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ملخص: 
هدفت �لدر��سة �إىل معرفة مدى توظيف مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى معلمات ريا�س 
�لأطفال يف �ملد�ر�س �لتابعة لإد�رة �لرتبية و�لتعليم يف حمافظة �لقنفذة، و�لبالغ عددهم 
�لف�سل  خالل  معلمة   )80( من  وتكونت  ع�سو�ئيًا  �لعينة  �ختريت  وقد  معلمات،   )206(
�أد�ة  �لدر��سة ُطوِّرت  �أهد�ف  ، ولتحقيق  2014م(  �لدر��سي )2013/  �لثاين للعام  �لدر��سي 
در��سة، وهو مقيا�س مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، وتكونت من )49( فقرة موزعة على خم�سة 
حماور، بينت �لنتائج �أن درجة توظيف معلمات �لرو�سة ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي كانت 
كبرية يف �ملهار�ت كافة، ما عد� مهارة �لأ�سالة فكانت متو�سطة، وجاءت �لفروق ل�سالح 
)دبلوم(  �لعلمي  موؤهلهن  �للو�تي  وللمعلمات  �لعلمي  �ملوؤهل  متغري  ح�سب  �لطالقة  مهارة 
مقارنة باملعلمات �للو�تي موؤهلهن )بكالوريو�س( ، وعدم وجود فروق يف توظيف �ملهار�ت 
كافة، ح�سب �ملقيا�س �لكلي ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي ح�سب متغري �ملوؤهل �لعلمي ومتغري 
�خلربة، ووجود فروق يف توظيف مهارة �لتفا�سيل ح�سب متغري �لتخ�س�س، وجاءت �لفروق 
ل�سالح �ملعلمات �للو�تي تخ�س�سهن )�أدبي( مقارنة باملعلمات �للو�تي تخ�س�سهن )تربية 
طفل( ، وعدم وجود فروق يف توظيف �ملهار�ت كافة ح�سب �ملقيا�س �لكلي ملهار�ت �لتفكري 
�لإبد�عي ح�سب متغري �لتخ�س�س. و�أو�ست �لدر��سة ب�رسورة �لرتكيز على تعيني �خلريجات 
من �ملعلمات �ملتخ�س�سات يف ريا�س �لأطفال وذلك لتدري�س �ملقرر�ت �ملعدة لتلك �ملرحلة، 

مما ينعك�س على متتعهّن باملهار�ت و�لكفايات �لالزمة لتدري�س �لأطفال. 
حمافظة  �لأطفال،  ريا�س  معلمات  �لإبد�عي،  �لتفكري  مهار�ت  املفتاحية:  الكلمات 

�لقنفذة. 
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Employment Degree of Creative Thinking Skills 
by Preschool Teachers at Qanfada District Schools

Abstract: 

This study sought to identify the practice degree of creative thinking 
skills by kindergarten school teachers (N=206) within Qanfada School 
District. Participants were 80 female teachers selected randomly during 
the second semester of the academic year 2013/ 2014. To achieve the goals 
of the study, a 49- item Creative Thinking Scale distributed on five domains 
was developed. Results showed high employment degree of creative 
thinking skills on the overall instrument excluding originality which 
was moderately employed. Differences were in favor of fluency skill for 
teachers holding Diplomas compared with holder of Bachelors. However، 

there were no differences in employment of all skills on creative thinking 
scale regarding educational qualifications and experiences, whereas 
differences were found in employment of the elaboration skill related to 
specialization, with differences in favor of female teachers graduated 
with literary certificates in comparisons with those with child education 
qualifications. Finally, there were no differences in the employment of 
all skills on creative thinking skills scale related to specialization. This 
study recommends recruiting female teachers specialized in Children 
Education. 

Keywords: Creative Thinking Skills, Female kindergarten Teachers, 
Qanfada District. 
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مقدمة: 
يف  و�ملهم  �ملوؤثر  دورها  يف  فّعالة  قيمة  ذ�ت  هادفة  تربوية  موؤ�س�سة  �لرو�سة  تعدُّ 
�لعملية �لرتبوية �لتعليمية �لتعلمية، ونظر�ً لكونها ت�سم �أطفاًل من مرحلة عمرية مبكرة، فقد 
حظيت بق�سط و�فر من �هتمامات �ملفكرين و�لفال�سفة وعلماء �لنف�س و�ملربني و�لباحثني، 
�لذين �أكدو� �أهمية هذه �ملرحلة باعتبارها مرحلة منو تكويني تتحدد فيها دعائم �سخ�سية 
�لفرد و�أ�س�سها، وخ�سائ�سه �لنفعالية و�لجتماعية و�ملعرفية و�جل�سمية و�حلركية و�لعقلية 

و�للغوية و�خللقية. 
كثري  �أنه  �ملدر�سة  قبل  ما  طفل  عند  �لتفكري  �سمات  �إىل  )2005م(  �لهذيلي  و�أ�سارت 
�لأ�سئلة، حمب لال�ستطالع و�لبحث و�لتجريب، ومتثل �لرو�سة �ملوؤ�س�سة �لرتبوية �لتعليمية 
�لأوىل و�لعامل �خلارجي �لأول �لذي يلتحق به �لطفل، و�ملرحلة �لأن�سب لرتبية �لإبد�ع بناًء 
على �فرت��س �لرتبويني �أنها �ملكان �لأول �لذي يدفع باملجتمع �إىل �ل�سري يف طريق �لإبد�ع، 
�إذ ت�سم �لطفل �لذي يتمتع بقدرة هائلة على ��ستيعاب �لبيئة ومتغري�تها )قطامي، 1990م( 
، وتعدُّ �ملرحلة �حلا�سمة يف حياة �لأطفال و�خل�سبة لدر��سة �لإبد�ع و�لتدريب عليه لتوؤ�س�س 
للمر�حل �لتي تليها، و�إن �لإبد�ع �إذ� مل ي�سجع يف مرحلة �لطفولة، فاإن ت�سجيعه بعد ذلك ل 
 )Torrance & Goran( ”جدوى منه، كما يوؤكد على ذلك كل من “تور�ن�س” و “غور�ن
�أن �ل�سنو�ت �لتي ت�سبق �سن �ملدر�سة )4-6( من �لعمر هي �سنو�ت �لإبد�ع، و�أنه حني يدخل 
�لطفل �ملدر�سة �لبتد�ئية، فاإن �لإبد�ع ل ينمو بتلك �لدرجة �لتي كان عليها يف �سنو�ت ما 
قبل �ملدر�سة، ويو�سيان �لأهل و�ملعلمني ب�رسورة ��ستثمار �ل�سنو�ت �ملبكرة من عمر �لطفل 

وم�ساعدته على �أن يكون مبدعًا )ح�سني، 2002م( . 
و�ملوؤ�س�سات �لرتبوية بحاجة �إىل توظيف �لإبد�ع و�لتفكري �لإبد�عي مبهار�ته وتنميتها، 
و�قت�ساديًا  �جتماعيًا  �لأمم  وُرقي  �لعلمي  و�لتطور  �لتكنولوجي  �لتقدم  لأهميتها يف  نظر�ً 
و�أخالقيًا، ومرحلة ريا�س �لأطفال هي �ملرحلة �لتعليمية �لأوىل، وهي مرحلة حا�سمة من 
عمر �لإن�سان، ولبد �أن توىل من �لرعاية و�لهتمام ما يكفل لها توجيه طفل هذه �ملرحلة 
ولقد  ملمو�س،  و�قع  �إىل  وحتويلها  �لكامنة  قدر�ته  و��ستغالل  �ل�سليم،  �لعلمي  �لتفكري  نحو 
�أ�سا�سية لنطالق �لتنمية  �أ�سبح �لهتمام بالطفولة �ملبكرة ي�سكل مدخاًل �رسوريًا وبد�ية 
�لب�رسية، فامل�ستقبل مرهون مبا نقدمه لأطفالنا، فالطفل �ملبدع هو �لأمل لتحقيق م�ستقبل 

�أف�سل )ح�سني، 2002( . 
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مشكلة الدراسة: 
�أكد علماء �لرتبية �ملعا�رسون على �أن �لتعليم ب�سكله �حلايل غري كاف لتطوير مهار�ت 
�لتفكري، وتنميتها عند �لطالب، و�أنه لبد من تعليم مهار�ت �لتفكري يف �ملد�ر�س كجزء من 
�ملنهج �لتعليمي، و�نطالقًا من �أن �لتفكري �لإبد�عي هو �أحد �أهم �لأهد�ف �لرتبوية �لتي ت�سعى 
�ملجتمعات �لإن�سانية �إىل حتقيقها، و�أن مرحلة ريا�س �لأطفال من �ملر�حل �خل�سبة لدر��سة 
�لإبد�ع و�كت�ساف �ملبدعني، و�أن �لإبد�ع �إذ� مل ُي�سجع يف مرحلة �لطفولة، فاإن ت�سجيعه بعد 
ذلك يكون �سعيف �جلدوى، و�أنه �سفة م�سرتكة بني جميع �لأطفال، و��ستناد�ً �إىل �أن تدري�س 
�لتفكري �لإبد�عي يتطلب وجود �ملعلم �لكفء �ملوؤهل و�ملدرب، و�لقادر على �لقيام بدوره يف 
�كت�ساف �ملبدعني، وتوفري �لرعاية �لرتبوية �لالزمة و�ملنا�سبة لهم، و�إثر�ء بيئتهم �لتعليمية 
باخلرب�ت �لتي ت�ساعد على تهيئة �أف�سل �لظروف لتنمية �إبد�عهم وقدر�تهم �إىل �أق�سى حد 
�لطلبة  و�إك�ساب  �لإبد�عي  �لتفكري  �إىل تعليم  ُملحة  �أن �حلاجة تبدو  ممكن، مما �سبق يتبني 
مهار�ته، فاإن معلمة �لرو�سة ت�ستطيع تهيئة �ملناخ �ملالئم و�لأر�س �خل�سبة �لتي مّتكنها 
�لأن�سطة  مع  �لطفل  تفاعل  �لإبد�عي من خالل  �لتفكري  مهار�ت  لتعليم  عملها  من ممار�سة 
�ملتعددة �ملقدمة له يف �لرو�سة، و�لتي تتم�سى مع فل�سفة منهج �لن�ساط �ملتكامل، و�ملرن، 
�أن يبدع يف  �إلغاء �لفو��سل بني �ملو�د، حتى يتيح �لفر�سة للطفل  و�ل�سامل �لذي جنح يف 
�رسورة  ذلك  ويتطلب  وقدر�ته،  و��ستعد�د�ته  مليوله  طبقًا  �لأن�سطة  تلك  من  �أكرث  �أو  ن�ساط 
�لتي  �لكفايات  �لعديد من  �لكفء، ومتتلك  �ملعلمة  تخريج معلمة متتلك مقومات و�سفات 
متكنها من �أد�ئها لدورها يف تعليم مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، لذ� �رتاأى �لباحث �إجر�ء هذه 
�لدر��سة �لتي تهدف �إىل معرفة مدى درجة توظيف مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى معلمات 

ريا�س �لأطفال يف �ملد�ر�س �لتابعة لإد�رة �لرتبية و�لتعليم ملحافظة �لقنفذة.
ولهذا اأجابت الدرا�صة احلالية عن الأ�صئلة الآتية: 

�ل�سوؤ�ل �لأول: ما درجة توظيف معلمات ريا�س �لأطفال ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي؟  ●
توظيف  ● يف   )α =  0.05( �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل  �لثاين:  �ل�سوؤ�ل 

مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى معلمات �لرو�سة تعزى ملتغري �ملوؤهل �لعلمي؟ 
توظيف  ● يف   )α =  0.05( �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل  �لثالث:  �ل�سوؤ�ل 

مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى معلمات �لرو�سة تعزى ملتغري �خلربة؟ 
توظيف  ● يف   )α =  0.05( �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل  �لر�بع:  �ل�سوؤ�ل 

مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى معلمات �لرو�سة تعزى ملتغري �لتخ�س�س؟ 
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أهداف الدراسة: 
�لتعرف �إىل توظيف معلمات ريا�س �لأطفال ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي )�لطالقة،  -

�ملرونة، �لأ�سالة، �لتفا�سيل، ح�سا�سية �مل�سكالت( لدى �أطفال �لرو�سة يف �ملد�ر�س.
�لك�سف عن توظيف مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى معلمات �لرو�سة تعزى ملتغري�ت  -

ة: )�ملوؤهل �لعلمي، �خلربة، �لتخ�س�س( . عدَّ

أهمية الدراسة: 
يف  �لأطفال  ريا�س  معلمات  به  تقوم  �لذي  �لفعال  �لدور  �إىل  �لدر��سة  �أهمية  ترجع 
تن�سيط �لقدر�ت �لعقلية و�لإدر�كية للطفل، وتدريب حو��سه وتكوين مفاهيمه، وتعزيز ميوله، 
�لن�ساط  �إىل  �لطفل  تقود  �لتي  و�ملمار�سات  �خلرب�ت  من  �لكافية  �لفر�س  تهيئة  خالل  من 
�لذ�تي و�للعب �حلر، �إن ح�سن �ختيار معلمات ريا�س �لأطفال، وح�سن �إعد�دهن وتوظيفهن، 
ميكنهن من ��ستخد�م �لأ�ساليب �حلديثة، وتوظيف �لتفكري �لبد�عي لذلك تتحدد اأهمية هذه 

الدرا�صة من خالل اجلوانب الآتية: 
�أهمية مو�سوع �لتفكري �لإبد�عي �لذي ياأخذ مكان �ل�سد�رة يف �لأبحاث �لرتبوية  -

�لتفكري  مهار�ت  فا�ستثمار  �ملبدعني،  قرن  عليه  �أطلق  �لذي  و�لع�رسين  �حلادي  �لقرن  يف 
�لإباعي �أ�سبح هاج�س �ملجتمعات �لإن�سانية لتحقيق �لتقدم و�لتطور و�لرفاهية.

و�متالكهم  - �لأطفال  تطوير  يف  ت�ساهم  قد  �لبحث  �إليها  �سيتو�سل  �لتي  �لنتائج 
مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى طفل �لرو�سة.

حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج هذه الدرا�صة مبجموعة من املحددات، وهي: 

ريا�س  - مرحلة  يف  �ملعلمات  على  �لدر��سة  هذه  ُطبِّقت  واملكاين:  الب�رشي  احلد 
�لطفال و�لتابعة لإد�رة �لرتبية و�لتعليم مبحافظة �لقنفذة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

احلد الزماين: ُطبِّقت هذه �لدر��سة خالل �لف�سل �لدر��سي �لثاين من �لعام �لدر��سي  -
)2013/ 2014م( .

�أد�ة �لقيا�س  - �قت�رست نتائج �لدر��سة على �سدق   : )الإجرائي(  احلد املو�صوعي 
باأد�ة  ومتثلت  وتطويرها،  باإعد�دها  �لباحث  قام  و�لتي  وثباتها،  �لدر��سة  يف  �مل�ستخدمة 
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تكونت من )49( فقرة موزعة على خم�سة حماور يف �سوء متغري�ت �لدر��سة كموؤهل �لعلمي، 
عدد �سنو�ت �خلربة، عدد �لدور�ت �لتدريبية.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 

توجهه  ◄ وهادف  مركب  عقلي  “ن�ساط  باأنه:  ��سطالحًا  ُيعرف  الإبداعي:  التفكري 
رغبة قوية يف �لبحث عن حلول، �أو �لتو�سل �إىل نتائج �أ�سيلة مل تكن معروفة �سابقًا، يتميز 
بال�سمولية و�لتعقيد، لأنه ينطوي على عنا�رس معرفية �نفعالية و�أخالقية متد�خلة ت�سكل 
�لطفل  “باأنه قدرة  �إجر�ئيًا:  �لباحث  .ويّعرفه   )84 م:   2010 حالة ذهنية فريدة )جرو�ن، 
و�إعادة �سياغة  �لغام�سة  �كت�ساف �مل�سكالت و�ملو�قف  �لذي ميكنه من  �لتعبري �حلر  على 
�ل�ستجابات و�لأن�سطة غري  �أكرب عدد ممكن من  �أمناط جديدة عن طريق تقدمي  �خلربة يف 
�ملاألوفة و�لتي تتميز باملرونة و�حلد�ثة بالن�سبة للطفل نف�سه، ويّعرب عنها باأي مبفرد�ت 
وجمل حتمل معاين للتعبري عن �لذ�ت �أو �لتعبري �لق�س�سي، و�لتعبري �لفني، و�لتعبري �حلركي، 

و�لتعبري �ملو�سيقي.
مهارات التفكري الإبداعي: هي �ملهار�ت �لتي متّكن �ملتعلم من توليد �لأفكار و�لعمل  ◄

و�لبحث  �لتفكري  يف  �خليال  دعم  على  ت�ساعده  حمتمله  فر�سيات  و�قرت�ح  �نت�سارها،  على 
عن نو�جت تعلم �إبد�عية جديدة )�سعادة، 2003م( ويعرفها �لباحث �إجر�ئيًا قدرة �لفرد على 
�لإنتاج، و�لذي يتميز باأكرب قدر ممكن من �لطالقة و�ملرونة و�لأ�سالة، و�لتد�عيات �لبعيدة 
وذلك كا�ستجابة مل�سكلة �أو موقف مثري، ومهار�ت �لتفكري �لإبد�عي هي �لطالقة و�لأ�سالة 

و�ملرونة و�لتفا�سيل وح�سا�سية �مل�سكالت.
و�ل�سلوكيات  ◄ �ملنظمة  �لأن�سطة  من  جمموعة  باأنها  �لباحث  يعّرفها  ممار�صة: 

ات  �لو�جبات و�ملهمَّ بها  �لتدري�س(، ويق�سد  �ملعنية )مهنة  �لوظيفة  �أد�وؤها يف  �لتي يجب 
و�مل�سوؤوليات �لتي يت�سمنها دور معلمة �لرو�سة �ملنتمية ملهنتها وطلبتها.

يف  ◄ تعمل  �لتي  �ملعلمة  باأنها  �إجر�ئيًا  �لباحث  يعّرفها  الأطفال:  ريا�س  معلمة 
مهار�ت  توظيف  �إىل  لالأطفال  تدري�سها  يف  وت�سعى  �حلكومية،  �لأطفال  ريا�س  مد�ر�س 
�لتفكري �لإبد�عي: )�لطالقة، و�لأ�سالة، و�ملرونة، و�لتفا�سيل، وح�سا�سية �مل�سكالت( د�خل 

بيئة �لرو�سة وتدريبهم على �كت�سابها.
ويوزع  ◄  )6-4( عمر  من  �لأطفال  ت�ستقبل  تربوية  موؤ�س�سة  هي  الأطفال:  ريا�س 

جو�نب  يف  �ملتكامل  �ملو  حتقيق  �إىل  �ملوؤ�س�سة  وتهدف  فئات،  ثالث  على  فيها  �لأطفال 
�سخ�سية �لطفل �ملختلفة.
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األدب النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- األدب النظري: 

مفهوم ريا�س الأطفال:  ◄
تعدُّ جهات �لتعليم يف مرحلة ريا�س �لأطفال موؤ�س�سات تربوية من �ساأنها �أن توؤدي 
و�أدو�ت، وخامات،  جُتند طاقاتها من معلمات،  و�لتقدم عندما  �لإن�ساين �خلاّلق  �لنمو  �إىل 
تكوين  على  يوؤثر  مما  �حتياجاتهم،  وتنمية  رغباتهم  و�إ�سباع  �لأطفال،  خلدمة  ومناهج 
�سخ�سياتهم �مل�ستقبلية، ويوؤهلهم لل�سنو�ت �لتي تلي هذه �ملرحلة، حيث تعدُّ تلك �ملرحلة 
�لقاعدة �لأ�سا�سية و�لبنية �لتحتية لل�سلم �لتعليمي، ويقا�س جناح هذه �لريا�س مبدى تقدم 
�لعمل �لتعليمي فيها، فالرو�سة حاجة ملحة تي�رس لالأطفال فر�س �لنماء و�لتعلم، وت�سكل 
نو�ة �ل�سخ�سية يف جميع جو�نبها يف هذه �ملرحلة �إذ� ما �أعدت �لظروف و�ل�رسوط �ل�سحية 
.وعّرفت  2006م(  �لتعليمية )بطاينة،  �لريا�س  �أهد�ف هذه  و�لرتبوية �ملالئمة مبا يحقق 
)قناوي و�آخرون، 2005م( مرحلة ريا�س �لأطفال من �لناحية �للغوية باأنها �ملرحلة �لتي 
ترعى �لطفل من )3-6( �سنو�ت، وتعدُّ مرحلة عمرية خا�سة من حيث طبيعة �لتفكري ونوعه، 
مما ي�سفي عليها طابعًا خا�سًا مرنًا لتلبي �حتياجات هذه �ملرحلة �لعمرية وت�سبعها لتحقق 
�لأف�سل،  �إىل  �ملتكامل لالأطفال يف جميع مر�حل حياتهم، وترتقي بنموهم  �ل�سامل  �لنمو 
�إىل بيئة منظمة تنظيمًا هادفًا وثريًا باخلرب�ت من خالل ما توفره لهم من  لذلك حتتاج 
�ألعاب، و�أدو�ت وخامات.ويعرِّفها خلف )2005م( باأنها �ملوؤ�س�سات �لرتبوية �لجتماعية 
�سنتان وتكون على مرحلتني  �لدر��سة فيها  ، ومدة   )6-4( �لأطفال من �سن  ت�ستقبل  �لتي 
�لبتد�ئية،  باملرحلة  لاللتحاق  �سليمًا  تاأهياًل  �لطفل  تاأهيل  �إىل  وتهدف  ب�ستان ومتهيدي، 
و�كت�سابه مهار�ت وخرب�ت جديدة لترتك له �حلرية �لتامة يف ممار�سة ن�ساطاته و�كت�ساف 

قدر�ته وميوله و�إمكانياته.
اأهداف مدار�س ريا�س الأطفال:  ◄

ريا�س  ملرحلة  �ملن�سودة  �لرتبوية  �لأهد�ف  )2005م(  و�آخرون  قناوي  ذكرت  فقد 
�لأطفال مق�سمة �إىل عدة �أق�سام تتلخ�س يف �لآتي: 

�لنمو �جل�سمي و�حلركي: ويرتبط فيه �لنو�حي �ل�سحية و�لغذ�ئية. -
�لنمو �جل�سمي: ويرتبط به نو�حي �ل�سحة و�لغذ�ء )كامل�ساعدة �لتعرف �إىل �أع�ساء أ. 

من  و�لوقاية  و�ل�سالمة  بال�سحة  �ملرتبطة  �لأ�سا�سية  باملعارف  �لطفل  وتزويد  �جل�سم، 
�لأمر��س، و�إك�سابهم �لجتاهات �لإيجابية نحو قيم �لنظافة و�ل�سحة و�جلمال، وتزويدهم 
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و�لآد�ب  تناوله  و�أوقات  و�أنو�عه  وعنا�رسه  وفو�ئده  �ل�سحي  �لغذ�ء  حول  باملعلومات 
و�لتفريط،  �لإفر�ط  وعدم  �لنعمة  �سكر  قيم  نحو  �إيجابية  �جتاهات  وتكوين  به،  �ملرتبطة 
و�إك�سابهم �لطفل �ملهار�ت �حلركية �ملت�سلة بتحريك �لع�سالت، وتكوين �جتاهات �إيجابية 

نحو قيم �لن�ساط و�حلركة �لهادفة وبد�ية تكوين �لهو�ية( .
�لأطفال ب.  و�أ�رس  �لرو�سة  بني  �لتو��سل  تفعيل  خالل  من  وتظهر  �لجتماعي:  �لنمو 

من خالل �لأن�سطة �لتي تقوم بها �لرو�سة، وت�سجيعهم على �لعتماد على �أنف�سهم و�حرت�م 
حقوق �لآخرين، و�إ�رس�كهم يف �لأن�سطة �لجتماعية وتعويده �للعب �لجتماعي و�لتفاعل مع 

�لأقر�ن.
��ستخد�م ت.  وتنمية  �ملختلفة،  �لعقلية  �لعمليات  )تنمية  )�ملعريف(:  �لعقلي  �لنمو 

باملعلومات  وتزويده  �لعلمي  �لتفكري  على  �لطفل  وتدريب  كفاءة،  باأعلى  لتعمل  �حلو��س 
�ملتنوعة، وتهيئتهم للمرحلة �لتعليمية �لأخرى( .

�ل�ّسارة، 	.  �نفعالتهم  وتنمية  عندهم،  �لغ�سب  �نفعالت  يف  )�لتحكم  �لنف�سي:  �لنمو 
وم�ساعدتهم على تقدير �لذ�ت، و�حرت�م �إمكاناتهم مهما كانت وت�سجيعهم لإجناز �لأعمال، 
�إىل �حلب و�لقبول و�لتقدير، وتكوين  �لثقة بالنف�س و�إ�سباع حاجتهم بالإ�سافة  و�إك�سابهم 
�جتاهات �إيجابية نحو �لغري( .و�أ�سافت )خلف، 2005م( هدفني �آخرين لتلك �ملرحلة، وهما: 

�كت�ساف �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة ليتم �لتعامل معهم بطريقة ت�ساعدهم  -
على �لتكيف مع �ملجتمع من حولهم، و�إ�سباع حاجاتهم �لنف�سية و�لتعليمية وتقدمي �خلدمات 

�خلا�سة بهم.
�كت�ساف �لأطفال �ملوهوبني، ورعايتهم وتنمية مهار�تهم �ملختلفة. -
اأهداف ريا�س الأطفال يف اململكة العربية ال�صعودية:  ◄

وتذكر �ل�سمادي ومروة )2006م( �أهد�ف مرحلة ريا�س �لأطفال يف �ململكة �لعربية 
و�جل�سمي يف  و�لعقلي  �خللقي  �لطفل ورعاية منوه  وتتلخ�س يف �سيانة فطرة  �ل�سعودية، 
�لجتاه  وتكوين  �لأ�رسة،  جلو  م�سابهة  و  �لإ�سالم  مقت�سيات  مع  متجاوبة  طبيعية  ظروف 
�لديني �لقائم على �لتوحيد �ملطابق للفطرة، وتي�سري �مت�سا�س �لطفل لالجتاهات �لإ�سالمية 
�لطفل بلطف من  �أمامه ومنوذج يحتذى به، ونقل  �ل�ساحلة من خالل وجود قدوة حمببة 
�ملدر�سية،  للحياة  وتهيئته  زمالئه  مع  �مل�سرتكة  �لجتماعية  �حلياة  �إىل  �ملركزية  �لذ�تية 
مبا  و�ملت�سلة  ل�سنه  �ملنا�سبة  و�ملعلومات  �ل�سحيحة  �لتعبري�ت  من  برثوة  �لطفل  وتزويد 
ح�سن  على  وتدريبه  حو��سه  وتربية  �حلركية،  �ملهار�ت  على  �لطفل  وتدريب  به،  يحيط 
�ملوجه،  لالنطالق  حيويته  �أمام  �لفر�سة  و�إتاحة  �لإبد�عي  ن�ساطه  وت�سجيع  ��ستخد�مها، 
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وتعهد ذوقه �جلمايل، و�إ�سعاد �لطفل وتهذيبه من غري تدليل ول �إرهاق، وعالج بو�در �ل�سلوك 
غري �ل�سوي لدى �لأطفال و�لتيقظ ملو�جهة م�سكالت �لطفولة.

طفل الرو�صة:  ◄
�لأطفال بني )6-3(  �لزمني للتحاقه مبرحلة ريا�س  �لذي يرت�وح عمره  �لطفل  هو 
�سنو�ت، وُيقبل فيها على ثالثة م�ستويات: )�مل�ستوى �لأول من 3-4 �سنو�ت( ، و )�مل�ستوى 
�لثاين من 4-5 �سنو�ت( ، و )�مل�ستوى �لثالث من 5-6 �سنو�ت( ، ولهذه �ملرحلة م�سميات 

عدة: منها مرحلة ما قبل �ملدر�سة، �أو مرحلة ريا�س �لأطفال، �أو مرحلة �لطفولة �ملبكرة.
ويتميز طفل �لرو�سة باأنه طفل فّعال ينهمك بطاقاته كلها يف �لن�ساط عندما ُتعد له 
بيئة تربوية مليئة باملثري�ت تلبي �حتياجاته وترثي خرب�ته ومهار�ته وعو�طفه، كما �أن 
طفل هذه �ملرحلة ذو �سخ�سية مرنة قابلة للتغيري �أكرث من �أي مرحلة منائية �أخرى، ولديه 
حياة  من  �لأوىل  �ل�ستة  و�ل�سنو�ت  خاطئ،  �سلوك  تعديل  �أو  جديد  �سلوك  لكت�ساب  ��ستعد�د 
�لفرد هي �لأ�سا�س �لذي تتكون فيه �سمات �لطفل �لرئي�سة، وتتحدد فيه خ�سائ�س منوه �لتي 

تعدُّ منبئات ل�سخ�سيته �مل�ستقبلية )�سليم، 2003( .
وترى جتار �ل�ساهي )2009( باأن مرحلة �لطفولة �ملبكرة مرحلة �نتقالية، حيث ينتقل 
�لطفل فيها من مرحلة �لعتماد على �لآخرين د�خل �لأ�رسة يف بيئة حمدودة �إىل �ل�ستقالل 
�لتدريجي يف بيئة �لرو�سة �لالحمدودة، مما يوثر تاأثري�ً �إيجابيًا على ميول �لطفل و�سلوكه.

معلمة ريا�س الأطفال:  ◄
تعدُّ معلمة �لرو�سة �حللقة �لرئي�سة يف �لعملية �لتعليمية �لتي تكيف �ملوقف �لتعليمي 
وتختار طريقة �لتعليم �لتي تتنا�سب مع ميول �لأطفال وقدر�تهم، وتالحظ �لأطفال وتر�سدهم 
بطريقة غري مبا�رسة لتحقيق �لنمو �ل�سليم لهم، وُتعد من �لعو�مل �لتي ت�ساعد �لرو�سة على 
حتقيق �أهد�فها، حيث �أورد عبد �لرحيم )2006م( �أن �لو�جب �لأول ملعلمة ريا�س �لأطفال 
�إ�ساعة جو من �لأمن و�لطمئنان يف نف�س �لطفل ليعرب عن نف�سه بحرية، و�لبدء يف �لعمل 
دون تردد، و�حرت�م ذ�تية �لطفل فت�ستمع �إىل حديثه باإن�سات وتتعرف على نف�سيته لت�سعره 
للعمل  �لأطفال  ريا�س  معلمة  �إعد�د  �أن  )2002م(  �حلريري  �أ�سافت  كما  ودوره،  بقيمته 
مهنيًا  �إعد�دها  بل  فح�سب  وتربويًا  و�أكادمييًا  علميًا  �إعد�دها  على  يقت�رس  ل  �لأطفال  مع 
على  عمليًا  �لنظري  �جلانب  تطبيق  على  وتدريبها  و�حتياجاتها،  ميولها  وتنمية  ونف�سيًا، 
�لرو�سة  فمعلمة  �أطفالها،  منو  تطوير  يف  و�لبتكار  �لإبد�ع  �إىل  يدفعها  مما  �لو�قع،  �أر�س 
�لناجحة هي من تتوفر لديها معلومات عن خ�سائ�س منو �لأطفال يف هذه �ملرحلة، لكي 
تعمل جاهدة على تنميتها، وذلك بالنظر لكل ما هو جديد من ��سرت�تيجيات �لتعلم و�لتعليم 
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�ملتعددة وتوظيفها يف بيئة �لرو�سة، ويف تعاملها مع �لأطفال، �لأمر �لذي يربطها عاطفيًا 
بهم، ويجعلهم �أكرث تقباًل لها ولتوجيهاتها.

الإبداع عند الأطفال:  ◄
كاأنها  وتبدو  وتلقائيٌة،  تفتٌح و�رس�حٌة  باأنها  �لأطفال  عند  �لإبد�عية  ديوديك  تعّرف 
�جتاه �أو ميل �أو �سمة �سخ�سية، ولي�ست قدرة؛ �أي �أنها تتغري يف �ل�سفة من منو �لطفل، رمبا 
)�لكناين،  للتكيف  كوظيفة  منها  �أكرث  باحلقائق  �لوثيق  و�لت�سال  للن�سج  كوظيفة  �أكرث 
2005م( .كما تعّرفها �خلليلي )2005م( باأنها �لقدرة على �إنتاج عدد من �لأفكار �لأ�سيلة 
و�لأن�سطة،  �لأفكار  وتطوير  �ل�ستجابة  يف  �ملرونة  من  عالية  درجة  وعلى  �لعادية،  غري 
و�لإبد�ع يكون لدى معظم �لأطفال بدرجات متفاوتة تختلف من طفل لآخر ومن بيئة �إىل 

�أخرى، ولذلك فاإن �إبد�ع �لأطفال هو تفكري ذو نتائج خالقة ولي�ست روتينية �أو منطية.
تعليم مهارات التفكري الإبداعي يف مرحلة ريا�س الأطفال:  ◄

ي�سري فيجوت�سكي للجميع ليكونو� مبدعني، وت�سمى هذه �لقدرة �لإبد�عية باخليال �لذي 
�لعلم و�لفن و�لتكنولوجيا، ويتجلى  �أ�سا�س  �لإبد�عية، و�لإبد�ع هو  �لأعمال  �أ�سا�س كل  ُيعد 
يف جو�نب حياتنا �لثقافية جميعها مما يجعل �لإبد�ع �لعلمي و�لفني و�لتقني �أمر�ً ممكنًا 
)Lindqvist، Gunilla.2003( .كما يرى ديبونو �إن باإمكان �جلميع تطوير �إبد�عهم �إذ� 
ما ��ستطاعو� تعلم �لقفز بخيالهم باأ�سلوب مبتكر وفّعال، فالإبد�ع هو م�ساألة د�فعية و�لتز�م 
بالتفكري كمهارة �آلية، و يتم �لتو�سل من خاللها �إىل �أ�سياء جديدة وقيمة، �إذ�ً فجزء مهم من 
�لإبد�عية يرجع ف�سله لطريقة �لتفكري، حيث ميثل �لتفكري عملية عقلية ي�ستطيع �ملتعلم من 
خاللها معرفة كثري من �لأمور وتذكرها وفهمها وتقبلها وعمل �سيء له معنى من خالل 
 Cotton،( كوتن  ويوؤكد   ،  )Wilson، 2003، Beyer، 2001( بها  مير  �لتي  �خلربة 
2002( على �رسورة توفري �جلو �مل�سجع للتفكري بحيث ي�ستطيع �ملتعلم �لتعامل بحرية مع 
�لأفكار للو�سول �إىل ما هو جديد.�إن تعليم �لتفكري �لإبد�عي لالأطفال د�خل �سف �لرو�سة 
و�إعمال  للتفكري  �ملحفزة  �لرتبوية  و�لبيئة  �ملنا�سبة  �لظروف  تهيئة  �ملعلمة  من  يتطلب 

�لتفكري د�خل �لطفل )عد�س، 2001( .
و�ملمار�سة  بالتدريب  حُت�سن  �أن  ميكن  �لإبد�عي  �لتفكري  مهار�ت  �أن  �لباحثون  ويرى 
و�لتعليم، عن طريق تهيئة �لفر�س و�ملو�قف �ملثرية للتفكري و�لتي تتطلب من �ملتعلم ت�سغيل 
ذهنه فيها لفهمها �أو حلها �أو �إبد�ع �سيء جديد منها، كما �أن عليه �أن ميتلك مهار�ت معينة 
مثل �أ�سالة �لتفكري و�لبحث عن حلول غري معروفة م�سبقًا، ومهارة �لطالقة �لتي تعني �لقدرة 
على توليد �لأفكار �ملتعددة، ومهارة �ملرونة وتوليد �لبد�ئل �ملتنوعة، وتعدُّ هذه �ملهار�ت 
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�إىل  �إ�سافة  عليها،  و�لتدريب  للتعلم  قابلة  لأنها  وذلك  �لإبد�عي،  �لتفكري  مهار�ت  �أهم  من 
دورها �لبارز يف تنمية �لتفكري �لإبد�عي لدى �ملعلمني و�لطلبة )�ل�سبيعي، 2009م( .

الدراسات السابقة: 
تتبع �لباحث �لدر��سـات �لتي لها عالقة مبو�سوع �لدر��سة يف �لأدب �لرتبوي و�لدر��سات 
�ل�سابقة ووجد �أن مو�سوع �لدر��سة حظي باهتمام �لباحثني �لرتبويني و�ملهتمني بالطفل 
فقد �أجرى �أقاو� )Ogawa، 1991( در��سة هدفت �إىل �لتعرف �إىل �لفروق يف �ل�ستجابات 
�لختبار�ت  على  �لياباين  �ملجتمع  من  و�لأخرى  �لأمريكي،  �ملجتمع  من  �أخذت  عينة  بني 
تر�وحت  وطالبة  طالبًا   )114( من  �لكلية  �لعينة  وتكونت  و�ل�سكلية،  �للفظية  �لإبد�عية 
�أعمارهم من )11-12( �سنة من �ل�سفوف �خلام�س و�ل�ساد�س �لبتد�ئي، كان عدد �لعينة 
من   )17( عددها  �لأمريكية  �لعينة  بينما  �لإناث،  من   )38( و  �لذكور  من   )35( �ليابانية 
بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �لنتائج  و�أظهرت  �لإناث،  من   )24( و  �لذكور 
�لعينة �ليابانية و�لعينة �لأمريكية على �لختبار�ت �لإبد�عية �للفظية جلميع �لقدر�ت قيد 
من  �لأمريكية  �لعينة  على  ظهر  بينما   ، �لتفا�سيل(  �ملرونة،  �لطالقة،  )�لأ�سالة،  �لدر��سة 
�لذكور و�لإناث تفوق و�رتفاع يف �أحد �لقدر�ت �لإبد�عية )�ملرونة( �أكرث من �لعينة �ليابانية 
من �لذكور و�لإناث على �لختبار�ت �ل�سكلية، �أما بالن�سبة لقدرة �لأ�سالة على �لختبار�ت 

�ل�سكلية فقد تفوق �لذكور و�لإناث من �ملجتمع �لأمريكي على �لعينة �ليابانية.
يف  و�ملعلم  �لو�سائط  فاعلية  معرفة  �إىل  هدفت  در��سة   ،  )Liu، 1998( ليو  و�أجرت 
فروق  �إىل وجود  �لدر��سة  نتائج  و�أ�سارت  �لأ�سا�سية،  �ملرحلة  لدى طالب  �لإبد�عي  �لتفكري 
ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لقدرة على �متالك مهارة �لطالقة و�ملرونة على �لختبار �لبعدي 

ل�سالح �أفر�د �ملجموعة �لتي در�ست با�ستخد�م برجمية “�إنقاذ �ملخلوقات �لف�سائية”.
�لريا�س ببع�س  �أطفال  �إىل عالقة  �إىل �لتعرف  �لدر��سة  و�أجرى �سعد )2000( هدفت 
�ملوهوبني  �لريا�س  �أطفال  بني  �لفروق  ومعرفة  �لريا�س،  ملعلمة  �ل�سخ�سية  �ملتغري�ت 
وغري �ملوهوبني يف �لتو�فق �لنف�سي ومفهوم �لذ�ت، تكونت �لعينة من )60( معلمة ريا�س 
 )740( و  موهوبًا،  طفاًل  �أطفال، و )756( طفاًل، ُق�سمو� �إىل جمموعتني من �لأطفال )16( 
متو�سطات  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �إىل  �لدر��سة  موهوب.تو�سلت  غري  طفاًل 
درجات �لأطفال �ملوهوبني وغري �ملوهوبني يف مفهوم �لذ�ت و�لتو�فق ل�سالح �ملوهوبني.
وعدم وجود �رتباط د�ل بني تو�فق �لأطفال �ملوهوبني ومتغري�ت �سخ�سية �ملعلمة �ملتمثلة 
يف  �أي�سا  و�ملتمثلة  �لنف�سية،  و�ل�سغوط  �ملهني  و�لر�سا  �ملوهوب  �لطفل  نحو  �لجتاه  يف 
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و�جل�سمي.ووجود  �لأ�رسي  �لتو�فق  ماعد�  �ملوهوب،  �لطفل  ونحو  �ملهنة  نحو  �لجتاهات 
فروق د�لة بني متو�سطات درجات �أطفال �ملجموعات �لثالثة يف �لتو�فق ل�سالح �ملجموعة 

�لأوىل.
و�أجرى �سانغ ويوين )Chung & Yuen، 2003( در��سة هدفت �إىل معرفة فاعلية 
خالل  من  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  طالب  لدى  �لإبد�عي  �لتفكري  يف  و�ملعلم  �ملتفاعلة  �لو�سائط 
�لبتد�ئية  �ملرحلة  يف  طالبًا   )124( �مل�ساركني  عدد  فكان  �لإبد�ع،  �ختبار  على  �أد�ئهم 
يف مدينة هوجن كوجن، ��ستخدمت �لدر��سة �ختبار �لإبد�ع قبلي وبعدي، و��ستخدمت �لأد�ة 
�أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة  �إنقاذ �ملخلوقات �لف�سائية،  �لتعليمية برجمية 
ل�سالح  �لبعدي  �لختبار  على  و�ملرونة  �لطالقة  مهارة  �متالك  على  �لقدرة  يف  �إح�سائية 

�أفر�د �ملجموعة �لتي در�ست با�ستخد�م برجمية �إنقاذ �ملخلوقات �لف�سائية.
كما �أجرى )�أبو ريا، 2004( در��سة هدفها �لك�سف عن دور �ملعلم يف تنمية مهار�ت 
�لتفكري �لبد�عي لدى طلبة �ملرحلة �لبتد�ئية يف منطقة �جلليل، وتكونت عينة �لدر��سة من 
)140( معلما ومعلمة، و�ُ�ستخد�م مقيا�س دور �ملعلمني يف تنمية �لتفكري �لبد�عي، و�أظهرت 
نتائج �لدر��سة �ن �ملعلمني يقدرون دوورهم يف تنمية �لتفكري �لبد�عي باأنه دور متو�سط، 

وبينت فروقًا ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى ملتغري �جلن�س ل�سالح �لإناث.
و�أجرى يان )Yan، 2005( در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن �ختبار �لعالقة بني �لأن�سطة 
�ملنهج  �لباحث  ��ستخدم  ذلك  ولتحقيق  �لأطفال،  لدى  �لإبد�ع  وم�ستوى  �لنهاية  �ملفتوحة 
�سبه �لتجريبي، و��ستملت عينة �لبحث على )52( طفاًل وطفلة )24 ذكر�ً، و28 �أنثى( بولية 
�أحد ع�رس ف�ساًل من ف�سول  نيو�ورلينز بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، �ختريو� بعد مر�قبة 
�إعد�د  من  �لنهاية  �ملفتوحة  �لأن�سطة  مقيا�س  با�ستخد�م  مرتني  نِّفو�  و�سُ �لأطفال،  ريا�س 
جمموع  على  بناء  ف�ساًل  ع�رس  �لأحد  من  ف�سول  ثالثة  �ختيار  ثم  ومن  وتطويره،  �لباحث 
�لدرجات �لتي ح�سلو� عليها وهذه �لف�سول هي: �لف�سل �حلا�سل على �أعلى درجة، و�لف�سل 
�حلا�سل على �لدرجة �ملتو�سطة، و�لف�سل �لأقل درجة يف �لأن�سطة �ملفتوحة �لنهاية، ومت 
�لإبد�عي يف  للتفكري  تور�ن�س  �ختبار  با�ستخد�م  �لثالثة  �لف�سول  �لأطفال يف هذه  �ختيار 
�لأد�ء و�حلركة.وقد تو�سل �لبحث �إىل جمموعة من �لنتائج من بينها: وجود �رتباط طردي 
ذي دللة �إح�سائية بني م�ستوى �نفتاح �لن�ساط و�ملقدرة على �لتفكري �لإبد�عي لدى �لأطفال 
لدى  �لإبد�عي  �لتفكري  على  �لكلية  و�ملقدرة  و�لأ�سالة  �لطالقة  يف  ملحوظ  حت�سن  ووجود 
�لأطفال �لذين خ�سعو� للدر��سة يف �لف�سل �لأقل درجة، وحت�سن قدرة �لأطفال على �لتخيل 

يف �لف�سل �ملتو�سط.
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التعقيب على الدراسات السابقة: 

بالطالع على الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت مو�صوع الدرا�صة تو�صل الباحث 
اإىل عدد من املالحظات وال�صتنتاجات منها: 

تخ�س  - �لتي  وخا�سة  �لأطفال  ريا�س  مرحلة  تناولت  �لتي  �لدر��سات  ندرة  تبني 
�لإناث يف تلك �ملرحلة.

�لتي  - �لبتد�ئية  �ملرحلة  حيث  من  م�سابهة  �أنها  �ل�سابقة  �لدر��سات  بع�س  جاءت 
�أجريت عليها �لدر��سة كدر��سة �أبو ريا )2004( .

مهار�ت  - تنمية  يف  دورهم  يقدرون  �ملعلمني  بع�س  �ن  �لدر��سات  بع�س  �أظهرت 
�لتفكري �لبد�عي كدر��سة �أبو ريا )2004( .

الطريقة واإلجراءات: 

فيما ياأتي و�صف ملجتمع الدرا�صة وعينتها، واأداة الدرا�صة، وطرق التحقق من 
�صدقها وثباتها، ومتغريات الدرا�صة، واملعاجلات الإح�صائية التي اُ�صتخدمت للتو�صل 

اإىل النتائج.
منهجية الدرا�صة: ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي �لذي يتنا�سب وطبيعة  ◄

�لأطفال ملهار�ت  �لدر��سة على معلمات ريا�س  �أد�ة  توزيع  �لدر��سة، وذلك من خالل  هذه 
�لتفكري �لإبد�عي لدى �أطفال �لرو�سة يف �ملد�ر�س �لتابعة لإد�رة �لرتبية و�لتعليم ملحافظة 
 /2013( �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  �أثناء  يف  بياناتها  وحتليل  بجمعها  و�لقيام  �لقنفذة، 

.  )2014
يف  ◄ جميعهن  �لأطفال  ريا�س  معلمات  �لدر��سة  جمتمع  �سمل  الدرا�صة:  جمتمع 

�لأول،  �لدر��سي  �لف�سل  يف  �لقنفذة  حمافظة  يف  و�لتعليم  �لرتبية  لإد�رة  �لتابعة  �ملد�ر�س 
للعام  �لإد�رة  يف  �ملوظفني  �سوؤون  �إح�سائيات  ح�سب  معلمات،   )206 عددهم(  و�لبالغ 

�لدر��سي )2013/ 2014( .
مرحلة  ◄ يف  �لدر��سة  جمتمع  من  متي�رسة  ع�سو�ئية  عينة  �ُختريت  الدرا�صة:  عينة 

وقد  معلمة،   )80( من  �لعينة  تكونت  حيث  �لثاين،  �لدر��سي  �لف�سل  خالل  �لأطفال  ريا�س 
�ُ�ستخدمت �لعينة �ملتي�رسة ل�سهولة �لتو��سل مع �أفر�د عينة �لدر��سة ولرغبتهم يف �مل�ساركة 

يف هذ� �لبحث.
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�لتفكري  ◄ مهار�ت  توظيف  مقيا�س   « بعنو�ن:  ��ستبانة  �لباحث  �أعد  الدرا�صة:  اأداة 
�سدقها  من  �لتحقق  وبعد  فقرة،   )53( من  �لأولية  �سورتها  يف  �لأد�ة  تكونت  �لإبد�عي«، 
�لنهائية من )49( فقرة موزعة على خم�س حماور، وهي:  �أ�سبحت يف �سورتها  وثباتها، 
�ملحور �لأول: �لطالقة )1-11( وي�سم )11( فقرة، �ملحور �لثاين: �ملرونة )1-14( وت�سم 
)14( فقرة، �ملحور �لثالث: �لأ�سالة )1-8( ، وي�سم )8( فقر�ت، �ملحور �لر�بع: �لتفا�سيل 
)1-8( ، وي�سم )8( فقر�ت، �ملحور �خلام�س: ح�سا�سية �مل�سكالت )1-8( وي�سم )8( فقر�ت.

من  ◄ جلنة  على  �لباحث  عر�سها  �ل�ستبانة  �سدق  من  للتحقق  ال�صتبانة:  �صدق 
�ملحكمني، وعـددهم )22( حمكمًا من ذوي �لخت�سا�س و�خلربة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
يف كليات �لرتبية من تخ�س�سات �لقيا�س و�لتقومي، وعلم �لنف�س �لرتبوي، و�ملناهج وطرق 
�لتدري�س يف �جلامعات �ل�سعودية و�لأردنية، حيث مت �لآخذ بتوجيهات �أع�ساء جلنة �لتحكيم 
ومقرتحاتهم، فقد عدِّلت �ل�سياغة �للغوية لبع�س �لفقر�ت و�أُ�سقط بع�سها وُعدِّلت فقر�ت من 

�لأد�ة، وذلك عندما يجمع �أحد ع�رسه حمكمًا على ذلك.
�لثبات  ◄ معامالت  �لباحث  ح�سب  �ل�ستبانة،  ثبات  من  للتحقق  ال�صتبانة:  ثبات 

�لباحثان على عينة  �لتطبيق، حيث طبَّقها  و�إعادة  �لتطبيق  �لأوىل طريقة  لها، بطريقتني: 
وبفا�سل  مرتني  بتطبيقها  وذلك  معلمة،   )45( وعددهم  �لدر��سة  عينة  خارج  ��ستطالعية 
�رتباط  معامالت  وُح�سبت  �أ�سبوعان،  وقدره  �لثاين  و�لتطبيق  �لأول  �لتطبيق  بني  زمني 
معادلة  فيها  �لباحث  ��ستخدم  فقد  �لثانية:  �لطريقة  �أما  �لتطبيقني،  نتائج  بني  بري�سون 
كرونباخ �ألفا )Cronbach Alpha( للتعرف �إىل �ت�ساق �لفقر�ت، ويبني �جلدول )1( قيم 

معامالت �لثبات ملجالت �ل�ستبانة ولال�ستبانة �لكلية بالطريقتني.
الجدول (1) 

قيم معامات الثبات لمجاالت االستبانة ولاستبانة الكلية

كرونباخ األفاثبات الإعادةاملجال

0.880.84�لطالقة

0.820.89�ملرونة

0.850.81�لأ�سالة

0.850.85�لتفا�سيل

0.800.82�حل�سا�سية للم�سكالت

0.840.85املقيا�س الكلي
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وهي قيم مقبولة لإجر�ء مثل هذه �لدر��سة.
مقيا�س  ◄ �ساكلة  على  �لتدريج  خما�سية  ��ستبانة  �ُ�ستخدمت  ال�صتبانة:  ت�صحيح 

ليكرت �خلما�سي على �لنحو �لآتي: )كبرية جد�ً، كبرية، متو�سطة، قليلة، قليلة جد�ً( ، و�أُعطيت 
�لتقدير�ت �لرقمية �لآتية: )5، 4، 3، 2، 1( على �لرتتيب.

من  ◄ جمموعة  ُطبِّقت  �لدر��سة،  هذه  �أهد�ف  حتقيق  �أجل  من  الدرا�صة:  اإجراءات 
�لإجر�ء�ت �لتي ميكن تلخي�سها مبا ياأتي: 

حتديد �لهدف من �لدر��سة: حيث هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل درجة توظيف . 1
معلمات ريا�س �لأطفال ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى �أطفال �لرو�سة يف �ملد�ر�س �لتابعة 

لإد�رة �لرتبية و�لتعليم ملحافظة �لقنفذة.
و�ملقايي�س . 2 �ل�سابقة  و�لدر��سات  �لرتبوي  �لأدب  على  �لباحث  �طلع  �لأد�ة:  بناء 

درجة  ملعرفة  �أولية  قائمة  �لباحث  و�أعدَّ  �لدر��سة،  مبو�سوع  تتعلق  و��ستبانات  و�أدو�ت 
توظيف معلمات ريا�س �لأطفال ملهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى �أطفال �لرو�سة.

�أُعدت �لأد�ة يف �سورتها �لأولية من خالل حتديد �لفقر�ت �ملنا�سبة لكل حمور من . 3
خم�سة  على  موزعة  فقرة   )53( �لأولية من  �لأد�ة يف �سورتها  �لأد�ة، وقد تكونت  حماور 

حماور.
�لظاهري، . 4 �سدقها  لقيا�س  �لخت�سا�س  ذوي  من  �ملحكمني  على  �لأد�ة  ُعر�ست 

وتعديل �ملطلوب من �ملحكمني حول �ملحاور و�لفقر�ت.
�أُ�سقطت بع�س �لفقر�ت، وُحذف بع�سها، وعدِّل بع�سها �لآخر، . 5 �لأد�ة بعد �لتحكيم: 

وتكونت �لأد�ة يف �سورتها �لنهائية من )49( فقرة موزعة على خم�سة حماور.
ُوزِّعت �ل�ستبانة على عينة �لدر��سة بهدف تطبيق �لأد�ة على �لعينة �ل�ستطالعية . 6

للتاأكد من �سدق �لبناء و�لثبات.
عند . 7 باملحافظة  �لتعليم  �إد�رة  وذلك من خالل  �ملعلمات،  عينة  على  �لأد�ة  طبِّقت 

�لإناث، ونظر�ً للمو�قع �جلغر�فية للمد�ر�س وخ�سو�سية �لإناث يف تطبيق �لأد�ة.
�لنتائج با�ستخد�م برنامج . 8 نفت، وفرغت بياناتها وحلِّلت  ُجمعت �ل�ستبانات و�سُ

�لتحليل �لإح�سائي )SPSS( ، و�أعقب ذلك عر�س �لنتائج ومناق�ستها، و��ستخال�س �لنتائج 
�لنهائية و�لتو�سيات.
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متغريات الدرا�صة: ��ستملت �لدر��سة على �ملتغري�ت �لآتية:  ◄
�ملتغري�ت �مل�ستقلة:  -

�أوًل- �ملوؤهل �لعلمي: دبلوم، بكالوريو�س، در��سات عليا )ماج�ستري، دكتور�ه( .
ثانيًا- عدد �سنو�ت �خلربة: )�أقل من )5( �سنو�ت، ما بني )5-10( �سنو�ت، �أكرث من 

)10( �سنو�ت( .
ثالثًا- �لتخ�س�س: تخ�س�سات �أدبية، تخ�س�س تربية طفل.

�لإبد�عي:  - �لتفكري  ملهار�ت  �لأطفال  ريا�س  معلمات  توظيف  �لتابعة:  �ملتغري�ت 
عنه  يعرب  و�لذي   ، �مل�سكالت(  وح�سا�سية  و�لتفا�سيل،  و�لأ�سالة،  و�ملرونة،  )�لطالقة، 

باملتو�سطات �حل�سابية لتقدير�ت �أفر�د �لعينة على فقر�ت وحماور �ل�ستبانة �ملعدة لذلك.
املعاجلات الإح�صائية: ��ستخدم �لباحث �لأ�ساليب و�ملعاجلات �لإح�سائية �لآتية:  ◄
ح�ساب معامالت �رتباط بري�سون.. 1
2 .. )Cronbach Alpha( ستخد�م معادلة كرونباخ �ألفا��
ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية.. 3
4 .. )MANOVA( ختيار حتليل �لتباين �ملتعدد�

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

فيما ياأتي عر�ٌس للنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها بعد �أن قام �لباحث بجمع �لبيانات 
ملهار�ت  �لأطفال  ريا�س  معلمات  توظيف  »درجة  ��ستبانة:  وهي  �لدر��سة؛  �أد�ة  بو�ساطة 
�لتفكري �لإبد�عي لدى �أطفال �لرو�سة يف �ملد�ر�س �لتابعة لإد�رة �لرتبية و�لتعليم ملحافظة 

�لقنفذة« وعر�سها �لباحث وفقًا لأ�سئلة �لدر��سة.
�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول: ما درجة توظيف معلمات ريا�س الأطفال  ◄

ملهارات التفكري الإبداعي؟ لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لأول من �أ�سئلة �لدر��سة ُح�سبت �لأو�ساط 
�لتفكري  �لدر��سة على مقيا�س مهار�ت  �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابات عينة 
�لإبد�عي، وحتديد درجة ممار�سة كل فقرة ورتبتها �سمن �ملجال، ويبني �جلدول )5( هذه 

�لنتائج.
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الجدول (5) 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي، 

ودرجة ممارسة كل فقرة ورتبتها ضمن المجال

الو�صط الرقـــمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

رتبة 
الفقرة

املجال الأول: الطالقة

1
�أوظف ��سرت�تيجية �حلو�ر و�ملناق�سة لتوليد �لأفكار عند �لأطفال 

1كبرية3.951.01�ملوهوبني.

2
�أمنح �لأطفال �ملوهوبني وقت كايف ل�ستك�ساف �لأفكار �لإبد�عية 

10متو�سطة3.061.14لديهم.

9كبرية3.501.44�أتيح �ملجال لالأطفال �ملوهوبني �لتعبري عن �آر�ئهم بطالقة.3

6كبرية3.761.12�أركز على �لتعلم �لإبد�عي مقارنة بالإنتاج �لإبد�عي.4

11قليلة جد�1.530.80ً�أن�سط خيال �لطفل ب�سكل د�ئم.5

7كبرية3.641.20�أثمن قيمة كل فكرة �إبد�عية �أثناء �حل�سة �لدر��سية.6

5كبرية3.781.20�أ�ساعد �لأطفال على تطوير �لأفكار با�ستخد�م مهار�ت متنوعة.7

8
�أوفر �لفر�سة �لكافية للطالب �أن يتعلمو� ويفكرو� ويكت�سفو� دون 

8كبرية3.551.24تهديد.

9
�أعدل �أخطاء �لأطفال �ل�رسيحة و�لعفوية كجزء من �لعملية 

3كبرية3.881.04�لإبد�عية.

10
�أر�سد �أفكارهم كما هي دون حماولة �إعادة ت�سكيلها لتتنا�سب مع 

2كبرية3.891.06�أفكار �لكبار.

4كبرية3.840.43�أ�سجعهم على طرح �لأ�سئلة �لإبد�عية.11

- كبرية3.490.40املجال الكلي

املجال الثاين: املرونة

14قليلة2.260.55�أحثهم على �إثارة �لأ�سئلة �ملثرية للتفكري.1

4كبرية3.851.09��ستمع �إىل �لأطفال ليتمكنو� من �لتعرف على �أفكارهم عن قرب.2

2كبرية3.961.01�أهيئ �لبيئة �لتعليمية �ملنا�سبة للتفكري �لإبد�عي.3

9كبرية3.781.24�أوفر لالأطفال �لفر�سة للعمل �حلر مبفردهم �إذ� تطلب �ملوقف ذلك.4

5كبرية3.831.11��ستخدم �أ�ساليب متنوعة لتوجيه �لتفكري �لإبد�عي.5
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الو�صط الرقـــمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

رتبة 
الفقرة

6
�ترك لالأطفال حرية �لر�سم �أو �لتلوين للتعبري �لتلقائي عن 

12كبرية3.751.15م�ساعرهم.

7كبرية3.801.11��سمح بقدر معني من �لفو�سى و�ل�سو�ساء و�حلرية.7

1كبرية3.990.54�أ�سجع �لفكاهة �أثناء ممار�سة �لن�ساط �لتعليمي.8

11كبرية3.761.12�أ�سجع �لألعاب �لتي تنمي مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي.9

2كبرية3.961.01�نتقي �لأن�سطة �لإبد�عية �لتي حتفز �لطالب على �لتفكري �لإبد�عي.10

11
�أتيح �لفر�سة لالأطفال لتطبيق �أهد�ف �حللقة �لتعليمية يف مو�قف 

9كبرية3.781.24تعليمية جديدة.

5كبرية3.831.11��ستمع للحلول �ملقدمة من قبل �لأطفال �ملوهوبني.12

12كبرية3.751.15��ستخدم �سيغًا متنوعة للتقومي )حاول- �أين– كيف( .13

14
�أعطي �لوقت �لكايف لالأطفال �ملوهوبني للتفكري بال�سوؤ�ل �لذي 

7كبرية3.801.11طرحته عليهم.

- كبرية3.720.68املجال الكلي

املجال الثالث: الأ�صالة

1
��ستغل ركن �ملنزل يف ��ستثارة �لأطفال لإنتاج �لأفكار �أثناء لعب 

2كبرية3.831.11�لأدو�ر.

2
�عر�س �ملو�د و�لأ�سكال و�ل�سور ب�سورة ي�سهل معها عقد 

4كبرية3.751.15�ملقارنات.

1كبرية3.980.48�هتم بتنمية لغة �حلو�ر بيني وبني �لأطفال �ملوهوبني.3

4
��ستغل ركن �لكت�ساف يف توفري مو�د و�أن�سطة تنمي �سلوك �لبحث 

7قليلة2.351.25و�لكت�ساف و�ل�ستق�ساء.

2كبرية3.831.11��ستخدم �ألعاب تربوية تعمل على تن�سيط �لعقل يف �لتفكري و�لتخيل.5

6
�أتيح �لفر�سة لالأطفال �ملوهوبني لتطبيق �أفكار جديدة لتثبيت 

4كبرية3.751.15مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي.

7
�أ�سجع �لأطفال على عمل مناذج جديدة وخمتلفة يف ركن �لبناء 

8قليلة2.000.00و�لهدم )ركن �ملكعبات( .

6متو�سطة3.261.34�أ�سجع �لأطفال على �لتنظيم و�لتخطيط لالنتقال من ركن �إىل ركن.8

- متو�سطة3.340.55املجال الكلي
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الو�صط الرقـــمالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

رتبة 
الفقرة

املجال الرابع: التفا�صيل

1
�طرح �أ�سئلة تتميز با�ستخد�م �ل�سببية، ومناق�سة ق�سية ما، 

2كبرية3.831.11و�لتو�سل �إىل حل.

4كبرية3.751.15�أ�ساعد �لأطفال على �قرت�ح �حللول �ملنا�سبة.2

6متو�سطة3.281.51��ستمع �إىل م�ساكل يطرحها �لأطفال �ملوهوبني.3

4
�أ�سجع �لأطفال على طرح �أ�سئلة تتميز بالطالقة و�ملرونة و�لأ�سالة 

1كبرية3.980.48كتبيان �ل�سببية، ومناق�سة ق�سية ما، و�لتو�سل �إىل حل.

5
��ستمع �إىل �لأطفال للم�سكلة �لتي يطرحونها لإظهار �لتعلم �لذ�تي 

2كبرية3.831.11لهم

4كبرية3.751.15�أطرح �أ�سئلة متنوعة يف م�ستويات �لتفكري.6

7
�طرح �أ�سئلة تتميز با�ستخد�م �ل�سببية، ومناق�سة ق�سية ما، 

6متو�سطة3.281.51و�لتو�سل �إىل حل.

8قليلة2.000.00�أ�ساعد �لأطفال على �قرت�ح �حللول �ملنا�سبة.8

- كبرية3.460.59املجال الكلي

املجال اخلام�س: ح�صا�صية امل�صكالت

2كبرية3.831.11�أطرح لالأطفال مو�قف غام�سة �أو م�سكالت حمرية لإثارة تفكريهم.1

5كبرية3.751.15�أطلب من �لأطفال حتديد �مل�سكلة �لتي تدور حول مو�سوع �لدر�س.2

1كبرية4.000.45�أزود �لأطفال باملعلومات �ملتوفرة حول �مل�سكلة.3

2كبرية3.831.11�أ�سجع �لأطفال على �فرت��س بد�ئل متعددة حلل �مل�سكلة.4

5كبرية3.751.15�أقيم �لأفكار �لتي مت توليدها من �لطالب �ملوهوبني.5

2كبرية3.831.11�أ�سجع �لأطفال على �لتعلم �لتعاوين فيما بينهم.6

5كبرية3.751.15�أ�سجع �لأطفال على �نتقاء �حللول �ملنا�سبة للم�سكلة.7

8قليلة2.000.00�طلب من �لأطفال حتليل �مل�سكلة �إىل عنا�رسها �لأولية8

- كبرية3.590.71املجال الكلي

يظهر من �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول )5( �أن درجة ممار�سة معلمات �لرو�سة ملهار�ت 
وح�سا�سية  و�لتفا�سيل  و�ملرونة  �لطالقة  مهار�ت  يف  كبرية  كانت  �لإبد�عي  �لتفكري 
�مل�سكالت، فيما كانت درجة ممار�سة معلمات �لرو�سة ملهارة �لأ�سالة متو�سطة.وبالن�سبة 
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ملهارة �لطالقة فقد ح�سلت �لفقرة )1( و�لتي ن�سها: “�أوظف ��سرت�تيجية �حلو�ر و�ملناق�سة 
لتوليد �لأفكار عند �لأطفال �ملوهوبني” على �أعلى و�سط ح�سابي، فيما ح�سلت �لفقرة )5( 
و�لتي ن�سها: “�أن�سط خيال �لطفل ب�سكل د�ئم” على �أقل و�سط ح�سابي �سمن �ملجال.ويعزو 
�لق�سايا  �لأطفال على مناق�سة بع�س  �أن �ملعلمات يحفزّن  �إىل  �لفقرة  �لباحث نتيجة هذه 
�لأطفال،  تنا�سب  �لتي  �ملو�سوعات  يف  �لدر��سية  �حل�سة  �أثناء  يف  �ملعلمة  تطرحها  �لتي 
وحتاورهم فيها وترتك �ملجال �أمامهم للتحدث بجر�أة وطالقة دون تردد �أو تخوف، بينما 
جاءت فقرة: »�أن�سط خيال �لطفل ب�سكل د�ئم« وذلك لعدم توظيف �خليال �لعلمي عند �لأطفال 
يف تلك �ملرحلة نظر�ً لن�سوجهم �ملعريف.وفيما يتعلق مبهارة �ملرونة فقد ح�سلت �لفقرة 
و�سط  �أعلى  على  �لتعليمي«  �لن�ساط  ممار�سة  �أثناء  يف  �لفكاهة  »�أ�سجع  ن�سها:  و�لتي   )8(
ح�سابي، فيما ح�سلت �لفقرة )1( و�لتي ن�سها: »�أحثهم على �إثارة �لأ�سئلة �ملثرية للتفكري« 
�ملعلمات  �أن  �إىل  �لفقرة  هذه  نتيجة  �لباحث  �ملجال.ويعزو  �سمن  ح�سابي  و�سط  �أقل  على 
يتميزن باتباع طريقة �للعب يف تعليم �لأطفال �ملعارف و�ملهار�ت و�حلقائق و�لتعميمات 
و�لقيم �لجتاهات، بينما يخفقن يف �إثارة �لطالب يف توجيه �لأ�سئلة �ملثرية للتفكري نظر�ً 
ل�سغر �سنهم.�أما بالن�سبة ملهارة �لأ�سالة فقد ح�سلت �لفقرة )3( ون�سها: »�هتم بتنمية لغة 
�لفقرة )7(  �أعلى و�سط ح�سابي، فيما ح�سلت  �حلو�ر بيني وبني �لأطفال �ملوهوبني« على 
)ركن  و�لهدم  �لبناء  ركن  يف  وخمتلفة  جديدة  مناذج  عمل  على  �لأطفال  »�أ�سجع  ون�سها: 
�ملكعبات( « على �أقل و�سط ح�سابي �سمن �ملجال.ويعزو �لباحث ذلك �إىل �أن �ملعلمات يبدين 
بينما  �لآخرين،  مع  �حلو�ر  على  بت�سجعهم  وذلك  �لأطفال،  وبني  بينهّن  �حلو�ر  لغة  بتنمية 
�أخفقّن يف تدري�س �لطالب يف ركن �لبناء و�لهدم ليتمكن �لطالب من بناء �ملنظومة �ملعرفية.
وبالن�سبة ملهارة �لتفا�سيل فقد ح�سلت �لفقرة )4( ون�سها: »�أ�سجع �لطالب على طرح �أ�سئلة 
�إىل  و�لتو�سل  ما،  ق�سية  ومناق�سة  �ل�سببية،  كتبيان  و�لأ�سالة  و�ملرونة  بالطالقة  تتميز 
حل« على �أعلى و�سط ح�سابي، فيما ح�سلت �لفقرة )8( ون�سها: »�أ�ساعد �لطالب �ملوهوبني 
على �قرت�ح �حللول �ملنا�سبة« على �أقل و�سط ح�سابي �سمن �ملجال.ويعزو �لباحث ذلك �إىل 
�حل�سة  �أثناء  �لتي حتدث يف  �لتعليمية  �لق�سايا  على طرح  �لأطفال  ي�سجعّن  �ملعلمات  �أن 
�لدر��سية، وت�سجيعهم على �إظهار �أ�سباب تلك �مل�سكلة وو�سع �حللول �ملنا�سبة، بينما تخفق 
�إىل و�سع حلول منا�سبة حلل �مل�سكلة من خالل مقرتحات �لطالب. �ملعلمة على �لو�سول 
وفيما يتعلق مبهارة �حل�سا�سية للم�سكالت فقد ح�سلت �لفقرة )3( ون�سها: »�أزود �لأطفال 
�ملوهوبني باملعلومات �ملتوفرة حول �مل�سكلة« على �أعلى و�سط ح�سابي، فيما ح�سلت �لفقرة 
)8( و�لتي ن�سها: »�طلب من �لطالب حتليل �مل�سكلة �إىل عنا�رسها �لأولية« على �أقل و�سط 
ح�سابي �سمن �ملجال.ويعزو �لباحث ذلك �إىل �أن �ملعلمات يزودّن �لأطفال باملعلومات �لتي 
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ت�سهم يف حل �مل�سكلة، بينما يخفقن يف حتديد �لأ�سباب �لأولية حلل �مل�سكلة.وتتفق نتائج 
هذ� �ل�سوؤ�ل مع نتائج در��سة �سانغ ويوين )Chung & Yuen، 2003( ، وتختلف مع 

.)Yan، 2005( نتائج در��سة يان
اإح�صائية  ◄ دللة  ذات  فروق  توجد  هل  �لثاين:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

الرو�صة  الإبداعي لدى معلمات  التفكري  = α( يف توظيف مهارات   0.05(
تعزى ملتغري املوؤهل العلمي؟ لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثاين من �أ�سئلة �لدر��سة ُح�سبت 
�لأو�ساط �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابات عينة �لدر��سة على مقيا�س مهار�ت 

�لتفكري �لإبد�عي، ح�سب متغري �ملوؤهل �لعلمي، ويبني �جلدول )6( هذه �لنتائج.
الجدول (6) 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي، 
حسب متغير المؤهل العلمي

النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداملوؤهل العلميمهارة التفكري

�لطالقة
583.420.35بكالوريو�س

223.670.46دبلوم

�ملرونة
583.720.70بكالوريو�س

223.730.64دبلوم

�لأ�سالة
583.290.57بكالوريو�س

223.470.50دبلوم

�لتفا�سيل
583.530.61بكالوريو�س

223.290.50دبلوم

ح�سا�سية �مل�سكالت
583.590.71بكالوريو�س

223.590.72دبلوم

املقيا�س الكلي
583.530.49بكالوريو�س

223.580.46دبلوم

يظهر من �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول )6( وجود فروق ظاهرية بني �لأو�ساط �حل�سابية 
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�ملوؤهل  متغري  ح�سب  �لإبد�عي،  �لتفكري  مهار�ت  مقيا�س  على  �لدر��سة  عينة  ل�ستجابات 
 ،  )MANOVA( �ملتعدد  �لتباين  حتليل  �ُ�ستخدم  �لفروق  هذه  دللة  �لعلمي.وملعرفة 

ويبني �جلدول )7( هذه �لنتائج.
الجدول (7) 

 نتائج تحليل التباين المتعدد (MANOVA) للمقارنة بين األوساط الحسابية الستجابات عينة الدراسة 
على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي، حسب متغير المؤهل العلمي 

جمموع مهارة التفكريم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة )ف( املربعات

الدللة

�ملوؤهل

0.0110*1.00711.0076.752�لطالقة

785004.01785004.00.01000.9200�ملرونة

0.511010.51101.6870.1980�لأ�سالة

0.957010.95702.8270.0970�لتفا�سيل

900007.01900007.00.00200.9690ح�سا�سية �مل�سكالت

11904.0111904.00.17800.6740املقيا�س الكلي

�خلطاأ

11.634780.1490�لطالقة

36.746780.4710�ملرونة

23.625780.3030�لأ�سالة

26.419780.3390�لتفا�سيل

39.842780.5110ح�سا�سية �مل�سكالت

18.063780.2320املقيا�س الكلي

الكلي

12.64179�لطالقة

36.75179�ملرونة

24.13679�لأ�سالة

27.37679�لتفا�سيل

39.84379ح�سا�سية �مل�سكالت

18.10479املقيا�س الكلي

 )α = 0.05( دال على مستوى الداللة *
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يظهر من �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول )7( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف توظيف 
ح�سب  �لرو�سة  معلمات  لدى  �لإبد�عي  �لتفكري  مهار�ت  �إحدى  باعتبارها  �لطالقة  مهارة 
، يت�سح  �لو�ردة يف �جلدول )6(  �إىل �لأو�ساط �حل�سابية  �لعلمي، وبالرجوع  متغري �ملوؤهل 
�للو�تي  باملعلمات  مقارنة  )دبلوم(  �لعلمي  موؤهلهن  �للو�تي  �ملعلمات  ل�سالح  �لفروق  �أن 
موؤهلهن )بكالوريو�س( .فيما يظهر من �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول )7( عدم وجود فروق ذ�ت 
دللة �إح�سائية يف توظيف مهار�ت: )�ملرونة و�لأ�سالة و�لتفا�سيل وح�سا�سية �مل�سكالت 
�ملوؤهل  متغري  ح�سب  �لرو�سة  معلمات  لدى  �لإبد�عي(  �لتفكري  ملهار�ت  �لكلي  و�ملقيا�س 
�للو�تي موؤهلهن دبلوم ميتلكّن  �أن �ملعلمات  �إىل  �ل�سوؤ�ل  �لباحث نتيجة هذ�  �لعلمي.ويعزو 
�لقدرة و�لكفاءة �ملعرفية يف تدري�س �لأطفال يف مد�ر�س ريا�س �لأطفال، وميتلكن �لكفايات 
و�ملهار�ت �لتي متكنهّن من �تباع �لأ�سلوب �لتدري�سي �لكفء يف تهيئة �ملوقف �لتعليمي، 
و�نتقاء �ل�سرت�تيجيات �ملنا�سبة لتعليم �لأطفال مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي، وميتلكن كفايات 
�لبديل يف �لك�سف وحتديد مو�طن �ل�سعف عند �لأطفال، وتقدمي  �لو�قعي و�لتقومي  �لتقومي 
�لعالج �ملنا�سب يف معاجلة مو�طن �ل�سعف، وخا�سة يف جمال �لطالقة، كالطالقة �للغوية 
�ملعارف و�ملعلومات  �لعديد من  �لتحدث بجر�أة وطرح  �لأطفال من  وقدرتهّن على متكني 
بطريقة �ملناق�سة و�حلو�ر، وتعزيز دورهم يف �لإذ�عة �ملدر�سية �ليومية �أمام زمالئهم.وتتفق 
نتائج هذ� �ل�سوؤ�ل مع نتائج در��سة �أقاو� )Ogawa، 1991( وتختلف مع نتائج در��سة يان 

. )Yan، 2005(
اإح�صائية  ◄ دللة  ذات  فروق  توجد  هل  �لثالث:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

الرو�صة  الإبداعي لدى معلمات  التفكري  = α( يف توظيف مهارات   0.05(
�أ�سئلة �لدر��سة ُح�سبت �لأو�ساط  لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثالث من  تعزى ملتغري اخلربة؟ 
�لتفكري  �لدر��سة على مقيا�س مهار�ت  �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابات عينة 

�لإبد�عي، ح�سب متغري �خلربة، ويبني �جلدول )8( هذه �لنتائج.
الجدول (8) 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي، 
حسب متغير الخبرة

النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداخلربةمهارة التفكري

�لطالقة
513.460.37�أقل من 5 �سنو�ت

123.640.47 )5-10( �سنو�ت

173.470.43�أكرث من 10 �سنو�ت
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النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداخلربةمهارة التفكري

�ملرونة
513.690.72�أقل من 5 �سنو�ت

124.050.55 )5-10( �سنو�ت

173.590.59�أكرث من 10 �سنو�ت

�لأ�سالة
513.290.59�أقل من 5 �سنو�ت

123.520.53 )5-10( �سنو�ت

173.390.44�أكرث من 10 �سنو�ت

�لتفا�سيل
513.350.60�أقل من 5 �سنو�ت

123.660.61 )5-10( �سنو�ت

173.660.45�أكرث من 10 �سنو�ت

ح�سا�سية �مل�سكالت
513.530.72�أقل من 5 �سنو�ت

123.910.71 )5-10( �سنو�ت

173.550.67�أكرث من 10 �سنو�ت

املقيا�س الكلي

513.490.50�أقل من 5 �سنو�ت

123.780.47 )5-10( �سنو�ت

173.540.39�أكرث من 10 �سنو�ت

يظهر من �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول )8( وجود فروق ظاهرية بني �لأو�ساط �حل�سابية 
�خلربة. متغري  ح�سب  �لإبد�عي،  �لتفكري  مهار�ت  مقيا�س  على  �لدر��سة  عينة  ل�ستجابات 
وملعرفة دللة هذه �لفروق مت ��ستخد�م حتليل �لتباين �ملتعدد )MANOVA( ، ويبني 

�جلدول )9( هذه �لنتائج.
الجدول (9) 

 نتائج تحليل التباين المتعدد (MANOVA) للمقارنة بين األوساط الحسابية الستجابات عينة الدراسة 
على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي، حسب متغير الخبرة 

جمموع مهارة التفكريم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة )ف( املربعات

الدللة

�خلربة
0.349020.17501.0950.3400�لطالقة

1.67220.83601.8360.1660�ملرونة
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جمموع مهارة التفكريم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة )ف( املربعات

الدللة

�خلربة

0.596020.29800.97400.3820�لأ�سالة

1.81620.90802.7350.0710�لتفا�سيل

1.40120.70101.4030.2520ح�سا�سية �مل�سكالت

0.85820.42901.9160.1540املقيا�س الكلي

�خلطاأ

12.291770.1600�لطالقة

35.079770.4560�ملرونة

23.541770.3060�لأ�سالة

25.560770.3320�لتفا�سيل

38.442770.4990ح�سا�سية �مل�سكالت

17.246770.2240املقيا�س الكلي

الكلي

12.64179�لطالقة

36.75179�ملرونة

24.13679�لأ�سالة

27.37679�لتفا�سيل

39.84379ح�سا�سية �مل�سكالت

18.10479املقيا�س الكلي

�إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم   )9( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لنتائج  من  يظهر 
و�لتفا�سيل  و�لأ�سالة  و�ملرونة  )�لطالقة  �لإبد�عي:  �لتفكري  مهار�ت  جميع  توظيف  يف 
�لرو�سة  معلمات  لدى  �لإبد�عي(  �لتفكري  ملهار�ت  �لكلي  و�ملقيا�س  �مل�سكالت  وح�سا�سية 
ح�سب متغري �خلربة.ويعزو �لباحث ذلك �إىل �أن �ملعلمات �للو�تي يدر�سّن يف مد�ر�س ريا�س 
عن  �لنظر  بغ�س  �لأطفال  تدري�س  من  متكنهّن  �لتي  و�ملهار�ت  �لكفايات  ميتلكن  �لأطفال 
�سنو�ت �خلربة �لتي متتلكها �ملعلمة، ويعود ذلك للميل و�لرغبة يف �لتدري�س بتلك �ملرحلة 
وخ�سوعهّن  �لأخرى،  �لتعليمية  �ملر�حل  من  ح�سا�سية  �لأكرث  �ملر�حل  من  باعتبارها 
للدرو�س  عليهّن، وح�سورهّن  �مل�رسفة  �جلهة  تعقدها  �لتي  و�لتدريبية  �لتعليمية  للور�سات 
�لتي  �لأطفال  �أخطاء  تعديل  ذلك يف  ي�سهم  �لدر��سية، مما  �حل�س�س  تنفيذ  �لتو�سيحية يف 
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يتلفظون بها، وي�سجعِّ �لأطفال على طرح �لأ�سئلة �لإبد�عية، وتتيح لهنَّ �لفر�سة يف تطبيق 
�أهد�ف �حللقة وي�ستمعّن للحلول �لتي يطرحها �لأطفال يف خمتلف مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي 
وتزويد �لأطفال باملعلومات حول تعليمهم �ملهار�ت �ملتنوعة.وتتفق نتائج هذ� �ل�سوؤ�ل مع 

. )Yan، 2005( وتختلف مع نتائج در��سة يان ، )نتائج در��سة �سعد )2000
اإح�صائية  ◄ دللة  ذات  فروق  توجد  هل  �لر�بع:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

الرو�صة  الإبداعي لدى معلمات  التفكري  = α( يف توظيف مهارات   0.05(
تعزى ملتغري التخ�ص�س؟ لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لر�بع من �أ�سئلة �لدر��سة ُح�سبت �لأو�ساط 
�لتفكري  �لدر��سة على مقيا�س مهار�ت  �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ل�ستجابات عينة 

�لإبد�عي، ح�سب متغري �لتخ�س�س، ويبني �جلدول )10( هذه �لنتائج.
الجدول (10) 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي، 
حسب متغير التخصص

النحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعددالتخ�ص�سمهارة التفكري

�لطالقة
273.440.41�أدبي

533.510.40تربية طفل

�ملرونة
273.700.61�أدبي

533.730.72تربية طفل

�لأ�سالة
273.220.55�أدبي

533.410.55تربية طفل

�لتفا�سيل
273.770.46�أدبي

533.310.59تربية طفل

ح�سا�سية �مل�سكالت
273.560.68�أدبي

533.610.73تربية طفل

املقيا�س الكلي
273.550.42�أدبي

533.540.51تربية طفل

�لأو�ساط  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )10( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لنتائج  من  يظهر 
�لإبد�عي، ح�سب متغري  �لتفكري  مهار�ت  مقيا�س  على  �لدر��سة  عينة  �حل�سابية ل�ستجابات 
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 ، )MANOVA( لتخ�س�س.وملعرفة دللة هذه �لفروق �ُ�ستخدم حتليل �لتباين �ملتعدد�
ويبني �جلدول )11( هذه �لنتائج.

الجدول (11) 
 نتائج تحليل التباين المتعدد (MANOVA) للمقارنة بين األوساط الحسابية الستجابات عينة الدراسة 

على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي، حسب متغير التخصص 

جمموع مهارة التفكريم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة )ف( املربعات

الدللة

�لتخ�س�س

0.103010.10300.64200.4250�لطالقة

55201.0155201.00.03300.8560�ملرونة

0.671010.67102.2310.1390�لأ�سالة

0.0010*3.78613.78612.517�لتفا�سيل

70503.0170503.00.07300.7880ح�سا�سية �مل�سكالت

219002.01219002.00.01000.9220املقيا�س الكلي

�خلطاأ

12.537780.1610�لطالقة

36.736780.4710�ملرونة

23.465780.3010�لأ�سالة

23.591780.3020�لتفا�سيل

39.806780.5100ح�سا�سية �مل�سكالت

18.102780.2320املقيا�س الكلي

الكلي

12.64179�لطالقة

36.75179�ملرونة

24.13679�لأ�سالة

27.37679�لتفا�سيل

39.84379ح�سا�سية �مل�سكالت

18.10479املقيا�س الكلي

 )α = 0.05( دال على مستوى الداللة *

يظهر من �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول )11( وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف توظيف 
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�إحدى مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لدى معلمات �لرو�سة ح�سب  مهارة �لتفا�سيل باعتبارها 
�أن  يت�سح   )10( �جلدول  �لو�ردة يف  �حل�سابية  �لأو�ساط  �إىل  وبالرجوع  �لتخ�س�س،  متغري 
�لفروق ل�سالح �ملعلمات �للو�تي تخ�س�سهن )�أدبي( مقارنة باملعلمات �للو�تي تخ�س�سهن 
)تربية طفل( .فيما يظهر من �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول )11( عدم وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية يف توظيف مهار�ت: )�لطالقة و�ملرونة و�لأ�سالة وح�سا�سية �مل�سكالت و�ملقيا�س 
�لتخ�س�س.ويعزو  متغري  ح�سب  �لرو�سة  معلمات  لدى  �لإبد�عي(  �لتفكري  ملهار�ت  �لكلي 
لتلقيهّن دور�ت  قد يكون  �أدبي  �للو�تي تخ�س�سهّن  �ملعلمات  �أن  �إىل  �لنتيجة  �لباحث هذه 
وور�سات تدريبية �أثر يف توظيف مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي لالأطفال و�نتقاء �ل�سرت�تيجيات 
�ملنا�سبة لتدري�س خمتلف �ملو�سوعات، وتعميق رغباتهن وميولهنَّ يف تدري�س تلك �ملرحلة 
مما مكنهّن من �لطالع �لو��سع وتلقيهّن لبع�س �ملقرر�ت �لدر��سية �إثناء در��ستهّن �جلامعية، 
وظهر ذلك من خالل طرح �لأ�سئلة �لتي تتميز با�ستخد�م �ل�سببية، و�ل�ستماع �إىل �لأطفال يف 
طرحهم للم�سكلة �لتي يطرحونها لإظهار �لتعلم �لذ�تي، وت�سجيعهم على طرح �أ�سئلة متنوعة 
 ، )Yan، 2005( يف خمتلف �أنو�ع �لتفكري.وتتفق نتائج هذ� �ل�سوؤ�ل مع نتائج در��سة يان

. )Yan، 2005( وتختلف مع نتائج در��سة يان

التوصيات: 

بعد عر�س نتائج الدرا�صة ومناق�صتها، يو�صي الباحث مبا ياأتي: 
�رسورة تدريب �ملعلمني على مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي.. 1
ريا�س . 2 يف  �ملتخ�س�سات  �ملعلمات  من  �خلريجات  تعيني  على  �لرتكيز  �رسورة 

�لأطفال، وذلك لدر��سة �لقر�ر�ت �ملعدة لتلك �ملرحلة، مما ينعك�س على متتعهّن باملهار�ت 
و�لكفايات �لالزمة لتدري�س �لأطفال.

خمتلف . 3 من  �لطفال  ريا�س  معلمات  بني  �لأقر�ن  زيار�ت  توظيف  �رسورة 
�لتخ�س�سات للوقوف على كيفية توظيف مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي.

خالل . 4 من  �لإبد�عي  �لتفكري  مهار�ت  كتوظيف  �لإبد�ع  ثقافة  وبث  تبني  �رسورة 
�ملمار�سات �لرتبوية �لتي متار�سها معلمات ريا�س �لأطفال يف توظيف �لبيئة �ل�سفية يف 

تنمية مهار�ت �لتفكري �لإبد�عي.
�رسورة تفعيل دور �ملدر�سة للعناية بالبناء من �ملر�حل �لتعليمية �ملبكرة )ذكور . 5

و�إناث( ، و�سقل مو�هبهم وتنميتها يف �ملجالت �لإبد�عية كافة.
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