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 مقدمة:

اآلونية األييير  لقد أصبح االهتمام بالتنمية البشرية هو الشغل الشاغل لكافة المهتمين بمجال التنمية فيي 

باعتبارها الغاية النهائية ألي تقدم اقتصادي واجتماعي تسعى إلى تحقيقه أي دولة وكما أنها أسياس جييد وفلسيفة 

 غاية في األهمية بالنسبة للبشر باعتبارهم قيمة مضافة يجب العمل على استثمارها أفضل استثمار.

تمي  بمهمية رعايية أبنائيه وتنشيوتهم وإكسيابهم وتعد المدرسة من أهم المؤسسيات التيي يعتميد عليهيا المج

القيم واالتجاهات البناء  إلى جانب إكسابهم المعارف والمهارات، حيث تعتبر المدرسية مؤسسية اجتماعيية عليى 

جانيب كبيير ميين األهميية، ولهييا أهيداف تربويية وتعليمييية واجتماعيية تعمييل عليى تحقيقهيا لخدميية المجتمي  وهييي 

ن سن السادسة إلى الثامنة عشر، إذ تتحمل مسوولية تنمية المهارات والقيدرات الفكريية المحضن الثاني لألبناء م

والبدنية وفيق ميا تتطلبيه هيذه المهمية مين عواميل لتفعييل السيلو  الوقيائي وعليهيا اليدور الكبيير فيي تنميية الفكير 

 والقدرات وتوجيهها لمعتر  الحيا .

(110: 2005)مجدي أحمد:   

درسة وظيفتان إحداهما وظيفة تعليمية تؤكد على االهتمام بعقل التالميذ وتزويدهم لذا يمكن القول أن للم

بأكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف والخبرات التعليمية في إطار تربوي، والوظيفية الثانيية هيي الوظيفية 

 االجتماعية والتي تهتم ببناء وتكوين شخصية التالميذ وسلوكهم.

لتربوية المنفتحية عليى الخبيرات والتجدييدات، فقيد أوليت ولار  التربيية والتعلييم وإلى جانب هذه البيوة ا

اهتماماً ياصاً بتفعيل األنشطة الصفية والالصفية التي يمارسها التالميذ يارج الصيفوف الدراسيية سيواء داييل 

خصييص دائير  المدرسة أو يارجها بهدف الكشف عن مواهبهم، وتنميتها ورعايتها. وتمثيل ذليا االهتميام فيي ت

لألنشطة التربوية بولار  التربية والتعليم مهمتها اإلعداد لألنشطة، ومتابعتها وتقييمها، ووض  األدلة التعريفيية 

التي توضح هذه األنشطة ومجاالتها وأهدافها. ويشير دليل األنشطة التربوية الذي أعدته دائر  األنشطة التربوية 

ن األنشطة الصيفية والالصيفية التيي تينظم دوافي  المتعلميين، ونشياطاتهم فيي بولار  التربية والتعليم إلى جملة م

جو اجتماعي مريح يسوده التعاون، والتسيامح، ويسياعد فيي الوصيول إليى التفكيير اإلبيداعي القيادر عليى إيجياد 

الحلييول المبتكيير  للمشييكالت. وميين هييذه األنشييطة: اإلذاعيية والصييحافة المدرسييية، والنييدوات والمحاضييرات، 

لصييحة المدرسيييية، والييرحالت، واألنديييية العلميييية، واإلدار  الطالبييية، والمسيييابقات الطالبييية، وغيرهيييا مييين وا

 (170: 2005)عبد المطلب أمين:        األنشطة.

وقييد أشييارت بعييي األدبيييات والدراسييات التربوييية والنفسييية إلييى أهمييية األنشييطة الصييفية والالصييفية، 

ومهييارات، وقيييم، وأسيياليب تفكييير اللميية لمواصييلة التعليييم، فاألنشييطة  وبينييت أنهييا تعمييل علييى تكييوين عييادات،

الصفية والالصفية ـ كالندوات والمجالت والكتب والعيرو  العلميية والفييديو والبيرامت التلفزيونيية واليرحالت 

بيداعي وغيرها ـ مكملة للخبرات التي يكتسبها التلميذ دايل الصف الدراسي، وداعمة لتنمية مهيارات التفكيير اإل

 (97: 2003)عفاف أحمد:    لديه.

وتجم  بعي الدراسات التي اهتمت باألنشيطة الصيفية والالصيفية بيأن هنيا  ضيعفاً عامياً فيي مسيتوى 

مشيياركة التالميييذ فيهييا، كمييا أن طريقيية ممارسييتها تفتقيير لقواعييد التنظيييم التربييوي الموجييه  فقييد توصييلت بعييي 

مدرسيي، والمقيررات الدراسيية، وعيدم وجيود تكاميل بينهميا، وإليى الدراسات إلى ضعف االرتباط بين النشاط ال

ضعف ارتباط األنشطة الثقافية الصفية والالصفية بيالمنهت المدرسيي، ووجيدت بعيي الدراسيات انعيدام الصيلة 

بييين بييرامت النشيياط المدرسييي الصييفي والالصييفي، والمييواد الدراسييية، وكشييفت عيين أن الطييال  ال يفضييلون 

نشاط المدرسي لعدم استفادتهم منها بسبب الطريقة، واألسلو ، والتنظيم المتب  في حصية المشاركة في حصة ال

 النشاط.

(111: 2002)لكريا الشربيني:   
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لييذا تييرى الباحثيية أن ربيي  األنشييطة الصييفية والالصييفية بالمنيياهت الدراسييية، ومسيياعد  التالميييذ علييى 

ميذ يشعرون بأهميتها وفائدتها، ويساعد أيضياً عليى ممارستها بشكل منظم، وموجه بالمعنى العلمي سيجعل التال

 تشجي  أكبر عدد من التالميذ على ممارستها.

وميين المعييروف أن دور التربييية الحديثيية ال يقتصيير علييى مييا يقييدم دايييل الفصييل الدراسييي بهييدف تنمييية 

لفصييل الدراسييي كجانييب التالميييذ عقلييياً، وقيمييياً، وسييلوكياً، واجتماعييياً، بييل يمتييد هييذا الييدور إلييى العمييل يييارج ا

أساسي ضمن المسووليات التربوية. ولألنشطة الالصفية إمكانات كبير  في تنميية بعيي الجوانيب التيي ال يتسي  

 وقت التعليم الصفي إلنجالها.

(51: 2012)محمد فولي:   

ر وعليه يمكن القول أن األنشطة الصفية تعد محتوى مناسب إلعداد برامت تتعلق بتنميية مهيارات التفكيي

اإلبداعي  حيث توفر هذه البرامت بيوة غنية بالمثيرات الحسية غير متوفر  في المنهت المدرسي تساعد التالمييذ 

 على تنمية مهاراتهم اإلبداعية.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

المدرسة هي البيت الثاني للتلميذ  حيث هي نب  ينبثق العلم منه، ولو الدور الريادي في تكيوين طفيل ذو 

درات تعليمية مناسبة لعمره العقلي والزمني، وال يقتصر دور المدرسة عليى تيدريس المنياهت التعليميية بطير  ق

تقليدية ممنهجة  فالبد للمدرسة أن يكيون لهيا دوراً فعياالً فيي تيدريس المنياهت التعليميية  حييث تفتقير العدييد مين 

يارجييه، وذلييا لضييعف الخلفييية العلمييية  المييدارس إلييى اسييتخدام األنشييطة التعليمييية فييي الصييف المدرسييي أو

والتنظيمية لهذه األنشطة، ويجب أيضاً أن يكون للمدرسة دوراً فيي اكتشياف التالمييذ ذوي القيدرات االبتكاريية، 

 والعمل على تنمية هذه القدرات وتحفيزها.

شطة الصيفية وقد الحظت الباحثة عدم وجود دراسات تربوية ـ في حدود علم الباحثة ـ تناولت تأثير األن

التي تتم دايل الفصل المدرسيي عليى اإلبيداع لتالمييذ المرحلية االبتدائيية، وأن العدييد مين الدراسيات قيد تناوليت 

 األنشطة المدرسية بوجه عام، ياصة التي تتم يارج اإلطار المدرسي، وتأثيرها على التفكير االبتكاري.

 ؤل التالي:ومما سبق يمكن بلور  مشكلة الدراسة الحالية في التسا

 هل هناك تأثير لألنشطة الصفية على اإلبداع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؟

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إلى ما يلي:

التعرف على أنواع األنشطة الصفية التي تتم دايل اإلطار المدرسي تحت رعاية اإلدار  المدرسية  -1

 وإشراف البيوة المدرسية.

وسيييمات تالمييييذ المرحلييية االبتدائيييية مييين الناحيييية الجسيييمية والنفسيييية التعيييرف عليييى يصيييائص  -2

 واالجتماعية والفسيولوجية.

تحديد الوسائل والطر  التي يتم من ياللها الكشف عن األطفال الذين يمتلكون قدرات كبيير  عليى  -3

 اإلبداع.

المرحليية  الكشييف عيين فاعلييية البرنييامت الخيياا باألنشييطة الصييفية فييي تنمييية اإلبييداع لييدى تالميييذ -4

 االبتدائية.

 أهمية الدراسة:

  يمكن يمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية على المستويين النظري والتطبيقي على النحو التالي:
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 األهمية النظرية:

المدرسة منظمة تعليمية تربوية يتم من ياللها التحصيل الدراسي وتنمية القدرات وتعيديل السيلو   -1
 يتطلب توفير يدمات تربوية ذات نوعية مميزو وفعالة.وإكسا  المهارات وهذا 

تركز الدراسة على مجال هام من المجاالت الرئيسية في المجتم  المعاصر وهو المجيال التعليميي  -2
حيث يمثل االهتمام باإلنسان كجانب من جوانب الثرو  البشرية مستهدفة العمل على تنميية قيدرات 

 شبا  المستقبل.

ذكيير تحديييد األنشييطة الصييفية التييي تييتم دايييل اإلطييار المدرسييي ويارجييه تركييز الدراسيية علييى  -3
 والشروط القائمة عليها وكيفية القيام بها تحت إشراف وتوجيه تربوي.

تركز الدراسة على اسيتخدام مقياييس للكشيف عين اإلبيداع وتحلييل الخصيائص والصيفات الممييز   -4
 لألطفال والعمل على لياد  اإلبداع لديهم.

 طبيقية:األهمية الت

تحديد أنواع األنشطة الصفية ودراسة كل تصنيف بأسلو  تربيوي ممينهت واإلشيراف علييه سيواء  -1
 دايل أو يارج المدرسة.

تنمييية اإلبييداع لييدى التالميييذ واالسييتفاد  ميين مهيياراتهم والعمييل علييى االرتقيياء بالمسييتوى الفكييري  -2
 والتربوي لديهم.

لما لذلا من أثر إيجابي من حيث استفاد  المعليم، إشرا  معلمين الفصل في تنفيذ البرنامت الخاا  -3
وتعليمييه كيفييية تطبيييق هييذه األنشييطة فييي أوقييات الحقيية، وإمييداده ب سييتراتيجيات مختلفيية لتنفيييذ هييذه 

 األنشطة.

توفير برنامت سوف يتم إعداده على أساس علمي دقييق مين شيأنه أن يسيهم فيي تنميية اإلبيداع ليدى  -4
 تالميذ المرحلة االبتدائية.

 طار النظري:اإل

تأكيداً بأهمية دور المدرسة في بناء وتنشوة تالمييذ أسيوياء علميياً واجتماعيياً وثقافيياً وأيالقيياً  فقيد قاميت 
الباحثة ب برال هذا الدور مين ييالل تنياول تنميية الجانيب اإلبيداعي ليدى التالمييذ عين طرييق األنشيطة الصيفية، 

األنشطة، فقد تناولنا في هذه الدراسة مجموعة من األنشطة التي تنمي وألننا ندر  افتقار المدارس إلى مثل هذه 
اإلبداع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وفيي هيذا الفصيل سيوف نتنياول مجموعية مين المصيطلحات التيي تسياعد 

 على فهم وتوضيح عناصر البحث.

 وتتحدد مصطلحات الدراسة الحالية فيما يلي:

 أوالً: اإلبداع:

ر اإلبداعي من أرقى مستويات التفكير التي تساعد على بنياء نظيام علميي ييسير عمليية اليتعلم يعتبر التفكي
 في الحاضر والمستقبل.

وذكر جليفورد أن الدراسات فيي مجيال اإلبيداع مين شيأنها المسياعد  عليى التعيرف عليى المبيدعين اليذين 
 ينبغي إحاطتهم بالرعاية والتشجي  في المراحل المبكر  من حياتهم.

ال يمكيين تحقيييق التقييدم العملييي دون تطييوير القييدرات المبدعيية عنييد األطفييال  حيييث أن النشيياط اإلبييداعي فيي
    الحقيقي لإلنسان الناضت هو نتاج عملية طويلة، إن إبداع الطفل يشكل األساس األول في هذه العملية.    

 (20: 2011)منى مستجير:      

ع هو العملية التي تؤدي إلى إنتاج إبداعي، وتبدأ هذه العملية ( أن اإلبدا2005ويرى ممدوح عبد المنعم )

 بالتعرف على المشكلة التي تستثير تفكير المفكر وتنتهي بتقديم النتاج اإلبداعي.
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(46: 2005)ممدوح عبد المنعم:   

أما النتياج اإلبيداعي فهيو ميا نسيتطي  أن نيدر  وجيوده والتعيرف علييه، والنياتت اإلبيداعي هيو ذليا نجيده 

 الجد  والمغزى واستمرارية األثر.ب

وب يجال شديد ف ن اإلبداع ـ كما يرى أصحا  هذا المنحنى الفكري ـ يرتب  بناتت جديد يتمثل فيي إصيدار 

 حلول متعدد  تتسم بالتنوع والجد .

يعرف التفكير اإلبداعي أنه إنتاج عدد مين األفكيار األصيلية غيير العاديية ودرجية عاليية مين المرونية فيي 

االستجابة وتطوير األفكار واألنشطة واالبتكار لدى معظيم الطيال  بيدرجات متفاوتية، أي أن التفكيير اإلبيداعي 

 هو تفكير ونتائت يالقة وليست روتينية أو نمطية.

(35: 2007)إيمان سمير:   

لتيي ومما سبق يالحظ أن هنا  اتفا  على أرب  قدرات من مجموع القدرات التي يشيير إليهيا البياحثون وا

 يرون أنها تقف وراء التفكير اإلبداعي وهي:

 الطالقة. -1

 المرونة. -2

 األصالة. -3

 إدرا  التفاصيل. -4

 وهي ما تتبناه الدراسة الحالية، لذلا سيتم عر  هذه القدرات بشيء من التفصيل.

 سمات الشخصية المبدعة:

غيرهم، وقد اجتم  إن معرفة يصائص الطال  المبدعين تساعدنا في اكتشافهم وتحديدهم وتمييزهم عن 

 كثير من علماء التربية على تحديد عدداً من الخصائص المبتكر  منها:

 التوافق. -1

 عدم الخضوع لقيود يارجية. -2

 التميز بالقدر  على التالعب باألفكار. -3

 تعدد المسالا والمشاركة في أحداث البيوة. -4

اعية إلى حد ما، أي مستقل غيير ميل نسبي للتحرر من القيود االجتماعية، م  التقيد بالتقاليد االجتم -5

 مرتب  بما يقول أو يفعل اآليرون )يتأثر بتفكيره الخاا(.

 ثانياً: مفهوم النشاط:

يختلف مفهوم النشاط بايتالف فلسفة المجتم  وظروفه االجتماعية واالقتصادية، كما يختلف هذا المفهوم 
 من الناحية اللغوية عنه كمصطلح.

ما يمارسه األفراد من أعمال تتحدد طبقاً للبرامت والسياسات المحدد ، أوهي فيُعرف النشاط بأنه "هو كل 
األعمييال العادييية التييي يقييوم بهييا النيياس مجتمعييين، وتنطييوي علييى التعيياون وبييذل الجهييد فييي العمييل أو فييي أثنيياء 

 ممارسة النشاط".

 مفهوم النشاط المدرسي:

، وهيو ذليا النشياط اليذي Learning by doingالنشاط المدرسي يطلق عليه التعليم مين ييالل العميل 

يُقصد به إثراء العملية التعليمية ولياد  المعلومة من حيث العمق والكم )أي جعلها أكثر واقعية( مين ييالل ربي  
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المفاهيم العلمية التي يدرسها الطالب في صور  نظرية بواق  الحيا  التي يعيشها الطالب  فمن هنا يشعر الطالب 

 علوم وفنون مختلفة له عالقة مباشر  بالحيا  التي يعيشها الطالب.أن ما يدرسه من 

 أنواع األنشطة المدرسية:

 تنقسم األنشطة المدرسية إلى األنواع التالية:

تتمثل في عر  ومناقشة الملخصات التي يعدها التالميذ، وكيذلا إعيداد واسيتخدام  أنشطة صفية: -1

مكتبيية الفصييل، وإعييداد مجليية الحييائ  دايييل حجيير  الدراسيية، وتقسيييم طييال  الفصييل الواحييد إلييى 

مجموعات عمل تقوم كل مجموعة بعميل معيين وإجيراء محادثيات أو حيوار بيينهم وهيو ميا يسيمى 

 بمجالس الفصول.

تتمثل في الحمالت االجتماعية دايل المجتم  المحلي الذي تتواجيه فييه المدرسية   ية:أنشطة الصف -2

كحمالت التوعية أو المعسيكرات أو الخدمية العامية أو المشياركة فيي فعالييات واحتفياالت عامية أو 

 الرحالت.

 مجاالت النشاط المدرسي:

 رية لتشمل المجاالت اآلتية:تتنوع مجاالت النشاط المدرسي الذي يتم ممارستها في مدارسنا المص

 األنشطة الثقافية. -1

 األنشطة االجتماعية. -2

 األنشطة الرياضية. -3

 األنشطة الفنية. -4

 األنشطة العلمية. -5

 التعريف اإلجرائي:

تمثل األنشطة الصفية ما يقوم به الطالب دايل غرفية الصيف وتحيت إشيراف مباشير مين المعليم، وتكيون 

فذها الطال  فرادى أو جماعات، مثل حل بعي التدريبات، والبحث فيي مدتها قصير  ومتابعتها سريعة، وقد ين

 المعجم، ورسم يريطة، وتكوين جمل...

 تالميذ المرحلة االبتدائية:

تُعد المرحلية االبتدائيية أحيد مراحيل التربيية التيي تعتميد عليهيا حييا  الميتعلم، فهيي مين المراحيل التعليميية 
لمتعلم وأسلوبه واتجاهه في الحيا ، ولقد أيذ يُنظر إليه بدرجة عالية من الهامة التي لها أثر في تكوين شخصية ا

االهتمام وفقاً لحقو  الطفل ومن ثيم ميديالً راسيخاً إليى التنميية البشيرية، والتصيور اليذي يتبنياه أي مجتمي  عين 
ه بأهميية رعايية المرحلة االبتدائية هو في واق  األمر يعبِّر عن طريقته في استشيراف المسيتقبل وعين قيو  إيماني

 الطفولة من أجل التطور والتنمية.

(63: 2014)هبة كمال:   

 سمات المتعلمين بالمرحلة االبتدائية:

يتمييييز تالمييييذ هيييذه المرحلييية بالسيييمات الجسيييمية، والمعرفيييية أو العقليييية، واالجتماعيييية، والوجدانيييية، 

 والمهارية، وقد قامت الباحثة بشرح هذه السمات بالتفصيل.

 االحتياجات التربوية لتالميذ المرحلة االبتدائية:أنواع 

 ( االحتياجات التعليمية.2    ( االحتياجات الجسمية.1

 ( االحتياجات االقتصادية.4    ( االحتياجات الصحية.3
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 ( االحتياجات الدينية.6    ( االحتياجات الثقافية.5

 ( االحتياجات النفسية.8   ( االحتياجات االجتماعية.7

 ( االحتياج إلى المسكن المناسب.10  حتياج إلى شغل وقت الفرا..( اال9

 ( الحاجة إلى اللعب.12   ( الحاجة إلى الحب والعطف.11

 الدراسات السابقة:

 المحور األول: الدراسات التي تناولت تأثير األنشطة على اإلبداع:

قتيرح قيائم عليى الميديل البيويي "فعالية برنامت إثرائيي م (2014هبة كمال عبد اللطيف )تناولت دراسة 

لتنميية مهيارات اإلبييداع الفنيي فيي ميياد  التربيية الفنييية ليدى تالمييذ المرحليية االبتدائيية"، وذليا ميين ييالل تحديييد 

مجموعة من أنواع مهارات اإلبداع الفني، مثل )مهار  توظيف الخييال لنسيت أفكيار جدييد  غيير مألوفية، مهيار  

خييال، مهيار  إتقيان عناصير وأسيس بنياء العميل الفنيي، العالقيات التيي تيرب  عمل عالقات ألفكيار جدييد  مين ال

العمل الفنيي، ربي  عناصير التصيميم الفنيي(، وتيم تطبييق هيذا البرنيامت عليى عينية مين تالمييذ الصيف السيادس 

ائيي االبتدائي في إحدى الميدارس التابعية لمحافظية القياهر ، وتوصيلت الباحثية إليى تأكييد فاعليية البرنيامت اإلثر

 المقترح في تنمية مهارات اإلبداع الفني لتالميذ الصف السادس االبتدائي.

بدراسية "فاعليية أنشيطة إثرائيية مقترحية باسيتخدام الكمبييوتر فيي  (2011منى مستتجير محمتد )وقامت 

تدريس الرياضيات على تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمدارس التجريبية للغات" عليى 

كيير تالميذ الصيف الثاليث االبتيدائي ودراسية أثير ذليا عليى التفكيير اإلبيداعي، وقيد حيددت الباحثية مهيارات التف

( المقييرر  علييى Area, Perimeterاإلبييداعي )الطالقيية، والمرونيية، واألصييالة( ميي  تحديييد أسييماء الوحييدات )

تالميذ الصف الثالث والتي سوف يتم تدريسها باستخدام أنشطة باستخدام الكمبيوتر، وأسفرت نتائت الدراسة عن 

 فعالية هذه األنشطة لصالح المجموعة التجريبية دون الضابطة.

إلى بناء "إسيتراتيجية مقترحية قائمية عليى األلعيا   (2014عواطف حسين عبد الرضا )فت دراسة وهد

اللغوية لتنمية مهارات الكتابة اإلبداعيية ليدى تالمييذ المرحلية االبتدائيية بدولية الكوييت" وذليا مين ييالل تحدييد 

دييد أسيس إسيتراتيجية األلعيا  اللغويية مهارات الكتابة اإلبداعية المناسبة لدى تالميذ المرحلة االبتدائيية، مي  تح

المستخدمة، واستخدمت الباحثة المنهت الوصفي، وشبه التجريبي، وكانت العينة عبار  عن مجموعتيان بحثيتيان 

من تالميذ الصف الراب  االبتيدائي، وقيد تيم تيدريس عيدد مين الموضيوعات ب سيتراتيجية األلعيا  اللغويية وذليا 

طة، م  تطبييق ايتبيار الكتابية اإلبداعيية عليى المجموعية التجريبيية والضيابطة للمجموعة التجريبية دون الضاب

تطبيقاً بعدياً للوقوف على مدى فاعلية إستراتيجية األلعا  اللغوية في تنميية مهيارات الكتابية اإلبداعيية المناسيبة 

ويية لتنميية مهيارات الكتابية لتالميذ المرحلة االبتدائية، وقد توصلت نتائت الدراسية إليى أن اسيتخدام األلعيا  اللغ

 اإلبداعية له أثر على المجموعة التجريبية دون الضابطة.

 

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت األنشطة الصفية:

بعنوان "برنامت مقترح فيي الدراسيات االجتماعيية قيائم عليى األنشيطة  (2011هناء عبد الغفار )دراسة 

الصفية والالصفية لتنمية الذكاء الوجداني لدى تالميذ المرحلة االبتدائية"، وقيد هيدفت هيذه الدراسية إليى دراسية 

الباحثة  أثر األنشطة الصفية والالصفية على الذكاء الوجداني على تالميذ الصف الخامس االبتدائي، واستخدمت

برنامت يحتوي األنشطة الصفية والالصفية في ماد  الدراسيات االجتماعيية لتنميية اليذكاء الوجيداني مثيل )مجلية 

الحائ ، من أكون؟، ألبوم صور، الندو ، اسطوانة تعليميية، مسيرحية(، وقيد أسيفرت نتيائت الدراسية عين فاعليية 

 هذه األنشطة في تنمية الذكاء الوجداني لدى التالميذ.

"المقارنيية بييين مسييتويات مشيياركة التالميييذ فييي النشيياط  (2013متتروس ستتليماد ستتيد )تناولييت دراسيية 

المدرسي في كل من في تنمية فعالية الذات والسلو  القيادي والتحصيل الدراسي في الحلقة األولى مين التعلييم" 
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شاركة فيي النشياط المدرسيي وأثر كل مستوى على التحصيل الدراسي  حيث أن الباحثة ترى أنه كلما لادت الم

كان لذلا تأثيراً إيجابياً  حيث أن فاعلية الذات مطلوبة للتعاميل مي  المواقيف المسيتقبلية، وقيد اسيتخدمت الباحثية 

المنهت المقارن، وكانت العينة تتكون من مجموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائي ب حدى الميدارس التابعية 

ائت هذه الدراسة عن وجود ايتالفات فيي نتيائت مسيتويات مشياركة التالمييذ فيي لمحافظة الجيز ، وقد أسفرت نت

النشاط المدرسي في كل من )فاعلية الذات، والسلو  القيادي، والتحصيل الدراسيي( وكانيت نتيجية الدراسية فيي 

 صالح المجموعة التجريبية عن الضابطة.

وعية مين األنشيطة التعليميية المدرسيية "استخدام مجم (2014إيماد محمد كامل محمد )وتناولت دراسة 

لتنمييية بعييي القيييم البيوييية لييدى تالميييذ الصييفوف الثالثيية األولييى ميين المرحليية االبتدائييية"  حيييث حييددت الباحثيية 

مجموعيية ميين القيييم البيوييية مثييل )المحافظيية علييى الميياء ميين اإلهييدار، والحفيياظ علييى الميياء ميين التلييوث، والرأفيية 

( تلمييذاً بالصيف الثياني االبتيدائي، واسيتخدمت الباحثية المينهت 30البرنيامت عليى ) بالحيوان...(، وقد تيم تطبييق

التجريبي الذي يعتمد على التطبيق القبلي والبعدي، وقد أسفرت نتائت هذه الدراسة عن أن تدريس الوحدتان التي 

ل الباحثية، وأتضيحت أهميية تم إعدادهما باستخدام األنشيطة إليى تنميية القييم البيويية المحيدد  فيي الدراسية مين ق ب ي

 تدريس ماد  الدراسات االجتماعية في تنمية القيم البيوية ياصة في المراحل المبكر  للتالميذ.

 فروض الدراسة:

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامت  -1

 االبتكاري لصالح التطبيق البعدي.المقترح قبل وبعد تطبيق ايتبار مهارات التفكير 

يوجييد فيير  دال إحصييائياً بييين متوسييطي درجييات تالميييذ المجموعيية الضييابطة ودرجييات تالميييذ  -2

 المجموعة التجريبية بعد تطبيق ايتبار مهارات التفكير االبتكاري لصالح التطبيق البعدي.

التي تعرضت للبرنامت  يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية -3

 المقترح قبل وبعد تطبيق قائمة األشكال االبتكارية لصالح التطبيق البعدي.

يوجييد فيير  دال إحصييائياً بييين متوسييطي درجييات تالميييذ المجموعيية الضييابطة ودرجييات تالميييذ  -4

 المجموعة التجريبية بعد تطبيق قائمة األشكال االبتكارية لصالح التطبيق البعدي.

إحصائياً للبرنامت المقترح في تنمية مهارات التفكيير االبتكياري ليدى تالمييذ الصيف  يوجد أثر دال -5

 السادس االبتدائي.

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة:

استندت هيذه الدراسية عليى المينهت التجريبيي  حييث يعيد مين أنسيب المنياهت لتحقييق هيدف هيذه الدراسية 

وذلا للتعرف على أثر األنشطة الصيفية عليى اإلبيداع ليدى تالمييذ المرحلية القائمة على القياس القبلي والبعدي، 

 االبتدائية.

 عينة الدراسة:

( تلميييذاً ميين مدرسيية بييراعم 60تييم ايتيييار عينيية عشييوائية ميين تالميييذ الصييف السييادس االبتييدائي قوامهييا )

 المستقبل االبتدائية، ب دار  المرج التعليمية، محافظة القاهر .

 عينة إلى مجموعتين:وتنقسم هذه ال

( تلمييذاً يمثليون المجموعية التجريبيية مين تالمييذ الحلقية األوليى مين 30المجموعة األولى: تضيم ) -1

 التعليم األساسي.

( تلميييذاً يمثلييون المجموعيية الضييابطة ميين تالميييذ الحلقيية األولييى ميين 30المجموعيية الثانييية: تضييم ) -2

 التعليم األساسي.
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الذين حصلوا على درجات المتطرفة من العمر الزمني والذكاء والمستوى وقد تم استبعاد حاالت التالميذ 

 االقتصادي واالجتماعي لتحقيق التكافؤ والتجانس بين أفراد عينة الدراسة للوصول إلى نتائت سليمة.

 أدوات الدراسة:

 مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لألسر ، )إعداد معمر نواف(. -1

 در  العقلية العامة "أوتيس ـ لينون"، )إعداد مصطفى محمد كامل(.ايتبار الق -2

ايتبييار التفكييير االبتكيياري باسييتخدام الصييور، الصييور  )أ( لييـ"تورانس"، )إعييداد عبييد   محمييود  -3

 سليمان، وفؤاد أبو حطب(.

 قائميييييييييييييية األشييييييييييييييكال االبتكارييييييييييييييية، )أ،  ( "تييييييييييييييورانس"، )إعييييييييييييييداد د/ مجييييييييييييييدي -4

 عبد الكريم(.

 باألنشطة الصفية لتنمية اإلبداع: البرنامج الخاص

اعتميد هيذا البرنيامت عليى تقيديم مجموعية مين األنشييطة الصيفية التيي تيتم داييل اإلطيار المدرسيي لتنمييية 
اإلبداع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وقد تم تحديد مجموعة من األنشطة التي تنمي أكثر من جانب في اإلبداع 

 لفني، الجانب االجتماعي، الجانب العلمي(.منها )الجانب اللغوي، الجانب ا

 أهداف البرنامج:

 األهداف العامة للبرنامج:

تتحدد األهداف العامة للبرنامت في استخدام األنشطة الصفية لتنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، 
 كما يهدف إلى:

 المدرسي.طرح عدد كبير من األنشطة التي يمكن استخدامها دايل اإلطار  -1

 إشرا  التالميذ والمعلمين في تحديد األنشطة المناسبة للفوة العمرية والعقلية للتالميذ. -2

 تفعيل دور المعلم دايل الفصل المدرسي. -3

 التركيز على لياد  معدل التفكير اإلبداعي لدى التالميذ. -4

 لياد  التحفيز ومعدل الثقة بالنفس لدى التالميذ. -5

 عي دايل الفصل المدرسي.تنمية روح التفاعل االجتما -6

 األهداف اإلجرائية:

تتلخص األهداف اإلجرائيية لبرنيامت األنشيطة الصيفية لتنميية اإلبيداع ليدى تالمييذ المرحلية االبتدائيية بميا 
 يؤدي إلى:

 تنشي  العملية التعليمية دايل اإلطار المدرسي. -1

 لياد  معدل التفكير االبتكاري لدى التالميذ. -2

 ين المعلم والتلميذ.لياد  نسبة التفاعل ب -3

 إعداد تلميذ لديه القدر  على االستنتاج واالبتكار وإضافة جديد. -4

 إعداد تلميذ إيجابي. -5

 األهداف المهارية:

 تدريب التالميذ على كيفية تطبيق األنشطة دايل الفصل المدرسي. -1
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 تدريب التالميذ على كيفية بدء وتنفيذ وإنهاء النشاط. -2

 واإلبداع، وطرح أنشطة متنوعة لزياد  التفاعل ومرونة التفكير.إتاحة فرصة لالبتكار  -3

 

 األهداف الوجدانية:

 تنمية الثقة بالنفس. -1

 التعزيز المستمر. -2

 التوعية بأهمية هذه األنشطة. -3

 تنمية التفاعل االجتماعي. -4

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

 نتائج الفرض األول: 

ايتبرت الباحثة صحة الفر  األول الذي ينص على أنه: يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات 

تالميذ المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامت المقترح قبل وبعد تطبيق ايتبار مهارات التفكير االبتكاري 

 لصالح التطبيق البعدي. 

المجموعة التجريبية في تالميذ ة متوسطات درجات وللتحقق من صحة هذا الفر  قامت الباحثة بمقارن

كل من القياس القبلي والقياس البعدي في كل مهار  من مهارات االيتبار االبتكاري والدرجة الكلية لاليتبار، 

للمجموعات المترابطة للكشف عن داللة الفرو  قبل وبعد تطبيق  (t- test)ر وقد استخدمت الباحثة ايتبا

 ( نتيجة الفر .1البرنامت، ويوضح جدول )

البعدي في المجموعة التجريبية في كل مهار  من مهارات االيتبار القياس القبلي والقياس ( نتائت 1جدول )
 والدرجة الكلية لاليتبار

مهارات 
 االختبار

المجموعة 
 التجريبية

 دالعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 (tقيمة )
 المحسوبة

 الداللة

 المرونة
 0.77 2.40 30 القياس القبلي

 دال 10.93 29
 1.26 4.90 30 القياس البعدي

 الطالقة
 0.54 1.90 30 القياس القبلي

 دال 9.86 29
 1.10 4.23 30 القياس البعدي

 األصالة
 0.74 2.70 30 القبليالقياس 

 دال 4.26 29
 0.53 3.30 30 القياس البعدي

إدرا  
 التفاصيل

 0.95 2.33 30 القياس القبلي
 دال 4.85 29

 1.04 3.43 30 القياس البعدي

الدرجة الكلية 
 لاليتبار

 1.72 9.33 30 القياس القبلي
 دال 14.30 29

 1.81 15.86 30 القياس البعدي

 نتائت الجدول السابق ما يلي: اتضح من

إنه يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس 
في الدرجة الكلية اليتبار مهارات التفكير االبتكاري، حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية 2.00ر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )( أكب14.30المحسوبة والتي قيمتها )
( مما يدل على وجود فرو  دالة 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000لـ"ت" المحسوبة والتي قيمتها )

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي 0.05عند مستوى )القياس البعدي إحصائياً لصالح 
 والذي قيمته في القياس البعدي رجات تالميذ الصف السادس االبتدائي لد
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والذي قيمته تساوي  ( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات التالميذ في التطبيق القبلي15.86تساوي )
 أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية مهارات التفكير االبتكاري ككل.، (9.33)

في كل من القياس القبلي  تالميذ المجموعة التجريبيةوالشكل التالي يوضح الفر  بين متوسطي درجات 
 والقياس البعدي في ايتبار مهارات التفكير ككل:

 

المجموعة التجريبية في كل من القياس القبلي والقياس البعدي تالميذ ( الفر  بين متوسطي درجات 1شكل )
 االبتكاري ككلفي ايتبار التفكير 

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس كما 
( 10.93في مهار  المرونة  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها )البعدي 

القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي قيمتها  (، كما أن2.00أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )
عند القياس البعدي ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000)

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ الصف السادس 0.05مستوى )
( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات التالميذ في 4.90والذي قيمته تساوي )دي في القياس البعاالبتدائي 

 أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية مهار  المرونة.، (2.40والذي قيمته تساوي ) التطبيق القبلي

اس يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقيو

( 9.86في مهار  الطالقة  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها )البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي قيمتها 2.00أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )

عند القياس البعدي الة إحصائياً لصالح ( مما يدل على وجود فرو  د0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000)

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ الصف السادس 0.05مستوى )

( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات التالميذ في 4.23والذي قيمته تساوي )في القياس البعدي االبتدائي 

 (، أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية مهار  الطالقة.1.90والذي قيمته تساوي ) التطبيق القبلي

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس كما 

( 4.26في مهار  األصالة  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها )البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي قيمتها 2.00من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت ) أكبر

عند القياس البعدي ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000)

جات تالميذ الصف السادس (  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدر0.05مستوى )

( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات التالميذ في 3.30والذي قيمته تساوي )في القياس البعدي االبتدائي 

 (، أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية مهار  األصالة.2.70والذي قيمته تساوي ) التطبيق القبلي

ت تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجاكما 

في مهار  إدرا  التفاصيل  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي 2.00( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )4.85)

القياس ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000قيمتها )

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ الصف 0.05عند مستوى )البعدي 

 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط الحسابي للمجموعة 
 التجريبية

9.33 15.86
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15.86 
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الحسابي لدرجات التالميذ ( أكبر من المتوس  3.43والذي قيمته تساوي )في القياس البعدي السادس االبتدائي 

(، أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية مهار  إدرا  2.33والذي قيمته تساوي ) في التطبيق القبلي

 التفاصيل.

في كل من القياس القبلي  تالميذ المجموعة التجريبيةوالشكل التالي يوضح الفر  بين متوسطي درجات 

 ات االيتبار:والقياس البعدي في كل مهار  من مهار

 
في كل من القياس القبلي والقياس البعدي تالميذ المجموعة التجريبية  ( الفر  بين متوسطي درجات 2شكل )

 في كل مهار  من مهارات ايتبار مهارات التفكير االبتكاري

 نتائج الفرض الثاني: 

بين متوسطي  ايتبرت الباحثة صحة الفر  الثاني الذي ينص على أنه: يوجد فر  دال إحصائياً 

درجات تالميذ المجموعة الضابطة ودرجات تالميذ المجموعة التجريبية بعد تطبيق ايتبار مهارات التفكير 

 االبتكاري لصالح التطبيق البعدي.

المجموعة الضابطة تالميذ وللتحقق من صحة هذا الفر  قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات 

في كل مهار  من مهارات )المرونة ـ الطالقة ـ األصالة ـ التفاصيل(  المجموعة التجريبيةتالميذ ودرجات 

للمجموعات المستقلة للكشف  (t- test)ر ايتبار التفكير االبتكاري والدرجة الكلية، وقد استخدمت الباحثة ايتبا

 ( نتيجة الفر .2عن داللة الفرو  بعد تطبيق البرنامت، ويوضح جدول )

بعدي في كل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في كل مهار  من ( نتائت التطبيق ال2جدول )

 مهارات ايتبار التفكير والدرجة الكلية لاليتبار

 مهارات االختبار
التطبيق 

 البعدي
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 (tقيمة )

 المحسوبة
 الداللة

 المرونة

المجموعة 

 الضابطة
30 2.60 0.62 

 دال 8.91 58
المجموعة 

 التجريبية
30 4.90 1.26 

 الطالقة

المجموعة 

 الضابطة
30 1.83 0.59 

 دال 10.49 58
المجموعة 

 التجريبية
30 4.23 1.10 

0
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 مهارة التفاصيل مهارة االصالة مهارة الطالقة مهارة المرونة

2.4 متوسط القياس القبلي 1.9 2.7 2.33

4.9 متوسط القياس البعدي 4.23 3.3 3.43

 متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبلي
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 األصالة

المجموعة 

 الضابطة
30 2.50 0.62 

 دال 5.30 58
المجموعة 

 التجريبية
30 3.30 0.53 

 إدرا  التفاصيل

المجموعة 

 الضابطة
30 2.83 1.05 

 دال 2.22 58
المجموعة 

 التجريبية
30 3.43 1.04 

الدرجة الكلية 

 لاليتبار

المجموعة 

 الضابطة
30 9.76 1.50 

 دال 14.18 58
المجموعة 

 التجريبية
30 15.86 1.81 

 اتضح من نتائت الجدول السابق ما يلي:

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة التجريبية 
في تنمية مهارات ايتبار التفكير االبتكاري ككل  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة في القياس البعدي 

(، كما أن القيمة 2.38بلغت ) ( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي14.18"ت" المحسوبة والتي قيمتها )
( مما يدل على وجود فرو  0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي قيمتها )

حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية  دالة إحصائياً لصالح 
( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 15.86ته تساوي )والذي قيمالمجموعة التجريبية تالميذ 

(، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي المجموعة 9.76والذي قيمته تساوي )المجموعة الضابطة 
 الضابطة مما يوضح تأثير البرنامت في تنمية مهارات التفكير االبتكاري ككل.

تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ ات والشكل التالي يوضح الفر  بين متوسطي درج
 المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للدرجة الكلية لاليتبار:

 

المجموعة الضابطة في ايتبار وتالميذ المجموعة التجريبية تالميذ ( الفر  بين متوسطي درجات 3شكل )
 مهارات التفكير االبتكاري ككل

كما يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة 
في مهار  المرونة  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة التجريبية في القياس البعدي 

مة االحتمالية لـ"ت" (، كما أن القي2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )8.91والتي قيمتها )
( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000المحسوبة والتي قيمتها )

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي 0.05عند مستوى )المجموعة التجريبية لصالح 
( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 4.90) والذي قيمته تساويالمجموعة التجريبية لدرجات تالميذ 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

9.76 المتوسط الحسابي للتطبيق البعدي 15.86

9.76 

15.86 
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(، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي المجموعة 2.60والذي قيمته تساوي )المجموعة الضابطة 
 الضابطة مما يوضح تأثير البرنامت في تنمية مهار  المرونة.

وتالميذ المجموعة التجريبية  يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطةو
في مهار  الطالقة  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها في القياس البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي 2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )10.49)
المجموعة ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05داللة )( أقل من مستوى ال0.000قيمتها )
(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 0.05عند مستوى )التجريبية 

المجموعة ( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 4.23والذي قيمته تساوي )المجموعة التجريبية 
(، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابطة مما 1.83لذي قيمته تساوي )واالضابطة 

 يوضح تأثير البرنامت في تنمية مهار  الطالقة.

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة التجريبية و
ث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها في مهار  األصالة  حيفي القياس البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي 2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )5.30)
المجموعة ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000قيمتها )

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 0.05عند مستوى )تجريبية ال
المجموعة ( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 3.30والذي قيمته تساوي )المجموعة التجريبية 

جموعة الضابطة مما (، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي الم2.50والذي قيمته تساوي )الضابطة 
 يوضح تأثير البرنامت في تنمية مهار  األصالة.

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة التجريبية و
في مهار  إدرا  التفاصيل  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة في القياس البعدي 
(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" 2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )2.22والتي قيمتها )

إحصائياً  ( مما يدل على وجود فرو  دالة0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000المحسوبة والتي قيمتها )
(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي 0.05عند مستوى )المجموعة التجريبية لصالح 

( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 3.43والذي قيمته تساوي )المجموعة التجريبية لدرجات تالميذ 
المجموعة التجريبية علي المجموعة  (  وهذا يشير لتفو 2.83والذي قيمته تساوي )المجموعة الضابطة 

 .الضابطة مما يوضح تأثير البرنامت في تنمية مهار  إدرا  التفاصيل

تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ والشكل التالي يوضح الفر  بين متوسطي درجات 
 اري:المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في كل مهار  من مهارات ايتبار التفكير االبتك
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 تالميذ المجموعة الضابطة ( الفر  بين متوسطي درجات 4شكل )
 في القياس البعدي في كل مهار  وتالميذ المجموعة التجريبية

 من مهارات ايتبار التفكير االبتكاري

 نتائج الفرض الثالث:

ايتبرت الباحثة صحة الفر  الثالث الذي ينص على أنه: يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي 

درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامت المقترح قبل وبعد تطبيق قائمة األنشطة االبتكارية 

 لصالح التطبيق البعدي. 

المجموعة التجريبية في تالميذ طات درجات وللتحقق من صحة هذا الفر  قامت الباحثة بمقارنة متوس

كل من القياس القبلي والقياس البعدي في كل بُعد من أبعاد القائمة والدرجة الكلية للقائمة، وقد استخدمت الباحثة 

للمجموعات المترابطة للكشف عن داللة الفرو  قبل وبعد تطبيق البرنامت، ويوضح جدول  (t- test)ر ايتبا

 .( نتيجة الفر 3)

 

البعدي في المجموعة التجريبية في كل بُعد من أبعاد قائمة األشكال القياس القبلي والقياس ( نتائت 3جدول )

 االبتكارية

 أبعاد القائمة
المجموعة 

 التجريبية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 (tقيمة )

 المحسوبة
 الداللة

 الجانب اللغوي
 1.40 2.96 30 القياس القبلي

 دال 29.61 29
 1.28 10.93 30 القياس البعدي

 الجانب العلمي
 1.31 2.00 30 القياس القبلي

 دال 24.94 29
 1.44 10.30 30 القياس البعدي

 الجانب الفني
 1.29 4.80 30 القياس القبلي

 دال 25.96 29
 1.37 13.66 30 القياس البعدي

الجانب 

 االجتماعي

 1.35 3.86 30 القبلي القياس
 دال 29.61 29

 1.86 13.36 30 القياس البعدي

 الدرجة الكلية 
 2.76 13.63 30 القياس القبلي

 دال 49.09 29
 3.20 48.26 30 القياس البعدي

 اتضح من نتائت الجدول السابق ما يلي:

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس 
في الدرجة الكلية لقائمة األشكال االبتكارية  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة البعدي 

، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" (2.00( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )49.09والتي قيمتها )
( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000المحسوبة والتي قيمتها )

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات 0.05عند مستوى )القياس البعدي لصالح 
( أكبر من المتوس  الحسابي 48.26والذي قيمته تساوي )ياس البعدي في القتالميذ الصف السادس االبتدائي 
أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية ، (13.63والذي قيمته تساوي ) لدرجات التالميذ في التطبيق القبلي

 اإلبداع بجوانبه األربعة ككل.

في كل من القياس القبلي  بيةتالميذ المجموعة التجريوالشكل التالي يوضح الفر  بين متوسطي درجات 
 والقياس البعدي في قائمة األشكال االبتكارية:
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المجموعة التجريبية في كل من القياس القبلي والقياس البعدي تالميذ ( الفر  بين متوسطي درجات 5شكل )
 في قائمة األشكال االبتكارية ككل

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس كما 
في بُعد الجانب اللغوي  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها البعدي 

مالية لـ"ت" المحسوبة والتي (، كما أن القيمة االحت2.00( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )29.61)
القياس ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000قيمتها )
(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ الصف 0.05عند مستوى )البعدي 

( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات 10.93ه تساوي )والذي قيمتفي القياس البعدي السادس االبتدائي 
أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية الجانب  ،(2.96والذي قيمته تساوي ) التالميذ في التطبيق القبلي

 اللغوي لدى التالميذ.

ياس يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقو
( 24.94في الجانب العلمي  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها )البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي قيمتها 2.00أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )
عند القياس البعدي دالة إحصائياً لصالح  ( مما يدل على وجود فرو 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000)

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ الصف السادس 0.05مستوى )
( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات التالميذ في 10.30والذي قيمته تساوي )في القياس البعدي االبتدائي 

(، أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية الجانب العلمي 2.00) والذي قيمته تساوي التطبيق القبلي
 للتالميذ.

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس كما 
( 25.96)في الجانب الفني  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي قيمتها 2.00أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )
عند القياس البعدي ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000)

الحسابي لدرجات تالميذ الصف السادس  (  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس 0.05مستوى )
( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات التالميذ في 13.66والذي قيمته تساوي )في القياس البعدي االبتدائي 

 (، أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية الجانب الفني.4.80والذي قيمته تساوي ) التطبيق القبلي

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس كما 
في الجانب االجتماعي  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها البعدي 

لية لـ"ت" المحسوبة والتي (، كما أن القيمة االحتما2.00( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )29.61)
القياس ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000قيمتها )
(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ الصف 0.05عند مستوى )البعدي 

( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات 13.36تساوي )والذي قيمته في القياس البعدي السادس االبتدائي 
(، أي أن للبرنامت أثر دال إحصائياً في تنمية الجانب 3.86والذي قيمته تساوي ) التالميذ في التطبيق القبلي

 االجتماعي.

في كل من القياس القبلي  تالميذ المجموعة التجريبيةوالشكل التالي يوضح الفر  بين متوسطي درجات 
 البعدي في كل جانب من جوانب قائمة األشكال:والقياس 

 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط الحسابي للمجموعة 
 التجريبية

13.63 48.26
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 تالميذ المجموعة التجريبية ( الفر  بين متوسطي درجات 6شكل )

 في كل من القياس القبلي والقياس البعدي في كل جانب من جوانب

 قائمة األشكال االبتكارية

 نتائج الفرض الرابع: 

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي ايتبرت الباحثة صحة الفر  الراب  الذي ينص على أنه: 

درجات تالميذ المجموعة الضابطة ودرجات تالميذ المجموعة التجريبية بعد تطبيق قائمة األشكال االبتكارية 

 لصالح التطبيق البعدي.

المجموعة الضابطة تالميذ وللتحقق من صحة هذا الفر  قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات 

وعة التجريبية في كل جانب من جوانب القائمة والدرجة الكلية للجوانب، وقد استخدمت المجمتالميذ ودرجات 

للمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفرو  بعد تطبيق البرنامت، ويوضح جدول  (t- test)ر الباحثة ايتبا

 ( نتيجة الفر .4)

 

والمجموعة التجريبية في كل جانب من ( نتائت التطبيق البعدي في كل من المجموعة الضابطة 19جدول )

 جوانب قائمة األشكال االبتكارية

 العدد التطبيق البعدي أبعاد القائمة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 (tقيمة )

 المحسوبة
 الداللة

 الجانب اللغوي
 1.52 3.50 30 المجموعة الضابطة

 دال 20.41 58
 1.28 10.93 30 المجموعة التجريبية

 الجانب العلمي
 1.40 2.23 30 المجموعة الضابطة

 دال 21.93 58
 1.44 10.30 30 المجموعة التجريبية

 الجانب الفني
 0.71 5.20 30 المجموعة الضابطة

 دال 29.96 58
 1.37 13.66 30 المجموعة التجريبية

الجانب 

 االجتماعي

 1.34 3.90 30 المجموعة الضابطة
 دال 22.52 58

 1.86 13.36 30 المجموعة التجريبية

الدرجة الكلية 

لألنشطة 

 االبتكارية

 2.74 14.83 30 المجموعة الضابطة

 دال 43.41 58
 3.20 48.26 30 المجموعة التجريبية
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2.96 متوسط القياس القبلي 2 4.8 3.86

10.93 متوسط القياس البعدي 10.3 13.66 13.36

 متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبلي
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 اتضح من نتائت الجدول السابق ما يلي:

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة التجريبية 
في قائمة األشكال االبتكارية ككل  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" في القياس البعدي 

كما أن القيمة االحتمالية  (،2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )43.41المحسوبة والتي قيمتها )
( مما يدل على وجود فرو  دالة 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000لـ"ت" المحسوبة والتي قيمتها )

حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية  إحصائياً لصالح 
المجموعة ( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 48.26والذي قيمته تساوي )المجموعة التجريبية 

(، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابطة مما 14.83والذي قيمته تساوي )الضابطة 
 يوضح تأثير البرنامت في تنمية اإلبداع من يالل قائمة األشكال االبتكارية ككل.

تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ درجات  والشكل التالي يوضح الفر  بين متوسطي
 المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للدرجة الكلية للقائمة:

 

المجموعة الضابطة في ايتبار وتالميذ المجموعة التجريبية تالميذ ( الفر  بين متوسطي درجات 7شكل )
 األشكال االبتكارية ككل

كما يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة 
في الجانب اللغوي  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة التجريبية في القياس البعدي 

يمة االحتمالية لـ"ت" (، كما أن الق2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )20.41والتي قيمتها )
( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000المحسوبة والتي قيمتها )

(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي 0.05عند مستوى )المجموعة التجريبية لصالح 
( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 10.93ي )والذي قيمته تساوالمجموعة التجريبية لدرجات تالميذ 

(، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي المجموعة 3.50والذي قيمته تساوي )المجموعة الضابطة 
 الضابطة مما يوضح تأثير البرنامت في تنمية الجانب اللغوي.

طة وتالميذ المجموعة التجريبية يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابو
في الجانب العلمي  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها في القياس البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي 2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )21.93)
المجموعة ( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05الداللة )( أقل من مستوى 0.000قيمتها )
(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 0.05عند مستوى )التجريبية 

المجموعة ( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 10.30والذي قيمته تساوي )المجموعة التجريبية 
(، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابطة مما 2.23والذي قيمته تساوي ) الضابطة

 يوضح تأثير البرنامت في تنمية الجانب العلمي.

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة التجريبية و
حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة والتي قيمتها في الجانب الفني  في القياس البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" المحسوبة والتي 2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )29.96)
 المجموعة( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً لصالح 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000قيمتها )

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

14.83 المتوسط الحسابي للتطبيق البعدي 48.26
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(  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 0.05عند مستوى )التجريبية 
المجموعة ( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 13.66والذي قيمته تساوي )المجموعة التجريبية 

المجموعة الضابطة مما  (، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي5.20والذي قيمته تساوي )الضابطة 
 يوضح تأثير البرنامت في تنمية الجانب الفني.

يوجد فر  دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة وتالميذ المجموعة التجريبية و
في مهار  الجانب االجتماعي  حيث أظهرت نتائت الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة في القياس البعدي 

(، كما أن القيمة االحتمالية لـ"ت" 2.38( أكبر من قيمة "ت" الجدولية والتي بلغت )22.52قيمتها ) والتي
( مما يدل على وجود فرو  دالة إحصائياً 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000المحسوبة والتي قيمتها )

بق أن المتوس  الحسابي (  حيث أظهرت نتائت الجدول السا0.05عند مستوى )المجموعة التجريبية لصالح 
( أكبر من المتوس  الحسابي لدرجات تالميذ 13.36والذي قيمته تساوي )المجموعة التجريبية لدرجات تالميذ 

(، وهذا يشير لتفو  المجموعة التجريبية علي المجموعة 3.90والذي قيمته تساوي )المجموعة الضابطة 
 ب االجتماعي.الضابطة مما يوضح تأثير البرنامت في تنمية الجان

تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ والشكل التالي يوضح الفر  بين متوسطي درجات 
 المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في كل جانب من جوانب األشكال االبتكارية:

 

 تالميذ المجموعة الضابطة ( الفر  بين متوسطي درجات 8شكل )
 في القياس البعدي في كل جانب وتالميذ المجموعة التجريبية

 من جوانب األشكال االبتكارية

 

 نتائت الفر  الخامس: 

ايتبرت الباحثة صحة الفر  الخامس الذي ينص على أنه: يوجد أثر دال إحصائياً للبرنامت المقترح في 
 تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى الصف السادس االبتدائي.

مت الباحثة بحسا  حجم التأثير عن طريق مقارنة نتائت قيم "ت" وللتحقق من صحة هذا الفر  قا
 المحسوبة لنتائت طالبات المجموعة التجريبية باستخدام المعادلة التالية:

η
2
 = 

t
2
 

t
2
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(273، 272، 2011)عزت عبد الحميد محمد،   

 يمثل قيمة "ت". (t)حيث 
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الجانب 
 اللغوى

الجانب 
 العلمي

الجانب  الجانب الفني
 االجتماعي

متوسط درجات تالميذ المجموعة 
 الضابطة

3.5 2.23 5.2 3.9

متوسط درجات تالميذ المجموعة 
 التجريبية

10.93 10.3 13.66 13.36

 متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة
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 يمثل درجة الحرية. (df)حيث 

 حجم التأثير لقياس أثر البرنامت:والجدول التالي يوضح 

 

 

 ( يوضح حجم التأثير 20جدول )

 مهارات االختبار 
درجة 
 الحرية

T 
 المحسوبة

حجم التأثير 
إيتا
2

 

D 
حجم التأثير 
 المعدل

 الداللة

 كبير 2.33 0.60 8.91 58 المرونة
 كبير 2.75 0.70 10.49 58 الطالقة
 كبير 1.39 0.33 5.30 58 األصالة
 متوس  0.58 0.08 2.22 58 التفاصيل

 كبير 3.72 0.80 14.18 58 الدرجة الكلية لاليتبار

واتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير لاليتبار ككل لمهارات الطالقة والمرونة واألصالة كبير 

التفكير (، وهذا يدل على أن للبرنامت أثر كبير في تنمية مهارات 0.80وذلا ألن قيمة حجم التأثير أكبر من )

 (.80-50االبتكاري، بينما حجم األثر لمهار  إدرا  التفاصيل متوسطة ألن حجم األثر يق  في الفتر  المغلقة )

 ثانيًا : مناقشة نتائج الدراسة:

 قامت الباحثة بتفسير نتائت الدراسة:

 مناقشيية النتييائت الخاصيية بدالليية الفييرو  بييين متوسييطي درجييات تالميييذ المجموعيية التجريبييية فييي (أ 

 التطبيق القبلى والبعدي اليتبار مهارات التفكير االبتكاري وايتبار األشكال االبتكارية.

مناقشيية النتييائت الخاصيية بدالليية الفييرو  بييين متوسييطي درجييات المجموعيية الضييابطة والمجموعيية  (  

 التجريبية في التطبيق البعدي اليتبار مهارات التفكير االبتكاري وايتبار األشكال االبتكارية.

 يما يلي مناقشة نتائت الدراسة:وف

أ( مناقشة النتائج الخاصة بداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق 

 القبلى والبعدي الختبار مهارات التفكير االبتكاري واختبار األشكال االبتكارية:

التجريبيية قيد حققيوا تحسيناً ملحوظياً فيي يتحقق الفر  األول والثالث يمكن القول بأن تالمييذ المجموعية 

تنمية مهاراتهم االبتكارية، مما جعيل الفيرو  بيين متوسي  درجياتهم فيي التطبييق القبليي ومتوسي  درجياتهم فيي 

(، وتتفق هيذه النتيجية مي  نتيائت دراسية )جيهيان 0.05التطبيق البعدي فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى )

(، ودراسييية 2010(، ودراسييية )فهيييد عبيييد  ، 2006حميييد أحميييد صيييالح، (، ودراسييية )م2001أبيييو ضييييف، 

(، وياصة في فاعلية البرامت القائمة علي األنشطة الصفية م  اييتالف نمي  البيرامت 2014)عواطف حسين، 

 التطبيقية المستخدمة في هذه الدراسات وكذلا المتغيرات التابعة.

 وترى الباحثة أن هذا التحسن قد يرج  إلى:

ل دور تالميييذ المجموعيية التجريبييية الييذين درسييوا ميين يييالل البرنييامت سيياعد فييي لييياد  ثقييتهم تفعييي -1
بأنفسهم وفي قدراتهم الكامنة، مما أسيهم فيي ليياد  دافعييتهم نحيو اليتعلم وأثير بصيور  إيجابيية فيي 
رفي  مسييتواهم فيي الجوانييب االبتكاريية المختلفيية، وذلييا مقارنية بمسييتواهم قبيل دراسييتهم للبرنييامت 

 لتنمية مهاراتهم االبتكارية.
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، م  توفر وقيت كياف  توفر أدوات التواصل والتفاعل بين المعلم والتالميذ أو بين التالميذ وبعضهم -2
 لكل تلميذ للتدريب على تنمية مهارات التفكير في صور  فردية أو جماعية.

تالمييذ عينية البحيث عبير تقديم التغذية الراجعة الفورية والمستمر  من ق ب ل المعلمية لكيل تلمييذ مين  -3
فنيات البرنامت أو مين ييالل التوجييه المباشير يمكين أن يكيون قيد أسيهم فيي إتقيان بعيي مهيارات 

 التفكير التي تم التدريب عليها.

األمثلة والتدريبات التي درسها تالميذ المجموعية التجريبيية كانيت جميعهيا موجهية بدقية وبصيور   -4
واجهها هؤالء التالميذ، مميا أثير بصيور  إيجابيية فيي تحسيين أكثر تركيزاً ناحية الصعوبات التي ي

 التصرفات والسلوكيات واألعمال المختلفة التي تكشف عن وجود االبتكارية.

تحديد الهدف النهائي من كل جلسة من جلسات البرنامت كان له أثراً إيجابياً في تنمية دافعيتهم نحو  -5
 التعلم.

التأنيب جعل تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا البرنامت عدم الخوف من النقد أو العقوبة أو  -6
المقترح يدرسون نفس محتوى الجلسة أكثير مين مير  حتيى يصيلون إليى مسيتوى أفضيل، مميا أثير 
إيجابياً في معالجة األيطاء التي يقعون فيها وكذلا تحسين مهاراتهم االبتكارية مثل مهار  الطالقة 

 واألصالة والمرونة.

التغذية الراجعة الفورية أدت إلى تعديل سلو  تالميذ المجموعة التجريبية بصيور  واضيحة، تقديم  -7
 مما أثر إيجابياً في تحسين مهاراتهم.

ب( مناقشتتة النتتتائج الخاصتتة بداللتتة الفتتروق بتتين متوستتطي درجتتات المجموعتتة ال تتابطة والمجموعتتة 
 االبتكاري واختبار األشكال االبتكارية:التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير 

بتحقييق صييحة الفرضييين الثيياني والرابيي  يمكيين القييول بييأن تالميييذ المجموعيية التجريبييية قييد حققييوا تحسييناً 
ملحوظيياً فييي تنمييية المهييارات عيين طييال  المجموعيية الضييابطة  ممييا جعييل الفييرو  بييين متوسيي  درجيياتهم فييي 

 (.0.05عند مستوى )التطبيق البعدي فروقاً ذات داللة إحصائية 

 وترى الباحثة أن هذا التحسن قد يرج  إلى:

أتاح البرنامت الفرصة لكل تلميذ من تالميذ المجموعة التجريبية السيير فيي تعليم محتيوى البرنيامت  -1
 بالسرعة التي تناسب قدراته وإمكاناته م  المعلم.

 بة دوراً إيجابياً وفعاالً فيها.أتاح البرنامت بيوة تعليمية تفاعلية  حيث كان للتلميذ صاحب الصعو -2

عر  محتوى البرنامت من يالل أكثر من وسيي  تعليميي  )كالصيور الثابتية، والينص المكتيو ،  -3
والتعليييق الصييوتي للمعلميية(، كييل ذلييا سيياهم فييي جييذ  انتبيياه التالميييذ نحييو إتقييان المحتييوى وتفهييم 

 األنشطة المختلفة، مما أثر إيجابياً في تنمية اإلبداع.

التغذييية الراجعيية الفورييية والمتكييرر  أثنيياء سييير التالميييذ فييي البرنييامت سيياهم فييي تصييحيح تييوفير  -4
 أيطائهم أوالً بأول مما أثر إيجابياً في تنمية المهارات لديهم.

تفاعل كل تلميذ من تالميذ المجموعة التجريبية م  المعلمة ساهم في لياد  ثقته بنفسه وبقدراته مما  -5
 هاراتها.أثر إيجابياً في تنمية م

تنوع أمثلة وتيدريبات البرنيامت وتركيزهيا عليى الصيعوبات التيي تواجههيا التالمييذ عنيد تعرضيهم  -6
 للبرنامت كان لها األثر الواضح في تحسين أداء التالميذ.

تنوع طر  التفاعل )مثل طريقة العصف الذهني، والمناقشة( سياعدت التالمييذ عليى فهيم األنشيطة  -7
 المعلمة من نظريات وحقائق.بسهولة، وكذا فهم ما تقول 

 كل ما سبق جعل تالميذ المجموعة التجريبية تتفو  عن المجموعة الضابطة.
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 ثالثاً: توصيات الدراسة:

وصي الباحثة فيميا يخيص معلميين المرحلية االبتدائيية بصيفة عامية، ومعلميي الصيف السيادس االبتيدائي ت
 بصفة ياصة، بما يلي:

التفكير التي يصعب على التلميذ فهمها وتقيديم عيالج مناسيب ضرور  الكشف المبكر عن مهارات  -1
 لها.

 ضرور  تشجي  التالميذ على االستقاللية وإبداء الرأي. -2
إعداد أنشطة تعليمية معدلة باستخدام الكمبيوتر مصاحبة للمنهت تفيد في تنمية اإلبداع وتقديمها من  -3

 يالل شبكة اإلنترنت.
حليييل األيطيياء التييي يقعييون فيهييا، ومناقشييتهم فيهييا لمعرفيية االهتمييام بفحييص إجابييات التالميييذ، وت -4

 أسبابها، وعالجها بصور  فردية.
االهتمام بالجانب المعرفي للتالميذ، وكيفية استقبال وتجهيز ومعالجة المعلوميات ليديهم  حييث تعيد  -5

 هذه الجوانب المعرفية من أهم المؤثرات على التحصيل الدراسي.
متحانييات وتكرارهييا، والتركيييز علييى نوعييية األسييولة التييي تكشييف محاوليية الخييروج ميين نمطييية اال -6

 قدرات التفكير لدى التالميذ.
توجيه الجهود المطلوبة لنشر ثقافة توظيف األنشطة الصفية في محي  المؤسسات التربوية العربية  -7

 على مستوى التعليم العام والجامعي والتركيز على معظم مشكالت التعليم التقليدي.
بعامل الوقت عند تنمية اإلبداع  للتالميذ  حيث أن لكل تلميذ صيعوبته الخاصية، وسيرعته االهتمام  -8

الخاصة في التعلم، وهذا ما يميز البرامت القائمة على األنشطة الصفية  حيث يستطي  المعلم ليياد  
 الوقت يالل تفاعله م  التالميذ.

 س لتالميذ المرحلة األساسية.االهتمام بتوفير تغذية راجعة فورية ومباشر  أثناء التدري -9

 تشجي  المعلمين على اتباع أساليب تدريسية غير تقليدية في تنمية مهارات التفكير. -10

عمييل ورع عمييل تضييم معلمييي المرحليية االبتدائييية بكييل مدرسيية بهييدف مناقشيية أحييدث األسيياليب  -11

 واإلستراتيجيات التي تسهم في تنمية مهارات التفكير. 

 لدمت تعلم مهارات التفكير االبتكاري يالل المنهت الدراسي.ضرور  وجود سياسة واضحة  -12

 رابعاً: البحوث المقترحة:

 في ضوء نتائت الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء البحوث والدراسات التالية:

 فاعلية األنشطة الصفية في تنمية مهارات التفكير العليا لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. -1

 لصفية في تنمية مهارات حل المشكالت لدى طال  المرحلة الثانوية.فاعلية األنشطة ا -2

 فاعلية البرامت التفاعلية في تنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. -3

فاعلية األنشطة الصيفية فيي تنميية مهيارات التفكيير العلميي فيي مياد  العليوم ليدى طالبيات المرحلية  -4

 الثانوية.

 على األنشطة الصفية في تنمية التفكير الناقد للتالميذ الموهوبين. دراسة أثر البرامت القائمة -5

إجراء دراسات للتعرف على اتجاهات المعلميين فيي الميدارس نحيو توظييف األنشيطة الصيفية فيي  -6

 العملية التعليمية.
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