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 ممخص 

ىدف البحث لمتعّرف إلى فاعمية برنامج إرشادي يستند إلى المعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل 

وا ( طفاًل من أطفال مرحمة ما قبل المدرسة، وزع34المدرسة، باستخدام المنيج شبو التجريبي، من خالل عينة ضمت )

مناصفة إلى مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، وصمم ألغراض البحث برنامجًا إرشاديًا يستند إلى المعب، 

( دقيقة. 54( جمسة، بواقع جمستين أسبوعيًا، مدة كل منيا )21ُطبق عمى المجموعة التجريبية، في جمسات بمغ عددىا )

لمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس التفكير أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين ا

االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية، وكانت الفروق دالة أيضًا بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 

المجموعة التجريبية، مما  ولصالح القياس البعدي، في حين لم تظير فروق دالة بين القياسين البعدي والتتبعي لدى أفراد

يشير إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي المطبق في تنمية التفكير االبتكاري، واستمرارية فاعميتو بعد فترة تتبع مدتيا ستة 
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(. وبناًء عمى النتائج، توصي الدراسة بتطبيق البرنامج اإلرشادي 893.أسابيع، وبمغ حجم األثر لمبرنامج اإلرشادي )

 مجتمعات أخرى، وألغراض إرشادية مشابية أم مغايرة.    الُمطور عمى 

 الكممات المفتاحية: اإلرشاد بالمعب، التفكير االبتكاري، أطفال مرحمة ما قبل المدرسة.

Abstract 

This study aims to test the effectiveness of a counseling program based on play in 

developing creative thinking among the preschool children. A semi- experimental design 

was used through a sample of 40 children. Participant was divided into two groups: 

experimental and control. A counseling program based on play was designed for the 

study, and applied on the experimental group, in 12 sessions, as two sessions weekly, 

each of which lasted for 60 minutes. The study results showed statistically significant 

differences between the experimental and the control groups in the post test on the 

creative thinking among the preschool children, in favor of the experimental group. 

Differences between the pre and posttest in the experimental group were also statistically 

significant, in favor of the post test. Additionally, there were no differences between the 

post and the follow-up test in the experimental group, which indicates the effectiveness of 

the counseling program in developing the creative thinking after six weeks of treatment. 

The results also showed that the impact of the counseling program reached (.893). Based 

on the results, the study recommends applying the developed counseling program to other 

communities, and for similar or different counseling purposes. 

Keywords: Play counseling, creative thinking, preschool children.  
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 مقدمة:

تمعب بثوابت وموروثات الشعوب التي بالضرورة ستتأثر بكم التغيير المتسارع في ظل التغيرات الجذرية والعواصف التي 

ىنا يأتي دور العقول المؤىمة، إذ يعتبر االىتمام بطرق تنمية التفكير االبتكاري في عصرنا ىذا ضرورة ممحة، 

ى الرعاية والعناية بنوعية فالمجتمعات تعتمد في نموىا وتقّدميا عمى األقمية المبتكرة لدييا، وىذه األقميات بحاجة إل

حياتيم منذ الصغر، وبالتحديد في مراحل الطفولة المبكرة، وذلك باالىتمام بالقدرات االبتكارية، وبتنمية بعض الجوانب 

في الشخصية، ال سيما أن الطفل في تمك المرحمة لو القدرة عمى التخيل واالبتكار والتفكير الالمحدود، فإذا ما اكتشفنا 

ات االبتكارية المرتفعة مبكرًا، ووجينا االىتمام الكافي لتنميتيا، فإن ىذا من شأنو زيادة عدد الراشدين المبتكرين، ىذه القدر 

 ويخرج القدرات الكامنة إلى حيز الفعل.

إن العناية بالطفل مطمب إنساني أكدت عميو جميع األمم منذ قديم الزمان، ودعا إلى تحقيقو الفالسفة والمربون في 

ىم المختمفة، وفي العصر الحديث تطور االىتمام بالطفل خصوصًا طفل ما قبل المدرسة، كل ذلك يمكن إرجاعو عصور 

لمدراسات المتكاثرة الخاصة بعمم نفس الطفل، وجميع ىذه الدراسات أكدت عمى أن لعب األطفال في الرياض ليس 

لطفل أشياء كثيرة عن نفسو، وعن اآلخرين والبيئة مضيعة لموقت كما يعتقد البعض، بل ىو أسموب فعال وممتع، يعّمم ا

التي يعيش فييا، فالمربي "أفالطون" رأى في المعب طريقة لتعميم األطفال الميارات المطموبة منيم في أعماليم كراشدين 

 (.1443)العناني، 

من الغذاء الصحي،  إن حرمان الطفل من فرص المعب واالستمتاع بالتعامل مع أشياء مسمية شبيية بالطفل المحروم

والحب والدفء األسري، مما يؤدي إلى تأخره في عالقاتو اإلنسانية، وتعممو المدرسي...، فالمعب يساعد الطفل عمى 

( "أن "بموم" طالب بضرورة 1401443(. كما ذكر مردان )1443النمو السميم، ويساعده عمى اإلبداع واالبتكار)مردان، 

%( من تطور نموه العقمي يتم في السنة 14ية واإلدراكية لمطفل منذ الوالدة، حيث إن )االىتمام بتنمية القدرات العقم

%( من نموه 74%( من تطور نموه العقمي واإلدراكي يتم في عمر أربع سنوات، وأن )44األولى من حياتو، كما إن )

 العقمي يتكامل قبل أن يتجاوز الثامنة من عمره". 

(، ىي0 "القدرة عمى إنتاج عدد من األفكار األصيمة غير العادية 41:2012الخميمي ) وابتكارية األطفال كما تعّرفيا

وعمى درجة عالية من المرونة في االستجابة وتطوير األفكار واألنشطة، واالبتكارية تكون لدى معظم األطفال لكن 
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األطفال ىي تفكير ذو نتائج بدرجات متفاوتة، تختمف من طفل إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، ولذلك فإن ابتكارية 

خالقة وليست روتينية أو نمطية". ذلك أن ىناك بعض األشخاص فشموا في التفكير االبتكاري حتى في أبسط صوره، 

 فيم نسجوا من الفكر التقميدي الروتيني شبكة وأوقعوا أنفسيم فييا، بل إن بعضيم أغمق الممف بالكامل.

0 الطالقة، (Torrance, 1976)تكاري إجرائيًا، كما وردت في مقياسو بما يمي ويعّرف "تورانس" ميارات التفكير االب

وتمثل القدرة عمى استدعاء أكبر قدر ممكن من االستجابات تجاه موقف محدد وفي فترة زمنية محددة. والمرونة، إذ 

كمة معينة. واألصالة، ينصب االىتمام عمى تنوع األفكار أو االستجابات، وىي أيضًا عدد المداخل إليجاد حمول لمش

وتعني أن الفكرة التي تتسم باألصالة من الناحية اإلحصائية ىي الفكرة األقل تكرارًا. أما التفاصيل، فيي البناء عمى فكرة 

الرئيسة لتصبح أكثر جاذبية، والوصول إلى االفتراضات التكميمية التي تؤدي إلى زيادة جديدة؛ كما ذكر بأنيا ميارة 

البتكاري، وىي بحاجة إلى جيد وتركيز طويمين، ويكون الفشل ىنا في عدم القدرة عمى إتمام العمل متممة لمعمل ا

ضافة ما تحتاج إليو الفكرة.  وتحسين األفكار، وا 

ومما ال شك فيو أن السموك االبتكاري يتماشى مع طبيعة وخصائص طفل مرحمة ما قبل المدرسة، وىي مرحمة يكون 

من االستكشاف، واالستطالع، وحب المعرفة، والمرونة، والحيوية المتدفقة، كل ىذا نجده  فييا الطفل في أقرب نقطة

متجسدًا في نشاط الطفل اليومي، وىو المعب، فكل الدراسات التي استخدمت المعب في تنمية ابتكارية األطفال استخدمت 

لألطفال فرصة التعرض لخبرات متعددة في ظل المعب بوصفو موقفًا اختباريًا مقننًا، وليس بوصفو موقفًا طبيعيًا يتيح 

مناخ ميسر يتم فيو تشجيع الطفل عمى استجاباتو الفريدة، والمتسمة بالجدة والمرونة، مما يؤدي إلى اإلرتقاء بالسموك 

 (.1441االبتكاري )الزيات، 

س االبتكاري عن طريق ( أن لمعب الدور الكبير في تكوين شخصية الطفل، إذ يساعد في تنمية الح1424وترى أحمد )

نجاز الميارات والقدرات الفنية والرسم والميارات  األنشطة المخططة، وخاصة األلعاب التي تحتاج إلى الفك والتركيب وا 

الحركية المتنوعة، وىذا ما أكد عميو المتخصصين في التربية وعمم النفس في مجال االبتكار، الذين يرون أن األطفال 

عمى االبتكار وما عمينا نحن الكبار سوى تشجيعيم وتحفيزىم. وتعويد الطفل عمى التفكير االبتكاري  يولدون ولدييم القدرة

يتم من خالل لعب الطفل، وأي حرمان لمطفل من المعب أو عـــزلو عن األطفال اآلخرين يؤثر سمبًا عمى ابتكاريتو، حيث 

تشاف المبتكرين. فالمعب الحر يحرر الطفل من القيود ويفتح ُتعد مرحمة الطفولة من المراحل الخصبة لتعزيز االبتكار واك
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مداركو وذىنو، لتنطمق خياالتو، وىو فرصة لمعمل، والتدريب، واإلجادة، وفيو تنمى إدراكات الطفل وتتطور ممكاتو 

بتكار"، وىذا وحواسو، ويتدرب عن طريقو عمى االنتاج االبتكاري، كل ىذا يكون بإستغراق الطفل بالمعب "تدريبًا عمى اال

 (.1442ىو الطريق المؤدي إلى االبتكار )السيد، 

وُتستخدم البرامج اإلرشادية الجمعية التي تستند إلى المعب مجموعة من األساليب والفنيات واالستراتيجيات المستمدة من 

ال مرحمة ما قبل النظرية السموكية، ونظرية التعمم االجتماعي، وتستخدم بيدف تنمية التفكير االبتكاري لدى أطف

أن السموك اإلنساني عبارة عن مجموعة من العادات التي يتعمميا الفرد ويكتسبيا في النظرية السموكية المدرسة. فترى 

أثناء مراحل النمو المختمفة، وال تيتم بالعمميات الداخمية التي تحدث داخل الفرد وتركز عمى الحوادث البيئية والتفاعل 

لعوامل الوراثية، وتدور ىذه النظرية حول محور عممية التعمم الجديد في اكتساب التعمم الجديد أو معيا، وتقمل من دور ا

في إطفاءه أو إعادتو، لذا فإن أكثر السموك اإلنساني مكتسب عن طريق التعمم، وأن سموك الفرد قابل لمتعديل أو التغيير 

يجاد الظروف وأجواء تعميمية معينة )أبو أسعد وعربيات،   (.2015 :117وا 

نظرية التعمم االجتماعي، فتركز عمى دور التعزيز والمحاكاة في التحكم في السموك من خالل كون اإلنسان عضو  أما

في جماعة يؤثر ويتأثر فييا، فيو يالحظ سموك اآلخرين وعن طريق العمميات المعرفية التي تتوسط بين المالحظة 

ىذه األنماط ربما ال تظير عل نحو مباشر لكنيا تستقر في البناء المعرفي وتنفيذ السموكات من قبل الشخص المالحظ، و 

لمفرد، وىذا ما يشير إلى مفيوم التعمم الكامن. كما أن النمذجة انتقائية فيي ال تشمل جميع السموكات، إنما ىناك العديد 

عمميات التنظيم الذاتي )الزغول، من العوامل التي تؤثر في ذلك، منيا0 العمميات اإلبدالية، والعمميات المعرفية و 

1442.) 

( فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى األلعاب اإللكترونية في تنمية قدرات التفكير 1424فقد أظيرت دراسة المغذوي )

االبتكاري0 )الطالقة، األصالة، المرونة، الحساسية لممشكالت( لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في المممكة العربية 

( طفاًل وطفمة تراوحت أعمارىم ما 14ة، من خالل المنيج شبو التجريبي القائم عمى تقسيم العينة المكونة من )السعودي

( أن نشاط المعب يساىم فـي تطـوير التفكير االبتكاري لدى 1424( عامًا. وبينت دراسة زكري ونوار )21-8بين )

( طفاًل من أطفال روضتي النجاح واإلشراق، تتراوح 74أطفال الروضة بمدينة ورقمة بالجزائر، من خالل عينة ضمت )

 ( أعوام.4-3أعمارىم ما بين )
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( فاعمية برنامج تعميمي مقترح باستخدام المعب في تنمية التفكير االبتكاري ألطفال 1424كما بينت دراسة رسمي )

فال الروضة الثانية، بمتوسط ( طفاًل من أط24الروضة بجازان في المممكة العربية السعودية، من خالل مكونة من )

( التي أظيرت أثر أنشطة المعب في تنمية التفكير 1446عمر خمسة أعوام وسبعة شيور، وكذلك دراسة البميان )

االبتكاري لدى أطفال الروضة بدولة الكويت، بما في ذلك تحديد مدى وطبيعة االختالف في ىذا التأثير وفقًا الختالف 

( طفاًل وطفمة، موزعين مناصفة بين 54راسة المنيج شبو التجريبي، عمى عينة ضمت )الجنس والعمر، واتبعت الد

 ( عام، طبق عمييم "اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري".4.0-5.5الذكور واإلناث، تتراوح أعمارىم ما بين )

االبتكار لدى أطفال ( فاعمية الدراما في التعميم ودورىا في تنمية  ,1425Hornackovaوتقصت دراسة ىورناكوفا )

مرحمة ما قبل المدرسة، واستخدمت المنيج شبو التجريبي، لممقارنة بين االبتكار لدى األطفال في مجموعتين تجريبية 

( طفاًل، بحيث استخدمت الدراما مع المجموعة التجريبية، وأشارت النتائج إلى تطور 23وضابطة مناصفة من بين )

 & Jararehمرحمة ما قبل المدرسة. أما دراسة جراريو ومحمدي ونادر وموسيفين )االبتكار في التعميم الحديث في 

Mohammadi & Nader & Moosavian , 2016 ،فأظيرت فاعمية برنامج بالمعب الجماعي في إبداع األطفال ،)

مجموعة ( 24( طالبًا اختيروا عشوائيًا، )54وضبط العدوان في مرحمة ما قبل المدرسة، من خالل عينة شممت )

 (.Torrance's Creativity( مجموعة ضابطة، في مدينة دييموران، طبق عمييم مقياس )24تجريبية، و)

أثر برنامج يستند إلى المعب في  ,Garaigordobil & Berrueco) 1422كما بينت دراسة جريجوردوبيل وبريكو )

-4( طفاًل تتراوح أعمارىم ما بين )75نة ضمت )تنمية التفكير االبتكاري ألطفال مرحمة ما قبل المدرسة، من خالل عي

( مجموعة ضابطة، واستخدم الباحثان مقياس تورانس لمتفكير االبتكاري 22( مجموعة تجريبية، و )42( عامًا، )5

(. وأشارت النتائج إلى أن البرنامج أسيم في زيادة ميارات التفكير االبتكاري )األصالة، المرونة، الطالقة، 2884)

ل( وسموكات وصفات في الشخصية االبتكارية، وعدم وجود فروق في االبتكار حسب متغير الجنس. وأظيرت التفاصي

فاعمية برنامج يستند إلى المعب في تنمية االبتكار المفظي والتصويري   ,Garaigordobil)1445دراسة جريجوردوبيل )

ث في التفكير االبتكاري، واستخدمت المنيج شبو ( عام، وعدم وجود فروق بين الذكور واإلنا22-24لألطفال من عمر )

( 21( طالبًا، ومجموعة ضابطة ضمت )43( طالبًا، قسموا إلى مجموعة تجريبية ضمت )75التجريبي، من خالل )

طالبًا، طبق عمييم "مقياس تورانس لمتفكير االبتكاري". وقد استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في اختيار 
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لمالئمة، وتحديد التصميم المناسب، وكذلك اإلجراءات لتنفيذ ىذا البحث، وبخاصة في مجال العينة، المنيجية ا

واألدوات، وبناء البرنامج اإلرشادي المستند إلى المعب الذي طبق عمى المجموعة التجريبية، وما يتضمنو من أنشطة 

 وفعاليات لتحقيق أىداف الدراسة. 

يطة، إنما ىو عممية مركبة ويحتاج إلى بعض المثيرات والمحتويات والمضامين لمعمل إن االبتكار ليس بالعممية البس

بموجبيا، فال شيء يأتي من ال شيء، وىذا يتطمب توافر بيئة خصبة ليأخذ االبتكار مجراه، فكل طفل يمتمك قوة كامنة 

شاف. ويأتي ىذا البحث في محاولة ودافعية جاىزة ألن ُتوقظ وتفّعل نزعتو إلى الفضول، والتأمل، والسؤال، واالستك

الكشف عن فاعمية برنامج إرشادي يستند إلى المعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة، 

انطالقًا من أىمية البرنامج، الذي يستند إلى إطار عممي وفمسفي، وتبينت فاعميتو في الكثير من المجاالت بعد تطبيقو 

 طفال.في رياض األ

 مشكمة البحث وأسئمته:

لم يكن االىتمام بالمعب، ودوره في حياة الطفل، بأساليبو وأدواتو وطرقو المختمفة وتفسيره بنظريات فمسفية، ودراسات 

نفسية وتربوية باألمر الحديث، فيي ظاىرة قديمة قدم اإلنسان نفسو، فالمعب يمثل أحد الدوافع الفطرية، وحاجة أساسية 

مكانية تطويره كل ىذا استد عى تركيز جيود الباحثين والمفكرين والمربين في اإلفادة من المعب، وكثرة التأمل فيو وا 

وتوفير خاماتو األساسية وأدواتو األولية، وبما أنو ال شيء يضاىي التفكير االبتكاري في رفع مستوى الرفاىية والتطور 

القدرات في سن مبكر ومن ثم تنميتيا فيما بعد، كل ىذا أدى  لإلنسانية وتقدميا خاصة في مجتمعنا النامي، لمكشف عن

 إلى تطبيقات مختمفة لبرامج مبنية عمى المعب ودورىا في تنمية التفكير لدى األطفال.

؛ 1446؛ البميان، 1424؛ رسمي، 1424؛ المغذوي، 1424وقد أشارت العديد من الدراسات، منيا0 )زكري ونوار، 

(، إلى فاعمية وضرورة تنمية التفكير االبتكاري لدى 1444؛ الزيات، 1441؛ منسي، 1444؛ اليذيمي، 1446العامري، 

األطفال في المراحل العمرية المختمفة بشكل عام، ومرحمة ما قبل المدرسة بشكل خاص، باإلستناد إلى البرامج 

التي تساعد عمى تنمية تمك  واألساليب اإلرشادية والتربوية الحديثة، كما توصمت إلى الكثير من األنشطة والطرق

 الميارات والقدرات واستثمارىا بالشكل األمثل.
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وبناًء عمى ما ورد أعاله فقد رأى الباحثان أىمية وضورة بناء وتطوير برنامج يستند إلى المعب، وفحص أثره في تطوير 

ند إلى المعب في تنمية التفكير ابتكارية األطفال يعتبر حاجة ممحة، فجاء ىذا البحث لفحص فاعمية برنامج إرشادي يست

 االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة. وتتمحور مشكمة البحث في محاولتو لإلجابة عن السؤال اآلتي0

 ما فاعمية برنامج إرشادي يستند إلى المعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة؟

 س األسئمة الفرعية اآلتية0وقد انبثق عن ىذا السؤال الرئي

0 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة السؤال األول

 الضابطة عمى مقياس التفكير االبتكاري تعزى لتطبيق البرنامج اإلرشادي؟

رجات أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس 0 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دالسؤال الثاني

 التفكير االبتكاري قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟

0 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس السؤال الثالث

 ع؟بعد مرور ستة أسابي والمتابعةالتفكير االبتكاري في القياسين البعدي 

 فرضيات البحث:

 لإلجابة عن أسئمة البحث، فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية0 

بين متوسطات درجات أفراد  (α≤05.)0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى

 البرنامج اإلرشادي.المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة عمى مقياس التفكير االبتكاري تعزى لتطبيق 

بين متوسطات درجات أفراد  (α≤05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0 الفرضية الثانية

 تعزى لمبرنامج اإلرشادي.التفكير االبتكاري المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس 

بين متوسطات درجات أفراد  (α≤05.)حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ الفرضية الثالثة:

في القياسين البعدي والتتبعي بعد ستة أسابيع من انتياء تطبيق عمى مقياس التفكير االبتكاري المجموعة التجريبية 

 البرنامج اإلرشادي.

 أهداف البحث:

 سعى البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية0
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إرشادي يستند إلى المعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى أفراد المجموعة التجريبية في التعرف إلى فاعمية برنامج  .1

 القياسين القبمي والبعدي.

تحديد حجم األثر لمبرنامج اإلرشادي المطبق في تحسين مستوى التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل  .2

 المدرسة.

 تحسين التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة. الكشف عن استمرارية أثر البرنامج اإلرشادي في .3

 أهمية البحث:

 يمكن توضيح أىمية البحث في جزأين، األول نظري والثاني تطبيقي، وحسب اآلتي0

يوضح البحث الفائدة من توظيف المعب لألطفال، وأىمية لعب الطفل في تنمية تفكيره االبتكاري، األهمية النظرية: 

ية المعب كنشاط موجو وغير موجو في حياة طفل مرحمة ما قبل المدرسة، وأىمية التفكير االبتكاري الذي ُيعد وتحديد أىم

من أىم العوامل التي تؤدي إلى اكتشاف القدرات المعرفية لمفرد، والتي تساىم فـي تطوير المجتمع. كما يقدم البحث 

قدرة االبتكارية لمتعرف إلى األطفال الذين يممكون أكبر قدر من تحديدًا ألفضل المقاييس التي يمكن استخداميا لقياس ال

السموك االبتكاري في مرحمة رياض األطفال، إضافة إلى النظر إلى جدوى تنمية التفكير االبتكاري خالل مرحمة رياض 

اراتية، من خالل المعب األطفال من أجل تنمية الجوانب اإلدراكية، والمعرفية، والوجدانية، والنفسية، واالجتماعية، والمي

كساب الطفل المفاىيم والميارات المختمفة.  واألنشطة الموجية والحرة، وا 

يوفر البحث برنامجًا إرشاديًا يستند إلى المعب معتمدًا عمى استراتيجيات وفنيات مستمدة من النظرية األهمية التطبيقية: 

ال مرحمة ما قبل المدرسة؛ إذ يمكن اإلفادة من أنشطة المعب السموكية، واستخدامو في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطف

فادة القائمين  من خالل المعب والرسوم التمقائيـة، التي تدل في مرحمة الطفولة المبكرة عمى وجود صفة اإلبداع والتميز، وا 

واإلفادة لممؤسسات عمى مؤسسات رياض األطفال بأساليب تفعيل برنامج المعب في تنمية ميارات التفكير االبتكاري، 

التي تيتم بقطاع الطفولة واألشخاص أصحاب القرار في إعداد برامج تدريبية تتضمن تنمية ميارات األطفال االبتكارية، 

في حدود عمم -كما تتعزز أىمية البحث الحالي بتميزه عمى المستوى المحمي، إذ لم يسبق أن تطرقت دراسة فمسطينية 

 تو بتنمية قدرات التفكير االبتكاري لدى األطفال. إلى المعب، وعالق -الباحثان

 حدود البحث ومحدداته:
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 تتحدد نتائج البحث وتعميماتو ضمن الحدود اآلتية0

 محافظة رام اهلل والبيرة. رياض األطفال فيالحدود المكانية: 

 .م 1428/1414طبق ىذا البحث في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود الزمانية: 

 إقتصرت عمى المفاىيم والمصطمحات الواردة في الدراسة. الحدود المفاهيمية:

 ( أعوام.5 -3أطفال مرحمة ما قبل المدرسة، الذين تتراوح أعمارىم ما بين )الحدود البشرية: 

تنمية مقياس التفكير االبتكاري، والبرنامج اإلرشادي الذي يستند إلى المعب في المحددات الخاصة بأداتي البحث: 

 التفكير االبتكاري لدى األطفال.

 التعريفات اإلجرائية لممصطمحات:

 تضمنت متغيرات البحث عددًا من المصطمحات الرئيسة، وفيما يمي تعريف ىذه المصطمحات0

"مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة تستند في أساسيا عمى نظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد البرنامج اإلرشادي: 

ي، وتتضمن مجموعة من المعمومات والخبرات والميارات واألنشطة المختمفة والتي تقدم لألفراد خالل فترة  زمنية النفس

كسابيم ميارات جديدة تؤدي إلى تحقيق التوافق النفسي" )حسين،  محددة بيدف مساعدتيم في تعديل سموكياتيم وا 

لمنظمة واألنشطة اليادفة واأللعاب التربوية مجموعة من اإلجراءات ا (. ويعرف إجرائيًا بأنو01720 1447

واالستراتيجيات واألساليب، والخبرات المخططة بطريقة عممية، محددة بفترة زمنية، يقوم المرشد بتنفيذىا مع مجموعة 

 .إرشادية، وتستخدم بيدف تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال المجموعة التجريبية في عدد محدد من الجمسات اإلرشادية

( اإلرشاد بالمعب بأنو0 "طريقة شائعة االستخدام في مجال إرشاد األطفال، 381:1998عّرف زىران )اإلرشاد بالمعب: 

عمى أساس أنو يستند إلى أسس نفسية، ولو أساليب تتفق مع مرحمة النمو التي يمر بيا الطفل وتناسبيا، وىو يفيد في 

 طرابو السموكي".تعميم الطفل، وفي تشخيص مشكالتو، وفي عالج اض

"العممية التي يصبح فييا الفرد حساسًا لممشكالت والفجوات وأوجو النقص في المعرفة، ثم البحث عن التفكير االبتكاري: 

جراء  دالئل ومؤثرات في الموقف، ووضع الفروض التي تعالج ىذه المشكالت واختبار صحتيا، والربط بين النتائج، وا 

عادة اختبار ال  (Torrance, 1976: 139).فروض، ثم نشر النتائج وتبادليا"التعديالت، وا 
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ويعرف إجرائيًا بأنو0 الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطفل في اختبار "تورانس" لمتفكير االبتكاري، فارتفاع الدرجة يدل 

 عمى تفكير ابتكاري عالي، وانخفاضيا يدل عمى تفكير ابتكاري منخفض. 

األطفال في المرحمة التي تمتد من عمر ثالث سنوات وخمسة أشير إلى سن القبول " ىمة: أطفال مرحمة ما قبل المدرس

( سنوات، والتمييدي من 3-2في المدرسة )خمس سنوات وثمانية شيور(، وتنقسم إلى مرحمتين0 البستان وىو من سن )

ال مرحمة ما قبل المدرسة، بأنيم0 (. ويعّرف الباحثان أطف2201425( أعوام )وزارة التربية والتعميم العالي، 4-3سن )

أطفال رياض األطفال أو مراكز الرعاية النيارية في المؤسسات التربوية التي يمتحق بيا األطفال ضمن الفئة العمرية ما 

 ( أعوام.5-3بين )

 منهجية البحث:

وذلك من خالل التصميم لتحقيق أىداف البحث واإلجابة عن أسئمتو واختبار فرضياتو، استخدم المنيج شبو التجريبي، 

القبمي والبعدي لممجموعتين0 التجريبية والضابطة التي لم تتعرض لمبرنامج، إنما ألنشطة إرشادية متنوعة تخمو من أي 

 مكونات البرنامج اإلرشادي المطبق.

 المجتمع والعينة:

والبيرة، ممن تتراوح أعمارىم ما يتكون مجتمع البحث من جميع األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة في محافظة رام اهلل 

وقد نفذ البحث في روضة م. 1427/1428( طفاًل وطفمة، لمعام الدراسي 44( سنوات، والبالغ عددىم )5-3بين )

( طفاًل وطفمة 14)المدارس اإلنجميزية الحديثة، الواقعة في مدينة رام اهلل، وتضمنت العينة التجريبية لمبحث )األفراد( 

نى الدرجات عمى مقياس التفكير االبتكاري، وزعوا مناصفة عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية ممن حصموا عمى أد

( أطفال من الذكور 24بطريقة المزاوجة، حسب درجاتيم عمى مقياس التفكير االبتكاري، إذ ضمت كل مجموعة )

 واإلناث. 

 أداتي البحث:

 لتحقيق أىداف البحث، فقد استخدمت األداتين اآلتيتين0

( لمتفكير االبتكاري Torranceاستخدم االختبار الذي وضعو تورانس )اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري:  -أوالً 

(TTCT(  )The Torrance Center for Creativity and Talent Development عام )( الصورة الشكمية )ب
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(؛ نتيجة جيود وأبحاث استمرت Kim, 2011) (1998,1990,1984,1974(، وأعيد تشكيمو في األعوام )2855)

عمى مدار تسع سنوات متوالية أجراىا في جامعة مينسوتا، بحيث أصبح االختبار يناسب جميع الفئات العمرية من 

رياض األطفال وحتى المراحل الدراسية العميا، كما يمكن تطبيقو بشكل فردي أو جماعي. وذكرت سيف الدين 

فكير االبتكاري تتألف من مكونين رئيسين، ىما0 المفظي، والشكمي، موزعة عمى ( أن اختبارات تورانس لمت301424)

 ثالثة مجاالت كاآلتي0

لفظي0 يضم ستة أنشطة فرعية، من بينيا0 )اختبارات اسأل وخمن، االستخدامات غير العادية، تحسين  -المجال األول

 الناتج، افترض أو تخيل(.

 فرعية، ىي0 )بناء الصورة، إكمال الصورة، الدوائر(.شكمي0 يضم ثالثة أنشطة  -المجال الثاني

 وكل جزء من ىذه االختبارات يتكون من صورتين أ، ب. شكمي0 –لفظي  -المجال الثالث

واستند عند وضع االختبار في ىذا البحث إلى الترجمة العربية لالختبار، التي قام بيا كل من0 أبو حطب وسميمان عام 

(؛ الذي قنن فيو المقياس لمبيئة السعودية، والدراسة التي 1446(؛ ودراسة آل شارع )2883)(؛ ودراسة خير اهلل 2866)

 كتيب تصحيح اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الشكمي )ب(. -(1424قام بيا سيف الدين )

ما يطمب كما استخدمت كممة النشاط في عناوين االختبار بيدف عدم إشعار المفحوصين أنيم في موقف اختباري عند

منيم اإلجابة عن أسئمة التفكير االبتكاري؛ وذلك ألن تعميمات التطبيق تنص عمى عدم استخدام كممة "اختبار" مع 

المفحوصين، وأن يجري تطبيق كل نشاط عمى أنو نوع من األلعاب وحل المشكالت، مع تفادي الموقف المثير لمقمق 

فحوصين عمى االستمتاع بالنشاطات. وقد رسم عمى الصفحة الذي يصحب الموقف االختباري عادة، مع تشجيع الم

األولى من االختبار شكل من أجزاء غير متكاممة، لتثير حب االستطالع والخيال واالىتمام من قبل المفحوصين. أما 

ق لكل ( دقائ24( دقيقة، موزعة بالتساوي عمى ثالثة أنشطة، بواقع )24المدة الزمنية الالزمة لتطبيق االختبار فيي )

 نشاط، وىذه األنشطة عمى النحو اآلتي0

ييدف ىذا النشاط الى استثارة استجابات األصالة ومعرفة التفاصيل، حيث يعطى الطفل تكوين الصورة:  -النشاط األول

ورقة بيضاء مثبت عمييا شكل منحنى ممون )يشبو حبة الفاصولياء( كجزء من الرسم، ويطمب منو تقديم إضافات ليكون 

حكي قصة لم يفكر فييا أحد سواه، ثم يطمب منو إضافة تفاصيل جديدة الى فكرتو األساسية، ومن ثم يختار صورة ت
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لقصتو عنوانًا ممفتًا لمنظر، ويساعده الباحثان لكتابتو في المكان المخصص لذلك أسفل الصفحة بحيث يكون العنوان 

دقائق، ويصحح لمكشف عن ميارتي األصالة والتفاصيل، ( 24معبرًا عن الصورة التي رسميا. ومدة تطبيق ىذا النشاط )

بحيث تقاس األصالة بدرجة شيوع االستجابة، بينما تقدر التفاصيل بحساب عدد األفكار والتفاصيل المختمفة في 

 االستجابة.

يث يتكون ىذا النشاط من عشرة أشكال ناقصة، مرسومة عمى صفحتين في الكتيب، بحتكممة الشكل:  -النشاط الثاني

تتألف ىذه األشكال من خطوط ويطمب من الطفل إكمال أكبر عدد ممكن منيا بأفكار جديدة ومثيرة ومختمفة، ثم يممي 

الطفل ما يريد كتابتو ليضع الباحثان لكل شكل عنوان مختمف، وينمي ىذا النشاط القدرة عمى الدمج والبناء والتعمق في 

( دقائق، ويكشف ىذا النشاط عن الميارات 24طبيق ىذه االختبار )إظيار التفاصيل لمشيد أو موقف معين. ومدة ت

 االبتكارية األربعة0 )الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيل(.

يحتوي النشاط عمى عدد من الدوائر المكررة بنفس الحجم، يطمب من الطفل إضافة خطوط الدوائر:  -النشاط الثالث

وخارجيا معًا، بيدف رسم أكبر عدد من األشكال والصور باستخدام ىذه  سواء داخل الدوائر أو خارجيا أو داخميا

الدوائر وتكوين الصورة أو الشكل الذي يرغبو، ويمكن أن يدمج الطفل أو يجمع عددًا من الدوائر في شكل واحد ويعطى 

ذا ما تم تكرار مثير واحد  عمى ذلك درجات تشجيعية لألصالة، ويشترط أن تكون الدوائر جزءًا أساسيًا من الرسمة، وا 

يستدعي من الطفل العودة إليو إلدراكو في كل مرة بطريقة مختمفة، أي أن الطفل ييدم في ذىنو ما قام ببنائو ليبني شيئًا 

( دقائق، ويقيس ميارات التفكير االبتكاري األربعة0 )الطالقة، المرونة، األصالة، 24جديدًا. ومدة تطبيق ىذه االختبار )

 التفاصيل(.

" لمتفكير االبتكاري الصورة )ب( لعدة اعتبارات، منيا0 تعد Torranceختير اختبار تورانس "بررات اختيار االختبار: ام

( في الواليات 2855اختبارات تورانس من أشير االختبارات المعروفة لقياس التفكير االبتكاري، التي نشرت في عام )

نيا دول عربية، وىي تعتبر من أكثر اختبارات التفكير التباعدي استخدامًا المتحدة األمريكية، ونقل إلى دول عديدة من بي

(، والكثير من 1441( لغة، منيا المغة العربية )ميمر، 24(. وقد ُترجم االختبار إلى أكثر من )1424)سيف الدين، 

ار شامل لمتفكير الدراسات استخدمتو كأداة قياس، وبينت جميعيا موثوقيتيا مع مرور الوقت، وصالحيتيا الختب

االبتكاري، من أكثر االختبارات التي تستخدم في قياس االبتكار واإلبداع، سيولة استخدامو في تقدير أثر البرامج 
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اإلرشادية المختمفة، صورة االختبار الشكمية تالئم األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة، األنشطة الثالث المكونة لالختبار 

إلى ترجمة، االختبار مقبول في عدد من البيئات، بخموه من التحيزات الثقافية، مما جعمو  سيمة وواضحة، وال تحتاج

مناسب لالستخدام ابتداًء من طفل الروضة، وحتى الدراسات العميا، ومع مجموعات مختمفة من األفراد، توافر دالالت 

 د عمى لغة الطفل، أو مياراتو في الكتابة.صدق وثبات قوية لالختبار يمكن االعتماد عمييا، وىو اختبار شكمي ال يعتم

 صدق االختبار وثباته:

في اآلونة األخيرة ظيرت بعض النقاشات التي حاولت التشكيك في اختبارات تورانس، وأنيا ال تصمح لمعصر الحديث، 

باألدلة ( Kim,2011لكن ىذه الشكوك لم تُقبل فشل ألنيا جاءت من شركات منافسة لتورانس، في حين تحقق يونج )

موثوقية االختبارات وأىميتيا في العصر الحديث، وقال بأن اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري ىو من أىم االختبارات 

(. وىذا ما يبرر أن اختبار 1426التي تميز بين المبدعين وغير المبدعين، والتي يمكن الوثوق بيا )سيف الدين، 

( حتى يومنا ىذا، وفي كل دراسة كانت 2855ير منذ ظيوره في عام )تورانس لمتفكير االبتكاري حظي باىتمام كب

تستخدم المقياس لم يكن ىناك أي تغيير أو تعديل يذكر عميو، مما أوجد صورة واحدة لممقياس يتم تطبيقيا؛ وفيما يمي 

 دالالت الصدق والثبات لممقياس0

 دالالت الصدق والثبات في صورة المقياس األجنبية:

يتوافر صدق المحتوى لالختبار في صيغتو األمريكية من خالل فحص نماذج األسئمة التي تبين فييا  0صدق المحتوى

 (.Torrance, 1998دقة ومالءمة الميارات التي قيست )

0 فحصت دالالت صدق المحك التالزمي لالختبار باستخدام تقديرات المعممين التي قيست في صدق المحك التالزمي

(، بيدف التمييز بين الطمبة ذوي المستوى المرتفع والطمبة Torrance & Jupta, 1964وجبتا ) دراسة أجراىا تورانس

ذوي المستوى المنخفض من القدرة عمى التفكير اإلبداعي، في أبعاد0 الطالقة، والمرونة، واألصالة، وليس التفاصيل، 

 ( معممًا.22( طالب، و)744وشممت عينة الدراسة عمى )

(، أن الدراسة التتبعية التي أجراىا تورانس 1443(، والعبادي )1444كر كل من اليذيمي )0 ذالصدق التنبؤي

(2861(Torrance, ( طالبًا وطالبة، أظيرت وجود ارتباط بين درجات 125لمدة اثني عشر عامًا، لعينة تكونت من )
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(، ومعامل االرتباط لإلناث 59.مذكور )األفراد عمى االختبار وبين درجاتيم عمى محك اإلنجاز، إذ بمغ معامل االرتباط ل

(.46.) 

أجرى تورانس العديد من الدراسات التي تحقق فييا من ثبات االختبار بطرق متعددة، منيا الثبات بإعادة ثبات االختبار: 

 ( لمطالقة، والمرونة، واألصالة، والتفاصيل عمى التوالي83.، 85.، 73.، 71.االختبار، وحصل عمى معامالت ثبات )

(. وأظيرت الدراسات التي أجريت عمى اختبار تورانس أن االختبار في صيغتو األمريكية 2866)أبو حطب وسميمان، 

( طالبًا من الصفوف 227( عمى عينة تتكون من )Torrance, 1967يتمتع بالثبات، ففي الدراسة التي أجراىا تورانس )

أسبوعين من تطبيقو، وحصل عمى معامالت ارتباط تتراوح ما بين الرابع، والخامس، والسادس، قام بإعادة االختبار بعد 

( لميارات الطالقة، واألصالة، والمرونة، والتفاصيل؛ كما أظيرت نتائج دراسة أخرى أجراىا تورانس عمى 71.-93.)

تي0 ( صفًا من طمبة الصف السابع، استخدم فييا طريقة إعادة االختبار؛ حيث حصل عمى معامالت ارتباط كاآل43)

 (.1444( )اليذيمي، 74.(، والتفاصيل )20.(، األصالة )36.(، المرونة )61.الطالقة )

يتم الوصول إلى ثبات التصحيح عن طريق المصحح نفسو؛ إذ يقوم بإعادة تصحيح الورقة مرة أخرى ثبات التصحيح: 

مرة أخرى، ومقارنة الدرجات، بعد فاصل زمني، أو بين المصححين عن طريق تبادل أوراق اإلجابة وتكرار التصحيح 

( في الدليل الفني 2884ومن ثم استخراج معامل االرتباط بين الدرجات في التصحيح األول والثاني. إذ أكد تورانس )

لالختبار، أن عممية التصحيح عممية مستمرة، وأن العديد من الدراسات أكدت عمى أنو باإلمكان االحتفاظ بقيمة ثبات 

(، عمى البيئة المصرية حصال عمى 2862محاوالت التقنين التي أجراىا أبو حطب وسميمان ) (، وفي90.تزيد عن )

( 97.( لكل من الطالقة والمرونة واألصالة والدرجة الكمية، و)99.معامالت ارتباط بين تصحيح المصححين كما يمي0 )

 (.1446لمتفاصيل )آل شارع، 

صورتيو العربية أم األجنبية، نجد بأن االختبار يتمتع بدالالت صدق وبمراجعة دالالت صدق وثبات االختبار سواًء في 

 وثبات يمكن الوثوق بيا بقدر كاٍف من الموثوقية الستخدامو في الدراسة الحالية.

بعد االنتياء من تطبيق االختبار مع عينة الدراسة، ُصححت استجابات األطفال باالستناد إلى مفتاح تصحيح االختبار: 

ي أعد لمصورة الشكمية )ب( والممحق بالمقياس، كما رصدت الدرجات في نماذج رصد أعدت مع المقياس، التصحيح الذ

 وتمثل الدرجة الكمية لالختبار مجموع الدرجات التي يحصل عمييا الطفل عمى الميارات األربعة التي يقيسيا االختبار.



 191 التربوية والنفسيةفي العلوم  المجلة األكاديمية العالمية  

 

( كدرجة فاصمة يعتبر من يحصل عمى ىذه 214ة )ُحددت الدرجة المعيارية الكميالدرجة الفاصمة لمشخص المبتكر: 

الدرجة فأعمى تتوافر فيو صفات االبتكارية، ويصنف بأنو لديو قابمية ليكون مبتكرًا إذا ما وجد البيئة التي ترعى وتنمي 

 ىذه القدرات لديو.

( طفاًل وطفمة، منيم 34طبق االختبار عمى جميع أفراد عينة الدراسة، والتي تتكون من )إجراءات تطبيق االختبار: 

 ( طفل كمجموعة ضابطة.14( طفل كمجموعة تجريبية، و)14)

برنامج إرشادي يستند إلى المعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل البرنامج اإلرشادي:  -ثانياً 

 المدرسة.

لتفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل إرشادي يستند إلى المعب في تنمية اأعد برنامج تعريف البرنامج اإلرشادي: 

( أسابيع خالل 6( جمسة إرشادية بواقع جمستين أسبوعيًا، واستمر البرنامج مدة )21إذ تكون البرنامج من ) المدرسة،

( دقيقة، وذلك 54م، واستغرقت كل جمسة إرشادية حوالي )1428/1414الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 عمية البرنامج اإلرشادي عمى المشاركين بعد تطبيقو، وبعد فترة المتابعة وفقًا لإلجابة عمى مقياس الدراسة. لمتعرف إلى فا

قام الباحثان بإعداد برنامج إرشادي يستند إلى المعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال وصف البرنامج اإلرشادي: 

 ا0مرحمة ما قبل المدرسة، من خالل عدة مراحل، مني

0 مراجعة األدب النظري المتعمق بموضوع التفكير االبتكاري، والمعب، عند األطفال، ومنيا0 المعب عند األطفال أوالً 

(، وسيكولوجية 1421(، وتنمية قدرات االبتكار لدى األطفال )الخميمي، 1426األسس النظرية والتطبيقية )العناني، 

 (.1424اإليجابي )مؤسسة انقاذ الطفل،  (، ودليل التكيف1422الطفل المبدع )الكناني، 

(، ودراسة الغتم 01448 مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت مجموعة من البرامج اإلرشادية، ومنيا0 دراسة أىل )ثانياً 

 (.1444(، ودراسة اليذيمي )2883(، ودراسة مصطفى )2883)

( جمسة، وذلك خالل الفصل الدراسي 21ونصف، بواقع )نفذ البرنامج عمى مدار شير الزمن الالزم لتنفيذ البرنامج: 

( دقيقة، مع التأكد من ضبط المجموعة خالل فترة التدريب 54(، بواقع جمستين أسبوعيًا، ومدة كل جمسة )1428األول )

 عمى البرنامج، وذلك حتى يتمكن الباحثان من الضبط والمالحظة الدقيقة لمعينة.
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تعتبر مرحمة الطفولة من أىم مراحل حياة اإلنسان، وىي بحاجة إلى رعاية واىتمام كبيرين مبررات استخدام البرنامج: 

لينمو نموًا سميمًا وبصحة نفسية جيدة، مما استدعى العمل عمى تحديد حاجات الطفل ومشكالتو وحقوقو، ورسم الخطط 

 والبرامج لتنمية الطفل ورعايتو.

أثناء تنفيذ البرنامج اإلرشادي عدد من الفنيات اإلرشادية في البرنامج،  استخدمت فيالفنيات اإلرشادية المستخدمة: 

 وىي0 التعزيز، والتعزيز اإليجابي، والتغذية الراجعة، والعصف الذىني، والنمذجة، والتفريغ االنفعالي، واالسترخاء.

اء والمتخصصين في مجال ( من الخبر 5ُعرض البرنامج اإلرشادي المعد ألغراض البحث الحالي عمى )صدق البرنامج: 

اإلرشاد النفسي والتربوي، وذوي الخبرة في مجال األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة، لمتأكد من صدق البرنامج واستراتيجياتو 

جراءاتو، حيث واألخذ بأي مالحظات وتعديالت وتوجييات من المحكمين لمتعديل، والتطوير عمى مكونات البرنامج كافة؛  وا 

عبئة استمارة تقييم لمبرنامج اإلرشادي، وكان ىناك إجماع من المحكمين عمى أن البرنامج اإلرشادي مناسب لعينة ُطمب منيم ت

 الدراسة، حسب معايير التقويم التي تضمنتيا االستمارة.

 محتويات البرنامج اإلرشادي:

ى تحقيق أىداف معينة حددت مسبقًا يقصد بمحتوى البرنامج األساليب التي يتم تقديميا لألطفال، ونسعى من خالليا إل

( أعوام، وقد نظم المحتوى عمى شكل مجموعة من الموضوعات. 5-3بما يتناسب مع المرحمة العمرية لعينة الدراسة )

 ( يوضح ممخص لمحتويات الجمسات اإلرشادية التي تضمنيا البرنامج20والجدول)

 (: يوضح محتويات الجمسات اإلرشادية1جدول )

 أهداف الجمسة ن الجمسة عنوا الجمسة

التعارف بين الباحثة واألطفال، بناء الثقة وكسر الحاجز النفسي بين األطفال والباحثة،  لقاء وتعارف األولى

تييئة األطفال وخمق جو من المرح والتقبل، إعطاء األطفال فكرة متكاممة عن 

ي بين األطفال، البرنامج، توضيح أىداف وقواعد البرنامج، تنمية روح العمل الجماع

بداء الرأي بالمناقشات، تطبيق مقياس التفكير  حث األطفال عمى حضور الجمسات وا 

 االبتكاري عمى األطفال.
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تييئة المجموعة لمبدء في الجمسة اإلرشادية، تنمية ميارات )الطالقة، والمرونة،  كيف نفكر معاً  الثانية

 .والتفاصيل(، التفريغ االنفعالي، الترفيو والتسمية

 نمي خيالك الثالثة
تييئة األطفال لمبدء بتطبيق األنشطة، تنمية ميارات )الطالقة، والمرونة، واألصالة، 

 والتفاصيل(، إضافة جو من المرح والتسمية، تنشيط األطفال وتحريكيم.

تشكيالت  الرابعة

 جديدة

 

نة، تييئة األطفال لممشاركة في أنشطة الجمسة، تنمية ميارات )الطالقة، المرو 

األصالة، التفاصيل(، ذكر استخدامات غير مألوفة لصحن بالستيكي، تقدير الذات 

من خالل انتاج عمل يعبر عن فردية كل طفل، تنمية روح الفريق والعمل الجماعي، 

 تكوين مفيوم ذات إيجابي، نتيجة اعتزاز الطفل بما يقوم بإنجازه.

التفكير في أكثر  الخامسة

 من اتجاه

ل لممشاركة في األنشطة، تنمية روح التعاون والعمل في جماعة، تنمية تييئة األطفا

ميارات )الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيل(، تنمية ثقة الطفل بنفسو، وقدرتو عمى 

 االنتاج.

 تفكير السادسة

 حر 

تييئة األطفال لممشاركة في أنشطة الجمسة، تنمية ميارات )الطالقة، المرونة، 

فاصيل(، تشجيع األطفال عمى المناقشة، العمل بروح الجماعة، تعزيز ثقة األصالة، الت

 األطفال بأنفسيم.

 أفكار  السابعة

 مبتكرة

تييئة األطفال لمبدء بتطبيق األنشطة، التفريغ االنفعالي لألطفال عن مشاعرىم، 

مكانيات األطفال، تنمية التآزر الحس حركي، واإلدراك البصري،  التعرف عمى قدرات وا 

 تنمية خيال األطفال، مساعدة األطفال عمى توضيح أفكارىم من خالل الرسم.

 حل الثامنة

 المشكالت 

تييئة األطفال لممشاركة في النشاطات، تدريب األطفال عمى تكوين استجابات ال 

نمطية، انتاج أكبر قدر من األفكار، تشجيع األطفال عمى التفكير في أكثر من اتجاه، 

 طفال، زيادة ثقة األطفال بأنفسيم.اثراء ثقافة األ

فكر خارج  التاسعة

 الصندوق

تييئة األطفال لممشاركة في األنشطة، تعزيز أي استجابات مبتكرة لألطفال، زيادة ثقة 

األطفال بأنفسيم، تدريب األطفال عمى ميارات0 )الطالقة، المرونة، األصالة، 



 194 التربوية والنفسيةفي العلوم  المجلة األكاديمية العالمية  

 

 التفاصيل(، تنمية القدرة عمى انتاج األفكار.

 أفكار    اشرةالع

 خالقة

تييئة األطفال لمبدء بتنفيذ األنشطة، التفريغ االنفعالي عن طريق الصوت، تعمم الصبر 

والتحمل لموصول إلى اليدف واالنتباه واليقظة، التدريب عمى ميارات0 )الطالقة، 

 المرونة، األصالة(.

الحادية 

 عشرة

 أشكال

 ىندسية 

جمسة، تنمية الخيال لألطفال عن طريق ابتكار تييئة األطفال لمبدء بتطبيق أنشطة ال

أشكال جديدة باستخدام األشكال اليندسية، تقوية التآزر البصري والحركي لمطفل، 

تشجيع الطفل عمى انتاج أشكال مختمفة باستخدام األشكال اليندسية، تنمية روح العمل 

 التعاوني بين األطفال عن طريق المعب الجماعي.

الثانية 

 عشرة

ياء اإلن

 والمتابعة

عمل تقييم شفيي لمبرنامج، عمل إنياء ميني مع المجموعة، اإلنياء والخروج بانطباع 

جيد من المجموعة، إجراء التطبيق البعدي لتقييم فاعمية البرنامج، شكر األطفال عمى 

 الحضور وااللتزام في البرنامج، تحديد الموعد التالي لمقاء التتبعي.

 

 ته:تصميم البحث ومتغيرا

التصميم شبو التجريبي القائم عمى وجود مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وكان  ستخدمتصميم البحث: ا-أوالً 

 التصميم المتبع في الدراسة كاآلتي0

 (: تصميم الدراسة2جدول )

 المعالجة Gالمجموعة 
 القياس التتبعي القياس البعدي البرنامج اإلرشادي القياس القبمي

E O X O O 
 C O -_ O -_ 

( -( المعالجة، )(X( قياس )قبمي، بعدي، تتبعي(، (Oالمجموعة الضابطة،  (C)( المجموعة التجريبية، (Eحيث0 

 عدم وجود معالجة.

 اشتمل البحث عمى المتغيرات المستقمة والتابعة اآلتية0متغيرات البحث:  -ثانياً 
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رشادي المطبق، أنشطة إرشادية ال عالقة ليا بالبرنامج المتغير المستقل )المعالجة(0 ولو مستويان0 البرنامج اإل

 اإلرشادي.

 المتغير التابع )النتاج(0 الدرجة الكمية لمقياس التفكير االبتكاري وأبعاده كما تعكسيا استجابات عينة الدراسة.

 نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها:

-، استخدم اختباري كولموجروفNormal Distribution)لمتأكد من تبعية بيانات البحث البيانات لمتوزيع الطبيعي )

، وىما اختباران ضروريان بيدف تحديد Shapiro-Wilk)وشبيرو وليك ) ،Kolmogorov-Smirnov)سميرنوف )

الطرق اإلحصائية التي ستستخدم الختبار فرضيات البحث0 إذ أن معظم االختبارات المعممية تشترط أن يكون توزيع 

 ( يبين اختبار التوزيع الطبيعي لممتغيرات20والجدول ) البيانات طبيعيًا،

 Shapiro-Wilkوشبيرو وليك  K-S tesسميرنوف  -(: يوضح نتائج اختبار كولموجروف3جدول )

 K-S test Sig Shapiro-Wilk Sig العدد المجموعة المتغير
 137. 927. 200. 140. 20 تجريبية التفكير االبتكاري بعدي

 054. 906. 080. 182. 20 ضابطة  ري بعديالتفكير االبتكا
 (Kolmogorov-Smirnov)سميرنوف  -( أن جميع قيم الداللة اإلحصائية الختبار كولموجروف2يتبين من الجدول )

 كما أن جميع قيم الداللة اإلحصائية الختبار وشبيرو وليك ) (،α≤05.أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية )

(Shapiro-Wilkأكبر من م( 05.ستوى الداللة اإلحصائية≥α ما يدل عمى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وعميو ،)

سيستخدم البحث االختبارات المعممية. ولمتحقق من تكافؤ المجموعتين، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

، تبعًا لمتغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(، المعيارية الستجابة أفراد عينة البحث عمى مقياس التفكير االبتكاري القبمي

 Independent)ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين 

Samples t-test ،)( يوضح ذلك30والجدول ) 

عًا لمتغير المجموعة عمى مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( تبيوضح (: 4الجدول )

 في القياس القبمي  التفكير االبتكاري 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد المجموعة المجال
 753. 0.317- 6.476 35.05 20 تجريبية الطالقة

   6.473 35.70 20 ضابطة
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 881. 0.150- 6.254 30.20 20 تجريبية األصالة
   6.362 30.50 20 ضابطة

 900. 0.127- 3.818 10.95 20 تجريبية المرونة
   3.655 11.10 20 ضابطة

 851. 0.189 11.217 23.85 20 تجريبية التفاصيل
   10.496 23.20 20 ضابطة

 914. 0.109- 12.984 100.05 20 تجريبية الدرجة الكمية
   13.101 100.50 20 ضابطة

المتوسطات الحسابية  بين( α≤05.)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق (، عدم 3يتبين من الجدول )

-لمقياس القبمي لمقياس التفكير االبتكاري تبعًا لمتغير المجموعة )تجريبية، ضابطة(، إذ بمغت قيمة "ت" لدرجة الكمية )

ن التجريبية والضابطة قبل بدء تطبيق (، وىذه النتيجة تشير إلى تكافؤ المجموعتي914.( وبداللة إحصائية )0.109

 البرنامج.

بين متوسطات  (α≤05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى: نتائج المتعمقة بال

درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة عمى مقياس التفكير االبتكاري تعزى لتطبيق البرنامج 

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد البحث عمى  فحص الفرضية األولى،شادي. لاإلر 

 ( تبين ذلك40نتائج الجدول )البعدي، و  مقياس التفكير االبتكاري في القياس

ية والضابطة عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبيوضح (: 5الجدول )

 مقياس التفكير االبتكاري في القياس البعدي 

 القياس البعدي العدد المجموعة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 65.333 271.70 20 تجريبية
 13.496 103.40 20 ضابطة
 97.113 187.55 40 الكمي

وعتين0 التجريبية والضابطة عمى مقياس التفكير ( وجود فروق ظاىرية بين متوسطي أداء المجم4يتضح من الجدول )

(، في حين بمغ متوسط 271.70االبتكاري )البعدي(، إذ بمغ متوسط أداء المجموعة التجريبية عمى االختبار البعدي )

(، وىذا يشير إلى فروق بين المتوسطين. ولمتحقق من جوىرية الفرق الظاىري؛ 103.40أداء المجموعة الضابطة )

لمقياس البعدي لمتفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة  (ANCOVAميل التباين المصاحب )استخدم تح

 (50وفقًا لمبرنامج اإلرشادي بعد تحييد أثر القياس القبمي لدييم، وذلك كما ىو مبين في الجدول )
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ى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة  تحميل التباين المصاحب لمقياس البعدي لمتفكير االبتكاري لديوضح (: 6الجدول )

 وفقًا لمبرنامج اإلرشادي بعد تحييد أثر القياس القبمي لديهم

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية

 Fقيمة  متوسط المربعات

 المحسوب

حجم  الداللة

القبمي  األثر

 )مصاحب( 

50036.749 1 50036.749 53.625 .000 .592 
 893. 000. 307.998 287388.812 1 287388.812 المجموعة 

    933.088 37 34524.251 الخطأ
     40 1774810.000 كمي

تعـزى لممجموعـة، إذ بمغـت قيمـة ( α≤05.)( وجـود فـروق ذات دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة 5يتضح من الجـدول )

مـوعتي البحـث كانـت الفـروق، فقـد (. ولتحديـد لصـالح أي مـن مج000.(، بداللة إحصـائية )246.887)ف( المحسوبة )

ُحسبت المتوسطات الحسـابية المعدلـة لمقيـاس البعـدي لمقيـاس التفكيـر االبتكـاري لـدى أطفـال مرحمـة مـا قبـل المدرسـة وفقـًا 

 (.6لمبرنامج اإلرشادي واألخطاء المعيارية ليا، وذلك كما ىو مبين في الجدول )

التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل  ياس البعدي لمقياساالوساط الحسابية المعدلة لمقيوضح ( 7الجدول )

 المدرسة وفقًا لمبرنامج اإلرشادي واالخطاء المعيارية لها

 الخطأ المعياري الوسط الحسابي المعدل المجموعة
 6.831 272.326 تجريبية

 6.831 102.774 ضابطة        
دل لممجموعة التجريبية التـي خضـعت لمبرنـامج اإلرشـادي المطبـق فـي ( أّن المتوسط الحسابي المع6يالحظ من الجدول )

( فـــي حـــين بمـــغ لـــدى 272.326تنميـــة التفكيـــر االبتكـــاري لـــدى أطفـــال مرحمـــة مـــا قبـــل المدرســـة كـــان األكبـــر، إذ بمـــغ  )

نـــامج (، وىـــذا يشـــير إلـــى أّن الفـــرق كـــان لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة؛ بمعنـــى أّن البر 102.774المجموعـــة الضـــابطة )

اإلرشادي المطبـق كـان لـو فاعميـة فـي تنميـة التفكيـر االبتكـاري لـدى أطفـال مرحمـة مـا قبـل المدرسـة، عممـًا أن حجـم األثـر 

(. كمــا ُحســبت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمقيــاس البعــدي 893.لمبرنــامج اإلرشــادي قــد بمغــت قيمتــو )

مة ما قبل المدرسة وفقًا لمبرنامج اإلرشـادي )تجريبيـة و ضـابطة(، وذلـك كمـا ىـو ألبعاد التفكير االبتكاري لدى أطفال مرح

 (. 7مبين في الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس البعدي ألبعاد التفكير االبتكاري لدى أطفال يوضح (: 8الجدول )

 مرحمة ما قبل المدرسة وفقًا لمبرنامج اإلرشادي
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 القياس البعدي العدد مجموعةال األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف المعياري
 12.672 77.45 20 تجريبية الطالقة

 6.870 35.40 20 ضابطة
 19.567 64.70 20 تجريبية األصالة

 5.699 30.20 20 ضابطة
 6.626 21.30 20 تجريبية المرونة

 3.147 11.70 20 ضابطة
 50.671 108.25 20 تجريبية التفاصيل

 10.125 26.10 20 ضابطة
( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لمقياس البعدي ألبعاد التفكير االبتكاري. وبيدف 7يالحظ من الجدول )

التحقق من جوىرية الفروق الظاىرية، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية، أجري تحميل التباين 

 (،MANCOVA)عمى مجاالت التفكير االبتكاري. وقبل إجراء اختبار  (،MANCOVA)متعدد المتغيرات  المصاحب

(، وذلك عن طريق Absence of Multicollinearity) وجود تعددية الخطيةتم التحقق من افتراضاتو المتعمقة بعدم 

 Bartlett)بارتميت ) عة بإجراء اختبارحساب معامالت االرتباط في القياس البعدي ألبعاد التفكير االبتكاري متبو 

لمكروية  Bartlett)التقريبية الختبار ) 1(، كما جاءت قيمة کا80.لمكروية؛ إذ لم تتجاوز معامالت االرتباط عن )

(χ
( يوضح نتائج تحميل 8(، مما يشير إلى تحقق ىذه االفتراضات، والجدول )000.( وبداللة إحصائية )87.845=2

  تعدد المتغيرات0التباين المصاحب م

( ألثر المجموعة عمى أبعاد مقياس MANCOVAتحميل التباين المصاحب متعدد المتغيرات )يوضح (: 9جدول )

 التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة بعد تحييد أثر القياس القبمي لديهم

مصدر  المتغير التابع

 التباين

درجات  مجموع المربعات

 الحرية

متوسط 

 لمربعاتا

 Fقيمة 

 المحسوب

حجم  الداللة

  000. 22.571 1442.489 1 1442.489 الطالقة الطالقة )مصاحب( األثر
  001. 13.124 2126.276 1 2126.276 األصالة األصالة )مصاحب(
  000. 18.634 340.494 1 340.494 المرونة المرونة )مصاحب(
  000. 33.053 20724.148 1 20724.148 التفاصيل التفاصيل )مصاحب(

 المجموعة

Hotelling's 

Trace 

(12.696= 

(Value 

Sig=0.000 

 892. 000. 281.215 17972.333 1 17972.333 الطالقة
 688. 000. 74.852 12127.489 1 12127.489 األصالة
 604. 000. 51.781 946.164 1 946.164 المرونة
 762. 000. 108.711 68161.650 1 68161.650 التفاصيل

    63.910 34 2172.925 الطالقة الخطأ
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    162.020 34 5508.693 األصالة
    18.273 34 621.266 المرونة
    627.000 34 21318.007 التفاصيل

 الكمي
     40 148981.000 الطالقة
     40 109854.000 األصالة
     40 12834.000 المرونة
     40 298717.000 التفاصيل

المتوسطات الحسابية لمقياس البعدي بين ( α≤05.)عند مستوى الداللة وجود فرق دال إحصائيًا  (8)يتضح من الجدول 

ألبعاد التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة وفقًا لمبرنامج اإلرشادي، ولتحديد لصالح أي من مجموعتي 

بت المتوسطات الحسابية المعدلة ألبعاد التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما الدراسة كان الفروق الجوىري؛ فقد ُحس

 (240قبل المدرسة وفقًا لمبرنامج اإلرشادي واألخطاء المعيارية ليا، وذلك كما ىو مبين في الجدول )

مرحمة ما قبل  (: يوضح األوساط الحسابية المعدلة لمقياس البعدي ألبعاد التفكير االبتكاري لدى أطفال11جدول )

 المدرسة وفقًا لمبرنامج اإلرشادي

الوسط الحسابي  المجموعة المتغير التابع

 المعدل

 الخطأ المعياري
 1.789 77.662 تجريبية الطالقة

 1.789 35.188 ضابطة
 2.849 64.895 تجريبية األصالة

 2.849 30.005 ضابطة
 0.957 21.373 تجريبية المرونة

 0.957 11.627 ضابطة
 5.604 108.532 تجريبية التفاصيل

 5.604 25.818 ضابطة
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى أظيرت النتائج 

رشادي قد بمغ مقياس التفكير االبتكاري تعزى لتطبيق البرنامج اإلرشادي. كما بينت النتائج أن حجم األثر لمبرنامج اإل

%( من التباين الحاصل في المتغير 78( لمقياس البعدي لمتفكير االبتكاري؛ بمعنى أن البرنامج فّسر حوالي )893.)

وجاء حجم األثر ألبعاد التفكير التابع المتعمق بتنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة. 

(، وأخيرًا بعد 688.(، فبعد األصالة )762.(، ثم بعد التفاصيل )892.طالقة وبمغ )بعد الاالبتكاري عمى التوالي0 

 (.604.المرونة )
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ويمكن عزو ىذه النتيجة إلى ما تضمنو البرنامج اإلرشـادي مـن أنشطة تعمل عمى تنمية ابتكارية األطفال، والتي تميزت 

ممشاركة والتفاعل معيا، باإلضافة إلى المناخ العام الذي ساعد بالتنوع والجدة، والتي عممت عمى استثارة دافعية األطفال ل

طالق خياليم. وبيذا، يمكن القول بأن المتغير المستقل المتمثل في "البرنامج  األطفال عمى التعبير عن أفكارىم وا 

إحصائيًا في  اإلرشادي" بما تضمنو من جمسات واستراتيجيات وأنشطة ومعمومات وألعاب، أدت إلى إحداث التغير الدال

 المتغير التابع "التفكير االبتكاري".

لقد جرى التركيز عمى عدة جوانب، ىي0 الدوافع االبتكارية، والنتاج االبتكاري، وصفات وخصائص المبتكرين، والعممية 

االبتكارية بحد ذاتيا، كل ذلك عن طريق جمسات احتوت عمى أنشطة امتازت بالتنوع والجدة، وعدد من األدوات 

لوسائل المناسبة لممرحمة العمرية لألطفال، والمتوقع توافرىا في بيئة الروضة مما يجعل من النشاطات سيمة التطبيق، وا

واالستراتيجيات التي دعمت األداء العالي في التفكير، فالتدعيم المستمر بعد كل استجابة مبتكرة كان لو دور ميم، كما 

البرنامج عزز تقدم األطفال بشكل ممحوظ، األمر الذي استثار دافعيتيم لممشاركة أن تمقي التغذية الراجعة الفورية أثناء 

طالق خياليم،  والتفاعل مع ما يتم تقديمو ليم، باإلضافة إلى المناخ العام الذي ساعدىم عمى التعبير عن أفكارىم وا 

القدرة عمى إدراك االختالفات والبحث في  والمبادرة وتدعيم ثقتيم بأنفسيم وبأفكارىم والتعبير عنيا بكل جرأة، مما يكسبيم

 المواقف بالربط والتحميل واالستنتاج حتى يتحقق اليدف.

كما تعزى ىذه النتيجة إلى طبيعة األنشطة واألسئمة المطروحة أثناء تنفيذ األنشطة، فكان يطرح عمى األطفال أسئمة تثير 

يرة ومتعددة توسع من مدارك الطفل، وكيف؟ يتيح الفرصة تفكيرىم، مثل0 ماذا لو؟ إذ إن القدرة عمى إيجاد بدائل كث

لمنظر لمموضوع من زوايا متعددة وشاممة، وعند قيام الطفل بطرح أي فكرة جديدة يتم دعميا؛ إذ إن الطريقة األمثل 

وفي حال لمتعامل مع أي فكرة من األطفال ىي بقبوليا، وذلك يجعل الطفل يتشجع لإلتيان بالمزيد من األفكار الجديدة، 

 أتى الطفل بفكرة وكانت خاطئة ال يتم رفضيا، إنما نستخدم عدد من األسئمة لموصول إلى فكرة أخرى مقبولة.

كذلك قد تعود ىذه النتيجة إلى مراعاة عامل الزمن عند تنفيذ األنشطة؛ إذ إن االبتكارية تقيم في ضوء تنفيذىا بزمن 

لكل نشاط مما شجع األطفال وخمق جو إيجابي وروح المنافسة، فإذا محدد، فكان الباحثان ممتزمان بالوقت المخصص 

ما نظرنا إلى الميارات االبتكارية نجد أن الطالقة تعتمد عمى إنتاج أكبر عدد ممكن من االستجابات المحتممة في وحدة 

بعدد االستجابات الفريدة زمنية ثابتة، والمرونة تتمثل في تنوع االستجابات في فترة زمنية محددة، وكذلك األصالة تكون 
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في وقت محدد، أما التفاصيل فتعتمد عمى عدد األفكار المضافة لتكوين الصورة بفترة زمنية محددة. وقـد اتفقـت ىـذه 

(، وجميـع ىـذه 1446(، ونتائج دراسة العامري )1446(، ونتائج دراسة البميان )1422النتيجـة مـع نتائج دراسة رجب )

 لـى فاعمية اإلرشاد بالمعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة.الدراسـات أشـارت إ

بين متوسطات  (α≤05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ثانية: الفرضية النتائج المتعمقة بال

تعزى لمبرنامج اإلرشادي. التفكير االبتكاري  درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس

، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعة التجريبية عمى االختبار لفحص الفرضية

(، وذلك لمكشف Paired Sample t-testالقبمي واالختبار البعدي، واستخدم اختبار )ت( لممجموعات المترابطة   )

 ( يبين ذلك220ية البرنامج اإلرشادي في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة، والجدول )عن فاعم

 نتائج اختبار )ت( لمعينات المترابطة لفحص الفروق بين التطبيقين القبمي والبعدي لمقياسيوضح (: 11الجدول )

 التفكير االبتكاري لدى أفراد المجموعة التجريبية

المتوسط  العدد االختبار يرالمتغ

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

- 19 6.476 35.05 20 قبمي الطالقة

16.495 

.000* 
    12.672 77.45 20 بعدي

 *000. 9.017- 28 6.254 30.20 20 قبمي األصالة
    19.567 64.70 20 بعدي

 *000. 8.388- 28 3.818 10.95 20 قبمي المرونة
    6.626 21.30 20 بعدي

 *000. 8.362- 28 11.217 23.85 20 قبمي التفاصيل
    50.671 108.25 20 بعدي

- 28 12.984 100.05 20 قبمي الدرجة الكمية

14.322 

.000* 
    65.333 271.70 20 بعدي

   (≤0.05*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )        

( أن قيمــة مســتوى الداللــة المحســوب قــد بمغــت عمــى المجــاالت الفرعيــة والدرجــة الكميــة لمقيــاس 22جــدول )يتضــح مــن ال

(، الدرجـــة 000.(، التفاصـــيل )000.(، المرونـــة )000.(، األصـــالة )000.التفكيـــر االبتكـــاري عمـــى التـــوالي0 الطالقـــة )

(، وبالتـالي وجـود فـروق فـي التفكيـر ≥4.44راسـة )(، وىذه القيم أقـل مـن قيمـة مسـتوى الداللـة المحـدد لمد000.الكمية )

االبتكــاري لــدى أفــراد الدراســة بــين القياســين القبمــي والبعــدي. وبــالرجوع إلــى المتوســطات الحســابية يظيــر أن متوســط أداء 
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(، 271.70(، وعمى المقياس البعدي بمغ )100.05أفراد المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية في القياس القبمي بمغ )

 مما يؤكد وجود فاعمية البرنامج المطبق في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة.

ة التي ويمكــن تعميــل ىــذه النتيجــة المتعمقــة بفاعميــة البرنــامج إلــى مــا اســتخدم مــن مكونــات البرنــامج اإلرشادي واألنشط

اإلرشادية واألنشطة االبتكارية، كمـا أن التـدريب الـذي تمقـاه أفـراد المجموعـة التجريبيـة عمـى  تضمنت الكثير من الفنيات

( جمسـة إرشـادية عـزز لـدييم ميارات التفكيـر االبتكاري، وبعكس أفراد المجموعة الضابطة الذين لم يخضعوا 21مـدار )

ية، وبقائيم في بيئتيم التقميدية التي تفتقر لالبتكار، نجد أنو لم لمبرنامج اإلرشادي، وما يحتويو من أنشطة ومواقف تدريب

ويعود ذلك إلى طبيعة البرنامج بتركيزه عمــى كيفيــة إكساب األطفال  فاع ممحوظ في تفكيرىم االبتكاري.يكن ىناك ارت

شادي لــو أىمية خاصـة فـي مساعدة طرق تفكير جديدة تجعل منيم ابتكاريين. كمـا أن اتباع اإلرشــاد الجمعـي كأسموب إر 

األفراد لمحد من مشكالتيم؛ إذ إنـو يتميـز بـالكثير مـن المميـزات التـي تتـيح لألفـراد التفاعـل والتواصـل مـع بعضيم. وقد 

(، ونتائج دراسة زكري ونوار 1424(، ونتائج دراسة المغذوي )1441اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة منسي )

(، التي توصمت إلى تفوق المجموعة عمى 1446(، ونتائج دراسة العامري )1424(، ونتائج دراسة رسمي )1424)

 المجموعة الضابطة في ميارات التفكير االبتكاري األربعة.

بين متوسطات ( α≤05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثالثة: نتائج المتعمقة بال

في القياسين البعدي والتتبعي بعد ستة أسابيع من انتياء عمى مقياس التفكير االبتكاري فراد المجموعة التجريبية درجات أ

، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعة تطبيق البرنامج اإلرشادي. لفحص الفرضية

 (،Paired Sample t-testتخدم اختبار)ت( لممجموعات المترابطة )التجريبية عمى االختبار البعدي والمتابعة، واس

وذلك لمكشف عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة ألبعاد التفكير االبتكاري والدرجة الكمية لدى أطفال مرحمة ما 

 ( تبين ذلك210قبل المدرسة، نتائج الجدول )

ترابطة لمكشف عن الفروق بين القياسين البعدي والمتابعة ألبعاد نتائج اختبار )ت( لمعينات الميوضح (: 12الجدول )

 التفكير االبتكاري والدرجة الكمية لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة

المتوسط  العدد االختبار المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 بعدي الطالقة

 

20 77.45 12.672 19 1.454 .162 
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    13.870 75.20 20 متابعة
 372. 9144. 19 19.567 64.70 20 بعدي األصالة

    19.963 64.30 20 متابعة
 413. 0.836- 19 6.626 21.30 20 بعدي المرونة

    6.588 21.65 20 متابعة
 065. 1.955- 19 50.671 108.25 20 بعدي التفاصيل

    49.644 109.70 20 متابعة
 571. 5764. 19 65.333 271.70 20 بعدي كميةالدرجة ال

    62.962 270.85 20 متابعة
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي 21يظير من الجدول )

البرنامج اإلرشادي في  والتتبعي بعد مرور شير ونصف من تطبيق البرنامج اإلرشادي، وىذا يدل عمى استمرارية أثر

وتؤكد ىذه النتيجة عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي في  تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة.

 استمرار الخبرة التي تمقاىا أفراد المجموعة التجريبية في الجمسات اإلرشادية.    

ر في اكتساب ميارات التفكير االبتكاري األربعة )الطالقة، وتعزى ىذه النتيجة إلى أن تأثير المعب ساىم بشكل كبي

المرونة، األصالة، التفاصيل(، عن طريق األنشطة المخططة التي يتم تعمميا من خالل الجمسات اإلرشادية بمراحل 

 تياء منو.البرنامج المختمفة وطوال فترة التطبيق، كل ذلك ساىم في جعل أثر البرنامج المطبق يستمر بعد فترة من االن

ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى أن المعب يثير القدرات العقمية لمطفل، ويحفزىا، ويساعد في إشراك كافة حواس الطفل، 

كما أن التدرج في تقديم المثيرات، والتأكد من استيعاب األطفال ليا، ساعد في تقبميا واإلحتفاظ بيا، حيث تم تقديم 

، ثم التدرج حتى الوصول إلى الخبرات غير المألوفة، وتشجيع األطفال عمى اإلتيان األشكال والمثيرات المألوفة أوالً 

بأفكار غير مألوفة ولم يسبق ألحد التفكير فييا، والتعزيز لتثبيت الفكرة، كل ىذا لو دور كبير في تخزين مجموعة جديدة 

ميارات التفكير لديو، وينقل المعمومات  من االرتباطات في ذىن الطفل والناتجة عن االكتشاف واالستنتاج، مما يحفز

إلى الذاكرة طويمة األمد الستراجاعيا عند التعرض لمواقف مشابية. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

(، ونتائج Garaigordobil & Berrueco, 2011(، ونتائج دراسة جريجوردوبيل وبريكو )Naser, 2012ناصر)

 يعيا دراسات استخدمت القياس التتبعي في تنمية التفكير االبتكاري.(، وجم1424دراسة زكري ونوار)

 التوصيات والمقترحات:

 في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج، فإن الباحثان يوصيان بما يمي0 



 204 التربوية والنفسيةفي العلوم  المجلة األكاديمية العالمية  

 

 اإلفادة من ىذا البرنامج في المؤسسات التي تعنى بتربية األطفال. .1

 ام مقياس التفكير االبتكاري في البيئة الفمسطينية.إجراء المزيد من الدراسات التي يتم فييا استخد .2

 تدريب األطفال عمى األنشطة االبتكارية والتي تتاح ليم تطبيقيا داخل أو خارج النظام المدرسي. .3

 اىتمام وزارة التربية والتعميم بمناىج رياض األطفال، بعمل برامج لتنمية ميارات التفكير االبتكاري. .4

 في المؤسسات التي تعنى بتربية وتعميم األطفال بتنفيذ البرنامج اإلرشادي.قيام المرشدين العاممين  .5

 تبني األسموب المعاصر في التعميم عن طريق المعب في مرحمة رياض األطفال. .6

 تدريب معممات رياض األطفال وتنمية قدراتين في استثمار ابتكارية األطفال. .7

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية:

 المراجع العربية 

 ، عمان0 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي(. 1424أحمد وعربيات، أحمد. )أبو أسعد،  .2

 ، القاىرة0 مكتبة األنجمو المصرية.بحوث في تقنين االختبارات النفسية(. 2866أبو حطب، فؤاد وسميمان، عبد اهلل. ) .1

 دار البداية لمنشر والتوزيع. ، عمان0التفكير اإلبداعي عند األطفال(. 1424أحمد، رحمة. ) .2

ماجستير غير  ، )رسالة فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع لدى أطفال محافظة غزة(. 1448أىل، أماني. ) .3

 كمية الصحة النفسية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين. منشورة(،

تورانس لمتفكير اإلبداعي )األشكال ب( قياس التفكير اإلبداعي: تقنين مقياس (. 1446آل شارع، عبد اهلل. ) .4

شباط،  24-7، ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى اإلداري الخامس اإلبداع والتميز اإلداري، وتطبيقاته عمى البيئة السعودية

 م. 1446

مجمة  (. أثر أنشطة المعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة بدولة الكويت.1446البميان، عيسى. ) .5

 .244 -212(، 12) إلرشاد النفسي،ا

 . عمان0 دار الفكر ناشرون وموزعون.اإلرشاد النفسي النظرية، التطبيق، التكنولوجيا(. 1447حسين، طو. ) .6

 ، عمان0 دار صفاء لمنشر والتوزيع.تنمية قدرات االبتكار لدى األطفال(. 1421الخميمي، أمل. ) .7

 ، دبي0 مكتب التربية العربي لدول الخميج.عمى التفكيردليل اختبار القدرة (. 2883خير اهلل، سيد. ) .8
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(. برنامج تعميمي مقترح باستخدام المعب وأثره في تنمية التفكير االبتكاري ألطفال الروضة. 1424رسمي، أميمة. ) .24

 .223 -82(، 36)22، دراسات الطفولة

 .، عمان0 دار الشروق لمنشر والتوزيعنظريات التعمم(. 1442الزغول، عماد. ) .22

(. نشاط المعب وعالقتو بتنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة. جامعة 1425زكري، نرجس ونوار، شيرزاد. ) .21

 .87-82(، 15. )مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعيةقاصدي مرباح، الجزائر. 

 ، القاىرة0 عالم الكتب.التوجيه واإلرشاد النفسي(. 2887زىران، حامد. ) .22

الخصائص المميزة لمعب األطفال ذوي القدرة عمى التفكير االبتكاري وعالقته ببعض سماتهم (. 1441الزيات، نيى. ) .23

 )رسالة ماجستير منشورة(، جامعة القاىرة، القاىرة0 معيد الدراسات والبحوث التربوية. الشخصية

امعة الممك عبد ، جكتيب تصحيح اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري الشكمي )ب((. 1424سيف الدين، ىدى. ) .24
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