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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مدى توظيف مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات ريا�ض
الأطفال يف املدار�س التابعة لإدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة القنفذة ،والبالغ عددهم
( )206معلمات ،وقد اختريت العينة ع�شوائي ًا وتكونت من ( )80معلمة خالل الف�صل
الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي (2014 /2013م)  ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طُ ِّورت �أداة
درا�سة ،وهو مقيا�س مهارات التفكري الإبداعي ،وتكونت من ( )49فقرة موزعة على خم�سة
حماور ،بينت النتائج �أن درجة توظيف معلمات الرو�ضة ملهارات التفكري الإبداعي كانت
كبرية يف املهارات كافة ،ما عدا مهارة الأ�صالة فكانت متو�سطة ،وجاءت الفروق ل�صالح
مهارة الطالقة ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي وللمعلمات اللواتي م�ؤهلهن العلمي (دبلوم)
مقارنة باملعلمات اللواتي م�ؤهلهن (بكالوريو�س)  ،وعدم وجود فروق يف توظيف املهارات
كافة ،ح�سب املقيا�س الكلي ملهارات التفكري الإبداعي ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي ومتغري
اخلربة ،ووجود فروق يف توظيف مهارة التفا�صيل ح�سب متغري التخ�ص�ص ،وجاءت الفروق
ل�صالح املعلمات اللواتي تخ�ص�صهن (�أدبي) مقارنة باملعلمات اللواتي تخ�ص�صهن (تربية
طفل)  ،وعدم وجود فروق يف توظيف املهارات كافة ح�سب املقيا�س الكلي ملهارات التفكري
الإبداعي ح�سب متغري التخ�ص�ص .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على تعيني اخلريجات
من املعلمات املتخ�ص�صات يف ريا�ض الأطفال وذلك لتدري�س املقررات املعدة لتلك املرحلة،
متتعهن باملهارات والكفايات الالزمة لتدري�س الأطفال.
مما ينعك�س على
ّ
الكلمات املفتاحية :مهارات التفكري الإبداعي ،معلمات ريا�ض الأطفال ،حمافظة
القنفذة.
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 تشرين األول- )11(  ع-  اجمللد الثالث- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

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:
فعالة يف دورها امل�ؤثر واملهم يف
تع ُّد الرو�ضة م�ؤ�س�سة تربوية هادفة ذات قيمة ّ
العملية الرتبوية التعليمية التعلمية ،ونظراً لكونها ت�ضم �أطفا ًال من مرحلة عمرية مبكرة ،فقد
حظيت بق�سط وافر من اهتمامات املفكرين والفال�سفة وعلماء النف�س واملربني والباحثني،
الذين �أكدوا �أهمية هذه املرحلة باعتبارها مرحلة منو تكويني تتحدد فيها دعائم �شخ�صية
الفرد و�أ�س�سها ،وخ�صائ�صه االنفعالية واالجتماعية واملعرفية واجل�سمية واحلركية والعقلية
واللغوية واخللقية.
و�أ�شارت الهذيلي (2005م) �إىل �سمات التفكري عند طفل ما قبل املدر�سة �أنه كثري
الأ�سئلة ،حمب لال�ستطالع والبحث والتجريب ،ومتثل الرو�ضة امل�ؤ�س�سة الرتبوية التعليمية
بناء
الأوىل والعامل اخلارجي الأول الذي يلتحق به الطفل ،واملرحلة الأن�سب لرتبية الإبداع ً
على افرتا�ض الرتبويني �أنها املكان الأول الذي يدفع باملجتمع �إىل ال�سري يف طريق الإبداع،
�إذ ت�ضم الطفل الذي يتمتع بقدرة هائلة على ا�ستيعاب البيئة ومتغرياتها (قطامي1990 ،م)
 ،وتع ُّد املرحلة احلا�سمة يف حياة الأطفال واخل�صبة لدرا�سة الإبداع والتدريب عليه لت�ؤ�س�س
للمراحل التي تليها ،و�إن الإبداع �إذا مل ي�شجع يف مرحلة الطفولة ،ف�إن ت�شجيعه بعد ذلك ال
جدوى منه ،كما ي�ؤكد على ذلك كل من “توران�س” و “غوران” ()Torrance & Goran
�أن ال�سنوات التي ت�سبق �سن املدر�سة ( )6-4من العمر هي �سنوات الإبداع ،و�أنه حني يدخل
الطفل املدر�سة االبتدائية ،ف�إن الإبداع ال ينمو بتلك الدرجة التي كان عليها يف �سنوات ما
قبل املدر�سة ،ويو�صيان الأهل واملعلمني ب�رضورة ا�ستثمار ال�سنوات املبكرة من عمر الطفل
وم�ساعدته على �أن يكون مبدع ًا (ح�سني2002 ،م) .
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية بحاجة �إىل توظيف الإبداع والتفكري الإبداعي مبهاراته وتنميتها،
ورقي الأمم اجتماعي ًا واقت�صادي ًا
نظراً لأهميتها يف التقدم التكنولوجي والتطور العلمي ُ
و�أخالقياً ،ومرحلة ريا�ض الأطفال هي املرحلة التعليمية الأوىل ،وهي مرحلة حا�سمة من
عمر الإن�سان ،والبد �أن توىل من الرعاية واالهتمام ما يكفل لها توجيه طفل هذه املرحلة
نحو التفكري العلمي ال�سليم ،وا�ستغالل قدراته الكامنة وحتويلها �إىل واقع ملمو�س ،ولقد
�أ�صبح االهتمام بالطفولة املبكرة ي�شكل مدخ ًال �رضوري ًا وبداية �أ�سا�سية النطالق التنمية
الب�رشية ،فامل�ستقبل مرهون مبا نقدمه لأطفالنا ،فالطفل املبدع هو الأمل لتحقيق م�ستقبل
�أف�ضل (ح�سني. )2002 ،
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مشكلة الدراسة:
�أكد علماء الرتبية املعا�رصون على �أن التعليم ب�شكله احلايل غري كاف لتطوير مهارات
التفكري ،وتنميتها عند الطالب ،و�أنه البد من تعليم مهارات التفكري يف املدار�س كجزء من
املنهج التعليمي ،وانطالق ًا من �أن التفكري الإبداعي هو �أحد �أهم الأهداف الرتبوية التي ت�سعى
املجتمعات الإن�سانية �إىل حتقيقها ،و�أن مرحلة ريا�ض الأطفال من املراحل اخل�صبة لدرا�سة
الإبداع واكت�شاف املبدعني ،و�أن الإبداع �إذا مل ُي�شجع يف مرحلة الطفولة ،ف�إن ت�شجيعه بعد
ذلك يكون �ضعيف اجلدوى ،و�أنه �صفة م�شرتكة بني جميع الأطفال ،وا�ستناداً �إىل �أن تدري�س
التفكري الإبداعي يتطلب وجود املعلم الكفء امل�ؤهل واملدرب ،والقادر على القيام بدوره يف
اكت�شاف املبدعني ،وتوفري الرعاية الرتبوية الالزمة واملنا�سبة لهم ،و�إثراء بيئتهم التعليمية
باخلربات التي ت�ساعد على تهيئة �أف�ضل الظروف لتنمية �إبداعهم وقدراتهم �إىل �أق�صى حد
ممكن ،مما �سبق يتبني �أن احلاجة تبدو ُملحة �إىل تعليم التفكري الإبداعي و�إك�ساب الطلبة
متكنها
مهاراته ،ف�إن معلمة الرو�ضة ت�ستطيع تهيئة املناخ املالئم والأر�ض اخل�صبة التي ّ
من ممار�سة عملها لتعليم مهارات التفكري الإبداعي من خالل تفاعل الطفل مع الأن�شطة
املتعددة املقدمة له يف الرو�ضة ،والتي تتم�شى مع فل�سفة منهج الن�شاط املتكامل ،واملرن،
وال�شامل الذي جنح يف �إلغاء الفوا�صل بني املواد ،حتى يتيح الفر�صة للطفل �أن يبدع يف
ن�شاط �أو �أكرث من تلك الأن�شطة طبق ًا مليوله وا�ستعداداته وقدراته ،ويتطلب ذلك �رضورة
تخريج معلمة متتلك مقومات و�صفات املعلمة الكفء ،ومتتلك العديد من الكفايات التي
متكنها من �أدائها لدورها يف تعليم مهارات التفكري الإبداعي ،لذا ارت�أى الباحث �إجراء هذه
الدرا�سة التي تهدف �إىل معرفة مدى درجة توظيف مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات
ريا�ض الأطفال يف املدار�س التابعة لإدارة الرتبية والتعليم ملحافظة القنفذة.

ولهذا �أجابت الدرا�سة احلالية عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما درجة توظيف معلمات ريا�ض الأطفال ملهارات التفكري الإبداعي؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05يف توظيف
مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05يف توظيف
مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة تعزى ملتغري اخلربة؟
● ●ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α = 0.05يف توظيف
مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟
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أهداف الدراسة:
 التعرف �إىل توظيف معلمات ريا�ض الأطفال ملهارات التفكري الإبداعي (الطالقة،
املرونة ،الأ�صالة ،التفا�صيل ،ح�سا�سية امل�شكالت) لدى �أطفال الرو�ضة يف املدار�س.
 الك�شف عن توظيف مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة تعزى ملتغريات
ع َّدة( :امل�ؤهل العلمي ،اخلربة ،التخ�ص�ص) .

أهمية الدراسة:
ترجع �أهمية الدرا�سة �إىل الدور الفعال الذي تقوم به معلمات ريا�ض الأطفال يف
تن�شيط القدرات العقلية والإدراكية للطفل ،وتدريب حوا�سه وتكوين مفاهيمه ،وتعزيز ميوله،
من خالل تهيئة الفر�ص الكافية من اخلربات واملمار�سات التي تقود الطفل �إىل الن�شاط
الذاتي واللعب احلر� ،إن ح�سن اختيار معلمات ريا�ض الأطفال ،وح�سن �إعدادهن وتوظيفهن،
ميكنهن من ا�ستخدام الأ�ساليب احلديثة ،وتوظيف التفكري االبداعي لذلك تتحدد �أهمية هذه

الدرا�سة من خالل اجلوانب الآتية:

 �أهمية مو�ضوع التفكري الإبداعي الذي ي�أخذ مكان ال�صدارة يف الأبحاث الرتبوية
يف القرن احلادي والع�رشين الذي �أطلق عليه قرن املبدعني ،فا�ستثمار مهارات التفكري
الإباعي �أ�صبح هاج�س املجتمعات الإن�سانية لتحقيق التقدم والتطور والرفاهية.
 النتائج التي �سيتو�صل �إليها البحث قد ت�ساهم يف تطوير الأطفال وامتالكهم
مهارات التفكري الإبداعي لدى طفل الرو�ضة.

حدود الدراسة:
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة مبجموعة من املحددات ،وهي:
 احلد الب�رشي واملكاين :طُ ِّبقت هذه الدرا�سة على املعلمات يف مرحلة ريا�ض

االطفال والتابعة لإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة القنفذة يف اململكة العربية ال�سعودية.

 احلد الزماين :طُ ِّبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
(2014 /2013م) .
 احلد املو�ضوعي (الإجرائي)  :اقت�رصت نتائج الدرا�سة على �صدق �أداة القيا�س
امل�ستخدمة يف الدرا�سة وثباتها ،والتي قام الباحث ب�إعدادها وتطويرها ،ومتثلت ب�أداة
94

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )11تشرين األول

2015

تكونت من ( )49فقرة موزعة على خم�سة حماور يف �ضوء متغريات الدرا�سة كم�ؤهل العلمي،
عدد �سنوات اخلربة ،عدد الدورات التدريبية.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
◄◄التفكري الإبداعيُ :يعرف ا�صطالح ًا ب�أنه“ :ن�شاط عقلي مركب وهادف توجهه
رغبة قوية يف البحث عن حلول� ،أو التو�صل �إىل نتائج �أ�صيلة مل تكن معروفة �سابقاً ،يتميز
بال�شمولية والتعقيد ،لأنه ينطوي على عنا�رص معرفية انفعالية و�أخالقية متداخلة ت�شكل
.ويعرفه الباحث �إجرائياً“ :ب�أنه قدرة الطفل
حالة ذهنية فريدة (جروان 2010 ،مّ )84 :
على التعبري احلر الذي ميكنه من اكت�شاف امل�شكالت واملواقف الغام�ضة و�إعادة �صياغة
اخلربة يف �أمناط جديدة عن طريق تقدمي �أكرب عدد ممكن من اال�ستجابات والأن�شطة غري
ويعرب عنها ب�أي مبفردات
امل�ألوفة والتي تتميز باملرونة واحلداثة بالن�سبة للطفل نف�سهّ ،
وجمل حتمل معاين للتعبري عن الذات �أو التعبري الق�ص�صي ،والتعبري الفني ،والتعبري احلركي،
والتعبري املو�سيقي.
◄◄مهارات التفكري الإبداعي :هي املهارات التي متكّن املتعلم من توليد الأفكار والعمل
على انت�شارها ،واقرتاح فر�ضيات حمتمله ت�ساعده على دعم اخليال يف التفكري والبحث
عن نواجت تعلم �إبداعية جديدة (�سعادة2003 ،م) ويعرفها الباحث �إجرائي ًا قدرة الفرد على
الإنتاج ،والذي يتميز ب�أكرب قدر ممكن من الطالقة واملرونة والأ�صالة ،والتداعيات البعيدة
وذلك كا�ستجابة مل�شكلة �أو موقف مثري ،ومهارات التفكري الإبداعي هي الطالقة والأ�صالة
واملرونة والتفا�صيل وح�سا�سية امل�شكالت.
يعرفها الباحث ب�أنها جمموعة من الأن�شطة املنظمة وال�سلوكيات
◄◄ممار�سة:
ّ
واملهمات
التي يجب �أدا�ؤها يف الوظيفة املعنية (مهنة التدري�س) ،ويق�صد بها الواجبات
َّ
وامل�س�ؤوليات التي يت�ضمنها دور معلمة الرو�ضة املنتمية ملهنتها وطلبتها.
يعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها املعلمة التي تعمل يف
◄◄معلمة ريا�ض الأطفالّ :
مدار�س ريا�ض الأطفال احلكومية ،وت�سعى يف تدري�سها للأطفال �إىل توظيف مهارات
التفكري الإبداعي( :الطالقة ،والأ�صالة ،واملرونة ،والتفا�صيل ،وح�سا�سية امل�شكالت) داخل
بيئة الرو�ضة وتدريبهم على اكت�سابها.
◄◄ريا�ض الأطفال :هي م�ؤ�س�سة تربوية ت�ستقبل الأطفال من عمر ( )6-4ويوزع
الأطفال فيها على ثالث فئات ،وتهدف امل�ؤ�س�سة �إىل حتقيق املو املتكامل يف جوانب
�شخ�صية الطفل املختلفة.
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األدب النظري والدراسات السابقة:
أوالً -األدب النظري:

◄◄مفهوم ريا�ض الأطفال:
تع ُّد جهات التعليم يف مرحلة ريا�ض الأطفال م�ؤ�س�سات تربوية من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
�إىل النمو الإن�ساين اخللاّ ق والتقدم عندما تجُ ند طاقاتها من معلمات ،و�أدوات ،وخامات،
ومناهج خلدمة الأطفال ،و�إ�شباع رغباتهم وتنمية احتياجاتهم ،مما ي�ؤثر على تكوين
�شخ�صياتهم امل�ستقبلية ،وي�ؤهلهم لل�سنوات التي تلي هذه املرحلة ،حيث تع ُّد تلك املرحلة
القاعدة الأ�سا�سية والبنية التحتية لل�سلم التعليمي ،ويقا�س جناح هذه الريا�ض مبدى تقدم
العمل التعليمي فيها ،فالرو�ضة حاجة ملحة تي�رس للأطفال فر�ص النماء والتعلم ،وت�شكل
نواة ال�شخ�صية يف جميع جوانبها يف هذه املرحلة �إذا ما �أعدت الظروف وال�رشوط ال�صحية
.وعرفت
والرتبوية املالئمة مبا يحقق �أهداف هذه الريا�ض التعليمية (بطاينة2006 ،م) ّ
(قناوي و�آخرون2005 ،م) مرحلة ريا�ض الأطفال من الناحية اللغوية ب�أنها املرحلة التي
ترعى الطفل من (� )6-3سنوات ،وتع ُّد مرحلة عمرية خا�صة من حيث طبيعة التفكري ونوعه،
مما ي�ضفي عليها طابع ًا خا�ص ًا مرن ًا لتلبي احتياجات هذه املرحلة العمرية وت�شبعها لتحقق
النمو ال�شامل املتكامل للأطفال يف جميع مراحل حياتهم ،وترتقي بنموهم �إىل الأف�ضل،
لذلك حتتاج �إىل بيئة منظمة تنظيم ًا هادف ًا وثري ًا باخلربات من خالل ما توفره لهم من
وخامات.ويعرفها خلف (2005م) ب�أنها امل�ؤ�س�سات الرتبوية االجتماعية
�ألعاب ،و�أدوات
ِّ
التي ت�ستقبل الأطفال من �سن ( ، )6-4ومدة الدرا�سة فيها �سنتان وتكون على مرحلتني
ب�ستان ومتهيدي ،وتهدف �إىل ت�أهيل الطفل ت�أهي ًال �سليم ًا لاللتحاق باملرحلة االبتدائية،
واكت�سابه مهارات وخربات جديدة لترتك له احلرية التامة يف ممار�سة ن�شاطاته واكت�شاف
قدراته وميوله و�إمكانياته.

◄◄�أهداف مدار�س ريا�ض الأطفال:
فقد ذكرت قناوي و�آخرون (2005م) الأهداف الرتبوية املن�شودة ملرحلة ريا�ض
الأطفال مق�سمة �إىل عدة �أق�سام تتلخ�ص يف الآتي:
 النمو اجل�سمي واحلركي :ويرتبط فيه النواحي ال�صحية والغذائية.
 .أالنمو اجل�سمي :ويرتبط به نواحي ال�صحة والغذاء (كامل�ساعدة التعرف �إىل �أع�ضاء
اجل�سم ،وتزويد الطفل باملعارف الأ�سا�سية املرتبطة بال�صحة وال�سالمة والوقاية من
الأمرا�ض ،و�إك�سابهم االجتاهات الإيجابية نحو قيم النظافة وال�صحة واجلمال ،وتزويدهم
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باملعلومات حول الغذاء ال�صحي وفوائده وعنا�رصه و�أنواعه و�أوقات تناوله والآداب
املرتبطة به ،وتكوين اجتاهات �إيجابية نحو قيم �شكر النعمة وعدم الإفراط والتفريط،
و�إك�سابهم الطفل املهارات احلركية املت�صلة بتحريك الع�ضالت ،وتكوين اجتاهات �إيجابية
نحو قيم الن�شاط واحلركة الهادفة وبداية تكوين الهواية) .
.بالنمو االجتماعي :وتظهر من خالل تفعيل التوا�صل بني الرو�ضة و�أ�رس الأطفال
من خالل الأن�شطة التي تقوم بها الرو�ضة ،وت�شجيعهم على االعتماد على �أنف�سهم واحرتام
حقوق الآخرين ،و�إ�رشاكهم يف الأن�شطة االجتماعية وتعويده اللعب االجتماعي والتفاعل مع
الأقران.
.تالنمو العقلي (املعريف)( :تنمية العمليات العقلية املختلفة ،وتنمية ا�ستخدام
احلوا�س لتعمل ب�أعلى كفاءة ،وتدريب الطفل على التفكري العلمي وتزويده باملعلومات
املتنوعة ،وتهيئتهم للمرحلة التعليمية الأخرى) .
ال�سارة،
.ثالنمو النف�سي( :التحكم يف انفعاالت الغ�ضب عندهم ،وتنمية انفعاالتهم ّ
وم�ساعدتهم على تقدير الذات ،واحرتام �إمكاناتهم مهما كانت وت�شجيعهم لإجناز الأعمال،
و�إك�سابهم الثقة بالنف�س و�إ�شباع حاجتهم بالإ�ضافة �إىل احلب والقبول والتقدير ،وتكوين
اجتاهات �إيجابية نحو الغري) .و�أ�ضافت (خلف2005 ،م) هدفني �آخرين لتلك املرحلة ،وهما:
 اكت�شاف الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ليتم التعامل معهم بطريقة ت�ساعدهم
على التكيف مع املجتمع من حولهم ،و�إ�شباع حاجاتهم النف�سية والتعليمية وتقدمي اخلدمات
اخلا�صة بهم.
 اكت�شاف الأطفال املوهوبني ،ورعايتهم وتنمية مهاراتهم املختلفة.

◄◄�أهداف ريا�ض الأطفال يف اململكة العربية ال�سعودية:
وتذكر ال�صمادي ومروة (2006م) �أهداف مرحلة ريا�ض الأطفال يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتتلخ�ص يف �صيانة فطرة الطفل ورعاية منوه اخللقي والعقلي واجل�سمي يف
ظروف طبيعية متجاوبة مع مقت�ضيات الإ�سالم و م�شابهة جلو الأ�رسة ،وتكوين االجتاه
الديني القائم على التوحيد املطابق للفطرة ،وتي�سري امت�صا�ص الطفل لالجتاهات الإ�سالمية
ال�صاحلة من خالل وجود قدوة حمببة �أمامه ومنوذج يحتذى به ،ونقل الطفل بلطف من
الذاتية املركزية �إىل احلياة االجتماعية امل�شرتكة مع زمالئه وتهيئته للحياة املدر�سية،
وتزويد الطفل برثوة من التعبريات ال�صحيحة واملعلومات املنا�سبة ل�سنه واملت�صلة مبا
يحيط به ،وتدريب الطفل على املهارات احلركية ،وتربية حوا�سه وتدريبه على ح�سن
ا�ستخدامها ،وت�شجيع ن�شاطه الإبداعي و�إتاحة الفر�صة �أمام حيويته لالنطالق املوجه،
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وتعهد ذوقه اجلمايل ،و�إ�سعاد الطفل وتهذيبه من غري تدليل وال �إرهاق ،وعالج بوادر ال�سلوك
غري ال�سوي لدى الأطفال والتيقظ ملواجهة م�شكالت الطفولة.

◄◄طفل الرو�ضة:
هو الطفل الذي يرتاوح عمره الزمني اللتحاقه مبرحلة ريا�ض الأطفال بني ()6-3
�سنوات ،و ُيقبل فيها على ثالثة م�ستويات( :امل�ستوى الأول من � 4-3سنوات)  ،و (امل�ستوى
الثاين من � 5-4سنوات)  ،و (امل�ستوى الثالث من � 6-5سنوات)  ،ولهذه املرحلة م�سميات
عدة :منها مرحلة ما قبل املدر�سة� ،أو مرحلة ريا�ض الأطفال� ،أو مرحلة الطفولة املبكرة.
فعال ينهمك بطاقاته كلها يف الن�شاط عندما ُتعد له
ويتميز طفل الرو�ضة ب�أنه طفل ّ
بيئة تربوية مليئة باملثريات تلبي احتياجاته وترثي خرباته ومهاراته وعواطفه ،كما �أن
طفل هذه املرحلة ذو �شخ�صية مرنة قابلة للتغيري �أكرث من �أي مرحلة منائية �أخرى ،ولديه
ا�ستعداد الكت�ساب �سلوك جديد �أو تعديل �سلوك خاطئ ،وال�سنوات ال�ستة الأوىل من حياة
الفرد هي الأ�سا�س الذي تتكون فيه �سمات الطفل الرئي�سة ،وتتحدد فيه خ�صائ�ص منوه التي
تع ُّد منبئات ل�شخ�صيته امل�ستقبلية (�سليم. )2003 ،
وترى جتار ال�شاهي ( )2009ب�أن مرحلة الطفولة املبكرة مرحلة انتقالية ،حيث ينتقل
الطفل فيها من مرحلة االعتماد على الآخرين داخل الأ�رسة يف بيئة حمدودة �إىل اال�ستقالل
التدريجي يف بيئة الرو�ضة الالحمدودة ،مما يوثر ت�أثرياً �إيجابي ًا على ميول الطفل و�سلوكه.

◄◄معلمة ريا�ض الأطفال:
تع ُّد معلمة الرو�ضة احللقة الرئي�سة يف العملية التعليمية التي تكيف املوقف التعليمي
وتختار طريقة التعليم التي تتنا�سب مع ميول الأطفال وقدراتهم ،وتالحظ الأطفال وتر�شدهم
بطريقة غري مبا�رشة لتحقيق النمو ال�سليم لهم ،و ُتعد من العوامل التي ت�ساعد الرو�ضة على
حتقيق �أهدافها ،حيث �أورد عبد الرحيم (2006م) �أن الواجب الأول ملعلمة ريا�ض الأطفال
�إ�شاعة جو من الأمن واالطمئنان يف نف�س الطفل ليعرب عن نف�سه بحرية ،والبدء يف العمل
دون تردد ،واحرتام ذاتية الطفل فت�ستمع �إىل حديثه ب�إن�صات وتتعرف على نف�سيته لت�شعره
بقيمته ودوره ،كما �أ�ضافت احلريري (2002م) �أن �إعداد معلمة ريا�ض الأطفال للعمل
مع الأطفال ال يقت�رص على �إعدادها علمي ًا و�أكادميي ًا وتربوي ًا فح�سب بل �إعدادها مهني ًا
ونف�سياً ،وتنمية ميولها واحتياجاتها ،وتدريبها على تطبيق اجلانب النظري عملي ًا على
�أر�ض الواقع ،مما يدفعها �إىل الإبداع واالبتكار يف تطوير منو �أطفالها ،فمعلمة الرو�ضة
الناجحة هي من تتوفر لديها معلومات عن خ�صائ�ص منو الأطفال يف هذه املرحلة ،لكي
تعمل جاهدة على تنميتها ،وذلك بالنظر لكل ما هو جديد من ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم
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املتعددة وتوظيفها يف بيئة الرو�ضة ،ويف تعاملها مع الأطفال ،الأمر الذي يربطها عاطفي ًا
بهم ،ويجعلهم �أكرث تقب ًال لها ولتوجيهاتها.

◄◄الإبداع عند الأطفال:
تفتح و�رصاح ٌة وتلقائيةٌ ،وتبدو ك�أنها
تعرف ديوديك الإبداعية عند الأطفال ب�أنها
ٌ
ّ
اجتاه �أو ميل �أو �سمة �شخ�صية ،ولي�ست قدرة؛ �أي �أنها تتغري يف ال�صفة من منو الطفل ،رمبا
�أكرث كوظيفة للن�ضج واالت�صال الوثيق باحلقائق �أكرث منها كوظيفة للتكيف (الكناين،
تعرفها اخلليلي (2005م) ب�أنها القدرة على �إنتاج عدد من الأفكار الأ�صيلة
2005م) .كما ّ
غري العادية ،وعلى درجة عالية من املرونة يف اال�ستجابة وتطوير الأفكار والأن�شطة،
والإبداع يكون لدى معظم الأطفال بدرجات متفاوتة تختلف من طفل لآخر ومن بيئة �إىل
�أخرى ،ولذلك ف�إن �إبداع الأطفال هو تفكري ذو نتائج خالقة ولي�ست روتينية �أو منطية.

◄◄تعليم مهارات التفكري الإبداعي يف مرحلة ريا�ض الأطفال:
ي�شري فيجوت�سكي للجميع ليكونوا مبدعني ،وت�سمى هذه القدرة الإبداعية باخليال الذي
ُيعد �أ�سا�س كل الأعمال الإبداعية ،والإبداع هو �أ�سا�س العلم والفن والتكنولوجيا ،ويتجلى
يف جوانب حياتنا الثقافية جميعها مما يجعل الإبداع العلمي والفني والتقني �أمراً ممكن ًا
(. )Lindqvist, Gunilla.2003كما يرى ديبونو �إن ب�إمكان اجلميع تطوير �إبداعهم �إذا
وفعال ،فالإبداع هو م�س�ألة دافعية والتزام
ما ا�ستطاعوا تعلم القفز بخيالهم ب�أ�سلوب مبتكر ّ
بالتفكري كمهارة �آلية ،و يتم التو�صل من خاللها �إىل �أ�شياء جديدة وقيمة� ،إذاً فجزء مهم من
الإبداعية يرجع ف�ضله لطريقة التفكري ،حيث ميثل التفكري عملية عقلية ي�ستطيع املتعلم من
خاللها معرفة كثري من الأمور وتذكرها وفهمها وتقبلها وعمل �شيء له معنى من خالل
اخلربة التي مير بها ( ، )Wilson, 2003, Beyer, 2001وي�ؤكد كوتن (Cotton,
 )2002على �رضورة توفري اجلو امل�شجع للتفكري بحيث ي�ستطيع املتعلم التعامل بحرية مع
الأفكار للو�صول �إىل ما هو جديد�.إن تعليم التفكري الإبداعي للأطفال داخل �صف الرو�ضة
يتطلب من املعلمة تهيئة الظروف املنا�سبة والبيئة الرتبوية املحفزة للتفكري و�إعمال
التفكري داخل الطفل (عد�س. )2001 ،
ويرى الباحثون �أن مهارات التفكري الإبداعي ميكن �أن تحُ �سن بالتدريب واملمار�سة
والتعليم ،عن طريق تهيئة الفر�ص واملواقف املثرية للتفكري والتي تتطلب من املتعلم ت�شغيل
ذهنه فيها لفهمها �أو حلها �أو �إبداع �شيء جديد منها ،كما �أن عليه �أن ميتلك مهارات معينة
مثل �أ�صالة التفكري والبحث عن حلول غري معروفة م�سبقاً ،ومهارة الطالقة التي تعني القدرة
على توليد الأفكار املتعددة ،ومهارة املرونة وتوليد البدائل املتنوعة ،وتع ُّد هذه املهارات
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من �أهم مهارات التفكري الإبداعي ،وذلك لأنها قابلة للتعلم والتدريب عليها� ،إ�ضافة �إىل
دورها البارز يف تنمية التفكري الإبداعي لدى املعلمني والطلبة (ال�سبيعي2009 ،م) .

الدراسات السابقة:
تتبع الباحث الدرا�سـات التي لها عالقة مبو�ضوع الدرا�سة يف الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة ووجد �أن مو�ضوع الدرا�سة حظي باهتمام الباحثني الرتبويني واملهتمني بالطفل
فقد �أجرى �أقاوا ( )Ogawa، 1991درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل الفروق يف اال�ستجابات
بني عينة �أخذت من املجتمع الأمريكي ،والأخرى من املجتمع الياباين على االختبارات
الإبداعية اللفظية وال�شكلية ،وتكونت العينة الكلية من ( )114طالب ًا وطالبة تراوحت
�أعمارهم من (� )12-11سنة من ال�صفوف اخلام�س وال�ساد�س االبتدائي ،كان عدد العينة
اليابانية ( )35من الذكور و ( )38من الإناث ،بينما العينة الأمريكية عددها ( )17من
الذكور و ( )24من الإناث ،و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
العينة اليابانية والعينة الأمريكية على االختبارات الإبداعية اللفظية جلميع القدرات قيد
الدرا�سة (الأ�صالة ،الطالقة ،املرونة ،التفا�صيل)  ،بينما ظهر على العينة الأمريكية من
الذكور والإناث تفوق وارتفاع يف �أحد القدرات الإبداعية (املرونة) �أكرث من العينة اليابانية
من الذكور والإناث على االختبارات ال�شكلية� ،أما بالن�سبة لقدرة الأ�صالة على االختبارات
ال�شكلية فقد تفوق الذكور والإناث من املجتمع الأمريكي على العينة اليابانية.
و�أجرت ليو ( ، )Liu, 1998درا�سة هدفت �إىل معرفة فاعلية الو�سائط واملعلم يف
التفكري الإبداعي لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف القدرة على امتالك مهارة الطالقة واملرونة على االختبار البعدي
ل�صالح �أفراد املجموعة التي در�ست با�ستخدام برجمية “�إنقاذ املخلوقات الف�ضائية”.
و�أجرى �سعد ( )2000هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل عالقة �أطفال الريا�ض ببع�ض
املتغريات ال�شخ�صية ملعلمة الريا�ض ،ومعرفة الفروق بني �أطفال الريا�ض املوهوبني
وغري املوهوبني يف التوافق النف�سي ومفهوم الذات ،تكونت العينة من ( )60معلمة ريا�ض
�أطفال ،و ( )756طفالًُ ،ق�سموا �إىل جمموعتني من الأطفال ( )16طف ًال موهوباً ،و ()740
طف ًال غري موهوب.تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات الأطفال املوهوبني وغري املوهوبني يف مفهوم الذات والتوافق ل�صالح املوهوبني.
وعدم وجود ارتباط دال بني توافق الأطفال املوهوبني ومتغريات �شخ�صية املعلمة املتمثلة
يف االجتاه نحو الطفل املوهوب والر�ضا املهني وال�ضغوط النف�سية ،واملتمثلة �أي�ضا يف
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االجتاهات نحو املهنة ونحو الطفل املوهوب ،ماعدا التوافق الأ�رسي واجل�سمي.ووجود
فروق دالة بني متو�سطات درجات �أطفال املجموعات الثالثة يف التوافق ل�صالح املجموعة
الأوىل.
و�أجرى �شانغ ويوين ( )Chung & Yuen, 2003درا�سة هدفت �إىل معرفة فاعلية
الو�سائط املتفاعلة واملعلم يف التفكري الإبداعي لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية من خالل
�أدائهم على اختبار الإبداع ،فكان عدد امل�شاركني ( )124طالب ًا يف املرحلة االبتدائية
يف مدينة هوجن كوجن ،ا�ستخدمت الدرا�سة اختبار الإبداع قبلي وبعدي ،وا�ستخدمت الأداة
التعليمية برجمية �إنقاذ املخلوقات الف�ضائية� ،أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف القدرة على امتالك مهارة الطالقة واملرونة على االختبار البعدي ل�صالح
�أفراد املجموعة التي در�ست با�ستخدام برجمية �إنقاذ املخلوقات الف�ضائية.
كما �أجرى (�أبو ريا )2004 ،درا�سة هدفها الك�شف عن دور املعلم يف تنمية مهارات
التفكري االبداعي لدى طلبة املرحلة االبتدائية يف منطقة اجلليل ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )140معلما ومعلمة ،واُ�ستخدام مقيا�س دور املعلمني يف تنمية التفكري االبداعي ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة ان املعلمني يقدرون دوورهم يف تنمية التفكري االبداعي ب�أنه دور متو�سط،
وبينت فروق ًا ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث.
و�أجرى يان ( )Yan, 2005درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن اختبار العالقة بني الأن�شطة
املفتوحة النهاية وم�ستوى الإبداع لدى الأطفال ،ولتحقيق ذلك ا�ستخدم الباحث املنهج
�شبه التجريبي ،وا�شتملت عينة البحث على ( )52طف ًال وطفلة ( 24ذكراً ،و� 28أنثى) بوالية
نيواورلينز بالواليات املتحدة الأمريكية ،اختريوا بعد مراقبة �أحد ع�رش ف�ص ًال من ف�صول
و�ص ِّنفوا مرتني با�ستخدام مقيا�س الأن�شطة املفتوحة النهاية من �إعداد
ريا�ض الأطفالُ ،
الباحث وتطويره ،ومن ثم اختيار ثالثة ف�صول من الأحد ع�رش ف�ص ًال بناء على جمموع
الدرجات التي ح�صلوا عليها وهذه الف�صول هي :الف�صل احلا�صل على �أعلى درجة ،والف�صل
احلا�صل على الدرجة املتو�سطة ،والف�صل الأقل درجة يف الأن�شطة املفتوحة النهاية ،ومت
اختيار الأطفال يف هذه الف�صول الثالثة با�ستخدام اختبار توران�س للتفكري الإبداعي يف
الأداء واحلركة.وقد تو�صل البحث �إىل جمموعة من النتائج من بينها :وجود ارتباط طردي
ذي داللة �إح�صائية بني م�ستوى انفتاح الن�شاط واملقدرة على التفكري الإبداعي لدى الأطفال
ووجود حت�سن ملحوظ يف الطالقة والأ�صالة واملقدرة الكلية على التفكري الإبداعي لدى
الأطفال الذين خ�ضعوا للدرا�سة يف الف�صل الأقل درجة ،وحت�سن قدرة الأطفال على التخيل
يف الف�صل املتو�سط.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
باالطالع على الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة تو�صل الباحث
�إىل عدد من املالحظات واال�ستنتاجات منها:
 تبني ندرة الدرا�سات التي تناولت مرحلة ريا�ض الأطفال وخا�صة التي تخ�ص
الإناث يف تلك املرحلة.
 جاءت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة �أنها م�شابهة من حيث املرحلة االبتدائية التي
�أجريت عليها الدرا�سة كدرا�سة �أبو ريا (. )2004
 �أظهرت بع�ض الدرا�سات ان بع�ض املعلمني يقدرون دورهم يف تنمية مهارات
التفكري االبداعي كدرا�سة �أبو ريا (. )2004

الطريقة واإلجراءات:
فيما ي�أتي و�صف ملجتمع الدرا�سة وعينتها ،و�أداة الدرا�سة ،وطرق التحقق من
�صدقها وثباتها ،ومتغريات الدرا�سة ،واملعاجلات الإح�صائية التي ا ُ�ستخدمت للتو�صل
�إىل النتائج.
◄◄منهجية الدرا�سة :ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي الذي يتنا�سب وطبيعة

هذه الدرا�سة ،وذلك من خالل توزيع �أداة الدرا�سة على معلمات ريا�ض الأطفال ملهارات
التفكري الإبداعي لدى �أطفال الرو�ضة يف املدار�س التابعة لإدارة الرتبية والتعليم ملحافظة
القنفذة ،والقيام بجمعها وحتليل بياناتها يف �أثناء الف�صل الدرا�سي الثاين (/2013
. )2014

◄◄جمتمع الدرا�سة� :شمل جمتمع الدرا�سة معلمات ريا�ض الأطفال جميعهن يف
املدار�س التابعة لإدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة القنفذة يف الف�صل الدرا�سي الأول،
والبالغ عددهم)  )206معلمات ،ح�سب �إح�صائيات �ش�ؤون املوظفني يف الإدارة للعام
الدرا�سي (. )2014 /2013
◄◄عينة الدرا�سة :اُختريت عينة ع�شوائية متي�رسة من جمتمع الدرا�سة يف مرحلة
ريا�ض الأطفال خالل الف�صل الدرا�سي الثاين ،حيث تكونت العينة من ( )80معلمة ،وقد
اُ�ستخدمت العينة املتي�رسة ل�سهولة التوا�صل مع �أفراد عينة الدرا�سة ولرغبتهم يف امل�شاركة
يف هذا البحث.
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◄◄�أداة الدرا�سة� :أعد الباحث ا�ستبانة بعنوان « :مقيا�س توظيف مهارات التفكري
الإبداعي» ،تكونت الأداة يف �صورتها الأولية من ( )53فقرة ،وبعد التحقق من �صدقها
وثباتها� ،أ�صبحت يف �صورتها النهائية من ( )49فقرة موزعة على خم�س حماور ،وهي:
املحور الأول :الطالقة ( )11-1وي�ضم ( )11فقرة ،املحور الثاين :املرونة ( )14-1وت�ضم
( )14فقرة ،املحور الثالث :الأ�صالة ( ، )8-1وي�ضم ( )8فقرات ،املحور الرابع :التفا�صيل
( ، )8-1وي�ضم ( )8فقرات ،املحور اخلام�س :ح�سا�سية امل�شكالت ( )8-1وي�ضم ( )8فقرات.
◄◄�صدق اال�ستبانة :للتحقق من �صدق اال�ستبانة عر�ضها الباحث على جلنة من
املحكمني ،وعـددهم ( )22حمكم ًا من ذوي االخت�صا�ص واخلربة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كليات الرتبية من تخ�ص�صات القيا�س والتقومي ،وعلم النف�س الرتبوي ،واملناهج وطرق
التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية والأردنية ،حيث مت الآخذ بتوجيهات �أع�ضاء جلنة التحكيم
وع ِّدلت فقرات من
ومقرتحاتهم ،فقد ع ِّدلت ال�صياغة اللغوية لبع�ض الفقرات و�أُ�سقط بع�ضها ُ
الأداة ،وذلك عندما يجمع �أحد ع�رشه حمكم ًا على ذلك.
◄◄ثبات اال�ستبانة :للتحقق من ثبات اال�ستبانة ،ح�سب الباحث معامالت الثبات
طبقها الباحثان على عينة
لها ،بطريقتني :الأوىل طريقة التطبيق و�إعادة التطبيق ،حيث َّ
ا�ستطالعية خارج عينة الدرا�سة وعددهم ( )45معلمة ،وذلك بتطبيقها مرتني وبفا�صل
وح�سبت معامالت ارتباط
زمني بني التطبيق الأول والتطبيق الثاين وقدره �أ�سبوعانُ ،
بري�سون بني نتائج التطبيقني� ،أما الطريقة الثانية :فقد ا�ستخدم الباحث فيها معادلة
كرونباخ �ألفا ( )Cronbach Alphaللتعرف �إىل ات�ساق الفقرات ،ويبني اجلدول ( )1قيم
معامالت الثبات ملجاالت اال�ستبانة ولال�ستبانة الكلية بالطريقتني.
الجدول ()1
قيم معامالت الثبات لمجاالت االستبانة ولالستبانة الكلية

املجال

ثبات الإعادة

كرونباخ �ألفا

الطالقة

0.88

0.84

املرونة

0.82

0.89

الأ�صالة

0.85

0.81

التفا�صيل

0.85

0.85

احل�سا�سية للم�شكالت

0.80

0.82

املقيا�س الكلي

0.84

0.85
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وهي قيم مقبولة لإجراء مثل هذه الدرا�سة.
◄◄ت�صحيح اال�ستبانة :اُ�ستخدمت ا�ستبانة خما�سية التدريج على �شاكلة مقيا�س
ليكرت اخلما�سي على النحو الآتي( :كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة ،قليلة جداً)  ،و�أُعطيت
التقديرات الرقمية الآتية )1 ،2 ،3 ،4 ،5( :على الرتتيب.
◄◄�إجراءات الدرا�سة :من �أجل حتقيق �أهداف هذه الدرا�سة ،طُ ِّبقت جمموعة من
الإجراءات التي ميكن تلخي�صها مبا ي�أتي:
1.1حتديد الهدف من الدرا�سة :حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة توظيف
معلمات ريا�ض الأطفال ملهارات التفكري الإبداعي لدى �أطفال الرو�ضة يف املدار�س التابعة
لإدارة الرتبية والتعليم ملحافظة القنفذة.
2.2بناء الأداة :اطلع الباحث على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة واملقايي�س
و�أدوات وا�ستبانات تتعلق مبو�ضوع الدرا�سة ،و�أع َّد الباحث قائمة �أولية ملعرفة درجة
توظيف معلمات ريا�ض الأطفال ملهارات التفكري الإبداعي لدى �أطفال الرو�ضة.
�3.3أُعدت الأداة يف �صورتها الأولية من خالل حتديد الفقرات املنا�سبة لكل حمور من
حماور الأداة ،وقد تكونت الأداة يف �صورتها الأولية من ( )53فقرة موزعة على خم�سة
حماور.
ُ 4.4عر�ضت الأداة على املحكمني من ذوي االخت�صا�ص لقيا�س �صدقها الظاهري،
وتعديل املطلوب من املحكمني حول املحاور والفقرات.
وحذف بع�ضها ،وع ِّدل بع�ضها الآخر،
5.5الأداة بعد التحكيم� :أُ�سقطت بع�ض الفقراتُ ،
وتكونت الأداة يف �صورتها النهائية من ( )49فقرة موزعة على خم�سة حماور.
ُ 6.6و ِّزعت اال�ستبانة على عينة الدرا�سة بهدف تطبيق الأداة على العينة اال�ستطالعية
للت�أكد من �صدق البناء والثبات.
طبقت الأداة على عينة املعلمات ،وذلك من خالل �إدارة التعليم باملحافظة عند
ِّ 7.7
الإناث ،ونظراً للمواقع اجلغرافية للمدار�س وخ�صو�صية الإناث يف تطبيق الأداة.
و�صنفت ،وفرغت بياناتها وحلِّلت النتائج با�ستخدام برنامج
ُ 8.8جمعت اال�ستبانات ُ
التحليل الإح�صائي ( ، )SPSSو�أعقب ذلك عر�ض النتائج ومناق�شتها ،وا�ستخال�ص النتائج
النهائية والتو�صيات.
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◄◄متغريات الدرا�سة :ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:


املتغريات امل�ستقلة:

�أوالً -امل�ؤهل العلمي :دبلوم ،بكالوريو�س ،درا�سات عليا (ماج�ستري ،دكتوراه) .
ثانياً -عدد �سنوات اخلربة�( :أقل من (� )5سنوات ،ما بني (� )10-5سنوات� ،أكرث من
(� )10سنوات) .
ثالثاً -التخ�ص�ص :تخ�ص�صات �أدبية ،تخ�ص�ص تربية طفل.
 املتغريات التابعة :توظيف معلمات ريا�ض الأطفال ملهارات التفكري الإبداعي:
(الطالقة ،واملرونة ،والأ�صالة ،والتفا�صيل ،وح�سا�سية امل�شكالت)  ،والذي يعرب عنه
باملتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد العينة على فقرات وحماور اال�ستبانة املعدة لذلك.
◄◄املعاجلات الإح�صائية :ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب واملعاجلات الإح�صائية الآتية:
1.1ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون.
2.2ا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا (. )Cronbach Alpha
3.3ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
4.4اختيار حتليل التباين املتعدد (. )MANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها:
عر�ض للنتائج التي مت التو�صل �إليها بعد �أن قام الباحث بجمع البيانات
فيما ي�أتي
ٌ
بو�ساطة �أداة الدرا�سة؛ وهي ا�ستبانة« :درجة توظيف معلمات ريا�ض الأطفال ملهارات
التفكري الإبداعي لدى �أطفال الرو�ضة يف املدار�س التابعة لإدارة الرتبية والتعليم ملحافظة
القنفذة» وعر�ضها الباحث وفق ًا لأ�سئلة الدرا�سة.

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما درجة توظيف معلمات ريا�ض الأطفال
ملهارات التفكري الإبداعي؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة ُح�سبت الأو�ساط

احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س مهارات التفكري
الإبداعي ،وحتديد درجة ممار�سة كل فقرة ورتبتها �ضمن املجال ،ويبني اجلدول ( )5هذه
النتائج.
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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

الفقرة

الو�سط
احل�سابي

الرقـــم

االنحراف
املعياري

رتبة
درجة
املمار�سة الفقرة

املجال الأول :الطالقة
�أوظف ا�سرتاتيجية احلوار واملناق�شة لتوليد الأفكار عند الأطفال
املوهوبني.
�أمنح الأطفال املوهوبني وقت كايف ال�ستك�شاف الأفكار الإبداعية
لديهم.

3.95

1.01

كبرية

1

3.06

1.14

متو�سطة

10

3

�أتيح املجال للأطفال املوهوبني التعبري عن �آرائهم بطالقة.

3.50

1.44

كبرية

9

4

�أركز على التعلم الإبداعي مقارنة بالإنتاج الإبداعي.

3.76

1.12

كبرية

6

5

�أن�شط خيال الطفل ب�شكل دائم.

1.53

0.80

قليلة جداً

11

6

�أثمن قيمة كل فكرة �إبداعية �أثناء احل�صة الدرا�سية.

3.64

1.20

كبرية

7

7

�أ�ساعد الأطفال على تطوير الأفكار با�ستخدام مهارات متنوعة.

3.78

1.20

كبرية

5

3.55

1.24

كبرية

8

3.88

1.04

كبرية

3

3.89

1.06

كبرية

2

3.84

0.43

كبرية

4

3.49

0.40

كبرية

-

1
2

8
9
10
11

�أوفر الفر�صة الكافية للطالب �أن يتعلموا ويفكروا ويكت�شفوا دون
تهديد.
�أعدل �أخطاء الأطفال ال�رصيحة والعفوية كجزء من العملية
الإبداعية.
�أر�صد �أفكارهم كما هي دون حماولة �إعادة ت�شكيلها لتتنا�سب مع
�أفكار الكبار.
�أ�شجعهم على طرح الأ�سئلة الإبداعية.
املجال الكلي

املجال الثاين :املرونة
1

�أحثهم على �إثارة الأ�سئلة املثرية للتفكري.

2.26

0.55

قليلة

14

2

ا�ستمع �إىل الأطفال ليتمكنوا من التعرف على �أفكارهم عن قرب.

3.85

1.09

كبرية

4

3

�أهيئ البيئة التعليمية املنا�سبة للتفكري الإبداعي.

3.96

1.01

كبرية

2

4

�أوفر للأطفال الفر�صة للعمل احلر مبفردهم �إذا تطلب املوقف ذلك.

3.78

1.24

كبرية

9

5

ا�ستخدم �أ�ساليب متنوعة لتوجيه التفكري الإبداعي.

3.83

1.11

كبرية

5
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الرقـــم

الفقرة

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

2015

رتبة
درجة
املمار�سة الفقرة

6

اترك للأطفال حرية الر�سم �أو التلوين للتعبري التلقائي عن
م�شاعرهم.

3.75

1.15

كبرية

12

7

ا�سمح بقدر معني من الفو�ضى وال�ضو�ضاء واحلرية.

3.80

1.11

كبرية

7

8

�أ�شجع الفكاهة �أثناء ممار�سة الن�شاط التعليمي.

3.99

0.54

كبرية

1

9

�أ�شجع الألعاب التي تنمي مهارات التفكري الإبداعي.

3.76

1.12

كبرية

11

10

انتقي الأن�شطة الإبداعية التي حتفز الطالب على التفكري الإبداعي.
�أتيح الفر�صة للأطفال لتطبيق �أهداف احللقة التعليمية يف مواقف
تعليمية جديدة.

3.96

1.01

كبرية

2

3.78

1.24

كبرية

9

12

ا�ستمع للحلول املقدمة من قبل الأطفال املوهوبني.

3.83

1.11

كبرية

5

13

ا�ستخدم �صيغ ًا متنوعة للتقومي (حاول� -أين– كيف) .

3.75

1.15

كبرية

12

14

�أعطي الوقت الكايف للأطفال املوهوبني للتفكري بال�س�ؤال الذي
طرحته عليهم.

3.80

1.11

كبرية

7

3.72

0.68

كبرية

-

11

املجال الكلي
املجال الثالث :الأ�صالة
ا�ستغل ركن املنزل يف ا�ستثارة الأطفال لإنتاج الأفكار �أثناء لعب
الأدوار.
اعر�ض املواد والأ�شكال وال�صور ب�صورة ي�سهل معها عقد
املقارنات.

3.83

1.11

كبرية

2

3.75

1.15

كبرية

4

3

اهتم بتنمية لغة احلوار بيني وبني الأطفال املوهوبني.

3.98

0.48

كبرية

1

4

ا�ستغل ركن االكت�شاف يف توفري مواد و�أن�شطة تنمي �سلوك البحث
واالكت�شاف واال�ستق�صاء.

2.35

1.25

قليلة

7

5

ا�ستخدم �ألعاب تربوية تعمل على تن�شيط العقل يف التفكري والتخيل.

3.83

1.11

كبرية

2

3.75

1.15

كبرية

4

2.00

0.00

قليلة

8

3.26

1.34

متو�سطة

6

3.34

0.55

متو�سطة

-

1
2

6
7
8

�أتيح الفر�صة للأطفال املوهوبني لتطبيق �أفكار جديدة لتثبيت
مهارات التفكري الإبداعي.
�أ�شجع الأطفال على عمل مناذج جديدة وخمتلفة يف ركن البناء
والهدم (ركن املكعبات) .
�أ�شجع الأطفال على التنظيم والتخطيط لالنتقال من ركن �إىل ركن.
املجال الكلي
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الو�سط
احل�سابي

الرقـــم

االنحراف
املعياري

رتبة
درجة
املمار�سة الفقرة

املجال الرابع :التفا�صيل
1

اطرح �أ�سئلة تتميز با�ستخدام ال�سببية ،ومناق�شة ق�ضية ما،
والتو�صل �إىل حل.

3.83

1.11

كبرية

2

2

�أ�ساعد الأطفال على اقرتاح احللول املنا�سبة.

3.75

1.15

كبرية

4

3

ا�ستمع �إىل م�شاكل يطرحها الأطفال املوهوبني.

3.28

1.51

متو�سطة

6

3.98

0.48

كبرية

1

3.83

1.11

كبرية

2

3.75

1.15

كبرية

4

اطرح �أ�سئلة تتميز با�ستخدام ال�سببية ،ومناق�شة ق�ضية ما،
والتو�صل �إىل حل.
�أ�ساعد الأطفال على اقرتاح احللول املنا�سبة.

3.28

1.51

متو�سطة

6

2.00

0.00

قليلة

8

املجال الكلي

3.46

0.59

كبرية

-

4
5
6
7
8

�أ�شجع الأطفال على طرح �أ�سئلة تتميز بالطالقة واملرونة والأ�صالة
كتبيان ال�سببية ،ومناق�شة ق�ضية ما ،والتو�صل �إىل حل.
ا�ستمع �إىل الأطفال للم�شكلة التي يطرحونها لإظهار التعلم الذاتي
لهم
�أطرح �أ�سئلة متنوعة يف م�ستويات التفكري.

املجال اخلام�س :ح�سا�سية امل�شكالت
1

�أطرح للأطفال مواقف غام�ضة �أو م�شكالت حمرية لإثارة تفكريهم.

3.83

1.11

كبرية

2

2

�أطلب من الأطفال حتديد امل�شكلة التي تدور حول مو�ضوع الدر�س.

3.75

1.15

كبرية

5

3

�أزود الأطفال باملعلومات املتوفرة حول امل�شكلة.

4.00

0.45

كبرية

1

4

�أ�شجع الأطفال على افرتا�ض بدائل متعددة حلل امل�شكلة.

3.83

1.11

كبرية

2

5

�أقيم الأفكار التي مت توليدها من الطالب املوهوبني.

3.75

1.15

كبرية

5

6

�أ�شجع الأطفال على التعلم التعاوين فيما بينهم.

3.83

1.11

كبرية

2

7

�أ�شجع الأطفال على انتقاء احللول املنا�سبة للم�شكلة.

3.75

1.15

كبرية

5

8

اطلب من الأطفال حتليل امل�شكلة �إىل عنا�رصها الأولية

2.00

0.00

قليلة

8

3.59

0.71

كبرية

-

املجال الكلي

يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول (� )5أن درجة ممار�سة معلمات الرو�ضة ملهارات
التفكري الإبداعي كانت كبرية يف مهارات الطالقة واملرونة والتفا�صيل وح�سا�سية
امل�شكالت ،فيما كانت درجة ممار�سة معلمات الرو�ضة ملهارة الأ�صالة متو�سطة.وبالن�سبة
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ملهارة الطالقة فقد ح�صلت الفقرة ( )1والتي ن�صها�“ :أوظف ا�سرتاتيجية احلوار واملناق�شة
لتوليد الأفكار عند الأطفال املوهوبني” على �أعلى و�سط ح�سابي ،فيما ح�صلت الفقرة ()5
والتي ن�صها�“ :أن�شط خيال الطفل ب�شكل دائم” على �أقل و�سط ح�سابي �ضمن املجال.ويعزو
يحفزن الأطفال على مناق�شة بع�ض الق�ضايا
الباحث نتيجة هذه الفقرة �إىل �أن املعلمات
ّ
التي تطرحها املعلمة يف �أثناء احل�صة الدرا�سية يف املو�ضوعات التي تنا�سب الأطفال،
وحتاورهم فيها وترتك املجال �أمامهم للتحدث بجر�أة وطالقة دون تردد �أو تخوف ،بينما
جاءت فقرة�« :أن�شط خيال الطفل ب�شكل دائم» وذلك لعدم توظيف اخليال العلمي عند الأطفال
يف تلك املرحلة نظراً لن�ضوجهم املعريف.وفيما يتعلق مبهارة املرونة فقد ح�صلت الفقرة
( )8والتي ن�صها�« :أ�شجع الفكاهة يف �أثناء ممار�سة الن�شاط التعليمي» على �أعلى و�سط
ح�سابي ،فيما ح�صلت الفقرة ( )1والتي ن�صها�« :أحثهم على �إثارة الأ�سئلة املثرية للتفكري»
على �أقل و�سط ح�سابي �ضمن املجال.ويعزو الباحث نتيجة هذه الفقرة �إىل �أن املعلمات
يتميزن باتباع طريقة اللعب يف تعليم الأطفال املعارف واملهارات واحلقائق والتعميمات
والقيم االجتاهات ،بينما يخفقن يف �إثارة الطالب يف توجيه الأ�سئلة املثرية للتفكري نظراً
ل�صغر �سنهم�.أما بالن�سبة ملهارة الأ�صالة فقد ح�صلت الفقرة ( )3ون�صها« :اهتم بتنمية لغة
احلوار بيني وبني الأطفال املوهوبني» على �أعلى و�سط ح�سابي ،فيما ح�صلت الفقرة ()7
ون�صها�« :أ�شجع الأطفال على عمل مناذج جديدة وخمتلفة يف ركن البناء والهدم (ركن
املكعبات) » على �أقل و�سط ح�سابي �ضمن املجال.ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن املعلمات يبدين
بينهن وبني الأطفال ،وذلك بت�شجعهم على احلوار مع الآخرين ،بينما
بتنمية لغة احلوار
ّ
أخفقن يف تدري�س الطالب يف ركن البناء والهدم ليتمكن الطالب من بناء املنظومة املعرفية.
�
ّ
وبالن�سبة ملهارة التفا�صيل فقد ح�صلت الفقرة ( )4ون�صها�« :أ�شجع الطالب على طرح �أ�سئلة
تتميز بالطالقة واملرونة والأ�صالة كتبيان ال�سببية ،ومناق�شة ق�ضية ما ،والتو�صل �إىل
حل» على �أعلى و�سط ح�سابي ،فيما ح�صلت الفقرة ( )8ون�صها�« :أ�ساعد الطالب املوهوبني
على اقرتاح احللول املنا�سبة» على �أقل و�سط ح�سابي �ضمن املجال.ويعزو الباحث ذلك �إىل
ي�شجعن الأطفال على طرح الق�ضايا التعليمية التي حتدث يف �أثناء احل�صة
�أن املعلمات
ّ
الدرا�سية ،وت�شجيعهم على �إظهار �أ�سباب تلك امل�شكلة وو�ضع احللول املنا�سبة ،بينما تخفق
املعلمة على الو�صول �إىل و�ضع حلول منا�سبة حلل امل�شكلة من خالل مقرتحات الطالب.
وفيما يتعلق مبهارة احل�سا�سية للم�شكالت فقد ح�صلت الفقرة ( )3ون�صها�« :أزود الأطفال
املوهوبني باملعلومات املتوفرة حول امل�شكلة» على �أعلى و�سط ح�سابي ،فيما ح�صلت الفقرة
( )8والتي ن�صها« :اطلب من الطالب حتليل امل�شكلة �إىل عنا�رصها الأولية» على �أقل و�سط
يزودن الأطفال باملعلومات التي
ح�سابي �ضمن املجال.ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن املعلمات
ّ
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ت�سهم يف حل امل�شكلة ،بينما يخفقن يف حتديد الأ�سباب الأولية حلل امل�شكلة.وتتفق نتائج
هذا ال�س�ؤال مع نتائج درا�سة �شانغ ويوين ( ، )Chung & Yuen, 2003وتختلف مع
نتائج درا�سة يان (.)Yan, 2005

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α = 0.05يف توظيف مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة ُح�سبت
الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س مهارات
التفكري الإبداعي ،ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي ،ويبني اجلدول ( )6هذه النتائج.
الجدول ()6
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي،
حسب متغير المؤهل العلمي

مهارة التفكري
الطالقة
املرونة
الأ�صالة
التفا�صيل
ح�سا�سية امل�شكالت

املقيا�س الكلي

العدد

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س

58

3.42

0.35

دبلوم

22

3.67

0.46

بكالوريو�س

58

3.72

0.70

دبلوم

22

3.73

0.64

بكالوريو�س

58

3.29

0.57

دبلوم

22

3.47

0.50

بكالوريو�س

58

3.53

0.61

دبلوم

22

3.29

0.50

بكالوريو�س

58

3.59

0.71

دبلوم

22

3.59

0.72

بكالوريو�س

58

3.53

0.49

دبلوم

22

3.58

0.46

يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول ( )6وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط احل�سابية
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ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س مهارات التفكري الإبداعي ،ح�سب متغري امل�ؤهل
العلمي.وملعرفة داللة هذه الفروق اُ�ستخدم حتليل التباين املتعدد (، )MANOVA
ويبني اجلدول ( )7هذه النتائج.
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللمقارنة بين األوساط الحسابية الستجابات عينة الدراسة
على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي ،حسب متغير المؤهل العلمي

م�صدر التباين

امل�ؤهل

اخلط�أ

الكلي

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

الطالقة

1.007

1

1.007

*6.752

0.0110

املرونة

785004.0

1

785004.0

0.0100

0.9200

الأ�صالة

0.5110

1

0.5110

1.687

0.1980

التفا�صيل

0.9570

1

0.9570

2.827

0.0970

ح�سا�سية امل�شكالت

900007.0

1

900007.0

0.0020

0.9690

املقيا�س الكلي

11904.0

1

11904.0

0.1780

0.6740

الطالقة

11.634

78

0.1490

املرونة

36.746

78

0.4710

الأ�صالة

23.625

78

0.3030

التفا�صيل

26.419

78

0.3390

ح�سا�سية امل�شكالت

39.842

78

0.5110

املقيا�س الكلي

18.063

78

0.2320

الطالقة

12.641

79

املرونة

36.751

79

الأ�صالة

24.136

79

التفا�صيل

27.376

79

ح�سا�سية امل�شكالت

39.843

79

املقيا�س الكلي

18.104

79

مهارة التفكري

* دال على مستوى الداللة ()α = 0.05
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د .علي عبد الكرمي محمد الكساب

يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف توظيف
مهارة الطالقة باعتبارها �إحدى مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة ح�سب
متغري امل�ؤهل العلمي ،وبالرجوع �إىل الأو�ساط احل�سابية الواردة يف اجلدول ( ، )6يت�ضح
�أن الفروق ل�صالح املعلمات اللواتي م�ؤهلهن العلمي (دبلوم) مقارنة باملعلمات اللواتي
م�ؤهلهن (بكالوريو�س) .فيما يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف توظيف مهارات( :املرونة والأ�صالة والتفا�صيل وح�سا�سية امل�شكالت
واملقيا�س الكلي ملهارات التفكري الإبداعي) لدى معلمات الرو�ضة ح�سب متغري امل�ؤهل
ميتلكن
العلمي.ويعزو الباحث نتيجة هذا ال�س�ؤال �إىل �أن املعلمات اللواتي م�ؤهلهن دبلوم
ّ
القدرة والكفاءة املعرفية يف تدري�س الأطفال يف مدار�س ريا�ض الأطفال ،وميتلكن الكفايات
متكنهن من اتباع الأ�سلوب التدري�سي الكفء يف تهيئة املوقف التعليمي،
واملهارات التي
ّ
وانتقاء اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لتعليم الأطفال مهارات التفكري الإبداعي ،وميتلكن كفايات
التقومي الواقعي والتقومي البديل يف الك�شف وحتديد مواطن ال�ضعف عند الأطفال ،وتقدمي
العالج املنا�سب يف معاجلة مواطن ال�ضعف ،وخا�صة يف جمال الطالقة ،كالطالقة اللغوية
وقدرتهن على متكني الأطفال من التحدث بجر�أة وطرح العديد من املعارف واملعلومات
ّ
بطريقة املناق�شة واحلوار ،وتعزيز دورهم يف الإذاعة املدر�سية اليومية �أمام زمالئهم.وتتفق
نتائج هذا ال�س�ؤال مع نتائج درا�سة �أقاوا ( )Ogawa, 1991وتختلف مع نتائج درا�سة يان
(. )Yan, 2005

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α = 0.05يف توظيف مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة
تعزى ملتغري اخلربة؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة ُح�سبت الأو�ساط

احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س مهارات التفكري
الإبداعي ،ح�سب متغري اخلربة ،ويبني اجلدول ( )8هذه النتائج.
الجدول ()8
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي،
حسب متغير الخبرة

مهارة التفكري
الطالقة

العدد

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

اخلربة
�أقل من � 5سنوات

51

3.46

0.37

(� )10-5سنوات

12

3.64

0.47

�أكرث من � 10سنوات

17

3.47

0.43
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مهارة التفكري
املرونة

الأ�صالة

التفا�صيل

اخلربة

العدد

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�أقل من � 5سنوات

51

3.69

0.72

(� )10-5سنوات

12

4.05

0.55

�أكرث من � 10سنوات

17

3.59

0.59

�أقل من � 5سنوات

51

3.29

0.59

(� )10-5سنوات

12

3.52

0.53

�أكرث من � 10سنوات

17

3.39

0.44

�أقل من � 5سنوات

51

3.35

0.60

(� )10-5سنوات

12

3.66

0.61

�أكرث من � 10سنوات

17

3.66

0.45

�أقل من � 5سنوات

51

3.53

0.72

12

3.91

0.71

�أكرث من � 10سنوات

17

3.55

0.67

�أقل من � 5سنوات

51

3.49

0.50

(� )10-5سنوات

12

3.78

0.47

�أكرث من � 10سنوات

17

3.54

0.39

ح�سا�سية امل�شكالت (� )10-5سنوات

املقيا�س الكلي

2015

يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط احل�سابية
ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س مهارات التفكري الإبداعي ،ح�سب متغري اخلربة.
وملعرفة داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد ( ، )MANOVAويبني
اجلدول ( )9هذه النتائج.
الجدول ()9
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللمقارنة بين األوساط الحسابية الستجابات عينة الدراسة
على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي ،حسب متغير الخبرة

م�صدر التباين
اخلربة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

الطالقة

0.3490

2

0.1750

1.095

0.3400

املرونة

1.672

2

0.8360

1.836

0.1660

مهارة التفكري
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في املدارس التابعة إلدارة التربية والتعليم حملافظة القنفذة

م�صدر التباين

اخلربة

اخلط�أ

الكلي

د .علي عبد الكرمي محمد الكساب

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

الأ�صالة

0.5960

2

0.2980

0.9740

0.3820

التفا�صيل

1.816

2

0.9080

2.735

0.0710

ح�سا�سية امل�شكالت

1.401

2

0.7010

1.403

0.2520

املقيا�س الكلي

0.858

2

0.4290

1.916

0.1540

الطالقة

12.291

77

0.1600

املرونة

35.079

77

0.4560

الأ�صالة

23.541

77

0.3060

التفا�صيل

25.560

77

0.3320

ح�سا�سية امل�شكالت

38.442

77

0.4990

املقيا�س الكلي

17.246

77

0.2240

الطالقة

12.641

79

املرونة

36.751

79

الأ�صالة

24.136

79

التفا�صيل

27.376

79

ح�سا�سية امل�شكالت

39.843

79

املقيا�س الكلي

18.104

79

مهارة التفكري

يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف توظيف جميع مهارات التفكري الإبداعي( :الطالقة واملرونة والأ�صالة والتفا�صيل
وح�سا�سية امل�شكالت واملقيا�س الكلي ملهارات التفكري الإبداعي) لدى معلمات الرو�ضة
يدر�سن يف مدار�س ريا�ض
ح�سب متغري اخلربة.ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن املعلمات اللواتي
ّ
متكنهن من تدري�س الأطفال بغ�ض النظر عن
الأطفال ميتلكن الكفايات واملهارات التي
ّ
�سنوات اخلربة التي متتلكها املعلمة ،ويعود ذلك للميل والرغبة يف التدري�س بتلك املرحلة
وخ�ضوعهن
باعتبارها من املراحل الأكرث ح�سا�سية من املراحل التعليمية الأخرى،
ّ
وح�ضورهن للدرو�س
عليهن،
للور�شات التعليمية والتدريبية التي تعقدها اجلهة امل�رشفة
ّ
ّ
التو�ضيحية يف تنفيذ احل�ص�ص الدرا�سية ،مما ي�سهم ذلك يف تعديل �أخطاء الأطفال التي
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لهن الفر�صة يف تطبيق
يتلفظون بها،
وي�شجع الأطفال على طرح الأ�سئلة الإبداعية ،وتتيح َّ
ِّ
وي�ستمعن للحلول التي يطرحها الأطفال يف خمتلف مهارات التفكري الإبداعي
�أهداف احللقة
ّ
وتزويد الأطفال باملعلومات حول تعليمهم املهارات املتنوعة.وتتفق نتائج هذا ال�س�ؤال مع
نتائج درا�سة �سعد ( ، )2000وتختلف مع نتائج درا�سة يان (. )Yan, 2005

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α = 0.05يف توظيف مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة
تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة ُح�سبت الأو�ساط

احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س مهارات التفكري
الإبداعي ،ح�سب متغري التخ�ص�ص ،ويبني اجلدول ( )10هذه النتائج.
الجدول ()10
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي،
حسب متغير التخصص

مهارة التفكري
الطالقة
املرونة
الأ�صالة
التفا�صيل
ح�سا�سية امل�شكالت
املقيا�س الكلي

العدد

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

التخ�ص�ص
�أدبي

27

3.44

0.41

تربية طفل

53

3.51

0.40

�أدبي

27

3.70

0.61

تربية طفل

53

3.73

0.72

�أدبي

27

3.22

0.55

تربية طفل

53

3.41

0.55

�أدبي

27

3.77

0.46

تربية طفل

53

3.31

0.59

�أدبي

27

3.56

0.68

تربية طفل

53

3.61

0.73

�أدبي

27

3.55

0.42

تربية طفل

53

3.54

0.51

يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط
احل�سابية ال�ستجابات عينة الدرا�سة على مقيا�س مهارات التفكري الإبداعي ،ح�سب متغري
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التخ�ص�ص.وملعرفة داللة هذه الفروق اُ�ستخدم حتليل التباين املتعدد (، )MANOVA
ويبني اجلدول ( )11هذه النتائج.
الجدول ()11
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللمقارنة بين األوساط الحسابية الستجابات عينة الدراسة
على مقياس مهارات التفكير اإلبداعي ،حسب متغير التخصص

م�صدر التباين

التخ�ص�ص

اخلط�أ

الكلي

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف)

م�ستوى
الداللة

الطالقة

0.1030

1

0.1030

0.6420

0.4250

املرونة

55201.0

1

55201.0

0.0330

0.8560

الأ�صالة

0.6710

1

0.6710

2.231

0.1390

التفا�صيل

3.786

1

3.786

*12.517

0.0010

ح�سا�سية امل�شكالت

70503.0

1

70503.0

0.0730

0.7880

املقيا�س الكلي

219002.0

1

219002.0

0.0100

0.9220

الطالقة

12.537

78

0.1610

املرونة

36.736

78

0.4710

الأ�صالة

23.465

78

0.3010

التفا�صيل

23.591

78

0.3020

ح�سا�سية امل�شكالت

39.806

78

0.5100

املقيا�س الكلي

18.102

78

0.2320

الطالقة

12.641

79

املرونة

36.751

79

الأ�صالة

24.136

79

التفا�صيل

27.376

79

ح�سا�سية امل�شكالت

39.843

79

املقيا�س الكلي

18.104

79

مهارة التفكري

* دال على مستوى الداللة ()α = 0.05

يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف توظيف
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مهارة التفا�صيل باعتبارها �إحدى مهارات التفكري الإبداعي لدى معلمات الرو�ضة ح�سب
متغري التخ�ص�ص ،وبالرجوع �إىل الأو�ساط احل�سابية الواردة يف اجلدول ( )10يت�ضح �أن
الفروق ل�صالح املعلمات اللواتي تخ�ص�صهن (�أدبي) مقارنة باملعلمات اللواتي تخ�ص�صهن
(تربية طفل) .فيما يظهر من النتائج الواردة يف اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف توظيف مهارات( :الطالقة واملرونة والأ�صالة وح�سا�سية امل�شكالت واملقيا�س
الكلي ملهارات التفكري الإبداعي) لدى معلمات الرو�ضة ح�سب متغري التخ�ص�ص.ويعزو
لتلقيهن دورات
تخ�ص�صهن �أدبي قد يكون
الباحث هذه النتيجة �إىل �أن املعلمات اللواتي
ّ
ّ
وور�شات تدريبية �أثر يف توظيف مهارات التفكري الإبداعي للأطفال وانتقاء اال�سرتاتيجيات
وميولهن يف تدري�س تلك املرحلة
املنا�سبة لتدري�س خمتلف املو�ضوعات ،وتعميق رغباتهن
َّ
درا�ستهن اجلامعية،
وتلقيهن لبع�ض املقررات الدرا�سية �إثناء
مكنهن من االطالع الوا�سع
مما
ّ
ّ
ّ
وظهر ذلك من خالل طرح الأ�سئلة التي تتميز با�ستخدام ال�سببية ،واال�ستماع �إىل الأطفال يف
طرحهم للم�شكلة التي يطرحونها لإظهار التعلم الذاتي ،وت�شجيعهم على طرح �أ�سئلة متنوعة
يف خمتلف �أنواع التفكري.وتتفق نتائج هذا ال�س�ؤال مع نتائج درا�سة يان (، )Yan, 2005
وتختلف مع نتائج درا�سة يان (. )Yan, 2005

التوصيات:
بعد عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
�1.1رضورة تدريب املعلمني على مهارات التفكري الإبداعي.
�2.2رضورة الرتكيز على تعيني اخلريجات من املعلمات املتخ�ص�صات يف ريا�ض

متتعهن باملهارات
الأطفال ،وذلك لدرا�سة القرارات املعدة لتلك املرحلة ،مما ينعك�س على
ّ
والكفايات الالزمة لتدري�س الأطفال.
�3.3رضورة توظيف زيارات الأقران بني معلمات ريا�ض االطفال من خمتلف
التخ�ص�صات للوقوف على كيفية توظيف مهارات التفكري الإبداعي.
�4.4رضورة تبني وبث ثقافة الإبداع كتوظيف مهارات التفكري الإبداعي من خالل
املمار�سات الرتبوية التي متار�سها معلمات ريا�ض الأطفال يف توظيف البيئة ال�صفية يف
تنمية مهارات التفكري الإبداعي.
�5.5رضورة تفعيل دور املدر�سة للعناية باالبناء من املراحل التعليمية املبكرة (ذكور
و�إناث)  ،و�صقل مواهبهم وتنميتها يف املجاالت الإبداعية كافة.
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املرحلة االبتدائية يف منطقة اجلليل .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك،
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كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى.
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5 .5جروان ،فتحي . )2010( .تعليم التفكري :مفاهيم وتطبيقات .ط  .5دار الفكرّ :
الأردن.
6 .6جروان ،فتحي؛ والعبادي ،زين ( . )2010فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية
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قبل املدر�سة .جملة الإر�شاد النف�سي.138-109 .25 .
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1010اخلليلي� ،أمل ( . )2005تنمية قدرات االبتكار لدى الأطفال .دار �صفاءّ :
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1212ال�سبيعي ،معيوف ( . )2009الك�شف عن املوهبة يف الأن�شطة املدر�سية .دار
عمان -الأردن.
اليازوريّ :
�1313سعادة ،جودت ( . )2003تدري�س مهارات التفكري مع مئات الأمثلة التطبيقية .دار
ال�رشوق ،رام اهلل.
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2222عد�س ،حممد ( . )2001دور الأ�رسة يف تعليم التفكري .دار الفكرّ :
2323عزوز ،هنيدة ( . )2008فاعلية بع�ض الأن�شطة العلمية يف تنمية قدرات التفكري
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ق�سم علم النف�س ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى.
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2828الكناين ،ممدوح (� . )2005سيكولوجية الإبداع و�أ�ساليب تنميتها .دار امل�سرية:
عمان -الأردن.
ّ
2929امل�رشيف ،ان�رشاح ( . )2003فاعلية برنامج مقرتح لتنمية كفايات تعليم التفكري
الإبداعي لدى الطالبات املعلمات بكلية ريا�ض الأطفال .جملة الطفولة والتنمية ،جملد
.188-146 . )12( 3
3030معمار� ،صالح ( 6 . )2009طرق لتنمية تفكري طفلك .ديبونو للطباعة والن�رش:
عمان -الأردن.
ّ
3131مو�سى ،حممد؛ و�سالمة ،وفاء ( . )2004فاعلية الألعاب اللغوية يف تنمية مهارات
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