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تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الفرؽ بيف مجموعتي الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير

521 : طفال581  لدى عينة مف،اإلبتكاري الذي تحكمو مجموعة مف العوامؿ كالجنس والسف والمستوى التعميمي لؤلسرة
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) اختبار (جودنوؼ ) رسـ الرجؿ لمذكاء؛ وتمت المعالجة اإلحصائية لفرضيات الدراسة باستخداـ اختبار (ت،قبؿ الباحثتيف
.spss Anova  وتحميؿ التبايف األحادي باستخداـ،لداللة الفروؽ
. تمميذ التعميـ التحضيري، التفكير اإلبتكاري:الكممات المفتاحية
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Abstract
This study aims to detect the difference between two groups enrolled and not enrolled pupils in
preparatory education in innovative thinking, in the light of some variables: sex, age and academic
level of the family for a sample of 185 children: 125 pupils from preparatory education of both sexes
(64 boys & 61 girls); and 60 children representing not enrolled group in preparatory education of both
sexes (32 boys & 28 girls) using Torrance test of the innovative thinking adapted by the researchers
and Goodenough (Draw-A-Person test). The statistical treatment of the study hypotheses using a t-test
for significant differences, and analysis of variance (Anova).
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مقدمــة:

يتميز العصر الحالي بالتسارع المعموماتي والثورة التكنولوجية في كافة المجاالت ،حيث أصبحت

الفروؽ بيف األمـ المتقدمة واألمـ المتخمفة أو النامية  -كما ىو متفؽ عميو إلى حد كبير بيف المفكريف-

ىي فروؽ في مدى امتالؾ ىذه األمـ أو عدـ امتالكيا لمعقوؿ المبتكرة ،بعد أف أصبح االبتكار ىو المحؾ
الحاسـ في اإلسراع بتقدـ شعب ما أو تخمؼ شعب أخر( .المفرجي .)105 ،1999 ،وأدى ذلؾ إلى تزايد

االىتماـ بيذه الفئة مف المجتمع ،وتطورت وسائؿ الكشؼ عنيا مواكبة لالىتمامات الحديثة التي تقوـ

عمى أسس عممية ونفسية واجتماعية ،بؿ وتعدى ذلؾ إلى الكشؼ المبكر ليؤالء المبتكريف الذي أصبح

مف التحديات الكبيرة التي تواجو التربوييف في مجاؿ التربية والتعميـ ،والتي ال يمكف مواجيتيا إال بإيجاد
طرؽ وأساليب تعمـ حديثة تناسبيـ ،في الوقت الذي حرصت فيو أغمب المجتمعات عمى التعرؼ
عمى المبتكريف والكشؼ عنيـ ورعايتيـ منذ الصغر ،فاستحدثت مف االختبارات والوسائؿ ما يمكنيا

منذ وقت مبكر الكشؼ عف القدرات واالستعدادات ،وصممت البرامج التعميمية الخاصة بالمبتكريف لتشجيع

قدراتيـ االبتكارية ،عمى اعتبار أف مرحمة الطفولة عموما والطفولة المبكرة خصوصا مف أىـ المراحؿ
في حياة اإلنساف ،نظ ار لما تتميز بو مف مرونة وقابمية لمتعمـ ونمو الميارات والقدرات المختمفة ،ومنيا
أف األطفاؿ في ىذه المرحمة يميموف لمتخميف واالستكشاؼ والتجريب ،وعمى اعتبار أيضا أنيا مف الفترات

العمرية المساعدة عمى غرس النبتة األولى لالبتكار ،خاصة عند فئة الموىوبيف ،والتي يرى فييا خبراء
التربية أنيا مف أنسب المراحؿ التي يمكف فييا تنمية التفكير االبتكاري.

وبناء عمى ما سبؽ ذكره عف عالقة االبتكار بالطفولة المبكرة ،جاءتنا فكرة البحث في ما إذا كانت

ىناؾ عالقة بيف التفكير اإلبتكاري والتمدرس بالتعميـ التحضيري ،وتقصي الفرؽ فيو – أي التفكير

اإلبتكاري -بيف فئتيف ميمتيف في رأينا :فئة الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري.
إشكالية الدراسة:

يقوؿ بياجيو" :إف اليدؼ األساسي مف التربية ىو خمؽ رجاؿ قادريف عمى صنع أشياء جديدة
وال يقوموف فقط بتكرار ما صنعتو األجياؿ السابقة ،رجاؿ مبدعيف ،مبتكريف ،ومكتشفيف".

))Fisher, 2001, 21

ىذا النوع مف الرجاؿ الذي ذكره  ،Piagetيحتاج إلى تربية مف نوع خاص؛ ىدفيا خمؽ األفراد المبتكريف
في المجتمع ،مف خالؿ الكشؼ عف طاقاتيـ االبتكارية وتنميتيا وتطويرىا ،وال يتأتى ىذا إال بالكشؼ

عف ىذه الطاقات واإلمكانات وتنميتيا منذ مرحمة الطفولة التي تعتبر األنسب لذلؾ ،والتي توازييا مرحمة

التعميـ التحضيري.

ولمرحمة ما قبؿ المدرسة أىمية في تنمية القدرات المعرفية لمطفؿ بشكؿ عاـ ،والتفكير االبتكاري

بشكؿ خاص ،فقد كشفت العديد مف الدراسات عف أىمية تنمية ميارات التفكير االبتكاري في ىذه المرحمة

حيث توصمت إلى العديد مف الطرؽ واألنشطة التي تساعد في تنمية تمؾ الميارات .ولما كاف لمعب
مف أىمية في ىذه المرحمة ،بحيث يتيح لمطفؿ فرصة إطالؽ قدراتو المعرفية المختمفة وتوظيؼ

ىذه القدرات ،فقد تناولت العديد مف الدراسات المعب بأنواعو المختمفة وتأثيره عمى التفكير االبتكاري.
(الجماؿ)137 ،2000 ،

وتأتي ىذه الدراسة كمحاولة لمكشؼ عف الفروؽ إف وجدت بيف التالميذ الممتحقيف بالتعميـ

التحضيري وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري ،فقد توصمنا مف خالؿ المشاىدات

اليومية والممارسات الميدانية العممية ،إلى أف مف أىـ ما ييدؼ إليو منياج التربية التحضيرية ىو إكساب

التالميذ خبرات تؤدي إلى تنمية جميع جوانب نموىـ بما فييا النمو :المعرفي ،اإلدراكي ،االنفعالي
االجتماعي ،باإلضافة إلى الميارات الحركية؛ عمى اعتبار أف مرحمة التعميـ التحضيري ال تظير نتائجيا

إال مف خالؿ تنمية قدرات المتعمميف تحضي ار لاللتحاؽ بالسنة األولى مف التعميـ االبتدائي ،األمر

الذي استثار فضولنا عف إمكانية تعدي منياج التربية التحضيرية تحقيؽ أىدافو األكاديمية إلى تنمية خياؿ
المتعمميف وأحاسيسيـ وتطوير إمكانياتيـ واستعداداتيـ وقيادتيـ إلى التفكير االبتكاري مف خالؿ اإلجابة
عمى السؤاؿ التالي :ىؿ لمتعميـ التحضيري دور في تنمية التفكير االبتكاري لمتالميذ؟ وذلؾ لمتوصؿ

إلى وضع خطط مناسبة بيدؼ تنمية التفكير االبتكاري عند تالميذ التعميـ التحضيري في حالة
تواجدىا عندىـ.

ومنو تبمورت مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيسي التالي:

 .1ىؿ توجد فروؽ
بمدينة غميزاف 1؟

بيف الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري

ومنو تفرعت التساؤالت التالية:
 .2ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف الذكور الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير
االبتكاري؟

 .3ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف اإلناث الممتحقات وغير الممتحقات بالتعميـ التحضيري في التفكير
االبتكاري؟

 .4ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف التالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري
تبعا لمتغير الجنس؟

 .5ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف أفراد مجموعة غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير
االبتكاري تبعا لمتغير الجنس؟

 .6ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف التالميذ الممتحقيف بالتحضيري في التفكير االبتكاري تبعا لمتغير
المستوى التعميمي لموالديف؟

 .7ىؿ يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مجموعة غير الممتحقيف بالتحضيري في التفكير االبتكاري
تبعا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف؟

فروض الدراسة:

الفرضية العامة:
 .1توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري.

الفرضيات الفرعية:

 .2يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف الذكور الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير
االبتكاري.

 .3يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف اإلناث الممتحقات وغير الممتحقات بالتعميـ التحضيري في التفكير
االبتكاري.

 .4يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مجموعة التالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري
تبعا لمتغير الجنس.

 .5يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مجموعة غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري
تبعا لمتغير الجنس.

 .6يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف التالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري تبعا لمتغير
المستوى التعميمي لموالديف.

 .7يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مجموعة غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري
تبعا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف.

أىداف الدراسة:
تتمثؿ أىداؼ الدراسة فيما يمي:

 التعرؼ عمى الفروؽ بيف تالميذ التعميـ التحضيري الممثميف بعينة البحث في المتغير التابع المتمثؿفي التفكير االبتكاري.

 الكشؼ عف الفروؽ بيف التالميذ الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاريتبعا لمتغير الجنس.

 معرفة مدى تأثر التفكير االبتكاري تبعا لمغيري كؿ مف :الجنس ،المستوى التعميمي لموالديف ،لتالميذمرحمة التعميـ التحضيري .

 المساىمة ولو بجزء بسيط في البحث العممي واثراء المكتبة الجامعية ببحث عممي جديد.أىمية الدراسة:
تظير أىمية ىذا البحث في جانبييا النظري والعممي:

 .1األىمية النظرية:

وتتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى األنش ػ ػػطة الت ػ ػػي تس ػ ػػيـ ف ػ ػػي تنمي ػ ػػة التفكي ػ ػػر االبتك ػ ػػاري ل ػ ػػدى أطف ػ ػػاؿ
مػػا قبػػؿ المدرسػػة ،تبيػػاف مػػدى اخػػتالؼ سػػمة التفكيػػر االبتكػػاري عنػػد الػػذكور واإلنػػاث ف ػي مرحمػػة التعمػػيـ

التحضػػيري .واألىػػـ فػػي ذلػػؾ لفػػت نظػػر الخب ػراء والمتخصصػػيف التربػػوييف والمػػوجييف ومعممػػي التحضػػيري
إلػ ػ ػػى االىتمػ ػ ػػاـ بػ ػ ػػالتفكير االبتكػ ػ ػػاري لػ ػ ػػدى تالمػ ػ ػػذتيـ ومحاولػ ػ ػػة تنميتػ ػ ػػو فػ ػ ػػييـ خصوصػ ػ ػػا خػ ػ ػػالؿ مرحمػ ػ ػػة
التعميـ التحضيري.

 .2األىمية العممية (التطبيقية):
وتتمثؿ في:

 -محاولة تكييؼ اختبار  Torranceلمتفكير االبتكاري عمى فئة أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.

 إرشاد المعممات وأولياء األمور لالىتماـ باألنشطة التي تعمؿ عمى تنشيط وتحسيف المواىب االبتكاريةلدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.

 مساعدة المعممات وأولياء األمور عمى فيـ أطفاليـ واستيعاب سموكياتيـ.حدود الدراسة:

 الحدود المكانية :تـ إجراء ىذا البحث في خمس مدارس ابتدائية مف مجموع المدارس الموزعةعمى مستوى مدينة غميزاف ،بعد الحصوؿ عمى تصريح مف المصمحة المكمفة بمديرية التربية

لنفس الوالية.

 -الحدود الزمنية :تـ إجراء الدراسة األساسية خالؿ الفترة الممتدة بيف  05مايو  07 -جواف .2011

 الحدود البشرية :اشترؾ في عينة الدراسة نوعاف مف األطفاؿ :النوع األوؿ تمثؿ في التالميذ الممتحقيفبالتعميـ التحضيري ،وشمؿ الثاني غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري.
تحديد مصطمحات الدراسة:

 .1التفكير االبتكاري :ىو القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف االستجابات المتنوعة ،تكوف جديدة وغير شائعة
لمجموعة مف المثيرات يحددىا االختبار المستعمؿ ،وتحسب الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري

في ىذه الدراسة بحاصؿ جمع درجات التخيؿ ،األصالة ،الطالقة التي يحصؿ عمييا الفرد

في كؿ مف األنشطة األساسية الختبار  Torranceالمكيف لمتفكير االبتكاري.

 .2التالميذ الممتحقين بالتعميم التحضيري :ىـ التالميذ الذيف تـ تمدرسيـ فعال بالتعميـ التحضيري
وبصورة قانونية أياـ تطبيؽ أداتي الدراسة ،والذيف تنحصر أعمارىـ ما بيف الخامسة واألقؿ مف السادسة
ويمثموف عينة البحث الموزعة عمى المدارس االبتدائية ،ويمثموف أيضا المجموعة التجريبية باعتبارىا

المجموعة التي تـ تمقييا لبرنامج التربية التحضيرية.

 .3مجموعة غير الممتحقين بالتعميم التحضيري :ىـ أطفاؿ لـ يتـ إلحاقيـ بالتعميـ التحضيري لسبب
مف األسباب رغـ بموغيـ السف القانوني أياـ تطبيؽ أداتي الدراسة ،والذيف تنحصر أعمارىـ

ما بيف الخامسة واألقؿ مف السادسة.

اإلطار النظري لمدراسة:
 -1التعميم التحضيري:

ويعرؼ عمى أنو تمؾ التربية المخصصة لؤلطفاؿ الذيف لـ يبمغوا سف القبوؿ اإللزامي
في المدرسة ،وتعني مختمؼ البرامج التي توجو ليذه الفئة ،وتسمح ليـ بتنمية كؿ إمكاناتيـ ،كما توفر
ليـ فرص النجاح في المدرسة والحياة( .و ازرة التربية الوطنية)04 ،2008 ،

فالتربية التحضيرية بمفيوـ ىذا القانوف ىي المرحمة األخيرة لمتربية ماقبؿ المدرسية ،وىي التي تحضر

األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف خمس ( )05وست ( )06سنوات لمتمدرس الفعمي ( .القانوف التوجييي

لمتربية الوطنية)08 ،2008 ،

وتشير المادة  39مف النشرة الرسمية لو ازرة التربية الوطنية ( )2008بالخصوص إلى األىداؼ التالية:

 -العمؿ عمى تفتح شخصية األطفاؿ بفضؿ أنشطة المعب التربوي.

 -توعيتيـ بكيانيـ الجسمي ،السيما بإكسابيـ ،عف طريؽ المعب ،ميارات حسية وحركية.

 -تطوير ممارستيـ المغوية مف خالؿ وضعيات التواصؿ المنبثقة مف النشاطات المقترحة مف المعب.

 التنمية الشاممة والمتكاممة لكؿ طفؿ في جميع المجاالت العقمية والجسمية والحركية واالنفعاليةواالجتماعية والخمقية ،مع األخذ بعيف االعتبار الفروؽ الفردية في القدرات واالستعدادات والمستويات

النيائية.

 إكساب األطفاؿ المفاىيـ والميارات األساسية لكؿ مف المغة العربية والرياضيات والعموـ والفنوفوالموسيقى والتربية الحركية والصحة العامة والنواحي االجتماعية.

 -التنشئة االجتماعية السميمة في ظؿ قيـ المجتمع ومبادئو.

 تمبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بيذه المرحمة مف العمر لتمكف الطفؿ مف أف يحقؽذاتو ومساعدتو عمى تكويف شخصيتو السوية القادرة عمى تمبية مطالب المجتمع.

 االنتقاؿ التدريجي مف جو األسرة إلى جو المدرسة بكؿ ما يتطمبو ذلؾ مف تعود عمى النظاـ وتكويفعالقات إنسانية مع المربيف والزمالء ،وممارسة أنشطة التعميـ تتفؽ واىتمامات الطفؿ ومعدالت

نموه في شتى المجاالت( .المجنة الوالئية لممناىج)16 ،2004 ،

ويقتضي تنفيذ المنياج مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ،فميس كؿ األطفاؿ متساويف

في ذكائيـ وقدراتيـ وما إلى ذلؾ ،لكف األىمية البالغة تكمف في المواقؼ والوضعيات التي تثير دوافع

األطفاؿ وتوظؼ ىذه الخبرة ،وتزداد قوة الدافع كمما شعر الطفؿ بأف ما يقوـ بو مف نشاط لو قيمة بالنسبة

إليو في صميـ العممية التربوية ،فيو الذي تدور حولو عممية التعمـ وتركز عميو ،وأي نشاط تعممي يعتمد

أساسا عميو حتى تكوف االستجابة لما تعممو بصورة أكثر فاعمية ( .المجنة الوالئية لممنياج)20 ،2004 ،

 -2التفكير االبتكاري:
ويعرفو  )1993( Torranceبأنو "عممية اإلحساس بالمشكالت والثغرات في المعمومات والعناصر
المفقودة ،ثـ إنتاج أكبر قدر مف األفكار الحرة حوليا ،ثـ تقييـ ىذه األفكار واختيار أكثرىا مالئمة
ثـ وضع الفكرة الرئيسية موضع التنفيذ وعرضيا عمى اآلخريف) .الميري)14 ،2005 ،

 -1-2قدرات التفكير االبتكاري :ويحددىا  Torranceبأربع قدرات ىي :الطالقة ،المرونة األصالة
والتفاصيؿ.

أ .الطالقة :يشير تورانس ) )1966عند تعريفو لمتالميذ ذوي الطالقة بأنيـ يستدعوف أفكارىـ
مف نوع جيد( .سميماف وأبو حطب .)10 ،1973 ،ويعرفيا  )1965) Gilfordبسيولة استدعاء الفرد

لممعمومات المخزونة في ذاكرتو كمما احتاج إلييا في المواقؼ المختمفة ).درويش)80 ،1983،

وقد توصؿ إلى استخالص أربعة عوامؿ لمطالقة وىي :الطالقة المفظية طالقة التداعي طالقة األفكار

الطالقة التعبيرية( .سرج)113 ،2009 ،

ب .المرونة :وتعني قدرة الفرد عمى التفكير في أكثر مف اتجاه ،كما تعني قدرة الفرد عمى التغير بسيولة
مف موقؼ إلى آخر :كأف يتحوؿ الشخص عند حؿ مسألة رياضية إلى طريقة أخرى تعتمد عمى تفكير

جديد وخطوات جديدة) .عبد اهلل )64 ،1985،

ج .األصالة :يرى  Torranceأف األصالة تشكؿ األساس في االبتكار وتعتبر الجدة وعدـ الشيوع.
ف اإلسيامات االبتكارية يجب أف تتميز باألصالة أي البعد عف المألوؼ والشائع ،ويصؼ األطفاؿ
ذوي األصالة بأنيـ يفكروف في حموؿ مختمفة عف تمؾ التي تذكرىا كتبيـ المدرسية ،وكثير مف أفكارىـ
وليس كميا تثبت فائدتيا وبعض أفكارىـ تدعو إلى الدىشة بالرغـ مف أنو قد تكوف صحيحة( .سميماف

وأبو حطب)11 ،1973 ،

د .التفاصيل :عرؼ  Torranceالتفاصيؿ بأنيا القدرة عمى وضع تفاصيؿ الخطط أو األفكار( .محمود،
)86 ،1985
الدراسات السابقة:
ونذكر مف بينيا:

 .1دراسة راجح ( :)1998التي ىدفت إلى تصميـ ألعاب تعميمية ضمت ست عشرة لعبة متنوعة لمعرفة
أثر استخداميا في نمو القدرات اإلبداعية (األصالة ،المرونة ،الطالقة) ،والسمات اإلبداعية عند طفؿ

الروضة بالقاىرة ،حيث قسمت عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات ،درست المجموعة األولى برنامج

الروضة المعتاد وبرنامج األلعاب التعميمية بطريقة حرة ،ودرست المجموعة الثانية البرنامجيف تحت إشراؼ

وتوجيو المعممة ،ودرست المجموعة الثالثة بالطريقة المعتادة كمجموعة ضابطة ،تـ تطبيؽ كؿ مف اختبار
التفكير االبتكاري قبميا وبعديا وقائمة السمات اإلبداعية .وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

لصالح المجموعتي ف التجريبيتيف في األصالة والمرونة والطالقة والقدرة العامة عمى التفكير االبتكاري

وأظيرت النتائج أيضا فروقا دالة إحصائيا بيف المجموعتيف التجريبيتيف في السمات االبتكارية لصالح
مجموعة المعب الحر( .أبو النصر)27 ،2004 ،
 .2دراســـة خطـــاب ( :)1994ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعمػػيـ التفكيػػر اإلبػػداعي (الطالقػػة ،المرونػػة ،األصػػالة
التفاصػ ػػيؿ) لتالميػ ػػذ الصػ ػػؼ السػ ػػادس االبتػ ػػدائي بعمػ ػػاف ،وذل ػػؾ باسػ ػػتخداـ برنػ ػػامج تعميمػ ػػي لمقػ ػػرر العمػ ػػوـ

حيث قسػمت عينػة الد ارسػة إلػى مجمػوعتيف :مجموعػة تجريبيػة ،درسػت مػف خػالؿ البرنػامج ،أمػا المجموعػة

الضػابطة فدرسػت بالطريقػة المعتػادة .وتػـ تطبيػؽ اختبػار Torranceلمتفكيػر االبتكػاري المفظػي والشػكمي
قبميػ ػػا وبعػ ػػديا ،وأظيػ ػػرت النتػ ػػائج تفػ ػػوؽ المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة فػ ػػي قػ ػػدرات التفكيػ ػػر اإلبػ ػػداعي( .المجػ ػػادي،

)69،2001

. .3دراســــة  :)1995( Bachmannالتػ ػػي ىػ ػػدفت إلػ ػػى تنميػ ػػة قػ ػػدرات التفكيػ ػػر اإلبػ ػػداعي لػ ػػدى مجموعػ ػػة
مػػف األطفػػاؿ ،تتػراوح أعمػػارىـ بػػيف السادسػػة والثامنػػة ،باسػػتخداـ ألعػػاب الحاسػػب اآللػػي ،حيػػث قسػػمت عينػػة

الد ارسػػة إلػػى مجمػػوعتيف تجريبيػػة وضػػابطة ،دربػػت المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى ممارسػػة أربعػػة أن ػواع مختمفػػة
مف ألعاب الحاسب اآللي ،وعند المقارنة بيف المجموعتيف ،اتضح أف المجموعة التجريبية تفوقػت إحصػائيا
ف ػػي أبع ػػاد التفكي ػػر اإلب ػػداعي (األص ػػالة ،المرون ػػة ،الطالق ػػة) عم ػػى المجموع ػػة الض ػػابطة ،وكان ػػت درج ػػات
األصالة في التفكير اإلبداعي ىي األعمى بيف درجات التفكير اإلبداعي ( .موسى)213 ،2004 ،

 .4دراســة  :)1999( Alterأجريػػت الد ارسػػة عمػػى عػػدد مػػف األطفػػاؿ طمػػب مػػنيـ تنفيػػذ أشػػكاؿ وتصػػنيفات
مف المعب البالستيكية غيػر األشػكاؿ المرسػومة عمػى كرتػوف ،وأوضػحت حػدوث نمػو فػي التفكيػر اإلبػداعي
لؤلطفاؿ مف خالؿ وجود اختالؼ بػيف األطفػاؿ فػي تنفيػذ األشػكاؿ والتصػنيفات المبتكػرة مػف غيػر األشػكاؿ

المرسومة عمى كرتوف المعب ( .الحارثي)21 ،2001 ،
التعميق عمى الدراسات السابقة:
بو

يتض ػػح مػػػف خ ػػالؿ اطالعنػ ػػا عم ػػى مػ ػػا توصػ ػػمت إلي ػػو الد ارسػ ػػات الس ػػابقة م ػػف نت ػػائج ومػ ػػا خرجػػػت

مف توصيات حوؿ التفكير االبتكاري ،أف جميعيا تؤكد عمى:

 -أىمية االعتناء باألطفاؿ في المراحؿ األولى مف حيػاتيـ ،وخصوصػا فػي مرحمػة التحضػيري ومػنحيـ

الرعاية والعناية الالزمتيف مف أجؿ دفعيـ لتنمية تفكيرىـ ،وجمب اىتماميـ لكؿ ما يحيط بيـ.

 -أىميػػة اسػػتخداـ المعػػب لتنميػػة التفكيػػر االبتكػػاري لػػدى األطفػػاؿ ،حيػػث قػػاـ العديػػد مػػنيـ ببنػػاء ب ػرامج

تدريبية لتنمية التفكير االبتكاري باعتماد األلعاب منيجا ليا ،كما نصح الػبعض اآلخػر بمواكبػة التكنولوجيػا

الحديثػػة وضػػرورة اسػػتخداـ تقنيػػات ووسػػائؿ فػػي سػػبيؿ تنميػػة التفكيػػر االبتكػػاري لعينػػاتيـ كاسػػتخداـ أنظمػػة
الفيديو ،األلعاب االلكترونية ،الصور واألشكاؿ.

 -جاءت نتائج الدراسات لتؤكد أىمية استخداـ تمؾ الوسائؿ في تقديـ تدريب عقمي تكوف نتائجو أفضؿ

عمى الطفؿ.

 ضرورة أف تكوف المعمومات المقدمة إلى المتعمميف متناسبة مع نوعية الفعالية وىدؼ البرنامج ألجػؿأف تكوف لتمؾ المعمومات دور كبير في التعمـ.

إجراءات الدراسة الميدانية
 .1منيج الدراسة:
تـ في الدراسة الحالية االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يقوـ عمى الوصؼ والتحميؿ
والمقارنة ،كما يعرؼ " بأنو طريقة مف طرؽ التحميؿ والتفسير بشكؿ عممي ،لموصوؿ إلى أغراض محددة

لوضعية اجتماعية معينة ،أو ىو طريقة لوصؼ الظاىرة المدروسة وتصويرىا كميا عف طريؽ جمع

معمومات مقننة عف المشكمة وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة الدقيقة" (شروخ)147،2003 ،
 .2عينة الدراسة:

اشػػتممت عينػػة البحػػث عمػػى  125تمميػػذا وتمميػػذة مػػف تالميػػذ التعمػػيـ التحضػػيري ،و 60طفػػال وطفمػػة

تراوح ػػت أعم ػػارىـ ب ػػيف  5س ػػنوات –  5س ػػنوات و 3أش ػػير ،غي ػػر ممتحق ػػيف ب ػػالتعميـ التحض ػػيري ف ػػي الس ػػف
القانونيػة لاللتحػػاؽ بػالتعميـ التحضػػيري ،وقامػت الباحثتػػاف بتطبيػػؽ اختبػار (جودنػػوؼ) لرسػـ الرجػػؿ لضػػبط

مسػػتوى الػػذكاء .وبنػػاء عميػػو توصػػمت الباحثتػػاف لممجمػػوعتيف المتكافئػػة مػػف حيػػث الػػذكاء وكانػػت كالتػػالي:

مجموعة الممتحقيف بالتعميـ التحضيري :وتضـ  125تمميذا ( 64ذكرا 61 ،أنثى) .لعاـ .2011/2010
 .3أدوات الدراسة:

وتتحدد في اآلتي:

 اختبار الذكاء رسم رجل (لجودنوف) :اليدؼ منو في الدراسة الحالية ىو ضبط درجة ذكاء لدى أفرادعينة البحث ،لتحقيؽ تكافؤ المجموعتيف والمتمثمة في الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري.

 -قياس المستوى التعميمي لموالدين :تحديد المستوى التعميمي لموالديف مف خالؿ سؤاؿ مباشر أجاب

عميو أولياء أفراد العينة.

 اختبار  P. Torranceلمتفكير االبتكاري (األداء والحركة) ألطفال ما قبل المدرسة:صمـ ىذا المقياس مف طرؼ العالـ  Torranceالذي يقيس التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ

بيف  8 -3سنوات ،حيث تتكوف األدوات المطموبة في ىذا االختبار مف أكواب الورؽ ،سمة ميمالت

والتي عادة ما تكوف متوفرة في المدارس االبتدائية ،ويجب أف يطبؽ فرديا بزمف يستغرؽ

مف  30إلى  45دقيقة.
وينقسـ إلى جزأيف ىما:

الجزء األول :يتضمف المعمومات الشخصية عف التمميذ منيا:
أ .تاريخ إجراء الفحص الذي يبيف مدة إجراء الدراسة.

ب .اسـ المدرسة التي يدرس فييا التمميذ حاليا لتحديد اإلطار المكاني لمدراسة.

ج .جنس التمميذ الذي يمثؿ اإلطار الجوىري الذي يقوـ عميو المتغير التابع التفكير االبتكاري
قيد الدراسة.

الجزء الثاني :ويتضمف أربع أنشطة ،اعتقد  Torranceأنيا جوانب ألىـ الطرؽ التي يستخدـ فييا األطفاؿ
الصغار قدرات تفكيرىـ وتتمثؿ األنشطة األربعة في التالي:

 -النشاط األول (كم عدد الطرق؟) :صمـ ىذا النشاط لكي يمثؿ قدرة األطفاؿ إلنتاج طرؽ مترادفة

لمحركة – لالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر -ويمكف اعتبار كؿ مف االستجابة المفظية والحركية المترابطة
استجابة مقبولة.

 النشاط الثاني (ىل تستطيع الحركة مثل..؟) :تـ تصميـ ىذا النشاط لكي يمثؿ قدرة الطفؿ عمى التخيؿوتمثيؿ أدوار ليست معتادة ،وىذا النشاط يتيح لنا ستة مواقؼ ،أربعة منيـ تسأؿ الطفؿ أف يتظاىر

بأنو مثؿ الحيواف ما ،إما أرنب أو سمكة أو ثعباف أو شيء آخر مثؿ الشجرة مثال ،أما الموقفيف اآلخريف
فيضعاف الطفؿ في أدوار تنتمي إلى مواقؼ أخرى مف مثؿ قيادة سيارة ،أو دفع شيء ما.

 النشاط الثالث (ما ىي الطرق األخرى...؟) :يتمثؿ في مقدرة األطفاؿ عمى محاولة إنتاج عدد كبيرمف المترادفات لوضع كوب مف الورؽ في سمة الميمالت ،أو بواسطة الطرؽ غير العادية لمقياـ بذلؾ

وسيكوف دليال لمتفكير االبتكاري التمقائي لمطفؿ.

 النشاط الرابع (ماذا يمكن أن نفعل؟) :في ىذا النشاط يستخدـ األطفاؿ أكواب العصير المصنوعةمف الورؽ استخداما غير عادي ،ويشبو ىذا النشاط االستخدامات االبتكارية التي تستخدـ بالنسبة لؤلطفاؿ
الكبار والراشديف.

تقدير الدرجات والتصحيح ألنشطة اختبار  Torranceلمتفكير االبتكاري والبعد الذي تقيسو:
ويمثمو الجدوؿ التالي:
جدول ( )1أنشطة اختبار  Torranceلمتفكير االبتكاري والبعد الذي تقيسو
األنشطة

النشاط األول
النشاط الثاني
النشاط الثالث
النشاط الرابع

الطالقة

األصالة

التخيل

*
*
*
*

*
*

تكييف أداة القياس :مع توفر اختبػار  Torranceلمتفكيػر االبتكػاري ،قمنػا بتكييػؼ االختبػار بإدمػاج أشػكاؿ
المعب التي يضميا منياج التربية التحضيرية ضمف أنشطة االختبار األصمية.

الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة :واعتمدنا عمى دراسة كؿ مف:

 .1صدق األداة :وتـ حسابو بواسطة ثالث طرؽ:

أ .صــدق التناســق الــداخمي :وذلػػؾ عػػف طريػػؽ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد
االختبار الثالثة ،وبيف الدرجة الكمية لالختبار التي تعتبر كمحؾ لمصدؽ ،وىذا حسب الجدوؿ التالي:

جدول ( )2معامالت االرتباط بين أبعاد االختبار والدرجة الكمية لالختبار
معامالت االرتباط
تصحيح معامل االرتباط

معامل االرتباط
أبعاد االختبار
األصالة

*0.559

0.71

التخيل

*0.800

0.88

الطالقة

*0.606

0.75

*داؿ احصائيا عند 0.05

حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد االختبػػار الثالثػػة والدرجػػة الكميػػة لالختبػػار وبػػيف

درجات األنشطة األربعة لالختبار ،و يمثمو الجدوؿ التالي:

جدول ( )3معامالت االرتباط بين أبعاد االختبار واألنشطة األربعة
النشاط

النشاط 3

النشاط 4

النشاط 1

الطالقة

**0.81

**0.80

**0.75

األصالة

**0.87

**0.71

**0.78

األبعاد

*داؿ احصائيا عند 0.05

النشاط 2

** داؿ احصائيا عند 0.01

ب .طريقة صدق التمييز(المقارنة الطرفيـة) :تعتمػد ىػذه الطريقػة عمػى مقارنػة متوسػطات درجػات األقويػاء
بمتوسػػطات درجػػات الضػػعفاء ،ثػػـ حسػػاب داللػػة الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات ،ولمػػا تصػػبح لتمػػؾ الفػػروؽ داللػػة
إحصائية واضحة نسػتطيع أف نقػرر أف االختبػار يميػز بػيف األقويػاء والضػعفاء فػي الميػزاف ،وبػذلؾ نطمػئف

إلى صدقو ،حيث قمنا بتحديد المجمػوعتيف الطػرفيتيف (الربيػع األعمػى  % 33واألدنػى  )% 33مػف العينػة

االسػػتطالعية  28فكػػاف  9مفحوصػػيف لكػػؿ مجموعػػة ومػػف ثػػـ تطبيػػؽ اختبػػار (ت) لمفػػرؽ بػػيف متوسػػطييما
حسب ما يظيره الجدوؿ التالي:
جدول ( )4نتائج صدق المقارنة الطرفية(صدق التمييز) لقياس صدق االختبار المكيف
البعذ
الطالقة
المرونة
األصالة
الذرجة الكلية
*داؿ عند 0.05

المجموعات الطرفية

الوسط الحسابً

االنحراف
المعياري

الربيع األعلى
الربيع األدنى
الربيع األعلى
الربيع األدنى
الربيع األعلى
الربيع األدنى
الربيع األعلى

18.22
6.33
26.66
6.88
9.33
0.88
34.4

2.48
2.78
6.74
2.66
1.41
0.92
6.86

الربيع األدنى

86

6.07

قيمة(ت)
المحسوبة

قيمة SIG

*9.55

0.00

*8.18

0.00

*14.97

0.00

*3.47

0.00

ج .الصدق التالزمي :تـ تبني الصدؽ التالزمي بحساب معامؿ ارتباط (بيرسوف) بيف نتائج االختباريف
(االختبار المكيؼ واالختبار األصمي) فجاءت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
جدول ( )5نتائج صدق االختبار بطريقة الصدق التالزمي
معامل االرتباط

تصحيح معامل االرتباط

التفكير االبتكاري

0.97

**0.98

الطالقة

0.96

**0.96

التخيل

0.93

**0.96

األصالة

0.86

**0.92

**داؿ عند 0.01

تظير النتائج في الجدوؿ ما يدؿ عمى أف لالختبار المكيؼ داللة صدؽ عالية ما يطمئف

عمى االعتماد عميو في دراسات الحقة.

 .2ثبات األداة :تـ تبني طريقة إعادة االختبار لمتحقؽ مف ثبات االختبار المكيؼ ،والتي تدؿ
عمى استقرار االختبار عبر الزمف ،ويتـ ذلؾ بتطبيؽ المقياس عمى عينة مف األشخاص ويعاد التطبيؽ

عمى األشخاص ذاتيـ بعد فترة زمنية ليست بالطويمة جدا وال بالقصيرة جدا ،وعمى ىذا قمنا بإعادة

االختبار بفاصؿ زمني مدتو خمسة عشر(  )15يوما ،عمى العينة االستطالعية المكونة مف  28تمميذا
وتمميذة ،وتـ حساب معامؿ ارتباط (بيرسوف) بيف نتائج التطبيقيف ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول ( )6معامالت االرتباط بين درجات التطبيقين األول والثاني
معامل الثبات

تصحيح معامل الثبات

األبعاد
األصالة

0.97

**0.98

التخيل

0.96

**0.97

الطالقة

0.97

**0.98

االختبار ككل

0.993

**0.999

**داؿ عند 0.01

وعميو يمكف القوؿ بأف اختبار  Torranceلمتفكير االبتكاري المكيؼ ليذه الدراسة يتمتع بقدر

مف االستقرار في نتائجو حيث يمكف تطبيقو كأداة قياس في دراستنا الحالية.
إجراءات التطبيق:
وتمت حسب الخطوات التالية:

أ  .طمب أسماء التالميذ المسجميف في قوائـ التحضيري الذيف لـ يمتحقوا بالمدرسة بسبب عدد مقاعد قسـ
التحضيري المضبوطة ب ػ ػ ػ 25تمميذ.

ب  .توزيع البطاقات التي تحمؿ البيانات الشخصية لكؿ تمميذ (االسـ والمقب ،المستوى التعميمي
لموالديف)عمى التالميذ.

جػ  .القياـ بنشاطات لمتالميذ متمثمة في سرد قصة وتقديـ تمثيمية مف أجؿ كسب ثقة التالميذ وزرع بوادر
األلفة بينيـ تحضي ار لمعمؿ معيـ دوف حضور المعممة وىذا طيمة أياـ تطبيؽ االختبار.

دػ .وضع الرسومات وكراسات االختبار في حافظات  Portfelioسجؿ عمى كؿ ظرؼ منيا اسـ المدرسة
وعدد الرسومات التي عيف عمييا أسماء التالميذ.

األساليب اإلحصائية:
نظ ار لمتطمبات البحث؛ تـ تحميؿ نتائج الدراسة موضوع البحث باستخداـ برنامج  SPSS 17الحزـ

اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ثـ استخداـ األساليب اإلحصائية والمتمثمة في:

 -المتوسط الحسابي (م) :تـ استخدامو في ىذه الدراسة إليجاد كؿ مف متوسط أعمار أفراد عينة البحث

ومتوسط استجاباتيـ في اختبار التفكير االبتكاري المكيؼ ،حتى نتمكف مف مقارنة القيـ المتوسطة
لمجموعات متغيرات البحث ،وأخي ار متوسط الذكاء في اختبار رسـ الرجؿ (لجودنوؼ).

 االنحراف المعياري :وتـ اعتماده لمعرفة كؿ مف مدى انحراؼ أعمار التالميذ أفراد عينة البحثعف المتوسط الحسابي ليا ،وانحراؼ استجاباتيـ في اختبار التفكير االبتكاري وفي اختبار رسـ الرجؿ
عف القيمة المتوسطة ،ثـ معرفة مدى تشتت كؿ مجموعة حسب متغيرات البحث.

 -تحميل التباين أحادي االتجاه (النسبة الفائية) :تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادي االتجاه ((ANOVA

لممقارنة بيف المجموعتيف – الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري -في التفكير االبتكاري تبعا
لممستوى التعميمي لموالديف ،ومعرفة داللة الفروؽ بينيما.

 االختبار التائي لعينتين مستقمتين ( :)t-testواستخدمناه في حساب كؿ مف صدؽ التمييز ألنشطةاالختبار المكيؼ مف جية ،ولممقارنة بيف المجموعتيف -الممتحقيف وغير الممحقيف بالتعميـ التحضيري-

في التفكير االبتكاري تبعا لمتغير الجنس مف جية أخرى.

 -معامل ارتباط (بيرسون) :استعمؿ في حساب معامؿ ثبات اختبار التفكير االبتكاري (التناسؽ الداخمي

وإليجاد عالقة النشاط بالدرجة الكمية الختبار التفكير االبتكاري المكيؼ.

 -معادلة (سبيرمان -براون) :لتعديؿ معامؿ ارتباط االختبار عند حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار.

 مربع معامل (ايتا)  :u2لتحديد تأثير كؿ مف الجنس والمستوى التعميمي لموالديف كمتغيريف مستقميففي المتغير التابع الذي ىو :التفكير االبتكاري لعينة البحث.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

 -1نتائج الفرضية العامة:

والتي تنص عمى أنو " :يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مجموعة الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ

التحضيري في التفكير االبتكاري".

تـ استخداـ اختبار(ت) لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطي مجموع درجات أفراد عينة البحث

الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في اختبار (تورانس) لمتفكير االبتكاري المكيؼ ،ويعرض
الجدوؿ أدناه الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الدرجات الكمية لمتفكير

االبتكاري وأبعاده الفرعية كما يمي:

جدول ( )7نتائج الفروق بين درجات الممتحقين وغير الممتحقين
بالتعميم التحضيري في التفكير االبتكاري

التفكير االبتكاري
والمجموعة

الممتحقين بالتعميم

غير الممتحقين بالتعميم

التحضيري= 125

التحضيري =66

م

ع

م

ع

قيمة ت
المحسوبة

SIG

الطالقة

8.44

4.76

5.01

3.13

*5.82

0.00

التخيل

15.25

15.25

12.05

4.33

*3.97

0.00

األصالة

9.43

7.50

5.58

4.58

* 4.29

0.00

التفكير االبتكاري

33.41

13.10

22.56

8.06

*5.92

0.00

* دالة إحصائيا عند 0.05

تبيف النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ ( )07الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف الممتحقيف
وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري بوجو عاـ وأبعاده الفرعية ،فجاءت

النتائج لتوضح:

 أف قيمة (ت) الدرجة الكمية = ،5.92وقيمة (ت) في ىذه الحالة دالة إحصائياً. (ت) األصالة = ،4.29وعميو فقيمة (ت) في ىذه الحالة دالة إحصائياً.( -ت) التخيؿ = ،3.97وعميو فقيمة ت في ىذه الحالة دالة إحصائياً.

( -ت) الطالقة = ،5.82وعميو فقيمة (ت) في ىذه الحالة دالة إحصائياً.

مف خالؿ ما سبؽ مف نتائج؛ فإف اختبار (ت) يسفر عف صحة فرض البحث ،حيث تبيف وجود

تأثير جوىري لمتعميـ التحضيري عمى تنمية التفكير االبتكاري ،مما يعني وجود فروؽ دالة إحصائياً
بيف أفراد المجموعتيف الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري ،وبناء
عمى متوسطات درجات تالميذ عينة البحث المدونة في الجدوؿ يتضح أف ىذه الفروؽ الجوىرية جاءت

لصالح التالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري؛ مما يدؿ عمى أف التالميذ الممتحقيف بالتربية التحضيرية

ابتكار مف غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري.
ا
ىـ أكثر

ويمكف إرجاع النتيجة التي توصمنا إلييا إلى التأثير اإليجابي لبرنامج التربية التحضيرية ،وما يحويو
مف أنشطة وألعاب وخبرات ومواقؼ تربوية واجتماعية قائمة عمى حؿ المشكالت وتعمؿ كميا لتسمح

لمطفؿ بابتكار الشخصيات والمواقؼ بطريقة غير مألوفة والتعبير عنيا بطالقة.

ومف خالؿ التقرب مف معممات لمتربية التحضيرية بالمدارس االبتدائية بمدينة غميزاف ،وسؤاؿ عشرة

( )10منيف عف منياج التربية التحضيرية ،استخمصنا أف  % 80مف منياج التربية التحضيرية مبني
عمى المعب ،وىو ما تؤكده المادة ( )39مف الجريدة الرسمية( )2008والتي تنص عمى أف أىداؼ
التربية التحضيرية تتمثؿ في:

أ .العمؿ عمى تفتح شخصية األطفاؿ بفضؿ أنشطة المعب التربوي.

ب .توعيتيـ بكيانيـ الجسمي السيما بإكسابيـ عف طريؽ المعب ميارات حسية وحركية
غرس العادات الحسنة لدييـ بتدريبيـ عمى الحياة الجماعية.

ج .تطوير ممارستيـ المغوية مف خالؿ وضعيات التواصؿ المنبثقة عف النشاطات المقترحة
مف المعب.

د .إكسابيـ

العناصر

األولى

لمقراءة

والكتابة والحساب

مف

خالؿ

نشاطات

مشوقة

وألعاب مناسبة.

كؿ ىذه الحقائؽ تبيف أف سبب وجود فروؽ بيف مجموعتي عينتي البحث الحالي تعود إلى أىمية
أنشطة المعب التي يضميا منياج التربية التحضيرية ،وبناء عمى ذلؾ قمنا بمناقشة الفرضية انطالقا

مف فاعمية أنشطة المعب في تنمية التفكير االبتكاري مف خالؿ ما أظيرتو النتائج التي توصؿ إلييا أشرؼ

عبد القادر( )1992في دراستو التي كشفت ما ألىمية المشاركة الوجدانية وتقبؿ المربي لتالميذه ،إضافة
إلى أىمية العالقات اإلنسانية الطيبة داخؿ الفصؿ في الروضة مف تنمية التفكير االبتكاري لدى التالميذ

حيث توصؿ إلى وجود فروؽ في القدرة عمى التفكير االبتكاري بيف تالميذ الروضة وأطفاؿ
في سف الروضة ممف لـ يتمقوا أي تعميـ لصالح تالميذ الروضة( .بدراف)89 ،2000 ،

كما أكدت االتجاىات المعاصرة في تربية أطفاؿ ما قبؿ المدرسة عمى أىمية تعريض الطفؿ

لممثيرات الحسية المختمفة ،واكسابو لمفاىيـ المناسبة بما يساعده عمى المحاؽ بالتطور العممي المعاصر
حتى ال نيدر الكثير مف طاقاتو وقدراتو العقمية ،وحتى ال نفقده لعديد مف الخبرات قبؿ أف يصبح في سف

المدرسة ،فالطفؿ في ىذه المرحمة كثير األسئمة ،محب لالستطالع والبحث والتجريب ،لذا يجب استغالؿ
ىذه المرحمة بما قد يكسبو الكثير مف القدرات المعرفية( .المجادي)81، 2001 ،

ويمكف تبرير االختالؼ في التفكير االبتكاري وقدراتو الثالثة (الطالقة ،األصالة ،والتخيؿ)

إلى طبيعة برنامج التربية التحضيرية وما يتضمنو مف أنشطة تدريبية متنوعة وممتعة ،وتجييز البيئة-
قسـ التعميـ التحضيري -باألدوات الالزمة لؤلنشطة التدريبية وما يثرييا ،ثـ إلى تنوع أنشطة المعب خالؿ

األسبوع الواحد ،ب اإلضافة إلى تنوع األدوات المستخدمة في كؿ نشاط ،الذي يعد بمثابة دافع لؤلطفاؿ

ألجؿ اكتشاؼ البيئة المحيطة بيـ مف خالؿ ما يتـ استخدامو مف أدوات ،مف مقص ،وصمغ ،وألواف
وأوراؽ ،ومكعبات ،فيكوف لمتمميذ حرية االستعماؿ ،فالبيئة المدرسية تعتبر غنية بالمثيرات وأنشطة البرنامج

تيدؼ إلى تنمية قدرات التالميذ .كما تعد الفترة الزمنية لتطبيؽ منياج التربية التحضيرية وتعامؿ األطفاؿ
مع المثيرات كافية الستثارة التفكير االبتكاري لدييـ ،وىذا يعطي التالميذ الوقت الستكشاؼ األشياء

وترتيبيا وتصنيؼ األدوات أوالً ،ثـ التفاعؿ معيا

أدائياً ،ومف ثـ ابتكار أشياء جديدة خاصة

بيـ ،وبعكس مجموعة غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري التي لـ يخضع أفرادىا

لبرنامج

التربية

التحضيرية وما يتضمنو مف أنشطة ،وبقائيـ في بيئة قد تفتقر غالبا لتمؾ المثيرات واألنشطة

التي مف شأنيا تنمية التفكير االبتكاري لدييـ( .عشوي)42 ،2000 ،

 .2نتائج الفرضية الفرعية األولى:

والتي تنص عمى أنو "يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف الذكور الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ

التحضيري في التفكير االبتكاري لصالح الذكور الممتحقيف بالتعميـ التحضيري".

تـ استخداـ اختبار (ت) لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطي مجموع درجات الذكور الممتحقيف

وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في اختبار  Torranceلمتفكير االبتكاري المكيؼ ،يعرض الجدوؿ أدناه
الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الدرجات الكمية لمتفكير االبتكاري

وأبعاده الفرعية كما يمي:
جدول ( )8نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يبين متوسطات
ذكور المجموعتين في التفكير االبتكاري.
المجموعة
األبعاد

الذكور الممتحقين بالتعميم
التحضيري =64

الذكور غير الممتحقين

بالتعميم التحضيري = 32

م

ع

م

ع

قيمة ت

المحسوبة

SIG

التخيل

15.32

5.88

11.90

4.15

*3.29

0.001

األصالة

10.40

7.88

6.06

4.67

*3.37

0.005

الطالقة

9.06

5.15

5.78

3.29

*3.77

0.00

االختبار ككل

35.06

14.21

23.68

7.43

*5.14

0.00

* داؿ إحصائيا عند 0.05

جاءت النتائج كما يمي:

 -قيمة (ت) لمتفكير االبتكاري =  ،5.14وعميو فقيمة (ت) في ىذه الحالة دالة إحصائياً.

 -قيمة (ت) لؤلبعاد (األصالة = ،3.37التخيؿ=  ،3.29الطالقة= )3.77؛ وعميو فقيمة (ت) في ىذه

الحالة دالة إحصائياً.

ويمكف إرجاع ىذا الفرؽ الداؿ بيف الذكور الممتحقيف وغير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري

إلى استفادة الذكور الممتحقيف بالتعميـ التحضيري مف منياج التربية التحضيرية مف جية ،عمى عكس
الذكور غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري ،ويعود ذلؾ مف جية أخرى إلى طبيعة برنامج التربية

التحضيرية وما توفر ليـ مف مناخ مالئـ سمح ليـ بنمو االبتكار لدييـ .كما أف ما يستفيد منو الذكور
الممتحقيف بالتعميـ التحضيري مف خبرات ومواقؼ تربوية واجتماعية يضميا منياج التربية التحضيرية

تسمح بابتكار مواقؼ بطريقة غير مألوفة والتعبير عنيا بطالقة ،خصوصا أف تنميتيا تواكبت ومرحمة

الطفولة التي يعيشونيا والتي تعتبر األنسب لذلؾ.

 .3نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

والتي تنص عمى أنو "يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف اإلناث الممتحقات وغير الممتحقات بالتعميـ

التحضيري في التفكير االبتكاري".

ولمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات؛ عمدنا إلى استخداـ اختبار (ت) لدرجات أفراد عينة البحث

اإلناث الممتحقات وغير الممتحقات بالتعميـ التحضيري في األبعاد الثالثة الختبار  Torranceلمتفكير

االبتكاري المكيؼ لمبحث الحالي ،فكانت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:

جدول ( )9نتائج الفروق بين متوسطات إناث المجموعتين في التفكير االبتكاري
المجموعة
األبعاد

اإلناث الممتحقات بالتعميم
التحضيري =61

اإلناث غير الممتحقات

بالتعميم التحضيري = 28

م

ع

م

ع

قيمة ت

المحسوبة

SIG

التخيل

15.18

5.05

12.21

4.59

*2.64

0.010

األصالة

8.40

7.01

5.03

4.50

*2.72

0.008

الطالقة

7.78

4.27

4.14

2.73

*4.84

0.00

االختبار ككل

31.68

11.70

21.28

8.68

*4.19

0.00

* داؿ إحصائيا عند 0.05

تبيف النتائج المبوبة في الجدوؿ ( )9الفروؽ بيف متوسطات درجات إناث المجموعتيف في التفكير
االبتكاري ،فبمغ متوسط درجات اإلناث الممتحقات بالتعميـ التحضيري  31.68بانحراؼ معياري قدره
 ،11.70مقابؿ متوسط درجات اإلناث غير الممتحقات بالتعميـ التحضيري الذي قدر بػ  21.28بانحراؼ

معياري قدر ب ػ ،8.68ما يدؿ عمى أف مجموعة اإلناث الممتحقات بالتعميـ التحضيري أكثر تشتتا وبمتوسط
أكبر مف اإلناث غير الممتحقات األقؿ تشتتا .كما جاءت قيمة (ت) لمتفكير االبتكاري = 4.19وبالتالي

فاف قيمة (ت) دالة إحصائياً عند مستوى الداللة .0.05

ويمكف تفسير ىذا الفرؽ الداؿ بيف اإلناث الممتحقات وغير الممتحقات بالتعميـ التحضيري

بالتأثير االيجابي لبرنامج التربية التحضيرية والى ما يتصؼ بو مف خبرات ومواقؼ تربوية واجتماعية
تسمح لمتمميذ بابتكار مواقؼ بطريقة غير مألوفة ،والتعبير عنيا بطالقة ،والتواصؿ بيف المعممة والتالميذ

وتشجيع المعممة لمسموؾ االبتكاري لدييـ .مع توفر فرصة قياـ اإلناث الممتحقات بالتعميـ التحضيري

بأنشطة تربوية ىادفة يضميا المناىج باعتماد أسموب المعب في التعميـ ،والذي يعد أسموباً فاعالً وممتعاً

بالنسبة ليف وليس لمتسمية فقط؛ ألنو يتعدى ذلؾ إلى تعمميف أشياء كثيرة وجديدة ،ويساىـ في تنمية
وتطوير إمكانياتيف واستعداداتيف مما يقودىف إلى التفكير االبتكاري.
 .4نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
والتي تنص عمى أنو "يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف مجموعة التالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري

في التفكير االبتكاري تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور".

ولمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات؛ قمنا باستخداـ اختبار (ت) لداللة الفروؽ بيف المتوسطات

لدرجات تالميذ عينة البحث الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري وأبعاده الفرعية لمبحث
الحالي حسب متغير الجنس ،فكانت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
جدول ( )16نتائج الفروق بين متوسطات التالميذ الممتحقين بالتعميم التحضيري
في التفكير االبتكاري حسب متغير الجنس.
الممتحقين بالتعميم التحضيري
ذكور =64

قيمة ت

إناث = 61

م

ع

م

ع

المحسوبة

SIG

الداللة عند
6.65

التخيل

15.32

5.88

15.18

5.05

0.15

0.88

غ.دالة

األصالة

10.40

7.88

8.40

7.01

1.49

0.13

غ.دالة

الطالقة

9.06

5.15

7.78

4.27

1.50

0.13

غ.دالة

التفكير االبتكاري

35,06

14.21

31,68

11.70

1.445

0.15

غ.دالة

تبيف النتائج المبوبة في ىذا الجدوؿ الفروؽ بيف متوسطات درجات مجموعة التالميذ الممتحقيف

ذكر ىو 35.06
بالتربية التحضيرية في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري ،فكاف متوسط درجات  64ا

بانحراؼ معياري قدره  ،14.21بخطأ معياري قدر بػ  ،1.77مقابؿ متوسط درجات مجموع  61أنثى الذي
قدر بػ  31.68بانحراؼ معياري قدر  ،11.70بخطأ معياري قدر بػ  ، 1.49ما يدؿ عمى أف مجموعة

الذكور جاءت أكثر تشتتا وبمتوسط أكبر مف مجموعة اإلناث واألقؿ تشتتا.

كما قمنا بحساب قيمة (ت) لمعرفة داللة ىذه الفروؽ في المتوسطات بيف التالميذ الممتحقيف

بالتعميـ التحضيري ( الذكور واإلناث) في درجاتيـ في اختبار التفكير االبتكاري بوجو عاـ وأبعاده الفرعية

فجاءت قيـ (ت) لمتفكير االبتكاري = 1.445وبالتالي فاف قيمة (ت) غير دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة .0.05

مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف الذكور واإلناث في التفكير االبتكاري بوجو عاـ بالنسبة

لمتالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري.

وقد تبيف مف خالؿ استقراء البحوث والدراسات التطبيقية السابقة التي أجريت لمكشؼ

عف الفروؽ بيف الجنسيف ،أف نتائج الدراسة الحالية جاءت متفقة مع نتائج عدد ميـ مف الدراسات
التي أقرت بعدـ وجود فروؽ جوىرية بيف الجنسيف في التفكير االبتكاري؛ نذكر منيا نتائج دراسات

كؿ مف  )1977( ""Johnsonالتي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث المعاقيف سمعياً
في التفكير االبتكاري ،والنجار ( )1998التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف البنيف
والبنات في المجموعة التجريبية في نمو (الطالقة ،والمرونة ،واألصالة) بعد تطبيؽ البرنامج عمييـ.

وكذلؾ دراسة بدراف( ،)39 ،2000والمناصير ( )2004التي أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف الذكور

واإلناث المعاقيف سمعيا في ميارات التفكير االبتكاري( .أبو النصر ،)14 ،2004 ،ثـ نتائج دراسة

( )1987( kunduفي :الزايدي)31 ،2009 ،حوؿ عالقة االبتكار ببعض متغيرات الشخصية لدى
طالب المرحمة الثانوية؛ والتي افترض فييا وجود فرؽ بيف الجنسيف في التفكير االبتكاري ،وشممت

الدراسة  252مف طالب المرحمة الثانوية مف مدينة نيو دليي مف الجنسيف ،واستخدـ فييا مقياس
 Torranceلمتفكير االبتكاري؛ وأظيرت النتائج عدـ اختالؼ الذكور واإلناث عمى اختبارات التفكير

االبتكاري.

بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف ( )1970( Kaltsounisفي :الحسف،1994 ،

 )40التي أظيرت تفوؽ اإلناث عمى الذكور في الطالقة والمرونة والتفاصيؿ .ونتائج موسى ()1992
التي كشفت عف تفوؽ الذكور في الطالقة ،وعبد المعطي ( )2000التي أظيرت وجود فروؽ

بيف الذكور واإلناث فيما يتعمؽ بكؿ قدرة مف قدرات التفكير االبتكاري( .الصولي)65 ،2003 ،

وبناء عمى ذلؾ؛ نرجع عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في التفكير االبتكاري في دراستنا إلى خضوع

اإلناث والذكور إلى نفس البرنامج – برنامج التربية التحضيرية – والى نفس األنشطة واتباعيما نظاما

تعميميا موحدا .كما أف اشتراكيما عمى حد سواء في األداء وتجانسيما مف حيث متغير العمر و المستوى
التعميمي لؤلسر أدى إلى انعداـ الفروؽ بينيما في التفكير االبتكاري .باإلضافة إلى عدـ تضمف المنياج
ألنشطة أو مواقؼ أو أدوات أو مثيرات ذات ارتباط أو صمة بجنس معيف ،فيي أنشطة مناسبة وذات

طبيعة عامة ،وبعيدة كؿ البعد عف وجود

تنميط في وضع واستخداـ أدواتيا التي تناسب وتساوي

بيف اىتمامات كال الجنسيف؛ مثؿ (المقص ،والصمغ ،واأللواف ،)...وبالتالي؛ فإنو يتوقع أال تؤدي

ىذه األنشطة إلى تباينات في العمميات العقمية أو في ميارات التفكير التي يمتمكيا ىؤالء األطفاؿ.

كما أف كيفية تقديـ األنشطة التي يتضمنيا ىذا المنياج تمت بنفس األسموب لمجنسيف ،مما أدى

أيضا إلى عدـ اختالؼ أدائيما باختالؼ جنس أي واحد منيما .ويمكف إرجاع ذلؾ أيضا إلى خصائص
ىذه المرحمة التي ال توجد فييا فروؽ بيف الذكور واإلناث مف جية ،ومف جية أخرى فإنو يمكف إرجاع

ذلؾ إلى أف ذكور واناث عينتنا ينتموف إلى مجتمع واحد لو تقاليده ومفاىيمو ،وعاداتو التي يمكنيا

أف تؤثر سمباً أو إيجاباً عمى نمط التفكير لدى أفراده  ،باإلضافة إلى ذلؾ كمو ،فإف تفتح المجتمع واتاحتو
فرصا متكافئة ومتساوية في التعميـ والمعاممة ،و توفيره نفس الوسائؿ واإلمكانات لكمي الجنسيف؛ نعتبره
دعوة وتشجيعا عمى االبتكار لكؿ أفراده دوف استثناء في أي مجاؿ مف المجاالت.

وىكذا تأتي نتائجنا متفقة مع نتائج دراسات كؿ مف  )1981( Pepler-Rossوسناء محمد نصر

وأحمد البيي السيد ( ،)1984ومحمود عبد الحكيـ منسي ( )1981فيما يتعمؽ بقدرات التفكير

االبتكاري ،مف حيث عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الجنسيف في التفكير االبتكاري بوجو عاـ
وقدراتو األربعة( .في :عبد الباقي.)38 ،1989 ،

وىذا ما يوصمنا إلى استخالص أف فكرة البحث في الفروؽ بيف الجنسيف عموما ،ترتبط بعدة

عوامؿ ومتغيرات قد تعطي الغمبة ألي نوع عمى حساب اآلخر ،أوقد تمغي الفروؽ بينيما ،ويعود ذلؾ

إلى طبيعة التركيبة االجتماعية واإلطار الحضاري والثقافي ليذه المجتمعات التي ينتمي إلييا الجنساف

وكذلؾ إلى الفترة الزمنية التي يتـ فييا إجراء البحث وغيرىا مف الظروؼ األخرى.

 .5نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:

والتي تنص عمى أنو "يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف أفراد مجموعة غير الممتحقيف بالتعميـ

التحضيري في التفكير االبتكاري تبعا لمتغير الجنس".

ولمعرفة داللة ىذه الفروؽ في درجات غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري حسب

متغير الجنس ،قمنا بحساب قيمة (ت) ،ونظمت النتائج في الجدوؿ التالي:
جدول ( )11نتائج الفروق بين متوسطات األفراد غير الممتحقين بالتعميم التحضيري
في التفكير االبتكاري حسب متغير الجنس.
غير الممتحقين بالتعميم التحضيري
ذكور =32

قيمة ت

إناث = 28

م

ع

م

ع

المحسوبة

SIG

التخيل

11.96

4.15

12.21

4.59

6.27

6.78

األصالة

6.66

4.67

5.63

4.56

6.86

6.39

الطالقة

5.78

3.29

4.14

2.73

2.67

*6.64

التفكير االبتكاري

23.68

7.43

21.28

8.68

1.15

6.25

* دالة إحصائيا عند 0.05

تبيف النتائج المبوبة في ىذا الجدوؿ الفروؽ بيف متوسطات درجات مجموعة األفراد

غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري ،فجاء متوسط درجات الذكور  32مقد ار
بػ ، 23.68بانحراؼ معياري قدره ،7.43مقابؿ متوسط درجات اإلناث وعددىـ  28فرداً والذي قدر
بػ21.28

بانحراؼ معياري قدره  8.68؛ مما يدؿ أف متوسط تشتت مجموعة الذكور جاء أكبر

مف مجموعة اإلناث .وما تفسره النتائج أف قيمة (ت) لمتفكير االبتكاري = 1.15وعميو فقيمة (ت)

في ىذه الحالة غير دالة إحصائياً.

وذلؾ يعني أف تأثير عامؿ الجنس في متغير التفكير االبتكاري غير داؿ إحصائياً لدى عينة

البحث ،والدليؿ أف قيمة (ت) جاءت غير دالة بوجو عاـ عكس اتجاه فرض البحث ،وبالتالي يتـ قبوؿ
الفرض الصفري لمبحث القائـ عمى عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف الذكور واإلناث في التفكير االبتكاري

بوجو عاـ بالنسبة لمجموعة غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري.

ويرجع عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في التفكير االبتكاري لغير الممتحقيف بالتعميـ
التحضيري حسبنا إلى أنيـ ببساطة غير ممتحقيف بالتعميـ التحضيري وبالتالي عدـ تمقييـ لمنياج التربية

التحضيرية ،باإلضافة إلى أف التفكير االبتكاري سمة ال تتعمؽ بجنس معيف .ويرجع أيضا إلى تجانس

العينة مف حيث السف والمستوى التعميمي لؤلسر مما جعؿ الفروؽ بيف الجنسيف تنعدـ.

كمػا أف انتمػاء ىػؤالء الػذكور واإلنػاث إلػى مجتمػع واحػد يحػوي نمطػا ثقافيػا موحػدا مػف تقاليػد وعػادات

قد يؤثر سمباً أو إيجاباً عمى نمط التفكير لدييـ.
 .6نتائج الفرضية الفرعية الخامسة:

والتي نصت عمى أنو "يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف التالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري

في التفكير االبتكاري تبعا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف".

ويعرض الجدوؿ أدناه الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الدرجات الكمية

لمتفكير االبتكاري كما يمي:

 -1-6الفروق بين التالميذ حسب المستوى التعميمي لألب:
لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات عمدنا إلى استخداـ تحميؿ التبايف أحادي االتجاه لدرجات
تالميذ عينة البحث الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في األبعاد الثالثة الختبار  Torranceلمتفكير االبتكاري

المكيؼ لمبحث الحالي فكانت النتائج موضحة في الجدوؿ التالي:

جدول ( )12نتائج الفروق بين التالميذ الممتحقين بالتعميم التحضيري
في التفكير االبتكاري حسب المستوى التعميمي لألب.

البعد

مصدر التباين
بين المجموعات

التفكير االبتكاري

التخيل

األصالة

الطالقة

مجموع

المربعات
1623.76

د.الحرية
4

داخل المجموعات

26276.66

126

المجموع الكمي

21366.36

124

بين المجموعات

289.637

4

داخل المجموعات

3424.17

126

المجموع الكمي

3713.868

124

بين المجموعات

256.727

4

داخل المجموعات

6737.945

126

المجموع الكمي

6988.672

124

بين المجموعات

56.355

داخل المجموعات

2764.445

126

المجموع الكمي

2826.866

124

* داؿ إحصائيا عند 0.05

4

تقدير

التباين

قيمة
(ف)

1.515 255.941

القيمة sig.
6.262

168.972
72.469

2.538

*6.643

28.535
1.116 62.682

6.352

56.156
6.612 14.689
23.637

6.655

تشير النتائج التي بالجدوؿ السابؽ إلى الفروؽ بيف التالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري
في التفكير االبتكاري تبعا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف ،حيث أف قيمة (ؼ) لمتفكير

االبتكاري= ،1.51وبالتالي فقيمة (ؼ) في ىذه الحالة غير دالة إحصائيا .وبناء عميو تـ حساب حجـ
تأثير عامؿ المستوى التعميمي لؤلب عمى التفكير االبتكاري لمتالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري ،فجاء
مربع معامؿ إيتا ( )µ2في الدرجة الكمية يساوي0.048؛ مما يدؿ عمى أف عامؿ المستوى التعميمي لؤلب

لدى تالميذ عينة الدراسة األساسية يؤثر في التفكير االبتكاري عندىـ بنسبة متوسطة تقدر بػ ٪ 4.8
مف مجموع العوامؿ التي تؤثر في تفكيرىـ االبتكاري؛ وبالتالي فإف قيمة (ؼ) لبعد التخيؿ=2.53

مما يجعؿ قيمة (ؼ) في ىذه الحالة دالة إحصائياً.

وحتػػى نعػػرؼ سػػبب االخػػتالؼ ىنػػا؛ يتعػػيف عمينػػا اختبػػار أدنػػي فػػرؽ داؿ  LSDكمػػا ىػػو موضػػح

في الجدوؿ التالي:
جدول ( )13اتجاه الفروق في بعد التخيل عن طريق اختبار أدنى فرق دال LSD
المستوى
التعميمي
لألب

أمي
متوسط
الفرق

ابتدائي
sig

متوسط
الفرق

متوسط
sig

متوسط
الفرق

ثانوي
sig

متوسط
الفرق

sig

أمي
ابتدائي

0.01

0.99

متوسط

0.002

0.99

-0.01

0.99

ثانوي

2.99

0.13

-2.97

0.02

-2.98

0.01

جامعي

-1.44

0.54

-1.46

0.44

-1.44

0.43

-4.43

0.01

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف ىناؾ اختالؼ معنوي بيف المستوى التعميمي الثانوي والمستوى

التعميمي االبتدائي؛ لصالح المستوى التعميمي الثانوي حيث أف قيمة  p. valueتساوي  0.02وىي أقؿ

مف  .%05ووجود اختالؼ معنوي بيف المستوى الثانوي والمستوى المتوسط؛ لصالح المستوى الثانوي
حيث أف قيمة  p. valueتساوي 0.01وىي اقؿ مف  .%05كما أف ىناؾ اختالؼ معنوي بيف المستوى

الجامعي والمستوى الثانوي لصالح المستوى الثانوي حيث أف قيمة  p. valueتساوي  0.01وىي أقؿ
مف .%05

وبالتالي فإف نتائج تحميؿ التبايف أحادي االتجاه تدؿ عمى عدـ صحة فرض البحث ،حيث تبيف

أنو ليس ىناؾ تأثير لممستوى التعميمي لؤلب في التفكير االبتكاري ،أي أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائياً
بيف تالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري وىي قيمة غير دالة إحصائياً ،في حيف

أف االختالؼ جاء غير معنوي بيف كؿ مف المستويات التعميمية لؤلب سواء بيف المستوى االبتدائي
والمستوى األمي أو بيف المستوى المتوسط والمستوى األمي أو بيف المستوى الثانوي والمستوى األمي

أو بيف المستوى الجامعي والمستوى األمي ،أي أف التفكير االبتكاري لمجموعة التالميذ الممتحقيف بالتعميـ
التحضيري ال يتأثر بالمستوى التعميمي لؤلب ،بالرغـ مف أف األفكار االبتكارية تحتاج في أغمب األحياف

إلى وعي مف طرؼ المحيطيف بالفرد المبتكر خاصة المحيط األسري الذي يتوجب عميو إبداء التفيـ
لطريقة تفكير أبنائو؛ وبالتالي العمؿ عمى تنمية القدرات االبتكارية لؤلبناء.

وىي نتائج جاءت مخالفة لنتائج دراسة كؿ مف  )1999( Springer& Weisbergالتي بينت " أف المستوى

التعميمي لؤلب يرتبط بدرجة دالة بقدرة األطفاؿ عمى االبتكار والتعبير ،حيث المناخ المشجع عمى ظيور
وتنمية القدرات االبتكارية (المجادي .)135 ،2001 ،ولكف ماذا عف عالقة المستوى التعميمي لؤلـ

بالتفكير اإلبتكاري ألفراد عينتنا؟.

 .2.6الفروق بين التالميذ حسب المستوى التعميمي لألم:
يعرض الجدوال ف أدناه الفروؽ بيف درجات التالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري ،في الدرجة

الكمية لمتفكير االبتكاري وأبعاده الفرعية حسب المستوى التعميمي لؤلـ كما يمي:

جدول ( )14نتائج الفروق بين التالميذ الممتحقين بالتعميم التحضيري
في التفكير االبتكاري حسب المستوى التعميمي لألم.

مصدر

البعد

التفكير االبتكاري

التخيل

األصالة

الطالقة

مجموع

التباين

المربعات

د.الحرية

تقدير

التباين

بين المجموعات

1374.89

4

343.72

داخل المجموعات

18677.90

120

155.64

المجموع الكمي

20052.80

124

بين المجموعات

45.62

4

11.405

داخل المجموعات

3660.65

120

30.505

المجموع الكمي

3706.65

124

بين المجموعات

590.65

4

147.66

داخل المجموعات

5936.73

120

49.47

المجموع الكمي

6527.39

124

بين المجموعات

188.56

4

داخل المجموعات

2502.98

120

المجموع الكمي

2691.15

124

47.141

قيمة (ف)

القيمة sig.

2.208

0.072

0.374

2.98

2.260

0.827

*0.022

0.067

* دالة إحصائيا عند 0.05

تشير النتائج التي بالجدوؿ ( )14أف قيمة (ؼ) لمتفكير االبتكاري بوجو عاـ = ،2.20وبالتالي

فإف قيمة (ؼ) في ىذه الحالة تكوف غير دالة إحصائياً ،وبناء عميو تـ حساب حجـ تأثير عامؿ المستوى

التعميمي لؤلـ عمى التفكير االبتكاري لمتالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري؛ فجاء مربع معامؿ إيتا ()µ2

يساوي  ،0.068أي أف عامؿ المستوى التعميمي لؤلـ لدى تالميذ عينة الدراسة األساسية يؤثر في التفكير

االبتكاري بدرجة متوسطة بنسبة تقدر بػ ٪6.8مف مجموع العوامؿ التي تؤثر في تفكيرىـ االبتكاري ،وىكذا
تصبح قيمة (ؼ) لبعد الطالقة = ،2.00مما يعني أف قيمة (ؼ) في ىذه الحالة دالة إحصائياً.

وحتى نعرؼ أيف يكمف االختالؼ قمنا باختبار أدنى فرؽ داؿ  LSDكما ىو موضح

في الجدوؿ التالي:
جدول ( )15اتجاه الفروق في بعد الطالقة عن طريق اختبار أدنى فرق دال LSD

المستوى التعميمي
لألم

أمي
متوسط
الفرق

ابتدائي
Sig

متوسط
الفرق

متوسط
Sig

متوسط
الفرق

ثانوي
Sig

متوسط
الفرق

sig

أمي
ابتدائي

-2.13

0.36

متوسط

-1.01

0.64

1.11

0.53

ثانوي

3.40

0.12

5.53

0.00

4.41

0.00

جامعي

2.74

0.31

4.87

0.04

3.76

0.09

-0.65

0.77

يتضح مف الجدوؿ أعاله أف ىناؾ اختالؼ معنوي بيف المستوى الثانوي والمستوى االبتدائي

لصالح المستوى الثانوي لؤلـ ،حيث أف قيمة  p. valueتساوي  0.00وىي اقؿ مف  ،%05و اختالؼ

معنوي بيف المستوى الثانوي والمستوى المتوسط لصالح المستوى الثانوي لؤلـ حيث أف قيمة p. value

تساوي  0.00وىي اقؿ مف  ،%05واختالؼ معنوي أيضا بيف المستوى الجامعي والمستوى االبتدائي
لصالح المستوى الجامعي لؤلـ حيث أف قيمة  p. valueتساوي  0.04وىي اقؿ مف .%05

في حيف أف االختالؼ جاء غير معنوي بيف جميع مستويات التعميـ لؤلـ؛ سواء المستوى االبتدائي
والمستوى األمي أو بيف المستوى المتوسط و المستوى األمي أو المستوى المتوسط والمستوى االبتدائي

أو بيف المستوى الثانوي والمستوى األمي أو المستوى الجامعي والمستوى الثانوي .ونجد أف نتائج تحميؿ
التبايف أحادي االتجاه تدؿ عمى عدـ صحة فرض البحث ،حيث تبيف أنو ليس ىناؾ تأثير لممستوى

التعميمي لؤلـ في التفكير االبتكاري ،أي ال يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف تالميذ الممتحقيف بالتعميـ

التحضيري في التفكير االبتكاري ليؤالء؛ وىي قيمة غير دالة إحصائياً.

ومف خالؿ دراستنا لممستوى التعميمي لكؿ مف األب واألـ وما إذا كاف لو عالقة بالتفكير اإلبتكاري

لدى عينتنا؛ نستنتج أف النتائج المحصؿ عمييا جاءت متفقة مع نتائج دراسة موسى والقطامي ()1996
فيما يتعمؽ بالعالقة بيف مستوى تعميـ األب وتعميـ األـ ودرجات التفكير االبتكاري ألطفاؿ الروضة.

(ال ازيدي ،)29 ،2009 ،بينما جاءت مختمفة مع نتائج دراسة الكناتي ( )1990التي عالجت مناخ
االبتكارية في األسرة وعالقتو ببعض الخصائص االجتماعية في الشخصية لدى أعضائيا ،والتي اختار

الباحث فييا عددا مف الخصائص والمتغيرات التي أوضحت إمكانية قياـ العالقة بيف درجة تعميـ األب
واألـ وعالقتيا بابتكارية األطفاؿ في األسرة .والتي طبقيا عمى عينة مف  189طالبا وطالبة بالجامعة

توصؿ مف خالليا إلى وجود عالقة بيف درجة تعميـ األب واألـ والتفكير االبتكاري لؤلبناء( .المبابيدي،
وخالية)59 ،1991 ،

ويمكف إرجاع نتائج ىذه الفرضية ،إلى أنو رغـ أف تنمية مثؿ ىذه القدرة-التفكير االبتكاري

 عند األفراد يتطمب وعيا وثقافة مف طرؼ المحيطيف (األسرة) ،إال أنيا تبقى ىبة مف اهلل إلى صاحبيايتميز بيا عف غيره مف األفراد ،فميس بالضرورة أف يكوف أبناء األذكياء أذكياء ،وال يمكف لآلباء تنمية

سمة معي نة عند أبنائيـ ىي في األصؿ غير موجودة ،لذلؾ ليس مف المحتـ أف يكوف لممستوى التعميمي
لموالديف تأثير عمى التفكير االبتكاري لؤلبناء إذا لـ تكف ىذه السمة موجودة لدييـ.
 -7نتائج الفرضية الفرعية السادسة:
والتي نصت عمى أنو "يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف أفراد مجموعة غير الممتحقيف بالتعميـ

التحضيري في التفكير االبتكاري تبعا لممستوى التعميمي لموالديف".

لدراسة ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف بحسابيا النسبة (ؼ) لمعرفة داللة الفروؽ

بيف متوسطي مجموع درجات الستيف ( )60فردا مف عينة البحث غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري
في اختبار التفكير االبتكاري المكيؼ ،يعرض الجدوؿ أدناه الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد عينة

الدراسة األساسية حسب الدرجات الكمية لمتفكير االبتكاري كما يمي:

 .1.7الفروق بين التالميذ حسب المستوى التعميمي لألب :لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات ،عمدنا
إلى اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف أحػادي االتجػاه لػدرجات أفػراد عينػة البحػث غيػر الممتحقػيف بػالتعميـ التحضػيري

ف ػ ػػي األبعػػ ػػاد الثالث ػ ػػة الختبػ ػ ػػار  Torranceلمتفكي ػ ػػر االبتكػػ ػػاري المكي ػ ػػؼ لمبح ػ ػػث الح ػ ػػالي فكانػػ ػػت النتػػ ػػائج
كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي:

جدول ( )16الفروق بين أفراد مجموعة غير الممتحقين بالتعميم التحضيري
في التفكير االبتكاري حسب المستوى التعميمي لألب.

البعد

مصدر التباين

مجموع
المربعات

د.الحرية

تقدير التباين

قيمة (ف)

القيمة sig.

الداللة عند
6.65

بين المجموعات

85.644

4

21.411

1.153

0.342

غ.دالة

27.483

1.335

0.269

غ.دالة

2.129

0.205

0.934

غ.دالة

0.968

0.433

غ.دالة

التخيل

داخل المجموعات
المجموع الكمي

1021.206
1106.850

55
59

األصالة

داخل المجموعات
المجموع الكمي

1132.651
1242.583

55
59

داخل المجموعات
المجموع الكمي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكمي

570.468
578.983
252.448
3586.286
3838.733

55
59
4
55
59

الطالقة
التفكير
االبتكاري

بين المجموعات

بين المجموعات

109.933

8.515

4

4

18.567

20.594

10.372
63.112
65.205

تشير النتائج التي

بالجدوؿ( )16إلى قيمة (ؼ) المحسوبة لمفروؽ بيف أفراد مجموعة

غير ال ممتحقيف بالتعميـ التحضيري في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري تبعا لمتغير المستوى التعميمي لؤلب

حيث أظيرت قيمة (ؼ) لمتفكير االبتكاري= ،0.968وعميو ،فإف قيمة (ؼ) في ىذه الحالة غير دالة
إحصائيا ،وىنا عمدنا إلى حساب حجـ تأثير عامؿ المستوى التعميمي لؤلب عمى التفكير االبتكاري فكاف
مربع معامؿ إيتا ( )µ2يساوي ،0.06أي أف عامؿ المستوى التعميمي لؤلـ لدى مجموعة غير الممتحقيف
بالتعميـ التحضيري يؤثر في التفكير االبتكاري بدرجة متوسطة بنسبة تقدر بػ  ٪6مف مجموع العوامؿ

التي تؤثر في تفكيرىـ االبتكاري.

 .2.7الفروق بين التالميذ حسب المستوى التعميمي لألم :لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات ،عمدنا
إلى استخداـ تحميؿ التبايف أحادي االتجاه لدرجات أفراد عينة البحث غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري

في الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري وأبعاده الثالثة لمبحث الحالي فجاءت النتائج كما ىي موضحة
في الجدوؿ التالي:
جدول ( )17الفروق بين أفراد مجموعة غير الممتحقين بالتعميم التحضيري
في التفكير االبتكاري حسب المستوى التعميمي لألم.

البعد
التفكير
االبتكاري

التخيل

مصدر

مجموع

التباين

المربعات

التباين

بين المجموعات

564.876

4

141.219

داخل المجموعات

3273.857

55

59.525

المجموع الكمي

3838.733

59

بين المجموعات

99.409

4

24.852

داخل المجموعات

1007.441

55

18.317

المجموع الكمي

1106.850

59

بين المجموعات

72.593

4

18.148

1169.990

55

21.273

المجموع الكمي

1242.583

59

بين المجموعات

64.929

4

16.232

داخل المجموعات

514.054

55

9.346

المجموع الكمي

578.983

59

األصالة داخل المجموعات

الطالقة

د.الحرية

تقدير

قيمة (ف)

القيمة sig.

2.372

0.063

1.357

0.853

1.737

0.261

0.498

0.155

الداللة عند
6.65
غ.دالة

غ.دالة

غ.دالة

غ.دالة

يتضح مف الجدوؿ ( )17أف قيمة (ؼ) المحسوبة = 2.372لمفروؽ بيف أفراد مجموعة
غير الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري تبعا لمتغير المستوى التعميمي لؤلـ ،فقيمة (ؼ)

غير دالة إحصائياً عند المستوى  ،0.05وىنا قمنا بحساب حجـ تأثير عامؿ المستوى التعميمي لؤلـ
عمى التفكير االبتكاري فكاف مربع معامؿ إيتا ( )µ2يساوي  ،0.14أي أف عامؿ المستوى التعميمي

لدى أفراد مجموعة غير الممتحقيف يؤثر في التفكير االبتكاري بدرجة كبيرة بنسبة تقدر بػ ٪14مف مجموع
العوامؿ التي تؤثر في تفكيرىـ االبتكاري .وأسفرت نتائج تحميؿ التبايف أحادي االتجاه عف عدـ صحة

فرض البحث ،إذ تبيف أنو ليس ىناؾ تأثير لممستوى التعميمي لؤلب في التفكير االبتكاري ،أي ال يوجد
فروؽ دالة إحصائياً بيف تالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري ،فجاءت قيمة النسبة

الفائية ؼ= 6.968وىي قيمة غير دالة إحصائياً .كما تدؿ نتائج تحميؿ التبايف أحادي االتجاه عف عدـ

صحة فرض البحث ،حيث تبيف أنو ليس ىناؾ تأثير لممستوى التعميمي لؤلـ في التفكير االبتكاري

أي ال يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف تالميذ الممتحقيف بالتعميـ التحضيري في التفكير االبتكاري.

ويمكف تفسير نتائج ىذه الفرضية حسبنا إلى أف المستوى التعميمي لموالديف مف شأنو تحقيؽ

المناخ النفسي المالئـ لؤلبناء ،الذي يعتبر عامال ميما في تيسير إمكانات األبناء االبتكارية إف وجدت

بالظيور والنمو ،ويسمح بإعطاء الطفؿ حرية في استكشاؼ عالمو ،ىذا مف جية ومف جية أخرى

يصبحاف أكثر احتراما وتقدي ار وتفيما وثقة في قدرة طفميما ،ورغـ أف سمة االبتكار تحتاج إلى تنمية
وتفيـ إال أنيا تبقى ىبة مف اهلل ال يمكف غرسيا في الطفؿ ما لـ تكف موجودة في األساس ،وىذا يدعـ

نتيجة دور التربية التحضيرية في تنمية التفكير االبتكاري.

خالصة:

ونخمػػص فػػي ىػػذه الد ارسػػة إلػػى دور برنػػامج التربيػػة التحضػػيرية وتػػأثيره اإليجػػابي فػػي تنميػػة التفكيػػر

االبتكاري لدى التالميػذ مػف الجنسػيف ،كمػا أف أنشػطة المسػتوى التحضػيري ليسػت مجػرد تبسػيط تعميمػي
تحضيري ألنشطة السنة األولى مف التعميـ األساسي بقدر ما ىػي منظومػة متشػابكة ،مػف شػأنيا أف تييػ

الطف ػ ػػؿ الحق ػ ػػا لمتكي ػ ػػؼ اإليج ػ ػػابي م ػ ػػع مس ػ ػػتمزمات التم ػ ػػدرس ،وال يك ػ ػػوف ى ػ ػػذا إال م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ التعام ػ ػػؿ
مع مجموعة مف األنشطة التربوية التػي تتميػز بكونيػا محامػؿ لالكتشػاؼ والمعػب أكثػر مػف كونيػا مػواد

لمتحصيؿ واالكتساب.

ومع زيادة الوعي بأىمية وضوع التفكير االبتكاري وسعي المجتمعات إلى استثمار طاقات

أبنائيا بدء بمرحمة الطفولة؛ مف أجؿ إعداد أفراد مبتكريف في المستقبؿ ،فمف حؽ تالميذنا أف يحصموا

عمى طرؽ واستراتيجيات تدريسية تساعدىـ عمى تنمية قدراتيـ االبتكارية تمكنيـ مف التعامؿ والتفاعؿ

بإيجابية مع متغيرات العصر الذي نعيشو مف جية ،واالستفادة منيا في مواجية المصاعب والمواقؼ

التي قد تصادفيـ في مجاالت ياتيـ المستقبمية ،وتحتاج لى اتخاذ ق اررات مبتكرة لتتساير معيا.

االقتراحات:

ومما سبؽ ذكره مف النتائج التي جاءت في ىذه الدراسة نقدـ االقتراحات التالية:

 .1ضرورة انتقاء األلعاب التي تتوفر فييا خصائص االبتكار ،والتي تجعؿ بدورىا التمميذ مرنا في تفكيره.

 .2توعية اآلباء بالعمؿ عمى تشجيع األطفاؿ مف خالؿ تقديـ المثيرات لمطفؿ خالؿ مرحمة ما قبؿ
المدرسة ،بتوفير مواد المعب ،واستثارة حب االستطالع ،وتشجيع الطفؿ عمى توجيو األسئمة وتوفير
بعض المواد الثقافية.

 .3عدـ المغاالة في تنميط األدوار بيف الجنسيف وعدـ ممارسة الضغوط االجتماعية.

 .4العمؿ عمى إشباع وتنمية خيػاؿ األطفػاؿ فػي مرحمػة مػا قبػؿ المدرسػة بمػا يتسػؽ مػع الواقػع لتنميػة عقػؿ
الطفؿ وخيالو.

 .5ضرورة مساعدة األطفاؿ عمى تنمية مفيوـ الذات لدييـ ،فعندما نتجاىؿ اىتماـ الطفؿ بإمكانياتو
الخاصة نجد بعض األطفاؿ يتنازلوف عف عبقريتيـ –التي تجعميـ مختمفيف عف اآلخريف –مما يؤدي

إلى تدمير مواىبيـ.

 .6تحفيز المدارس عمى استخداـ األلعاب التربوية في األقساـ التحضيرية لعالج بعض مشاكؿ االنضباط
السموكي لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.

 .7تشجيع معممة التعميـ التحضيري في إكساب المفاىيـ االبتكارية لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.
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