة في القياس البعدي

  )10( جدول 
لطالقة في  التجريبية والضابطة في مهارة اتين الفروق بين المجموعداللةقيمة ت ل

  .القياس البعدي
 
 
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
ح.د  ستيودنت مربع  القرار الداللة 

 إيتا
مستوى 
 األثر

المجموعة 
 20.19614 52.1000 20 التجريبية 

المجموعة 
 9.21369 18.5500 20 الضابطة

 عال 0.54 دالة 000. 38 6.759
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 وهي أصغر من 0.000 مستوى الداللة 6.759=  ت  قيمةأن) 10(يوضح الجدول 
يوجد :  وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي 0.05مستوى الداللة االفتراضي 

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين التجريبية 
تضح  وي .المجموعة التجريبيةوالضابطة في مهارة الطالقة في القياس البعدي لصالح 

 فيوهي دالة؛ أي أن لبرنامج األنشطة العلمية تأثير عال  0.54أن قيمة مربع إيتا 
  . مهارة الطالقة تنمية

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات  درجات أطفال المجموعتين             .3
 . التجريبية والضابطة في مهارة األصالة في القياس البعدي

  )11( جدول 
 التجريبية والضابطة في مهارة األصالة في تينن المجموع الفروق بيلداللةقيمة ت 

  .القياس البعدي
المتوسط  العدد 

 الحسابي
االنحراف 
ح.د  ت ستيودنت المعياري مربع  القرار الداللة 

 إيتا
مستوى 
 األثر

المجموعة 
 7.25476 16.0000 20 التجريبية 

المجموعة 
 4.79556 4.0500 20 الضابطة

 عال 0.49 دالة 000. 38 6.145

 وهي أصغر من 0.000 مستوى الداللة 6.145= أن قيمة ت )  11(يوضح الجدول 
يوجد :  وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي 0.05مستوى الداللة االفتراضي 

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين التجريبية 
  .المجموعة التجريبيةاس البعدي وهو لصالح والضابطة في مهارة األصالة في القي

 وهي دالة؛ أي أن لبرنامج األنشطة العلمية تأثير عال 0.49ويتضح أن قيمة مربع إيتا 
  . مهارة األصالةتنمية  في

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات  درجات أطفال المجموعتين             .4
 . لبعديالتجريبية والضابطة في مهارة التخيل في القياس ا
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  )12( جدول 
التجريبية والضابطة في مهارة التخيل في تين  الفروق بين المجموعلداللةقيمة ت 

  القياس البعدي
المتوسط  العدد 

 الحسابي
االنحراف 
ح.د  ت ستيودنت المعياري مستوى  األثر القرار الداللة 

 األثر
المجموعة 
 4.08173 18.6500 20 التجريبية 

المجموعة 
 3.48833 9.8000 20 الضابطة

 عال 0.58 دالة 000. 38 7.371

 وهي أصغر من 0.000 مستوى الداللة 7.371= أن قيمة ت )  12(يوضح الجدول 
يوجد :  وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي 0.05مستوى الداللة االفتراضي 

ية والضابطة فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعتين التجريب
 ويتضح أن قيمة مربع .في مهارة التخيل في القياس البعدي وهو لصالح القياس البعدي 

  . مهارة التخيلفي  وهي دالة؛ أي أن لبرنامج األنشطة العلمية تأثير عال 0.58إيتا 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال في  .5

  .وعة التجريبية في مهارة الطالقةالتطبيقين القبلي والبعدي للمجم
  )13( جدول 

 التجريبية في القياس القبلي ةالفروق بين درجات أطفال المجموعلداللة قيمة ت 
  .والبعدي  في مهارة الطالقة

المتوسط  العدد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Paired 
Samples 
Statistics  

ح.د مستوى  األثر القرار الداللة 
 األثر

 10.48545 18.0500 20 قبلي

 20.19614 52.1000 20 بعدي
 عال 0.79 دالة 000. 19 -8.594-
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 وهي أصغر من 0.000 مستوى الداللة8.594=  قيمة ت أن) 13(يوضح الجدول 
يوجد :  وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي0.05مستوى الداللة االفتراضي 

ات األطفال في التطبيقين القبلي والبعدي فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درج
 ويتضح أن  .المجموعة التجريبيةللمجموعة التجريبية في مهارة الطالقة وهو لصالح 

 مهارة في هي دالة؛ أي أن لبرنامج األنشطة العلمية تأثير عال 0.79قيمة مربع إيتا 
  . عة التجريبيةوألطفال المجم  الطالقة

ية بين متوسطات درجات األطفال في التطبيقين ال يوجد فرق ذو داللة إحصائ .6
 .  ألطفال المجمعة التجريبيةالقبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مهارة األصالة

  )14( جدول 
 الفروق بين درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبلي لداللةقيمة ت 

  .والبعدي  في مهارة األصالة

المتوسط  العدد 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

Paired 
Samples 
Statistics  

ح.د مربع  القرار الداللة 
 إيتا

مستوى 
 األثر

 3.89162 3.7500 20 قبلي

 7.25476 16.0000 20 بعدي
 عال 0.80 دالة 000. 19 -8.926-

 وهي أصغر من 0.000 مستوى الداللة 8.926= أن قيمة ت )  14(يوضح الجدول 
يوجد :  وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي 0.05راضي مستوى الداللة االفت

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال في التطبيقين القبلي و البعدي 
 ويتضح أن قيمة .للمجموعة التجريبية في مهارة األصالة وهو لصالح القياس البعدي 

 مهارة فيالعلمية تأثير عال   وهي دالة؛ أي أن لبرنامج األنشطة 0.80مربع إيتا 
  .  ألطفال المجمعة التجريبيةاألصالة

ي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال في التطبيقين القبل
 . البعدي للمجموعة التجريبية في مهارة التخيلو



                    نجوى بدر خضر                                    2011-ملحق  -27المجلد –مجلة جامعة دمشق 
 

 515 

  )15( دول ج
اس القبلي  الفروق بين درجات أطفال المجموعة التجريبية في القيلداللةقيمة ت 

  .والبعدي  في مهارة التخيل
المتوسط  العدد 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

Paired Samples 

Statistics  ح.د مربع  القرار الداللة 
 إيتا

مستوى 
 األثر

 2.33057 8.8000 20 قبلي

 4.08173 18.6500 20 بعدي
 عال 0.86 دالة 000. 19 -10.826-

 وهي أصغر من 0.000 مستوى الداللة 10.826= ت  قيمة أن) 15(يوضح الجدول 
يوجد :  وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي0.05مستوى الداللة االفتراضي 

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال في التطبيقين القبلي والبعدي 
ح أن قيمة  ويتض.للمجموعة التجريبية في مهارة التخيل وهو لصالح القياس البعدي

 مهارة في وهي دالة؛ أي أن لبرنامج األنشطة العلمية تأثير عال 0.86مربع إيتا 
  . عة التجريبيةو ألطفال المجمالتخيل

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال في التطبيقين  .7
 .القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي

  )16( جدول 
 الفروق بين درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبلي لداللةقيمة ت 

  .والبعدي  في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي

المتوسط  العدد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

Paired 
Samples 
Statistics  

ح.د مربع  القرار الداللة 
 إيتا

مستوى 
 األثر

 15.24674 30.6000 20 قبلي

 29.62729 86.7500 20 بعدي
الع 0.84 دالة 000. 19 -10.010-  
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 وهي أصغر من 0.000 مستوى الداللة 10.010=  قيمة ت أن) 16(يوضح الجدول 
يوجد :  وهذا ينفي صحة الفرضية الصفرية وبالتالي0.05مستوى الداللة االفتراضي 

ال في التطبيقين القبلي والبعدي فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطف
 .للمجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي وهو لصالح القياس البعدي

 وهي دالة؛ أي أن لبرنامج األنشطة العلمية تأثير  0.84ويتضح أن قيمة مربع إيتا 
  . عة التجريبيةو ألطفال المجم الدرجة الكلية لمهارات التفكير اإلبداعيفيعال 

  :مناقشة وتفسير النتائج
 داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال ي لقد أظهرت النتائج وجود فرق ذ

لتفكير اإلبداعي في لمهارات االمجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية 
 وهو لصالح المجموعة  أي بعد تطبيق برنامج األنشطة العلمية،القياس البعدي

) طالقة، أصالة وتخيل(ظهرت النتائج نمو مهارات التفكير اإلبداعي كما أ .التجريبية
ألطفال المجموعة التجريبية، مما يعكس أثر البرنامج على المجموعة التجريبية في 
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المقاسة باختبار تورانس باألفعال والحركات وذلك 

أفرادها أي تحسن ونمو في مهارات  التي لم يظهر بالمقارنة مع المجموعة الضابطة
 وتتفق هذه النتائج مع .التفكير اإلبداعي المقاسة باختبار تورانس باألفعال والحركات

 استعداد هو يمكن أن ينمى بالتدريب واإلبداعالمسلمات التي استند إليها البحث، بأن 
حموي ، كما تتفق مع النتائج التي توصلت إليها الفطري موجود لدى كل األطفال

 في مهارات  يعود تفوق المجموعة التجريبيةوربما. المنسي وماك وموبيسيلووعزوز 
 متنوعة وشائقة استثارت  أنشطة على الحتواء البرنامج)الطالقة، األصالة والتخيل(

 الوسائل ونوعت في األسئلة المفتوحة،أسلوب الباحثة تفكير األطفال عندما استخدمت 
مختلفة من األسئلة والسيما اً ديم األنشطة، وطرحت أنواعفي أساليب تقو، والتقنيات

 بيئة توفيراألسئلة التباعدية التي تساهم في حفز وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي و
مبنية على االحترام نفسية مناسبة الستثارة التفكير اإلبداعي تقوم على إقامة عالقة 
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 ان أسئلتهم وأجوبتهم، ومنحهم جووالمحبة والثقة بقدرات األطفال، وعدم السخرية م
، إضافة إلى جو المرح واللعب من الحرية التي تعد شرطا ضروريا لعملية اإلبداع

الذي ساد األنشطة وبشكل خاص عندما كانت الباحثة تطلب من األطفال ذكر أكبر عدد 
 من االستجابات لموقف ما، فقد أظهر األطفال تفاعال كبيرا مع هذا النوع من األسئلة

   .الذي يتحدى قدراتهم
     

   : المقترحات
  :وتوصلت الباحثة في ضوء نتائج البحث إلى المقترحات اآلتية

تضمين مناهج رياض األطفال أنشطة علمية تستثير التفكير اإلبداعي لدى  .1
  .األطفال

 . المحفزة للتفكير اإلبداعي لدى األطفالالبيئةتوفير  .2
 .ير التفكير اإلبداعي لدى األطفالاستخدام األساليب و الطرائق التي تستث .3

إقامة دورات تدريبية لمعلمات رياض األطفال لتدريبهم على تنمية مهارات  .4
 .التفكير اإلبداعي لدى طفل الروضة
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