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أثر بيئة الركان التعميمية في تنمية التفكير اإلبداعي
لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
م.د .شيماء عبدالعزيز عبدالحميد

جامعة بغداد /كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية
الممخص:

االبداعي لدى تالميذ الصؼ الخامس
يرمي البحث تعرؼ أثر بيئة األركاف التعميمية في تنمية التفكير
ّ
ئي ,اختيرت الشعبة (أ) لتمثؿ المجموعة التجريبية
االبتدائي .استخدمت الباحثة التصميـ التجريبي ذا الضبط الجز ّ

التي تتعمـ في بيئة االركاف التعميمية ,ومثمت الشعبة (ب) المجموعة الضابطة التي تتعمـ في غرفة الصؼ التقميدية

,بمغ عدد التالميذ ( )06تمميذا بواقع ( )06تمميذا لك ّؿ شعبة .تـ مكافأة مجموعتي البحث في المتغيرات االتية:
االبداعي) ,اعتمدت الباحثة عمى
(العمر الزمني ,والذكاء ,والتحصيؿ العاـ الدراسي السابؽ ,واختبار التفكير
ّ
اختبار تورانس لمتفكير االبداعي أداة لبحثها ,وتـ التثبت مف صدؽ االداة وثباتها ,واستخدمت االختبار التائي
لعينتيف مستقمتيف لمعالجة البيانات ,أظهرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية في اختبار التفكير االبداعي ومهاراته
الفرعية ,وقد أوصت الباحثة باستخداـ بيئة االركاف التعميمية في المراحؿ الدراسية المختمفة.

مشكمة البحث:
ػي صػػعبة ,ممػػا أثػػرت سػػمباً فػػي الواقػػع التربػػوي عمػػى
تعػػد الظػػروؼ التػػي يشػػهدجا مجتمعنػػا الع ارقػ ّ
نحػػو عػػاـ وواقػػع البيئػػة التعميميػػة عمػػى نحػػو خػػاص ,إذ اف البيئػػة التعميميػػة تفتقػػر الػػى المثيػرات التػػي
ػداعي لػ ػػدى تالمػ ػػذة المرحمػ ػػة االبتدائيػ ػػة ,فمػ ػػف خب ػ ػرة الباحثػ ػػة الميدانيػ ػػة,
تنمػ ػػي وتحفػ ػػز التفكيػ ػػر االبػ ػ ّ
ومشاجداته ,واطالعه عمى واقػع البيئػة التعميميػة فػي المػدارس االبتدائيػة ,اسػتقرت بعػض االمػور فػي
واق ػػع البيئ ػػة التعميمي ػػة ,مث ػػؿ االجم ػػاؿ الش ػػديد لمص ػػفوؼ ,وافتقارج ػػا ألبس ػػط المثيػ ػرات المحفػ ػزة ألنػ ػواع

االبداعي ,فمثال ال توجد ممصقات او صػور او رفػوؼ الكتػب
التفكير منها عمى نحو خاص التفكير
ّ
او الرسوـ التػي تعمػؽ عمػى جػدراف الصػؼ ,كمػا لحظػت اف العمميػة التعميمػة فػي الصػؼ قائمػة عمػى
الحف ػػظ والتمق ػػيف ,وغي ػػاب المواق ػػؼ التعميمي ػػة واالنش ػػطة االثرائي ػػة الت ػػي تش ػػجع النم ػػو االب ػػداعي ل ػػدى
التالميػػذ ,وافتقػػار بيئػػة الػػتعمـ لجػػو تفػػاعمي ,يتبػػادؿ فيػػه التالميػػذ االدوار والنقػػاش فيم ػا بيػػنهـ ,فبيئػػة
التعمـ بيئة سمطوية اذ يجمس التالميذ جميعهـ بشكؿ صفوؼ والمعمـ يقؼ أمامهـ طوؿ مدة الدرس,

مم ػػا يجع ػػؿ الخبػ ػرات التعميمي ػػة تق ػػدـ له ػػـ بطريق ػػة روتيني ػػة تقميدي ػػة ,تح ػػد م ػػف حري ػػة التعبي ػػر المفظ ػػي
والحركػػي واالجتمػػاعي عنػػد التمميػػذ ,وجػػذم البيئػػة تمنػػع التفاعػػؿ الػػدائري بػػيف التالميػػذ وانتػػاج األفكػػار

االبداعي ,اصػب جػدفاً مهمػاً فػي التربيػة الحديثػة ,التػي تعػد اف
وابداعها ,واف تنمية وتطوير التفكير
ّ
المتعمـ مبدعا اذا جيئت له المثيرات البيئية.
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وبذلؾ فقد حددت الباحثة مشكمة بحثها بالسؤاؿ اآلتي-:

ما أثر بيئة االركان التعميمية في تنمية التفكير االبداعي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي؟
اهمية البحث:

إف االجتمػػاـ بتنميػػة التفكيػػر االبػػداعي يعػػد عالمػػة متميػزة لتقػػدـ األمػػـ وتحضػػرجا ,وال سػػيما أف
التكنولوجيػػا واألجهػزة الحديثػػة التػػي نسػػتخدمها ونسػػتمتع بهػػا يوميػاً جػػي االسػػاس مػػف تطبيقػػات عمميػػة
ابداعيػػة ,ونظريػػات اسػػتفادت منهػػا المجتمعػػات المتقدمػػة ,وحولتهػػا الػػى صػػناعات واسػػتثمارات جائمػػة,
لػػذا بػػرزت الحاجػػة الػػى االجتمػػاـ بػػالمتعمميف لتحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة ,ويعػػد المػػتعمـ محورجػػا ,اذ اف

المتعمـ جو اداة التنمية وغايتها معاً ,فال تنمية بدوف متعمميف وال يمكف لممتعمميف اف يحققوا معدالت
افضؿ مف التنمية واالنتاج دوف توافر نظاـ كؼء لمتعميـ واالعداد والتدريب ,يرعى االبداع ويحترمػه
وينميه ,فالتعميـ جو الذي يصوغ الموارد البشرية نوعا ومستوى ,ويزيد مف انتاجيتهػا ,وعطائهػا ,وجػو

الذي يضمف لممجتمع مكانته ,فتعد المرحمة االبتدائية اجـ المراحؿ لنشػأة المتعممػيف وتػربيتهـ اذ انهػـ
سوؼ يتفاعموف في المستقبؿ القريب مػع عصػر المعمومػات وثػورة التكنولوجيػا ,ويشػاركوف فػي صػنع
الق ػرار االجتمػػاعي واالقتصػػادي والسياسػػي والثقػػافي ,لػػذلؾ فهػػـ بحاجػػة الػػى تنميػػة وعػػيهـ بحاضػػرجـ
ومستقبمهـ مف خالؿ تنمية انماط تفكيرجـ ,ومنها التفكير االبداعي (الكناني.)10 :1622 ,

ويعػػد ادبػػداع مػػف أرقػػى أن ػواع النشػػاط ادنسػػاني ,وجػػذا مػػا يحتػػاج اليػػه االنسػػاف فػػي العصػػر

الحالي ,فالتقدـ العممي والتكنولوجي ,الذي نشػهدم اليػوـ ,يتطمػب تفجيػر القػدرات ادبداعيػة وتطويرجػا
عند المتعمميف ,وكذلؾ فأف المشكالت الحياتية التي تنػتج عػف جػذا التقػدـ تحتػاج إلػى حمػوؿ إبداعيػة

لمتغمب عميها (الطيطػي ,)20 :1662 ,وي ػرتبط ادبػداع بالتفكػػير ادبػداعي ارتبػػاطاً وثيق ػاً ,فادبػداع
يصػػؼ النػػاتج ,أمػػا التفكيػػر ادبػػداعي ,فيصػػؼ العمميػػات نفسػػها (محمػػد ,)1 :1662 ,ويػػتـ تنميػػة

التفكير ادبداعي عمى أساس اف القدرات ادبداعية جي نوع مف المهػارات ,يمكف تنميتهػا ,وتحسػينها
بتػ ػوافر البيئ ػػة التعميمي ػػة والظ ػػروؼ المالئم ػػة واالنش ػػطة التدريبي ػػة الفني ػػة والحس ػػية المختمف ػػة (عبي ػػد,

.)210 :1666

ومف التوجهات المهمة في التعميـ جي بيئة االركاف التعميمية والتي جي تطبيؽ لنظرية

الذكاءات المتعددة والتعميـ عمى وفؽ انماط تعمـ المتعمميف وتفضيالتهـ فهي تنوع التعميـ وتساعد
المعم ػػـ عمى تقديـ ما يتناسب مع قدرات وميوؿ التالميذ وذكاءاتهـ وأنماط تعممهـ ,ويتي لهـ

االختيار الحر في كثير مف المواقؼ ,كما تمكف المعمـ مف تقييـ التالميذ بطرائؽ مختمفة ,بمعنى أف

أركاف وم اركز التعمـ تيسر تحقيؽ أجداؼ تنويع التدريس في كؿ المجاالت وعناصر العممية

التعميمية ,فهي تساعد المعمـ مف خالؿ تنظيمها وتزويدجا بمصادر تعمـ جذابة ومفيدة تستدعي
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تركيز التالميذ ونتباجهـ ,وتسم لهـ بحرية الحركة كما تراعي األنشطة في كؿ اركاف ارتباطها

بالحياة الفعمية لمتالميذ ,مما يجعؿ لمتعمـ معنى وأجمية (كوجؾ واخروف.)211 :1662 ,
وفي ضوء ما تقدم يمكن لمباحثة أن يحدد أهمية البحث بما يأتي:

تنمية التفكير االبداعي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ,الذي يؤدي الى ازدياد ثقة التالميذ

بأنفسهـ واكتسابهـ المهارات المدرسية والحياتية ,التي تساعد عمى تحسيف المستوى التحصيمي

لمتالميذ واتصافهـ بالمرونة في التفكير وتعويدجـ عمى التنافس الشريؼ ألنه يؤدي إلى ادبداع,

فالتفكير االبداعي جو البنية االساسية في نظرة التمميذ لكؿ ما يحيط به مف خالؿ تعويدم عمى

استخداـ النظرة الكمية الشاممة فى فحص شؤوف الحياة ,وعدـ االكتفاء والتسميـ بالعمؿ القريبة,
وتجريب الحموؿ واستخداـ االستراتيجيات المتنوعة لحؿ المشكالت.
هدف البحث:

يرمي البحث الحالي تعرؼ اثر بيئة االركاف التعميمية في تنمية التفكير االبداعي لدى تالميذ
الصؼ الخامس االبتدائي.

حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بػ:

االبتدائي مف مدرسة التأميـ االبتدائية لمبنيف التابعة لمديرية التربية
 تالميذ الصؼ الخامس
ّ
الرصافة الثانية في بغداد .
اسي ( )1625 -1622ـ.
اسي االوؿ لمعاـ الدر ّ
 الفصؿ الدر ّ

فرضيات البحث:
ولتحقيؽ جدؼ البحث ,فقد صيغت الفرضية الصفرية الرئيسة والفرضيات الفرعية اآلتية:

 .2ال يوجد فرؽ ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )6.65بػيف متوسػط درجػات تالميػذ المجموعػة

التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار التفكيػػر ادبػػداعي (الدرجػة

الكمية الختبار التفكير ادبداعي).

 .1ال يوجد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )6065بػيف متوسػط درجػات تالميػذ المجموعػة
التجريبية ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضػابطة فػي اختبػار التفكيػر ادبػداعي فػي مهػارة

(الطالقة).

 .0ال يوجد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )6065بػيف متوسػط درجػات تالميػذ المجموعػة
التجريبية ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضػابطة فػي اختبػار التفكيػر ادبػداعي فػي مهػارة

(المرونة).
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 .2ال يوجد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )6065بػيف متوسػط درجػات تالميػذ المجموعػة
التجريبية ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضػابطة فػي اختبػار التفكيػر ادبػداعي فػي مهػارة

(األصالة)

 .5ال يوجد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )6065بػيف متوسػط درجػات تالميػذ المجموعػة
التجريبية ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضػابطة فػي اختبػار التفكيػر ادبػداعي فػي مهػارة

(التفاصيؿ).

تحديد المصطمحات:

أوالً  /بيئة االركان التعميمية  Learning Centersوعرفها كؿ مف:

 (كوجكك واخكرون  )4112مجموعػة مػف األركػاف التػي يصػممها المعمػـ عمػى نحػو يتوافػؽ مػعاجتمامات التالميذ ,ويزودجا بمصادر التعمـ المناسبة ,أو باألجهزة واألدوات التي تسم لمتالميػذ
بتنمية مهاراتهـ وتحقيؽ أجدافهـ ,ومف الممكف أف يتوجه التمميذ إلى أحد جذم األركػاف باختيػارم,

أو بتوجيه مقصود مف المعمـ لمعالجة صعوبة تعممية معينة (كوجؾ واخروف)211 :1662 ,

(ياسكككين وراجكككي  )4112وجػػي مواقػػؼ تقػػاـ حػػوؿ قاعػػة الػػدرس ,ويػػوزع المتعممػػيف عمػػى شػػكؿمجموعػػات صػػغيرة تتكػػوف مػػف اثنػػيف او ثالثػػة متعممػػيف او يكػػوف فػػي الموقػػؼ مػػتعمـ واحػػد ,وكػػؿ
مركػ ػػز يػ ػػزود بػ ػػالمواد التػ ػػي يعمػ ػػؿ عميهػ ػػا المتعممػ ػػوف وتعطػ ػػى الػ ػػيهـ االدوات الكمػ ػػاؿ نشػ ػػاطاتهـ
ومشاريعهـ الصغيرة وتسمى محطات او مراكز التعمـ (ياسيف وراجي.)00 :1625 ,

 ) (Lewis,2015م اركػػز الػػتعمـ تشػػير إلػػى منػػاطؽ معينػػة مػػف الفصػػوؿ الد ارسػػية ,حيػػث يتجمػػعالطػػالب فػػي مجموعػػات صػػغيرة دنجػػاز وظػػائؼ الػػتعمـ التػػي تطمػػب مػػنهـ ويمكػػف لمطػػالب العمػػؿ
بنحػػو مسػػتقؿ فػػي جػػذم الم اركػػز ,وأحيانػػا يعمػػؿ المعمػػـ مػػع مجموعػػة صػػغيرة

).net

(Lewis, 2015:

ويعرفهكككككا الباحثكككككة اجرائيكككككا :مجموعػ ػػة مػ ػػف الم اركػ ػػز تقػ ػػاـ فػ ػػي اركػ ػػاف الصػ ػػؼ وزوايػ ػػام وتجهػ ػػز

بػ ػ ػػاالدوات والم ػ ػ ػواد التعميميػ ػ ػػة ,ليػ ػ ػػتمكف تالميػ ػ ػػذ الصػ ػ ػػؼ الخػ ػ ػػامس االبتػ ػ ػػدائي المجموعػ ػ ػػة التجريبيػ ػ ػػة

لممارسػ ػػة انشػ ػػطتهـ فػ ػػي المواقػ ػػؼ التعميميػ ػػة لتنميػ ػػة تفكيػ ػػرجـ االبػ ػػداعي ,وقيػ ػػاس اثرجػ ػػا اجرائيػ ػػا مػ ػػف
خ ػ ػػالؿ ال ػ ػػدرجات الت ػ ػػي يحص ػ ػػموف عميه ػ ػػا ف ػ ػػي اس ػ ػػتجاباتهـ عم ػ ػػى مقي ػ ػػاس التفكي ػ ػػر االب ػ ػػداعي ال ػ ػػذي

اعدم تورانس النسخة الصورية.

ثانيا /التفكير االبداعي :Creative thinking
عرفه كل من:

 )1974 Torrance (-بأنػػه عمميػػة يصػػب فيهػػا الفػػرد حساسػاً لممشػػكالت ,واوجػػه الػػنقص فجػوات

المعرفة ,والمبادئ الناقصة ويبحث عف الحموؿ ,ويقوـ بتخمينات ,ويصوغ فروضاً عػف النقػائض,
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ويختبػػر جػػذم الفػػروض ,ويعيػػد اختبارجػػا ,ويعػػدلها ثػػـ يقػػدـ نتائجػػه فػػي اخػػر االمػػر

(Torrance,

). 1974: 16

 (العتوم  )4111تفكير متشعب يتضمف تعظػيـ ,وتقسػيـ األفكػار القديمػة ,وعمػؿ روابػط جديػدة,وتوسػػيع حػػدود المعرفػػة ,اوادخػػاؿ األفكػػار العجيبػػة والمدجشػػة .أي توليػػد أفكػػار ون ػواتج جديػػدة مػػف
خػػالؿ التفاعػػؿ الػػذجني ,وزيػػادة المسػػافة المفاجيميػػة بػػيف الفػػرد ,ومػػا يكتسػػبه مػػف خب ػرات (العتػػوـ,

.)110 :1626

ػدائي (عينػػة
 يعرفككه الباحثكككة إجر ًائيكككا :جػػو مقػػدار مػػا يحصػػؿ عميػػه تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػ ّ
البحػػث) مػػف درجػػات (اختبػػار تػػورانس لمتفكيػػر ادبػػداعي ,فػػي كػػؿ مػػف مهػػارات التفكيػػر ادبػػداعي
ادبداعي ,والطالقة ,واألصالة ,والمرونة ,والتفاصيؿ).
األربع وجي الدرجة الكمية لمتفكير
ّ
خمفية نظرية:
تعرض الباحثة في الخمفية النظرية اركاف البيئة التعميمية والتفكير االبداعي.

أوالً /اركان البيئة التعميمية:

اركاف البيئة التعميمية جي أداة تعميمية قيمة تصمـ بيئة تعميمية متعددة الوظائؼ واالنشطة

تمن المتعمميف فرصاً لتطوير التوجيه الذاتي واتخاذ الق اررات والمهارات ,فضال عف المساعدة في

تعمـ العمؿ بنحو مستقؿ وتحمؿ المسؤولية ( .)Allman & et.al, 2000: 64واركاف البيئة
التعميمية تتضمف مجموعة أنشطة متدرجة في مستوى الصعوبة والسهولة ,ومتنوعة فالمتعمميف

يستطيعوف تحقيؽ أجداؼ محددة ,وبطرؽ مختمفة ,أو يحققوف أجدافاً مختمفة المستوى في موضوع واحد

ويتاح لممتعمـ اختيار األنشطة أحياناً ,أو يمتزـ بأنشطة معينة وعمى وفؽ لتوجيهات المعمـ أحياناً أخرى

وقد يعمؿ المتعمـ في الركف بمفردم ,أو مع زميؿ ,أو أكثر ومف جنا يشعر المتعمميف بالثقة والحرية ,مما
يولد لديهـ الرغبة والدافعية لمتعمـ كؿ وعمى وفؽ لقدراته وميوله وتُعد األنشطة في األركاف المختمفة
بحيث تراعي استعدادات المتعمميف ومعموماتهـ السابقة في الموضوع مما يسم لهـ بالدراسة المتعمقة
في مفهوـ معيف ,أو بدراسة مفاجيـ متعددة بصورة سطحية عامة ويستخدـ المتعمميف أركاف التعمـ لفترة
محددة خالؿ الحصة ,وقد يكمفوا باستخدامها لمدة أطوؿ خالؿ استراحة اليوـ أو بعد انتهاء اليوـ

الدراسي وذلؾ تبعاً لنوع النشاط وما يحتاجه مف وقت وتركيز ). (Kagan & Kagan, 2009: 239
االعتبارات الواجب مراعاتها في إعداد بيئة االركان التعميمية:

تساعد بيئة االركاف التعميمية المتعمميف عمى فهـ الموضوعات ,وتستخدـ مع المتعمميف في

جميع المراحؿ الدراسية فهناؾ اعتبارات متعددة ,يجب مراعاتها في اعدادجا وجي:
 -2يجب االخذ بالحسباف الحجـ المناسب لكؿ ركف وحجـ الصؼ.
 -1فائدة المتعمميف المتوخاة.
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 -0المستوى التعميمي لممتعمميف.

 -2توفير المواد واالدوات ومستمزمات إعداد االركاف.
(ياسيف وراجي)00 :1625 ,

اواف بيئة االركاف التعميمية يجب اف تكوف متوافقة مع اجتمامات التالميذ فيكوف ذلؾ سبباً في
تحقيؽ أجداؼ العممية التعميمية ,وكمما كاف التمميذ متفاعالً مع مصادر التعمـ المتوفرة بهذم األركاف,

ومستمتعاً في الوقت بإنجاز المهاـ المحددة ,كمما حقؽ ذلؾ تعمماً متمي اًز لمتمميذ ,أو لمجموعة

التالميذ المشاركيف معه (كوجؾ واخروف.)210 :1662 ,
أنواع أركان البيئة التعميمية :

جناؾ انواع مف اركاف البيئة التعميمية التي تستخدـ النجاز االجداؼ التعميمية ,ومنها:

التفاعمي,
 -2ركن القراءة والكتابة( :لتشجيع المتعمميف مف نمط المغوي /المفظي ,االجتماعي
ّ
الذاتي /الداخمي) ومنها :كتب مصورة.كتب متنوعة الموضوعات قصصية ,ادبية.كتب مسجمة
ّ
عمى شريط مع نسخة الكتاب الورقية المطبوعة.كتب ,مقاالت ,اوراؽ كتبها المتعمموف

انفسهـ.تجهيز مساند لمقراءة ووسائد لمراحة لممناقشة بيف افراد المجموعة.العاب الكممات

(الكممات المتقاطعة ,كممة السر ,لعبة عجمة الحظ ...وغيرجا) .ادوات الكتابة (أنواع مف
االقالـ ,أوراؽ ...وغيرجا) مسجؿ ,انواع مف المجالت التي يمكف اقتطاع الصور منها,
كارتات ,قصة تستخدـ كمدخؿ لكتاب معيف .دليؿ ,او عناويف لمصادر وكتب اخرى.قائمة

بعناويف أوأرقاـ جواتؼ لمنظمات او مؤسسات ,مجموعات ذات عالقة بالموضوع .جهاز
حاسوب مزود

ببرنامج معالج نصوص (برنامج  )wordوبرنامج انشاء خرائط مفاجيـ,

ومتصؿ بشبكة االنترنت الستقباؿ وارساؿ البريد االلكتروني ,مع طابعة ممونة.عروض تقديمية

بالوسائط المتعددة (.)PowerPoint

الذاتي/الداخمي) قطع
ي,
 -1ركن التعبير البصري(:لتشجيع المتعمميف ذوي النمط
المكاني/البصر ّ
ّ
ّ
قماش وجنفاص .الواف (اكرلؾ ,الواف مائية ,الواف بوستر ,اقالـ تمويف) ومواد الرسـ ( اقالـ
رصاص ,اقالـ حبر ,طباشير مموف).مناضد ,حامؿ لوحات ,لوحة اعالنات ,سبورة.مخزف
صغير لمممفات.دعائـ لمصور.تشكيمة منوعة مف الدبابيس مصباح كاشؼ ,الواف جالمية,

مصباح ساطع كامي ار (عادية او رقمية).حاسوب متصؿ بشبكة االنترنت مع طابعة ممونة
وماس ضوئي.

 -0الركن العممي التجريبي( :لتشجيع المتعمميف ذوي النمط المنطقي /الرياضي ,البيئي الطبيعي,
المكاني /البصري) كتب عممية وادلة .مجالت عممية مشهورة .سير ذاتية لمعمماء والمخترعيف.
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ادوات دجراء التجارب واالستكشاؼ .عدسات مكبرة ,مجهر ,منظار.مكبر صوت ,مكبر صوت

مخروطي .جهاز قياس (اسطوانات ,مساطر ,مخبار ,دورؽ) .عمب كارتونية وحاويات بالستؾ
لجمع النماذج (الحشرية ,النباتية ,الجيولوجية) .كارت يكتب فيه المعمـ مجموعة مف االسئمة

لتحدي واثارة اجتماـ المتعمـ مثؿ (ماذا يحدث اذا.....؟) فيبدا المتعمـ بالتنبؤ واجراء التجارب
لمحصوؿ عمى االجابات .حاسوب مع طابعة ممونة ,اقراص مدمجة برامج انشاء الجداوؿ
واالشكاؿ ,برامج عممية مثؿ استكشاؼ الفضاء ,او برامج رحالت بحرية...؟

الحركي)
الجسمي/
الموسيقي  /االيقاعي,
 -2ركن الموسيقى(:لتشجيع المتعمميف ذوي النمط
ّ
ّ
ّ
ارضية مغطاة بعازؿ او سجادة.جهاز تشغيؿ االقراص الميزرية ( )CD playerاو اشرطة ,مع
سماعات راسية (.)headphonesآالت مف خمفيات ثقافية متنوعة.كتب عف الممحنيف
والموسيقييف المشهوريف.كتب تضـ القصائد واالشعار التي يمكف أف يمحنها المتعمموف.كتب

تضـ قصائد مغناة.حاسوب مع مايكروفوف مع سماعات فضالّ عف الى برنامج تأليؼ موسيقى,

واقراص مدمجة مخصصة لدراسة الموسيقى ودمج الصوت مع عروض المتعددة الوسائط.

(ياسيف وراجي.)06 -02 :1625 ,

كيفية إعداد بيئة االركان التعميمية:

يمكف لممعمـ اعداد االركاف التعميمية كما يأتي:

 -2تحديد عدد االركاف التي سيحتاج إليها المعمـ في تنفيذ المهاـ واالنشطة التعميمية.
 -1وضع المواد الالزمة لك ّؿ ركف ووضعها في مجمدات منفصمة ,أو سالؿ لتكوف جاجزة
لممتعمميف.
 -0إعداد قائمة مف القواعد واالجداؼ السموكية التي تقدـ إلى المتعمميف قبؿ بدء في العمؿ في
جذم االركاف.

 -2وضع اسـ او عالمة لك ّؿ ركف بحيث يعرؼ المتعمميف األركاف التي يجب العمؿ فيها ,وانجاز
الوظائؼ المطموبة منهـ.

)(Lewis, 2015:net

ثانياً /التفكير االبداعي:

التفكير ادبداعي جو نوع مف انواع التفكير التي تهـ المعمميف لتنميته لدى المتعمميف ويرتبط

جذا النوع مف التفكير عادة بالمهارات والقدرات المعرفية لمتوصؿ إلى حموؿ جديدة لممشكمة

( .)Richard, Kilcher, 2010: 233فقد ذكر ( )Torrance & Myers,1972أف التفكير
االبداعي يتمثؿ بعممية ادراؾ الثغرات في المعمومات وتحديد العناصر المفقودة التي تؤدي الى عدـ
اتساقها ,ثـ البحث عف مؤشرات ودالئؿ في الموقؼ الذي يواجه الفرد والمعمومات التي لديه
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وصياغة فروض لسد الثغرات واختبار الفروض والربط بيف النتائج ,وبعضها ,وربما تعديؿ او اعادة

صياغة الفروض واختبارجا " (.)Torrance & Myers, 1972 :25

مكونات التفكير اإلبداعي:

ادبداعي عدداً مف المهارات ,كما يأتي:
يتضمف التفكير
ّ
 -2الصالة :وتعني التميز في االفكار وندرتها ,وعدـ شيوعها ,والقدرة عمى النفاذ إلى ما وراء

المباشر والمألوؼ مف األفكار.

 -1الطالقككة :وجػػي القػػدرة عمػػى اسػػتدعاء اكبػػر عػػدد مػػف االسػػتجابات ,اوانتػػاج أفكػػار متعػػددة لفظيػػة
وأدائية لمشكمة نهايتها حرة ومفتوحة في وقت محدد (غبارى وآخروف.)106 :1622 ,

أنواع الطالقة:
أ -طالق ػػة األش ػػكاؿ  :ك ػػأف يعط ػػي الم ػػتعمـ رس ػػماً عم ػػى ش ػػكؿ دائػ ػرة ,ويطم ػػب من ػػه إجػ ػراء إض ػػافات
بسيطة ,بحيث يصؿ إلى أشكاؿ متعددة وحقيقية.

ب -طالقة الرموز أو طالقة الكممات :وجػي قػدرة المػتعمـ عمػى توليػد كممػات تبػدأ أو تنتهػي بحػرؼ
معيف ,أو تقديـ كممات عمى وزف معيف.

ج -طالقة المعاني واألفكار :وجي قدرة المتعمـ عمى إعطاء أكبر عدد ممكف مف األفكار المرتبطة
بموقؼ معيف ومدرؾ بالنسبة إليه (الكيالني)262 :1666 ,

 -0المرونككككة :وجػ ػػي تغيػ ػػر الحالػ ػػة الذجنيػ ػػة لػ ػػدى المػ ػػتعمـ بتغيػ ػػر الموقػ ػػؼ وتهػ ػػتـ بػ ػػالكيؼ وتنػ ػػوع
االستجابات وجناؾ نوعاف مف المرونة:

أ -المرونة التمقائية :جو إعطاء عدد مف األفكار المتنوعة التي ترتبط بموقؼ محدد.

ب -المرونة التكيفية :وتعني التواصؿ إلػى حػؿ مشػكمة أو موقػؼ فػي ضػوء التغذيػة الراجعػة
التي تأتي مف ذلؾ الموقؼ( .سويؼ)262 :1666 ,

 -2الحساسية لممشكالت :وجي القدرة المتعمـ عمى رؤية المشكالت في األشياء والعادات أو الػنظـ,
ورؤيته جوانب النقص والعيب فيها.

 -5التفاصيل :عبارة عف مساحة الخبرة والوصوؿ إلى تنميات جديدة ,مما يوجد لدى المتعمـ مف
خبرات (غبارى ,واخروف.)102 :1622 ,
ادبداعي وجي:
وسوؼ تعتمد الباحثة عمى القدرات التي يقيسها اختبار تورانس لمتفكير
ّ
 .2الطالقة ( :)Fluencyوجي القدرة عمى إنتاج أو توليد عدد كبير مف األفكار الجيدة والصحيحة
لمسألة أو مشكمة ما نهاياتها حرة ومفتوحة ,الطالقة تمثؿ الجانب الكمي لإلبداع.
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 .1المرونة ( :)Flexibilityوجي القدرة عمى توليد أفكار متنوعة ليست مف نوعية األفكار
النوعي لإلبداع.
المتوقعة عادة ,وتمثؿ الجانب
ّ
 .0الصالة ( :)Originalityوجي القدرة عمى التعبير الفريد ,وانتاج األفكار البعيدة والماجرة ,أكثر
مف األفكار الشائعة والواضحة ,وتعتمد جذم الخاصية عمى فكرة الممؿ مف استعماؿ األفكار
المألوفة والحموؿ البديهية.

 .2التفاصيل ( :)Elaborationتمثؿ قدرة الفرد عمى تقديـ إضافات ,أو زيادات لفكرة ما ,تقود
بدورجا إلى زيادات أو إضافات أخرى ,أي انها القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة لألفكار
المعطاة( .العتوـ وآخروف)222- 222 :1622 ,

دراسات سابقة:

 -1دراسة الفضل (:)1111
رمت الدراسة تعرؼ فاعمية األركاف التعميمية في تنمية المفاجيـ العممية لدى األطفاؿ في

الرياض الحكومية مف وجهة نظر المعممات ,ومف واقع اختبار تحصيمي لألطفاؿ بمدينة مكة

المكرمة ,وكاف الغرض مف الدراسة التعرؼ الدور اديجابي لمبيئة الصفية المتمثمة في األركاف

التعميمية في تنمية المفاجيـ العممية ,والوقوؼ عمى واقع اكتساب األطفاؿ لهذم المفاجيـ ,وقد شممت

الدراسة جميع معممات رياض األطفاؿ بمدينة مكة المكرمة ,والبالغ عددجف ( )212معممة ,وعينة
مف أطفاؿ الرياض الحكومية والبالغ عددجـ ( )212طفالً وطفمة ,واستخدمت الباحثة المنهج

الوصفي لتحقيؽ االجداؼ وادجابة عمى تساؤالت الدراسة ,فقد استعانت الباحثة بأداتيف صممتهما,

األولى جي االستبانة ,وطبقت عمى معممات رياض األطفاؿ في مدينة مكة المكرمة واألخرى وجي

عبارة عف اختبار تحصيمي وطبقت عمى األطفاؿ ,واستعممت الباحثة التك اررات والنسبة المئوية

وأظهرت النتائج أف األركاف تختمؼ في فاعميتها في تنمية المفاجيـ العممية ,كما أف المفاجيـ تختمؼ
بدرجة نموجا مف ركف الى آخر.

وأظهرت النتائج أف أكثر األركاف فاعمية في تنمية المفاجيـ العممية ,جو ركف االكتشاؼ ,يميه

ركف التعايش األسري ,ثـ ركف األعماؿ ادداركية ,ثـ يأتي ركف البناء والهدـ ,وركف التعبير الفني

بالمرتبة ktsihمف الفاعمية ,واف ركف المطالعة أقؿ األركاف فاعمية في تنمية المفاجيـ العممية .كما

أظهرت النتائج أف أكثر المفاجيـ العممية نموا لدى األطفاؿ ,مفهوـ التطابؽ ,يميه مفهوـ التصنيؼ

وبدرجة كبيرة ,ثـ مفهوـ التناظر ,ويميه مفهوـ السرعة وبدرجة متوسطة ,وأخي ار مفهوـ الزمف بدرجة

فروقا بيف إجابات المعممات ,ونتائج االختبار التحصيمي
منخفضة.أظهرت النتائج أف جناؾ ً
لألطفاؿ لصال االختبار التحصيمي.

(الفضؿ)212-22 :2666 ,
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-4دراسة رمل (:)4111
رمت جذم الدراسة لمعرفة أثر "فاعمية األنشطة األثرائية في تنمية التفكير ادبداعي

االبتدائي ,الموجوبات
والتحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات لدى تمميذات الصؼ الخامس
ّ
بالمدارس الحكومية في مدينة مكة المكرمة" .أجريت جذم الدراسة في مكة المكرمة ,كمية التربية,

بتدائي,
جامعة أـ القرى ,تكونت عينة الدراسة مف ( )56تمميذة مف تمميذات الصؼ الخامس اال
ّ

الموجوبات في مدينة مكة المكرمة .استعممت الباحثة لتحقيؽ أجداؼ دراستها األدوات اآلتية:
 .2أعد اختبا اًر تحصيمياً موضوعياً مف نوع االختيار مف متعدد.

ادبداعي ,وقد طبؽ بصورة قبمية وبعدية.
 .1استعماؿ اختبار تورانس لمتفكير
ّ
استعممت الباحثة في دراستها الوسائؿ ادحصائية باختبار صحة فروضها ,وجي كاآلتي:
االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف  T-TesTمعامؿ ارتباط بيرسوف.

أظهرت نتائج الدراسة تفوؽ تمميذات المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في

متوسط درجات التفكير ادبداعي ,والتحصيؿ الدراسي (الرمؿ ,1626 ,د)

ّ
دالالت ومؤشرات من الدراسات السابقة

ّ

أظهرت الدراستاف السابقتاف ما يأتي:
اتفقػػت الد ارسػػتاف السػػابقتاف عمػػى الهػػدؼ ال ػرئيس جػػو تع ػرؼ الفاعميػػة فد ارسػػة (الفضػػؿ)2666 ,

رمػت الػى تعػرؼ فاعميػة االركػاف التعميميػة فػي تنميػة المفػاجيـ العمميػة لػدى األطفػاؿ ,أمػا الد ارسػة
الحالية ,فسعت الى تعرؼ أثر بيئة االركاف التعميمية ولقياس االثر يتـ اعتماد المنهج التجريبي اما

دراسة (الفضؿ )2666 ,فاعتمدت المنهج الوصفي ,اما دراسة (الرمؿ )1626 ,فرمػت الػى تعػرؼ

اسي في مادة الرياضػيات لػدى
فاعمية األنشطة األثرائية في تنمية التفكير
ادبداعي ,والتحصيؿ الدر ّ
ّ
ػدائي ,امػػا الحاليػػة ,فاتفقػػت مػػع د ارسػػة (الرمػػؿ )1626 ,فػػي اتبػػاع
تمميػػذات الصػػؼ الخػػامس االبتػ ّ

المنهج التجريبي ,أظهرت الدراستاف السابقتاف نتائج متعددة حسب اجدافهما.

منهج البحث واجراءاته:
منهج البحث:

يبي لتحقيؽ أجداؼ بحثه.
اعتمدت الباحثة عمى منهج البحث التجر ّ
ػي (مجموعػة تجريبيػة
يبي لممجمػوعتيف ذات الضػبط الجزئ ّ
التصميم التجريبي :اختير التصميـ التجر ّ
ومجموعة ضابطة).

973

العدد  -412المجلد الثاني  -لسنة 4112 /م  1241 -هـ

مجلة األستاذ

المجموعة

االختبار القبلي

المتغير المستقل

االختبار البعدي

المتغير التابع

التجريبية

اختبار التفكير
االبداعي

بيئة األركان التعليمية

اختبار التفكير
االبداعي

تنمية التفكير
االبداعي

الضابطة

-

مجتمع البحث وعينته:
اختيرت المديرية العامة لتربية بغداد /الرصافة الثانية ,ووقع االختيار عمى مدرسة التاميـ

االبتدائية لمبنيف التابعة لمديرية التربية الرصافة الثانية في بغداد قصدياً لتكوف مجاالً لتنفيذ تجربة

ائي اختيرت شعبة (أ)
البحث إجريت الخطوات األتية :قبؿ البدء بالتجربة ,وبطريقة السحب العشو ّ
لتمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس في بيئة االركاف التعميمية ,وشعبة (ب) المجموعة الضابطة

التي ستدرس بغرفة الصؼ التقميدية الخالية مف االركاف .بمغ عدد التالميذ عينة البحث ()06
تمميذاً ,بواقع ( )06تمميذاً في كؿ شعبة  ,كما قامت الباحثة وبالتعاوف مع ادارة المدرسة دعداد
أربعة اركاف تعميمية وتزويدجا بمصادر التعمـ واالدوات االزمة دجراء االنشطة وجي :ركف

الفني ,وركف العموـ.
الرياضيات ,وركف المكتبة ,وركف التعبير
ّ
تكافؤ مجموعتي البحث :

أجرت الباحثة التكافؤ بيف مجموعتي البحث في المتغيرات اآلتية:

 العمكككر الزمنكككي محسكككوباً بالشهككككر :تػ ّػـ الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات الخاصػػة بهػػذا المتغيػػر مػػفأف
ػي باألشػػهر وقػػد وجػػد ّ
جػػويات التالميػػذ ,وتػ ّػـ تسػػجيؿ سػػنة التولػػد لكػػؿ تمميػػذ ,وحسػػاب العمػػر الزمنػ ّ

ي (, )2.00605
متوسػػط أعمػػار تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ( )212.200شػػه اًر ,بػػانحراؼ معيػػار ّ
ي ()2.22522
ومتوس ػػط أعم ػػار تالمي ػػذ المجموع ػػة الض ػػابطة ( )212.166ش ػػه اًر ب ػػانحراؼ معي ػػار ّ
أف الفػرؽ لػـ
وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفرؽ بيف جػػذيف المتوسػطيف تبػيف ّ
يك ػػف ذا دالل ػػة إحص ػػائية عػػػند مس ػػتوى دالل ػػة (, )6,65ودرج ػػة حري ػػة ( )52اذ بمغ ػػت القيم ػػة التائي ػػة

المحسوبة ( )6.050وجي أقؿ مف الجدوليػة البالغػة ( ,)1666وبػذلؾ تعػد مجموعتػا البحػث متكافئػة

إحصائيا في جذا المتغير,وكما موض في الجدوؿ (.)2
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الجدول ()1

المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في متغير العمر

المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية
الضابطة

..
..

6050400
60500..

50.0..0
6055045

القيمة التائية
درجة الحرية = 05
المحسوبة
.0000

الجدولية
00...

الداللة
اإلحصائية
.0.0
غير
دالة

 -الذكاء  :طبؽ اختبار رافف عمى تالميذ عينة البحث يوـ الخميس  1622/26/1بعد اف أختار

الباحثػة منػه ثػالث مجموعػات (أ ,ب ,ج) كػؿ مجموعػة تضػـ فيػه ( )21صػورة ,وبػذلؾ يصػب عػػدد

فق ارت ػػه االختباري ػػة ( )00فقػ ػرة ممون ػػة ,تص ػػم لألعم ػػار الص ػػغيرة م ػػف عم ػػر ( )22-5س ػػنة (ال ػػدباغ,
أف متوسػ ػػط درجػ ػػات تالميػ ػػذ المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة
 ,)51 :2620وبعػ ػػد تصػ ػػحي االجابػ ػػات ,تبػ ػػيف ّ
( ,)26.200درجػة بػانحراؼ معيػاري ( , )2.61621ومتوسػط درجػات تالميػذ المجموعػة الضػػابطة
( ,)26.600درجػةً بػانحراؼ معيػػاري ( ,)5.60060وباسػػتعماؿ االختبػػار التػػائي لعينتػػيف مسػػتقمتيف
أف الفػػرؽ لػػـ يكػػف ذا داللػػة إحصػػائية ع ػػند مسػػتوى داللػػة
لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف جػػذيف المتوسػػطيف تبػػيف ّ
( )6,65ودرجػػة حريػػة (,)52اذ بمغػػت القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة ( ,)60626وجػػي اقػػؿ مػػف الجدوليػػة
البالغة ( ,)1666وبذلؾ تعد مجموعتي البحث متكافئة إحصائيا في جذا المتغير ,وكمػا موضػ فػي

الجدوؿ (.)1

الجػػدوؿ ()1

ي ,والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المتوسط
الحسابي ,واالنحراؼ المعيار ّ
ّ
المجموعتيف (التجريبية والضابطة) في درجات اختبار الذكاء

المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية
الضابطة

..
..

6606..
660.00

40.0.50
006.0.0

القيمة التائية
درجة الحرية=05
المحسوبة

الجدولية

الداللة
اإلحصائية
.0.0

.0.5.

00...

غير دالة

 درجات التحصيل العام السابق:ت ػ ّػـ الحص ػػوؿ عم ػػى المعموم ػػات الخاص ػػة له ػػذا المتغي ػػر م ػػف س ػػجؿ قي ػػد التالمي ػػذ ,وج ػػي ال ػػدرجات
النهائية التي حصؿ عميها افراد عينة البحػث فػي الصػؼ ال اربػع االبتػدائي لمعػاـ الد ارسػي (-1620

أف متوس ػػط درج ػػات الع ػػاـ الس ػػابؽ لتالمي ػػذ المجموع ػػة التجريبي ػػة ( )2.0002درج ػػة
 )1622وتب ػػيف ّ
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وب ػػانحراؼ معي ػػاري ( , )2.22662ومتوس ػػط درج ػػات الع ػػاـ الس ػػابؽ لتالمي ػػذ المجموع ػػة الض ػػابطة

( ,)2.6000درجة ,وبانحراؼ معياري ( ,)2.20656وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف
أف الفرؽ لـ يكف ذا داللة إحصائية عػػند مسػتوى داللػة (
لمعرفة الفرؽ بيف جػذيف المتوسطيف ,تبيف ّ
 ,)6,65ودرجػػة حريػػة ( ,)52اذ بمغػػت القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة ( )6.265وجػػي اقػػؿ مػػف الجدوليػػة
البالغة ( ,)1666وبذلؾ تعد مجموعتا البحث متكافئة إحصائيا فػي جػذا المتغيػر ,وكمػا موضػ فػي

الجدوؿ (.)0

الجػػدوؿ ()0

ي ,والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المتوسط ا
لحسابي ,واالنحراؼ المعيار ّ
ّ
المجموعتيف (التجريبية والضابطة) في التحصيؿ العاـ السابؽ
المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية
الضابطة

..
..

500004
506...

6054..6
6050.06

القيمة التائية
درجة الحرية=05
المحسوبة

الجدولية

الداللة
اإلحصائية
.0.0

.04.0

00...

غير دالة

اختبار التفكير االبداعي:
ػداعي (الصػػورة ب) قبمي ػاً ,لغػػرض
ػكمي لمتفكيػػر ادبػ ّ
قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ اختبػػار تػػورانس الشػ ّ
اجراء التكافؤ في بداية السنة الدراسية عمى تالميذ عينة البحث يوـ االحد بتاريخ 1622/26/5
بعػػد اسػػتخراج الخصػػائص السػػيكومترية لممقيػػاس الخػػاص بػػاجراءات البحػػث الحػػالي ,وكمػػا سػػيرد

تفصػػيمها الحق ػاً .وتبػػيف اف متوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ( )20.266ب ػػانحراؼ

معيػػاري ( )15.234لممقيػػاس الكمػػي ,ومتوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة ()22.066

بػػإنحراؼ معيػػاري ( )20.522لممقيػػاس الكمػػي وكمػػا موضػ فػػي الجػػدوؿ ( )2يمحػػظ جػػدوؿ ()5
و( )0و( )2و( )2لممهارات الفرعية ,وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفػرؽ

أف الفػػرؽ لػػـ يكػػف ذا داللػػة إحصػػائية عػػند مسػػتوى داللػػة (,)6,65
بػػيف جػػذيف المتوسػػطيف تبػػيف ّ
ودرجة حرية ( ,)52إذ بمغت القيمة التائيػة المحسػوبة ( )60211وجػي اقػؿ مػف الجدوليػة البالغػة

( ,)1666وبذلؾ تعد مجموعتي البحث متكافئة إحصائيا في جذا المتغير.
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الجدول ()2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين التجريبية والضابطة لمهارات التفكير االبداعي
القيمة التائية
درجة حرية =05
الجدولية
المحسوبة

المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

..

5005..

6000.5

الضابطة

..

540...

600054

.0600

المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الجدول
()0
المتوسط
الحسابي,
واالنحراف
المعياري,
والقيمة
التائية
المحسوبة
والجدولية
لدرجات
لمجموعتين
(التجريبية
والضابطة)
في اختبار
التفكير
اإلبداعي
(مهارة
الطالقة)التج
ريبية

..

6005...

00.6..5

الضابطة

..

6405...

004544.

القيمة التائية
درجة حرية =05
الجدولية
المحسوبة

60000

933

00...

00...

الداللة اإلحصائية
.0.0

غير دالة

الداللة اإلحصائية
.0.0

غير دالة
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الجدول ()1

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في أختبار التفكير اإلبداعي (مهارة المرونة)
القيمة التائية
درجة حرية =05
الجدولية
المحسوبة

المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

..

6005...

60465.6

الضابطة

..

600.004

00.4.00

.060.

الداللة اإلحصائية
.0.0

غير دالة

00...

الجدول ()7

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي (مهارة االصالة)
القيمة التائية
درجة حرية =05
الجدولية
المحسوبة

المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

..

000...

600660.

الضابطة

..

005...

6005550

00... .000.

الداللة اإلحصائية
.0.0

غير دالة

الجدول ()2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي (مهارة
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أداة البحث :اختبار التفكير اإلبداعي:
 -اختبار تورانس الشكمي لمتفكير ادبداعي (الصورة ب):

لقياس أثر بيئة االركاف التعميمية لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في التفكير ادبداعي تـ

اختيار اختبار تورانس الشكمي لمتفكير ادبداعي (الصورة ب) لقياس التفكير ادبداعي لدى عينة
وجماعي.
فردي
البحث ,الذي يمكف تطبيقه بنحو
ّ
ّ
ويتكوف جذا االختبار مف ثالثة اختبارات فرعية ,وجي:

 .2النشاط الول (بناء صورة) :بناء الصورة يتضمف جذا االختبار شكالً بيضاوياً مظمالً بالسواد,

ويطمب مف التالميذ التفكير في صورة ,أو أي شيء يمكف رسمه ,إذ يكوف الشكؿ المظمؿ جزءاً

منه ,ثـ يكتب عنواناً أو اسماً لها في أسفؿ الصفحة.

 .1النشاط الثاني (تكممة النشاط) :ويتألؼ جذا النشاط مف عشرة أشكاؿ ناقصة تمثمها خطوط ,إذ
ُيطمب مف التمميذ إكماؿ أكبر عدد ممكف منها بأفكار جديدة ومثيرة ومختمفة ,ثـ يضع لكؿ منها
عنواناً في المكاف المخصص له.

 .0النشاط الثالث (الخطوط المتوازية) :ويتضمف جذا األختبار ( )22سؤاالً ,كؿ منها عبارة عف
ويطمب مف التالميذ في جذا النشاط إضافة خطوط أخرى ألزواج الخطوط,
خطيف متوازييفُ ,
الموجودة في الصورة دكماؿ الصورة التي سوؼ يرسمها ,ويمكف وضع عالقة بيف الخطوط أو

فوقها ,أو خارجها أو في مكاف آخر مف أجؿ الحصوؿ عمى الصورة التي يريدونها ,كذلؾ

إعطاء عنواف مناسب كؿ منها في المكاف المخصص لذلؾ( .أبو جادو ونوفؿ)125 :1662 ,
ب -تعميمات االختبار:
يتطمب اختبار تورانس لمتفكير ادبداعي (الصورة الشكمية) استجابات ذات طبيعة مف
الرسـ ,أو الصور .تقدـ تعميمات االختبار بقسميف ,القسـ الخاص بالمعمـ ,والقسـ الخاص بالتالميذ

(عينة البحث) .فيما يأتي توضي لتمؾ الصورتيف:

 .2القسـ الخاص بالمعمـ .أ -قراءة التعميمات لمنحو تاـ .ب -تقديـ االختبارات (االنشطة) بأج ػواء

تساعد عمى إثارة التفكير وح ّؿ المشكالت .ج -عدـ تعريض التالميذ لمواقؼ التهديد والعنؼ .د-
تعرض االختبارات (األنشطة) بصورة ممتعة ومريحة .جػ -توافر الظروؼ البيئية المناسبة لتطبيؽ

االختبار .و -التثبت مف وجود كراسات كافية .ز -أف يتراوح عدد التالميذ (المفحوصات -25
 )05تمميذ.ح -التمميذ يحتاج في جذا النوع مف االختبار إلى ( )25دقيقة دتماـ االختبار.
 .1القسـ الخاص بالمفحوصيف:
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أ -يبمغ التالميذ بوقت األنشطة وأف لكؿ نشاط ( 26دقائؽ) .ب -يبمغ التالميذ باألدوات الضرورية

التي يستخدمونها وجي (عمب أقالـ األلواف) .ج -يبمغ التالميذ بأنه ال يوجد رب أو خسارة في جذا
أف الجميع فائز في االختبار .د -عدـ التحدث بصوت ٍ
عاؿ .جػ -عدـ التنقؿ مف
االختيار و ّ
نشاط إلى نشاط إال بعد طمب المعمـ وحسب التوقيت المحدد( .أبو جادو ونوفؿ.)125 :1662 ,

تصحيح الداة (اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي):
ويتـ عمى النحو اآلتي:

 .2الطالقة ( :)Fluencyوتعرؼ إجرائياً" :درجة واحدة لكؿ شيء أو موضوع كونه التمميذ مف
خالؿ رسـ يعبر عف وجهة نظرم عمى أف يكتب أسماء له ,ومجموع جذم الدرجات يكوف

الدرجة الكمية في الطالقة.

 .1المرونة ( :)Flexibilityوتعرؼ إجرائياً جي" :عدد الفئات التي تقع فيها استجابات لكؿ نشاط
مف األنشطة الثالثة" ( ,)Torrance, 1974: 14فمثالً في النشاط الثالث إذا رسـ ست
إشارات مرور وثالثة أشكاؿ جندسية ,تكوف درجته في الطالقة ( )6درجات ,لكف درجته في

المرونة (درجتاف) فقط.

 .0الصالة ( :)Originalityوتعرؼ إجرائيا "تـ إعطاء عالمات لإلصالة ,تتراوح مف (صفر)0-
درجات عمى وفؽ لنسبة تكرار االستجابات بيف المستجيبيف.

 .2تفاصيل ( :)Elaborationوتعرؼ إجرائيا :اعطاء عالمات لممستجيبيف عمى وفؽ لإلضافات
والخطوط التي يضيفها المستجيب لألنشطة المعطاة .
إجراءات اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي لمبحث الحالي:
-الصدق الظاهري

ألجؿ التحقؽ مف صالحية االختبار عرض عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ العموـ

التربوية والنفسية دبداء آرائهـ ,والحكـ حوؿ صالحيه فقرات االختبار وتعميماته ,وتصحيحه ومدى

مالئمته لمهدؼ الذي وضع مف اجمه ,وقد ابدى المحكموف قبولهـ لفقرات االختبار وتعميماته
وتصحيحه ,بنسبه ( )%266وبذالؾ حصؿ االختبار عمى الصدؽ الظاجري فضالً عف صدؽ
االختبار االصمي.
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 -ثبات االختبار:

أ – الثبات بإعادة االختبار:
ديجاد ثبات االختبار عبر اعادم تطبيقه قامت الباحثة بإعادة تطبيؽ االختبار بعد مضي

اسبوعيف مف التطبيؽ االوؿ لالختبار عمى عينة استطالعية مف مدرسة البواسؿ االبتدائية لها
خصائص عينة البحث وبمغت ( )56تمميذا ,وباستعماؿ معادله بيرسوف بمغ معامؿ االرتباط بيف

التطبيؽ االوؿ ,والتطبيؽ الثاني ( ,)6.605وبذالؾ حصؿ االختبار عمى درجه عاليه مف الثبات,
وكانت معامالت ثبات االختبار لك ّؿ مف الطالقة ( )6.622والمرونة ( )6.225وادصالة
( )6.662والتفاصيؿ ( )6.262عمى التوالي  ,مما يدؿ عف استقرار إجابات التالميذ عمى فقرات
االختبار ,وأف معامؿ الثبات بهذا المقدار يعد جيدا عمى وفؽ لتقويـ دالالت معامالت االرتباط

).(Gronlund, 1981: 102
 -ثبات تصحيح االختبار:

الثبات عبر المصححين :وديجاد ثبات تصحي

االختبار عبر المصححيف ,قامت الباحثة

بتصحي االستمارات وبعد مضي أسبوعيف أعاد التصحي مع مصح أخر وباستعماؿ معادلة

بيرسوف بمغ معامؿ األرتباط بيف التصحيحيف لمباحث والمصح االخر ,إذ جرى االتفاؽ معه عمى

حجب الدرجة وعدـ وضع أشارات أو عالمات ,وباستعماؿ معادلة بيرسوف بمغت درجة االرتباط
بينهما ( )6.26وعمى التوالي ( )6.20 ,6.66,6.26 ,6.20لممهارات الفرعية ,وبذلؾ أصب

االختبار جاج اًز لمتطبيؽ.

 تطبيق أداة البحث:ادبداعي عمى مجموعتي البحث ,وقد ساعد بعض المعمميف
طبؽ الباحثة اختبار تورانس لمتفكير
ّ
الباحثة في األشراؼ عمى تطبيؽ أداة البحث مف اجؿ المحافظة عمى سير تطبيؽ التجربة.
الوسائل اإلحصائية:
االختبار التائي ( )t-testلعينتيف مستقمتيف ومعامؿ ارتباط بيرسوف.
عرض النتائج وتفسيرها :
في ضوء المعالجة االحصائية لمبيانات الناتجة عف تطبيؽ اداة البحث ,يمكف عرض النتائج

التي تـ التوصؿ اليها وتفسيرجا عمى وفؽ لفرضيات البحث ,وعمى النحو االتي:

 -2لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية االولى التي تنص عمى أنه ال يوجد فرؽ ذو داللة
إحصائية عند مستوى ( )6.65بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
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ادبداعي (الدرجة الكمية الختبار التفكير
تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار التفكير
ّ
ادبداعي).
قامت الباحثة بالمقارنة بيف درجات المجموعة التجريبية ,والمجموعة الضابطة في اختبار

التفكير ادبداعي ,باستخراج المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية البالغ ( )216.066واالنحراؼ
الحسابي ()20.6002
المعياري ( ,)26.6122اما بالنسبة لممجموعة الضابطة ,فبمغ متوسطها
ّ
واالنحراؼ المعياري ( )21.6066وكاف متوسط تالميذ المجموعة التجريبية أعمى مف متوسط
تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار التفكير االبداعي اال أف الباحثة ,أرتأى معرفة داللة الفرؽ

بيف متوسط درجات المجموعيف الختبار صحة الفرضية اعالم ,وباعتماد االختبار التائي لعينتيف

مستقمتيف ( )T-testوعند مستوى داللة ( )6.65ودرجة حرية ( )52فقد بمغت القيمة التائية
المحسوبة (, )2.526وجي أكبر مف القيمة التائية الجدولية ( )1.666والجدوؿ ( )6يوضع ذلؾ,
إذ ظهرت النتائج أف الفرؽ بيف المتوسطيف ذو داللة احصائية لصال المجموعة التجريبية التي
تعممت في بيئة االركاف التعميمية ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية .
الجدول ()1

المتوسط الحسابي واال نحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي الكمي
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 -1لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية التي تنص عمى اف "ال يوجد فرؽ ذو داللة
إحصائية عند مستوى ( )6.65بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات

تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار التفكير ادبداعي في مهارة (الطالقة).

قامت الباحثة بالمقارنة بيف درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير
االبداعي ,وباستخراج المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية البالغ ( ,)10.0666واالنحراؼ
المعياري البالغ ( ,)26.1252اما بالنسبة لممجموعة الضابطة فبمغ متوسطها الحسابي

( , )20.0666واالنحراؼ المعياري ( .)1.21266وكاف متوسط درجات تالميذ المجموعة
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التجريبية اعمى مف متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في (مهارة الطالقة) إال إف الباحثة

ارتأت معرفة داللة الفرؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف الختبار صحة الفرضية أعالم وباعتماد
االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف (  ,(T-Testعند مستوى داللة ( )6.65ودرجة حرية (, )52اذ

بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )5.011وجي اكبر مف القيمة الجدولية ( )1.666والجدوؿ ()26
يوض ذلؾ .إذ ظهرت النتائج أف الفرؽ بيف المتوسطيف ذو داللة احصائية لصال المجموعة
التجريبية التي تعممت في بيئة االركاف التعميمية ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية.
الجدول ()11

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي (مهارة الطالقة)
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 -0لغ ػػرض التحق ػػؽ م ػػف الفرض ػػية الص ػػفرية الثالث ػػة الت ػػي ت ػػنص عم ػػى ان ػػه" ال يوج ػػد ف ػػرؽ ذو دالل ػػة
إحصائية عند مستوى ( )6.65بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات

تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار التفكير ادبداعي في مهارة (المرونة)".
قامت الباحثة بالمقارنة بيف درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مهارة (المرونة),
وباستخراج المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية والبالغ ( )16.2002واالنحراؼ المعياري ,البالغ
( ,)2.20250اما المجموعة الضابطة ,فبمغ متوسطها الحسابي ( )20.5666وانحراؼ معياري
( )1.22002وكاف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية أعمى مف متوسط تالميذ المجموعة
الضابطة في مهارة (المرونة) اال اف الباحثة ,ارتأت معرفة داللة الفرؽ بيف متوسط درجات
المجموعتيف الختبار صحة الفرضية أعالم وباعتماد االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ),(T-Test
وعند مستوى داللة ( )6.65ودرجة حرية ( )52اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )2.202وجي
اكبر مف القيمة الجدولية ( )1.666والجدوؿ ( )22يوض ذلؾ .اذ ظهرت النتائج اف الفرؽ بيف
متوسطيف ذو داللة احصائية لصال المجموعة التجريبية التي تعممت في بيئة االركاف التعميمية
وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية .
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جدول ( )11
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي (مهارة المرونة)

المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي
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المعياري

التجريبية

..
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..
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درجة حرية=05
الجدولية
المحسوبة
505.4

00...

الداللة اإلحصائية
)(0.05
دالة

تنص عمى انه " ال يوجد فرؽ ذو داللة
 -2لغرض التثبت مف الفرضية الصفرية الرابعة التي ّ
إحصائية عند مستوى ( )6.65بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار التفكير ادبداعي في مهارة (األصالة).
وازنت الباحثة بالمقارنة بيف درجات المجموعة التجريبية درجات المجموعة الضابطة في
مهارة (األصالة)  ,وباستخراج المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية ,البالغ ( )21.1666وانحراؼ
معياري البالغ ( )2.52610اما المجموعة الضابطة ,فبمغ متوسطها الحسابي (,)0.2002
وانحراؼ معياري بالغ ( )2.22212وكاف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية أعمى مف
متوسط تالميذ المجموعة في مهارة (األصالة) اال أف الباحثة ارتأى معرفة داللة الفرؽ بيف متوسط
درجات المجموعتيف الختبار صحة الفرضية أعالم وباعتماد االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف (T-
) Testعند مستوى داللة ( (6.65ودرجة حرية ( ,)52اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة
( )22.162وجي أكبر مف القيمة الجدولية ( )1.666والجدوؿ ( )21يوضع ذلؾ اذ ظهرت النتائج
الفرؽ بيف متوسطيف ذوات داللة احصائية لصال المجموعة التجريبية التي تعممت في بيئة االركاف
التعميمية ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية .
جدول ()14
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين
(التجريبية والضابطة) في أختبار التفكير اإلبداعي (مهارة االصالة)
المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

التجريبية

..

6000...

الضابطة

..

006004

االنحراف
المعياري

القيمة التائية
درجة حرية=05
الجدولية
المحسوبة

6005.0
0
606540
6

00...
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 -5لغرض التثبت مف الفرضية الصفرية الخامسة التي تنص عمى انه " ال يوجد فرؽ ذو داللة

إحصائية عند مستوى ( )6.65بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات

تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار التفكير ادبداعي في مهارة (التفاصيؿ).

وازنت الباحثة بالمقارنة بيف درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مهارة
(التفاصيؿ) ,وباستخراج المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية البالغ ( ,)02.0000واالنحراؼ

ي
معيار ّ
ي
معيار ّ

الحسابي ( ,)22.2666واالنحراؼ
( )20.2020اما المجموعة الضابطة مبمغ متوسطها
ّ
( )21.6060وكاف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية اعمى مف متوسط تالميذ

المجموعة الضابطة في مهارة (التفاصيؿ) اال اف الباحثة ارتأى معرفة داللة الفرؽ بيف متوسط

درجات المجموعتيف الختبار صحة الفرضية ,وباعتماد االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف )(T-test
عند مستوى داللة (,(6.65ودرجة حرية (,)52اذ بمغت القيمة التائية المحسوبة (,)2.252وجي
اكبر مف القيمة التائية الجدولية ( )1.666وجدوؿ ( )20يوضع ذلؾ ,اذ ظهرت النتائج اف الفرؽ

بيف المتوسطيف ذوات داللة احصائية لصال المجموعة التجريبية التي تعممت في بيئة االركاف

التعميمية وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية .

الجدول ()14

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير اإلبداعي (مهارة التفاصيل)

المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

..

0600...

6.05.40

الضابطة

..

5404...

600.0.0

القيمة التائية
درجة حرية =05
الجدولية
المحسوبة
50605

00...

الداللة
اإلحصائية
().0.0
دالة

تفسير النتائج ومناقشتها:
يمكف عزو تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة الى ما يأتي:

اظهػػرت النتػػائج التػػي حصػػمت عميهػػا الباحث ػة تفػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تعممػػت فػػي بيئػػة

األركػػاف التعميميػػة فػػي (مجمػػوع الػػدرجات الكميػػة الختبػػار التفكيػػر االبػػداعي والمهػػارات الفرعيػػة) بػػاف

ادبداعي لتالميػذ المجموعػة التجريبيػة عمػى نحػو
التعميـ في بيئة االركاف التعميمية قد نمت التفكير
ّ
عاـ ,وجعمت لهـ القدرة عمى توليد كميػة مػف االفكػار والمعمومػات فػي مهػارة الطالقػة ,كمػا جعمػت
لهػػـ القػػدرة عمػػى اعطػػاء بػػدائؿ مختمفػػة عمػػا جػػو عميػػه تتصػػؼ بالحداثػػة وحف ػزتهـ عمػػى اسػػترجاع
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خبراتهـ ومعموماتهـ المتكونة في بنيػتهـ المعرفيػة فػي مهػارة المرونػة وكمػا تمكنػوا مػف تكػويف أفكػار

جديػػدة اواعطػػاء نػػاتج يتصػػؼ باألصػػالة مػػف حيػػث األفكػػار والمعمومػػات ,وبيئػػة االركػػاف التعميميػػة
جعمػ ػػت تالميػ ػػذ المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة لهػ ػػـ القػ ػػدرة عمػ ػػى القيػ ػػاـ بالتوسػ ػػع باألفكػ ػػار الجديػ ػػدة واضػ ػػافة
التفاصػػيؿ ,والقػػدرة عمػػى تحػػدي المشػػكالت ومواجهته ػػا والقػػدرة عمػػى الشػػرح والتوضػػي  ,وأدت بيئ ػػة

االركاف التعميمية الى تكويف عالقػة اجتماعيػة فعالػة بػيف المعمػـ والتالميػذ ممػا سػاعد عمػى الػتخمص
مف الخوؼ والخجؿ وتشجيع حريػة الػرأي والمناقشػة فػي جػو ديمق ارطػي بعيػد عػف السػخرية والتسػمط,

وطػػرح األسػػئمة االبداعيػػة وجػػذا أدى الػػى تطػػوير العمميػػات العقميػػة ,واسػػتثارة التفكيػػر التػػي تعػػد مػػف
معوقات التفكير ادبداعي ,وشجعت بيئة االركػاف التعميميػة التفكيػر البنػاء والمنػتج اذ تغمػب التالميػذ
عمػػى جوانػػب الضػػعؼ ,وفقػػداف الثقػػة بػػالنفس الػػذي سػػببه البيئػػة التقميديػػة التػػي تفتقػػر الػػى مثي ػرات

التفكير االبداعي.

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:
اوال  /االستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة ما يأتي:

ػداعي لػدى تالميػذ الصػؼ الخػامس
 -2التعميـ عمى وفؽ بيئة األركاف التعميمية نمػى التفكيػر االب ّ
االبت ػػدائي م ػػف خ ػػالؿ تولي ػػدجـ االفك ػػار ,وتنويعه ػػا واض ػػافة التفاص ػػيؿ ومع ػػالجتهـ لممعرف ػػة,
وادراكها بأنفسهـ.

 -1التعميـ عمى وفػؽ بيئػة األركػاف التعميميػة حفػز تالميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي عمػى الػتعمـ
الذاتي وجعمهـ اكثر مرونة في تعاممهـ مع المعمومات ,واتض ذلؾ مف خػالؿ قػدراتهـ عمػى

الشرح والتفسير والتطبيؽ.

ػاعمي
 -0اظهر التعميـ عمى وفػؽ بيئػة االركػاف التعميميػة تػأثي اًر ايجابيػاً مػف خػالؿ خمػؽ الجػو التف ّ
االبداعي.
نافسي ,ونمى لديهـ التفكير
بيف التالميذ في التعمـ الت
ّ
ّ
ثانيا  /التوصيات:

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي-:

 -2اسػػتعماؿ بيئػػة االركػػاف التعميميػػة فػػي تػػدريس الم ػواد االنسػػانية والعمميػػة فػػي المرحمػػة الثانويػػة
ألجميتها في رفع مستوى التحصيؿ ,وتنمية انماط اخرى مف التفكير.

 -1اقام ػػة دورات تدريبي ػػة لمدرس ػػي ومدرس ػػات المرحم ػػة االبتدائي ػػة والثانوي ػػة دع ػػداد بيئ ػػة األرك ػػاف
التعميمية لإلفادة منها في حدوث تعمـ فعاؿ.

 -0تض ػػميف المن ػػاجج الد ارس ػػية ف ػػي المرحم ػػة االبتدائي ػػة انش ػػطة وت ػػدريبات متنوع ػػة تنم ػػي التفكي ػػر
االبداعي لدى التالمذة.
ّ
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ثالثا  /المقترحات:
تقترح الباحثة ما يأتي:

-2

إجراء دراسة لمعرفة أثر بيئة االركاف التعميمية في التحصيؿ ,وتنمية التفكير الناقد.

-1

اجراء دراسة لمعرفة اثر بيئة االركاف التعميمية فػي مسػتويات د ارسػية ,ومػواد اخػرى وفػي كػال

-0

اجراء دراسة لمعرفة أثر بيئة األركاف التعميمية في اكتساب المفاجيـ ,وتنمية مهػارات التفكيػر

الجنسيف.

فوؽ المعرفي لدى طالبات المرحمة ادعدادية.

المصادر:

 -1أبو جادو ,صال محمد عمي ,ونوفؿ ,محمد بكر :)1662( ,تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ ,دار الميسرة,
األردف _عماف.

 -4ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( :)1622عمـ النفس التربوي ,ط ,2عماف  -األردف ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع

 -4الػػدباغ ,فخػػري مػػاجر طاق ػة ؼ.كوما اريػػا :)2620 ( ,اختبػػارات أرفػػف لممصػػفوفات المتتابعػػة المقننػػة لمع ػراقييف,
كراسات التعميمات لممطابع الموصؿ ,جامعة الموصؿ.

 -2رمػؿ ,غػػادة أحمػد خميػػؿ" :)1626( .فاعميػة األنشػػطة األثرائيػة فػػي تنميػة التفكيػػر ادبػداعي والتحصػػيؿ الد ارسػػي
في مادة الرياضيات لدى تمميػذات الخػامس االبتػدائي الموجوبػات بالمػدارس الحكوميػة فػي مدينػة مكػة المكرمػة",

رسالة ماجستير غير منشورة.
 -2سويؼ ,مصطفى ( :) 1666عمـ النفس في حياتنا االجتماعية ,الطبعة االولى السمسمة الرابعة ,الدار المصػرية
المبنانية.

 -1الطيطي ,محمد حمد ( :)1662تنمية قدرات التفكير ادبداعي ,ط ,0عماف  -األردف,دار الميسرة لمنشر
والتوزيع .

-7

عبيد ,ماجدة ,السيد :)1666( ,تربية الموجوبيف والمتفوقيف ,عماف -األردف,دار صفاء لمطباعة والنشر .

 -2العتوـ ,عدناف يوسؼ :)1626( ,عمـ النفس المعرفي ,ط ,1عماف ػ األردف ,دار المسيرة لمطباعة والنشر.

 -1ػ ػ ػ ػ ػػ ,عبد الناصر ذياب الجراح وموفؽ بشارة :)1622( ,تنمية مهارات التفكير " نماذج نظرية وتطبيقات
عممية ,ط ,0عماف – األردف دار الميسرة لمنشر والتوزيع.

 -11غباري ,ثائر أحمد ,,خالد محمود ,ابو شعيرة :)1622( ,أساسيات التفكير ,مكتبة المجتمع العربي.

 -11الفضؿ ,فاتف عبد اهلل ( :)2666تعرؼ فاعمية األركاف التعميمية في تنمية المفاجيـ العممية لدى أطفاؿ فػي

الرياض الحكومية مف وجهة نظر المعممات ومف واقع اختبار تحصيمي لألطفاؿ بمدينػة مكػة المكرمػة ,جامعػة
اـ القرى ,رسالة ماجستير غير منشورة.

 -14الكناني ,ممدوح عبد المنعـ :)1622( ,سيكولوجية الطفؿ المبدع,عماف -األردف دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -14كوجؾ ,كوثر حسيف وآخروف ( :)1662تنويع التدريس في الفصؿ دليػؿ المعمػـ  ,مكتػب اليونسػكو االقميمػي
لمتربية في الدوؿ العربية ,بيروت.
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The Effect of Using Learning Centers to Development of
Creative Thinking Among Fifth Grade
Ass. Prof. Dr. Shaima'a Abdul-Azizi Abdul-Hamid
University of Baghdad College of Education ( Ibn Rushd)
Abstract:
The Research Aims To Identify The effect of using learning centers to development
of creative thinking among fifth graders.
Researcher Used The Experimental Design A Disciple of Post-test, Chose
Researcher Division (A) To Represent The Experimental Group That Studied
According To The learning centers, And Represented Division (B) The Control Group,
Which Is Studying the Traditional class. The Number of Students (60 Students) By
(30) Students In Each Division. Equivalent the Two Groups In Variables: Age,
Intelligence, The previous achievement and creative thinking test. The Researcher
adopted Torrence creative thinking test as a tool for consideration, and verify the
validity and the stability of the tool, used t-test for two independent samples for data
processing, the results showed the superiority of the experimental group in the creative
thinking test and sub-skills, the researcher recommended using learning centers in
different grades.
Key words: learning centers, creative thinking.
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