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 لدى األطفال من وجهة نظرهن  اإلبداعيالمعلمات في تنمية مهارات التفكير دور  

The Role of Female Teachers in Developing Children's Creative Thinking Skills from 

Their Point of View 

 النعيم محمد  لطيفة أحمدإعداد الباحثة/ 

 ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، قسم رياض أطفال، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

 الملخص: 

 للمشكالت الحساسية ومهارة واألصةالة، الطالقة، مهارة تنمية في المعلمة دور عن الكشة  الى ةالحالي دراسةةال تهدف 

 ئيةاإلحصا الداللة ذات الفروق عن الكش . الطفل لدى المرونة ومهارة األصةالة مهارة تنمية في المعلمة دور تحديد الطفل. لدى

 الخبرة، سةةةةةةنوات لمتغير تغزى والتي نظرهن وجهة من األطفال لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في المعلمةات لةدور

من ال لدى األطف اإلبداعيدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير  هو ماـةة وتمثلت مشكلة الدراسة ب .العلمية الدرجة التخصص،

 لم تألذ حقها في مرحلة اإلبداعيترى البةاحثةة من لالل لبرتها العلمية والعملية أم مهارة التفكير حية   ،وجهةة نظر المعلمةات

بهم بشةةكل كافي لتنمية هذا المهارة لدى الطفل لذا تناولت الدراسةةة الحالية الطفولة المبكرة كوم أعضةةاه هي ة التدريل لم يتم تدري

، لمسحيا المنهج الوصفي باستخدام لدى الطفل من وجهة نظرهن اإلبداعيدور معلمات الطفولة المبكرة في تنمية مهارة التفكير 

في  المبكرة دور معلمات الطفولة عن النتائجوأسةةةفرت ، ( معلمة302)أفرادها عدد كأداة لجمع البيانات من عينة بلغ  واالسةةةتبانة

مات لدور معلذات داللة إحصةةةةائية  ، وعدم وجود فروقةبيركبدرجة من وجهة نظر المعلمات لدى الطفل  اإلبداعيتنمية التفكير 

على  وبناه   ،يةالعلموالدرجة  ،والتخصةةةص ،الخبرةسةةةنوات  زى لمتغيرتُعلدى الطفل  اإلبداعيالطفولة المبكرة في تنمية التفكير 

بصةةةير القائمين ت، في عملية التعلم اإلبداعيلتفكير ضةةةرورة توجيع معلمات الطفولة المبكرة لتو ي  اة بتُوصةةةي الدراسةةةنتائج ال

لية تطوير منها في عم لالسةةةةتفادة؛ اإلبداعيعلى وضةةةةع مناهج الطفولة المبكرة بنتائج األبحال والدراسةةةةات التي تناولت التفكير 

 .المناهج

  للمشكالت.الحساسية  المرونة، األصالة، الطالقة، الكلمات المفتاحية:
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The Role of Female Teachers in Developing Children's Creative Thinking Skills from 

Their Point of View 

By: Latifah Ahmed Mohamad Alnaim 

Abstract 

The current study aimed to reveal the teacher's role in developing fluency, originality, and 

sensitivity to problems in children. Determining the teacher's role in developing the child's 

originality and flexibility skills. Detecting statistically significant differences for the role of female 

teachers in developing children's creative thinking skills from their point of view, which are 

attributed to the variable of years of experience, specialization, and academic degree. The problem 

of the study was represented by what is the role of female teachers in developing creative thinking 

skills among children from the teachers’ point of view, where the researcher believes through her 

scientific and practical experience that the creative thinking skill did not take its right in the early 

childhood stage because the faculty members were not sufficiently trained to develop this skill in 

the child 

Therefore, the current study dealt with the role of early childhood teachers in developing the child's 

creative thinking skill from their point of view, using the survey descriptive curriculum, And the 

questionnaire as a tool for collecting data from a sample of its members (203) Teacher. The results 

resulted in the role of early childhood teachers in the development of creative thinking in the child 

from the teacher's point of view to a large extent, and the absence of statistically significant 

differences in the role of early childhood teachers in the development of creative thinking in the 

child attributable to the changing years of experience. Specialization, degree, and based on results, 

the study recommends that early childhood teachers should be directed to employ creative thinking 

in the learning process. To inform early childhood curriculum developers of research findings and 

studies on creative thinking; to be used for curriculum development. 

Keywords: Invalidity, authenticity, flexibility, sensitivity to problems  
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 المقدمة . 1

 ،تقبليةشخصية الطفل المسبمثابة حجر الزاوية في بناه   ألنها ؛تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية في حياة اإلنسام         

 النمو، بمقدار ما تنشأ نشأة سوية وتوفرت لها كل مستلزمات ،ومتابعة حثيثةواهتمام وبمقدار ما تنال هذا المرحلة من رعاية 

امها اهتمأْول تها كل األمم المتقدمة جل  اضطرابات، ولما كانت هذا المرحلة بهذا الخصوصية؛ فقدمشاكل و  لالية من أية  ،صالحة

عالمية ؛ من لالل االتفاقية الخاصةالطفولة المكانة ال وتنادت فيما بينها بإياله ،والرعاية ووفرت لها كل سبل الحماية ،ورعايتها

ي هذا بكل ما ورد فمعلنة بذلك التزامها  ،في جميع أنحاه العالم كل الدول م(، وصادقت عليها0990لألطفال التي أبرمت عام )

لضمام طفولة آمنة مستقرة، تنعكل مستقبال على شعوب األرض باألمن  من حقوق، شملت كل جوانب النمو لدى الطفل؛ االتفاقية

  .واالستقرار والسالم

االساليب  نإم من األساسيات التي ترتكز عليها العملية التعليمية التعلمية تنمية وتطوير قدرات الطلبة على التفكير والبح  ع

والطرق التي تصقل مهاراتهم في حل المشكالت واالبتعاد عن األساليب التقليدية للتلقين الذي يؤدي إلى الحد من قدرات المتعلمين 

ارات التفكير في تنمية مه بأكملع يتمثلأم الهدف الرئيل للعملية التعليمية التعلمية في العالم  ( إلى3000) لضر،ومهاراتهم. يشير 

لدى الطلبة والعمل على استثمارها ليصبحوا قادرين على التعامل اإليجابي البناه مع متغيرات العصر، بما يخدم التوجهات 

 بة.مرونة وتقبال لدى الطل أكثرالتنموية. لذا على التربويين والمعلمين البح  عن تلك االساليب لجعل التعليم والتعلم 

قُل ال  أ قُوُل ل ُكم " :الىتعقال من اآليات القرآنية توجع اإلنسام إلى التفكير والتفكر  اإلسالم فالعديدكير بعناية فائقة في وحظي التف

ى إِل يه قُل  ا يُوح  ل ٌك إِم أ تهبُِع إاِله م  ال  أ قُوُل ل ُكم إِنِّي م  يب  و  ال  أ عل ُم الغ  ِ و  ائُِن َّللاه ز  الب ِصيُر أ ف ال  ت ت ف كهُروم  ه ل ِعنِدي ل   (ي ست ِوي األ عم ى و 

 ( 00 :األنعام "

 ويمكن أم نلمل والممارسين، األكاديميينومن جانب آلر فقد أصبح موضوع اإلبداع من أكثر الموضوعات التي تجذب اهتمام 

عتبارا با ت التدريبية التي نظرت إلى اإلبداعهذا االهتمام من حالل  هور العديد من مراكز البحول االكاديمية والمعاهد والمؤسسا

 (3000 ،)الصباطي النجاح.متطلبا  أساسيا  من متطلبات 

بل  والمنظمة،( إلى أم دراسة اإلبداع تعتبر إحدى الطرق أو الوسائل التي توفر للفرد والجماعة 0990) عبد الحميدويشير 

  وفعالة.والمجتمع بصورة عامة فرص كبيرة للتعامل مع المشكالت التي تواجههم بطرق جديدة 

ارات حض بل يعتبرا بعض الباحثين أنع المسؤول عما وصلت إليع البشرية من األهمية،يتضح أم اإلبداع لع قدر من  من ذلك

 (3000 ،الصباطي) اآلم.ا البدائي حتى فلوال اإلبداع لبقيت الحياة على وضعه الطويل،ورقي عبر تاريخها 

لذا حرصت  التعليمية؛وترى الباحثة بأنع يجب على المعلم الناجح أم يحسن التيار الطريقة المناسبة التي تضمن نجاح العملية 

 لدى األطفال من وجهة نظرهن. اإلبداعيدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير الباحثة على دراسة 

 مشكلة الدراسة . 1.1

ما لها من أهمية ل المختلفة،من مهارات التفكير العليا التي تعتبر من أولويات النظم التعليمية  اإلبداعيمهارات التفكير تُعد       

  (3030 )السكافي،بالغة في تكوين األفراد المبدعين الذي يشكلوم من لالل أفكارهم وإنتاجهم الحضارات المتطورة 
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تزايد  ،اإلبداعيوالتي أشارت إلى أهمية التفكير  ( 3030( ودراسة ليايا )3033)عبد القادر  توصيات ونتائج دراسةعلى بناه 

االهتمام مؤلرا  بدراسة موضوع االبداع ألننا في الواقع نواجع في كل يوم العديد من المشكالت التي تتطلب اتخاذ القرارات من 

لذا  ؛يساعدنا في التعرف على المشكلة وتحديد أبعادها تفصيليا  ويضع لنا بدائل الحلول داعياإلبفالتفكير  ،أجل التوصل إلى حلول

حرصت جميع األنظمة التربوية على استثمار القدرات العقلية لدى الفرد سواه  معلمين أو طالب من لالل وضع برامج تستهدف 

ها من اهم هذا المهارات وأكثر -في حدود علم الباحثة  –يعتبر  ياإلبداعتنمية القدرات والمهارات المختلفة لديهم وألم التفكير 

 .لمهارة في مرحلة الطفولة المبكرةدقة لذا دعت الحاجة إلى إدراج هذا ا

لم تألذ حقها في مرحلة الطفولة المبكرة كوم أعضاه  اإلبداعيأم مهارة التفكير  من لالل لبرتها العلمية والعملية وترى الباحثة

يل لم يتم تدريبهم بشكل كافي لتنمية هذا المهارة لدى الطفل لذا تناولت الدراسة الحالية دور معلمات الطفولة المبكرة هي ة التدر

-حثة في حدود علم البا –اقتصرت أغلب الدراسات العربية  نظرهن حي لدى الطفل من وجهة  اإلبداعيفي تنمية مهارة التفكير 

  :لذا فمشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن السؤال التالي الدراسة،وتمثل األمر الذي أدى بي إلجراه  االطفال،مرحلة رياض  على

 أسئلة الدراسة: . 2.1

 تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:      

 السؤال الرئيس:

 نظرهن؟من وجهة لدى األطفال  اإلبداعيالمعلمات في تنمية مهارات التفكير  ما دور  -0

 :ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية

 الطفل؟المعلمة في تنمية الطالقة لدى  مـا دور -3

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية األصالة لدى  -2

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية المرونة لدى  -4

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى  -0

 وجهة نظرهن مناألطفال لدى  اإلبداعيدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير ل ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية  -6

  العلمية؟الدرجة  التخصص،متغير سنوات الخبرة، لوالتي تعزى 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق األهداف التالية:   

 الطفل.الكش  عن دور المعلمة في تنمية مهارة الطالقة لدى  -0

  الطفل.دور المعلمة في تنمية مهارة األصالة لدى تحديد  -3

 الطفل.الكش  عن دور المعلمة في تنمية مهارة المرونة لدى  -2

  الطفل.دور المعلمة في تنمية مهارة الحساسية للمشكالت لدى  تحديد  -4
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جهة من و ألطفاللدى ا اإلبداعيالتفكير مهارات في تنمية المعلمات دور ل اإلحصائية الكش  عن الفروق ذات الداللة -0

 العلمية.الدرجة  ،التخصص الخبرة،لمتغير سنوات  والتي تغزىهن نظر

 :أهمية الدراسة. 1.1

 تتجلى أهمية الدراسة الحالية فيما يلي: 

 تناولت الدراسة مرحلة عمرية تعتبر من أهم مراحل النمو لدى اإلنسام وهي مرحلة الطفولة المبكرة   -0

  -حثة في حدود علم البا –ندرة األبحال لمثل هذا الموضوع بنفل المرحلة العمرية )الطفولة المبكرة( من قبل الباحثين  -3

 في البي ة العربية بشكل عام والبي ة السعودية بشكل لاص.

 إلبداعياقد تفيد نتائج الدراسة في توجيع المختصين في الهي ة التعليمية على إقامة الدورات التدريبية لتنمية التفكير   -2

 لدى معلمات مرحلة الطفولة المبكرة.

التي أشارت إلى التـوسـع في الطفولة المبكرة  3020قد تساهم نتائج الدراسة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  -4

 لتشمل جمـيـع مـنـاطق المملكـة العربيـة السعـوديـة.

 حدود الدراسة. 5.1

 تقتصر الدراسة الحالية على الحدود التالية:  

   األطفال من وجهة نظرهن.لدى  اإلبداعيالتفكير المعلمات في تنمية مهارات دور  الحدود الموضوعية: -

  لطفولة المبكرة.معلمات ا الحدود البشرية: -

 .ـه0444الفصل الدراسي الثاني من العام  الزمانية:الحدود  -

 مدارس الطفولة المبكرة في محافظة األحساه  المكانية:الحدود  -
 

 :مصطلحات الدراسة. 1.1

هـ، ص 0400من الشي ين على اآللر وجمعع أدوار. )ابن منظور، كل يشير الدور في اللغة إلى توق  في اللغة: :الدور. 1.1.1

030 ) 

أنع معيار اجتماعي مرتبط بوضع  كمامحددة،  كانةلوك وملزمة للفرد الذي يحتل مبأنع نماذج محددة ثقافيها للس الدور:ويُعّرف 

 (.400، ص 3000، كريملي عالقة تبادلية معينة. )الساجتماعي معين ي

فرد في الجماعة ويتحدد سلوك الفرد من لالل توقعاتع وتوقعات اآللرين لهو السلوك المتوقع من ا إجرائيا:وتعرفها الباحثة 

 قاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.يومنع 

تعرفها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على " أنها الفترة ما بين سن  :Early childhoodالطفولة المبكرة  .2.1.1

حي  توضع فيها أساسيات التنمية البدنية واالجتماعية والعاطفية والذهنية: تتطور هذا المهارات بشكل متزامن  الثامنة:الثالثة وسن 
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 )موقع" .ويعتمد التطور في كل مرحلة على القدرات التي حققها الطفل في المرحلة السابقة بينها،وبصورة متداللة ومترابطة فيما 

  .) 3030، وزارة التعليم

بأنع القدرة العقلية على إنتاج األفكار التي لم تكن متداولة لحل المشكالت  اإلبداعييعرف التفكير  :اإلبداعيالتفكير . 3.1.1 

المطروحة ويستعمل لتوسيع حدود المعرفة مما يبرز بأنع تفكير يخترق للمبادئ المألوفة التي يقوم بها الفرد باستخدامها من اجل 

 (3009 ،دكاني)هو تفكير غير مقيد ومتنوع ف المالئمة،انتاج أكبر عدد من األفكار هدفع يتمحور حول إيجاد الحلول 

بأنع نمط التفكير الذي يتضمن توليد األفكار من أجل الحصول على نواتج تتميز بالطالقة والمرونة  الباحثة إجرائيا:وتعرفه 

 وتقاس بالدرجة التي المبكرة،ويعتمد هذا النوع من التفكير على لبرة معلمات الطفولة  للمشكالت،والحساسية  واألصالة،

 يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.

الفترة على إنتاج أكبر عدد من األفكار الصحيحة لمسالة او مشكلة ما نهايتها حرة ومفتوحة،  : هي(Fluencyالطالقة ). 1.1.1

، مطحنة أبو الخليل،)أبو  ..داعمثلما تشير إلى القدرة على تو ي  المعارف عند الحاجة إليها، فهي تعتبر الجانب الكمي لإلب

3030 ) 

مفتوحة، وهي القدرة على انتاج أفكار عديد سواه كانت هذا األفكار لفظية أو أدائية لمشكلة نهايتها حرة وتعرفه الباحثة إجرائيا: 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.

 هة،المشابوتتمثل بالقدرة على ايجاد األفكار والتعبيرات بشكل واضح بعيدا عن األفكار  (:Originality)األصالة . 5.1.1

 شائع وإلى أفكار غير ملونة. )أبو وغيرغريب وبطريقة غير مألوفة. وهي التفرد والتميز في التفكير، للتوصل إلى ما هو 

 ( 3030، أبو مطحنة الخليل،

التي  وتقاس بالدرجة، ومبتكرةمن لالل صنع أفكار جديدة  مستقل،هي القدرة على التفكير بشكل  وتعرفه الباحثة إجرائياَ:

 يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.

و هي تغير الحالة الذهنية بتغير الموق  لدى الفرد، أي أنها القدرة على التفكير بطرق  (:Flexibility)المرونة  .1.1.1

 .من زوايا متعددة، لذلك فالمرونة تعتمد على طرق االستجابة لدى الفرد وتقاس بتنوع هذا االستجابات. مختلفة، ورؤية المشكلة

 ( 3030، أبو مطحنة الخليل،)أبو 

و وهي مهارة يتم فيها فعل األشياه أهي القدرة على توليد العديد من األفكار الجديدة وغير التقليدية  إجرائيا:وتعرفه الباحثة 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة. ومختلفة،فهمها بطرق متنوعة 

أو حاجات أو عناصر  بمشكالتويقصد بها الوعي بوجود  (:Sensitivity to Problemsالحساسية للمشكالت ) .1.1.1

ويرتبط بهذا القدرة مالحظة األشياه غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد،  ،تدل على ضع  في البي ة أو الموق 

 (3030 ،البوريني ،)الحربي .أو إعادة تو يفها أو استخدامها وإثارة تساؤالت حولها.
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 يها،فقص والعيب على رؤية المشكالت في األشياه والنظام والعادات ورؤية جوانب النالقدرة هي  إجرائيا:وتعرفه الباحثة 

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على أداة الدراسة.

 

 . اإلطار النظري والدراسات السابقة2
 

 اإلطار النظري. 1.2

لك ألم مهمة التفكير تكمن في إيجاد حلول مناسبة للمشكالت التي و العلوم؛يحتل موضوع التفكير مكانة رئيسية في جميع 

مما يدفع اإلنسام إلى أساليب وطرق جديدة تمكنع من تجاوز العقبات والصعوبات التي تبرز والتي يحتمل  هورها  اإلنسام،يواجهها 

ور المعلمة في تنمية ود اهدافع، مكوناتع، اإلبداع،مفهوم ل يلي عرضفيما  ..واالرتقاهوأيضا  يتيح التفكير فرصا  للتقدم  المستقبل،في 

  .لدى الطفل اإلبداعيالتفكير 

 :مفهوم وتعريف اإلبداع. 1.1.2

هي فروق  يةالنام ( بأنع يشيع بين المفكرين والمهنيين بأم الفروق بين األمم المتقدمة واألمم المتخلفة3002) يشير الصباطي   

القفزات هو عصر  وال نجانب الصواب إذا ما قلنا بأم هذا العصر المبدعة،في مدى امتالك األمم أو عدم امتالكها للعقول 

السريعة التي تجعل اإليقاع المعتاد الذي كام يتعامل بع الناس فيما بينهم إلى عهد قري لم يعد هو اإليقاع الذي يتعامل بع العالم 

  .اليوم فقد أصبح اإلبداع هو المجك الحاسم في اإلسراع بتقدم شعب من الشعوب أو تخل  شعب آلر

ومفهوم اإلبداع في اللغة من الفعل )أبدع( فعند القول بأم فالنة أبدع الشيه أي الترعع. وأبدعت الشيه وأبدعتع أي استخرجتع 

 (م0990وأحدثتع فاإلبداع يعني اإليجاد، أو الخلق، أو التكوين، أو االبتكار )أنيل وآلروم، 

جاه بالبديع والبدعة، وهو الحدي  في الدين بعد اإلكمال، وأبدع  وَّللا بديع السماوات واألرض أي مبدعهما، وأبدع الشاعر أي

 َّللا الخلق إبداعا، للقهم ال على مثال سابق. 

أما الموسوعة البريطانية فتعرف اإلبداع على أنع القدرة على إيجاد شيه جديد كحل لمشكلة ما أو أداة جديدة أو أثر فني أو 

 (The New Encyclopedia Britannia, 1992جديد. )أسلوب 

انع تعبير يستخدمع المختصوم وغيرهم لإلشارة إلى العمليات العقلية Reber :( 1985ريبر)وفي قاموس علم النفل يعرف 

  جديدة.أو أفكار أو أشكال فنية أو نظريات أو إنتاجات فريدة أو  حلول،التي تؤدي إلى 

بأنع نمط التفكير الذي يتضمن توليد األفكار من أجل الحصول على نواتج تتميز  :اإلبداعيمما سبق يمكن تعريف التفكير 

 ويعتمد هذا النوع من التفكير على لبرة معلمات الطفولة المبكرة.  للمشكالت،والحساسية  واألصالة،بالطالقة والمرونة 

  :اإلبداعيمكونات التفكير . 2.1.2

ضمن مجموعة يت اإلبداعيوعند مراجعة أدبيات اإلبداع تبين أم التفكير  مكوناتع،يستلزم معرفة  اإلبداعيإم معرفة التفكير     

  :والنفسية وهي التربويةعديدة من القدرات العقلية التي حددتها غالبية الدراسات 
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الطالقة  محددة وتتفرعتمثل قدرة الشخص على إنتاج كمية كبيرة من األفكار تقوق المتوسط في غضوم فترة زمنية  :الطالقة -

هي: والطالقة الترابطية، و ،إلى القدرات اآلتية: الطالقة اللفظية، وهي: "السهولة في إنتاج كلمات تحت شروط تركيبية معينة

ية، وهي: والطالقة الشكل ،"القدرة على اإلنتاج السريع للكلمات التي تربطها عالقة في المعنى، أو أي في ترابط في صفة ألرى

والطالقة الفكرية، وهي: "القدرة على إنتاج عدد من  ،دد من األشكال وفق معطيات محددة"القدرة على اإلنتاج السريع لع

 المكعلى التفكير السريع في تكوين وهي: القدرة  والطالقة التعبيرية ،و معضلة ما ضمن فترة زمنية مقررةاألفكار لموق  أ

 (3000، يالصباط) .ل، وصياغة التراكيب اللغويةمترابط ومتص

ذ المبدع الفرد او التلميالتي يأتي بها ويقصد بها تنوع او التالف االفكار  لإلبداع،تتضمن المرونة الجانب النوعي  المرونة: -

 .معوقات االبداع أكثروالذي يعد من  الجمود العقليوهي تعد عكل  (هـ0430) زيتوم عايش،كما أشار 

  :(3000)شكلين القذافي رمضام ويمكن التعبير عن المرونة في 

االلحاح  عن وسائل الضغط او التوجيع او بعيدا وتلقائية،قدر من االفكار بحرية  أكبروهي قدرة تعمل على انتاج  التلقائية:المرونة 

لب منع فعندما يط متشعبة،المفحوص ام يتجول بفكرا بكل حرية في اتجاهات  او القصور الذاتي ولقياس هذا القدرة يطلب من

فظ واستخدامها كثقل لح الموازين، نجدا ينتقل من استخدامها في ،االستخدامات الممكنة لقطعة من الحجر على سبيل المثال ذكر

 .بعض االهداف واستخدامها للتصويب في اتجاا ،االوراق من التبعثر

ويقصد بها القدرة على تغيير اسلوب التفكير واالتجاا الذهني بسرعة لمواجهة المواق  الجديدة واالزمات  فية:التكيوالمرونة 

 التقليدية.ووتسهم هذا القدرة في توفير العديد من الحلول الممكنة للمشاكل بشكل جديد او ابداعي بعيدا عن النمطية  المتغيرة،

ايجاد  تقدم مشكلة ثم تطلب منع للمفحوص،القدرة عن طريق االلتبارات التي تقدم ويمكن التعرف على مدى تمتع الشخص بهذا 

تعتبر مرفوضة، الم ما هو مطلوب في مثل هذا  حلول متنوعة لها. رغم توفر بعض الحلول التقليدية المعروفة للمشكلة، اال انها

 الموق  التنوع.

 ويقصد بها هنا الجدة والتفرد باألفكار كام يأتي التلميذ بأفكار ،اإلبداعيالخصائص ارتباطا بالتفكير  أكثرتعد من  األصالة: -

لتفكير ا والشخص صاحب ،والفكرة االصيلة هي التي ال تكرر افكار الناس المحيطين بها، زمالئع ألفكارجديدة متجددة بالنسبة 

االصيل من سماتع انع يمل من استخدام االفكار  والشخص صاحب التفكير ،االصيل هي التي ال تكرر افكار الناس المحيطين بها

م يكوم أالبد  (3000) صيل يذكر عبد المنعم الحفنيأو أ جديدعلى عمل ما بانع  وللحكم .المتكررة والحلول التقليدية للمشكالت

سبة بدعا بالنم فالطفل الذي يأتي بسلوك غير مسبوق قد يكوم مرجعي،طار إنسبتع الى مجال معين او  :الحكم عليع من لالل

شخص ما في مجتمع جديدا واصيال قد ال يكوم ما يظنع وكذلك فإم  ،قورم عملع الى اعمال الكبار فليل بمبدع إذااما  ألقرانع

 (3002، المشرفي) .كذلك في مجتمع آلر

االصالة  (606ص  ،0990) قطامي يوس  :بين االصالة وعاملي الطالقة والمرونة من حي  انع (ابراهيم عبد الستار)قد فرق 

 وهذا .بل تعتمد على نوعية تلك االفكار وجدتها وقيمتها في المجتمع ،يعطيها الشخص ة والتياإلبداعية االفكار يالى كمتشير ال 

بل  نة،المرو كما في شخصيا،او افكارا  تصوراتع،ال تشير االصالة الى نفور الشخص من تكرار أيضا   الطالقة،عن  ما يميزها

 المرونة.وهذا ما يميزها عن  .يفعلع اآللروم تشير الى نفور من تكرار ما
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ى استنباط االلروم وتشجيع الطلبة عل ومن االقتراحات التي تساعد التالميذ على االصالة في التفكير هو التأمل بأمور لم يفكر بها

والنقاش  يلة،اصعليهم كلما شاركوا في التوصل الى افكار الطلبة والثناه  وتشجيع يديع،معلومات جديدة من المعلومات التي بين 

 (3،ص 3009،سعادة جودت) .صيلةأسباب التيارهم لفكرة معينة انها ا مع التالميذ في

 ،تدل على ضع  في البي ة أو الموق أو حاجات أو عناصر  كالتويقصد بها الوعي بوجود بمش للمشكالت:الحساسية  -

ويرتبط بهذا القدرة مالحظة األشياه غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد، أو إعادة تو يفها أو استخدامها وإثارة 

 (3030 ،البوريني ،الحربي) تساؤالت حولها.

 .ص والعيب فيهاهي القدرة على رؤية المشكالت في األشياه والنظام والعادات ورؤية جوانب النق :وتعرفه الباحثة إجرائيا

 :اإلبداعيأهداف التفكير  .3.1.2

 أهداف كثيرة يمكن اإلشارة إلى أهمها ومنها: اإلبداعيللتفكير           

(:عندما نريد تحسين وتطوير األداه في العمل، وبالتالي زيادة اإلنتاجية فيكوم هنا Evolutionاإلجادة أو التحسين التطوير ) -0

 إلبداعيالع دورا وأهميتع. بمعنى أننا عندما نبح  عن السبيل األفضل لإلنتاج، فإنع البد من االعتماد على التفكير  اإلبداعيالتفكير 

 الذي يأتي بالجديد ويضي  إضافات لم يسبق لها مثيل.

(: يساعدنا التفكير Problem-solving abilityحل المشكالت أو القدرة على افتراضها ومحاولة القيام بحلها قبل وقوعها ) -3

 ،على التعرف على المشكلة، حي  يفيدنا هذا النوع من التفكير على التعرف على المشكلة مع تحديد أبعادها تفصيلية اإلبداعي

يساعد  إلبداعياويضع لنا بدائل الحلول. فالمبدع هو الشخص الذي يضع يدا على المشكلة ثم يقوم بعد ذلك بحلها، كما أم التفكير 

 جنب المشاكل قبل أم تحدل، ألنك تفترض أم هناك مشكلة وتقوم بحلها قبل حدوثها. على ت

 ( عند التفكير في المستقبل )التنبؤ واستشراف المستقبل(:Creative thinking) اإلبداعياالعتماد على التفكير  -2

 مدىن وبة، ومما يزيد ممر بالغ الصعالبح  في المستقبل يعتبر قضية مصيرية تتطلب كل اهتمام ومشاركة من الجميع، وهو أ

 الصعوبة هو كثرة التغييرات التي يشهدها العالم حاليا. 

 :اإلبداعيدور المعلمة في تنمية التفكير . 1.1.2

 إم للمعلمة دور كبير في ذلك من لالل:        

وذلك من لالل تعديل سلوكها الصفي واستخدامها  اإلبداعيتساهم المعلمة في تعليم األطفال مهارات التفكير  .0

 المناسبة.االستراتيجيات 

 لديهم.تضع األطفال بين مثيرات متعددة تسهم في إثارة التفكير  .3

تطرح لدى األطفال العديد من األس لة التأملية المتنوعة تجعل األطفال واعين لتفكيرهم من لالل المناقشة والحوار  .2

  واالستماع.

 تحقق أهدافها ودقة نتائجها ومدى مالئمة النشاطات المستخدمة ودرجة إتقام األطفال.تقييم مدى  .4
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 اإلجابة.تبين لألطفال أهمية التفكير المسبق قبل  .0

 الحلول.تضع المعلمة األطفال في مشكالت تثير تساؤلهم وتدفعهم للبح  عن  .6

ر مألوفة وغريبة وتسمج لهم باقتراحات بديلة تتقبل المعلمة االقتراحات من االطفال سواه كانت هذا االقتراحات غي .7

  وإضافية.

 :نظريات فسرت اإلبداع .5.1.2    

 Association Theoryالنظرية الترابطية:  -           

وترى هذا النظرية أم عملية التفكير المبدع تتمثل في القدرة على تكوين عناصر ارتباطية بطريقة تركيبية جديدة أو مبتكرة، من  

أجل مقابلة متطلبات معينة أو من أجل تحقيق فائدة ما متوقعة، وتشير النظرية الترابطية إلى العملية التي تتحول بها الحاالت 

 حدة مترابطة مما يجعل إحداها تؤثر في األلرى.العقلية إلى مجموعة وا

 ( Gestalt Cognitive theoryنظرية الجشطلت )المعرفية( ) -          

( لتعني الكل أو الهي ة أو الشكل، وركزت هذا النظرية على حل المشكالت الصعبة بطريقة Gestaltتستخدم كلمة الجشطلت )

 ي يحدل نتيجة إلعادة التنظيم العقلي للعناصر المهمة في الموق  المشكل. ( الذInsightمفاج ة عن طريق االستبصار )

وقد وجهت هذا النظرية اهتمامها في اإلبداع إلى التفكير المنتج من لالل المجال اإلدراكي للشخص المبدع. فاإلبداع حسب وجهة 

 ت التي ال يمكن تبينها بالنظرة العابرة، ثم حدولنظر الجشطلت تتمثل في القدرة على النظر إلى مكونات المجال، وإدراك العالقا

  يأتي فجأة كحل للمشكلة. االستبصار الذي

  Psychoanalysis Theoriesنظريات التحليل النفسي:  -          

قبل  اتشترك هذا النظريات في نقاط عدة ولكنها تختل  أيضا فيما بينها. وتؤكد بعض اآلراه الحديثة في هذا المدرسة على دور م

 ة.اإلبداعية الالزمة للفرد لممارسة عملياتع اإلبداعيالشعور في توفير المرونة 

 Behavioral Theoryالنظرية السلوكية:  -

هو ذلك النوع من التفكير الذي يلقى التعزيز أو اإلثابة  اإلبداعيالذي يرى أم التفكير  Skinnerتبنى هذا االتجاا العالم سكنر 

(Reinforcement ،) مما يؤدي إلى استمرارا. أما إذا لم يلقى التعزيز المطلوب فإنع يصبح تفكيرا غير مرغوب فيع ويألذ في

 التضاؤل ثم الزوال.

 واالستجابات.فقد حاول أصحاب هذا النظرية دراسة اإلبداع من لالل تكوين العالقة بين المثيرات 

 Humanistic Theoriesالنظريات اإلنسانية:  -        

ذهب أصحاب هذا االتجاا إلى القول بأم كل فرد يولد مبدعا وينبغي أم توفر لع الظروف والخبرات التربوية كي يصل إلى  وقد

 أقصى نمو ممكن ويؤدي أفضل أداه متوقع.
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ح إال إذا تة ال تزدهر وال تتفاإلبداعيفأصحاب هذا المذهب يروم بأم األفراد جميعا لديهم القدرة على اإلبداع، وبأم طاقات الفرد 

كام المناخ االجتماعي الذي يعيشوم فيع لاليا من عوامل الكبت والضغط، مما يؤدي إلى وصول الفرد إلى مستوى جيد من 

 ( 3000، طيالصبا) الصحة النفسية السليمة.

 المبكرة:تعريف الطفولة  .1.1.2

سنوات ويسميها عدد من الباحثين بالمرحلة االبتدائية األولى. حي  يدلل الطفل في هذا  9-6وهي المرحلة من سن            

 (.3007المرحلة المدرسة االبتدائية إما قادما من المنزل مباشرة او منتقالا من دار حضانة او رياض األطفال )ملحم، 

 ية في حياة الطفل وهذا المرحلة تمتد من عمر ثالل سنوات إلى ثمام سنوات.هي أهم مرحلة عمر وتعرفها الباحثة إجرائياَ:

 أهمية مرحلة الطفولة المبكرة:. 1.1.2

م وأكثر شغفا للتعل تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل بناه الكيام البشري، إذ هي مستهل حياتع، كما أم الطفل فيها أكثر         

الوجداني والمهاري. إم هذا المرحلة وهي السابقة على كل مراحل العمر ذات أثر فعال في طواعية وانقياد للتنميط القيمي و

كل ما يليها من مراحل، ومن ثم كانت أهميتها للفرد والمجتمع. فاألنماط البشرية الناضجة من تفتح وانغالق وانبساط وتعقد، 

م مستقبل األمم إنما يكتب في مؤسسات إعداد ولير وشر، وتقدم وتخل  ذات جذور تضرب في أعماق الطفولة، ولذا فإ

اطفالها. وتشكل مرحلة الطفولة المبكرة البناه األساسي لنمو الطفل، كما تؤثر تأثيرا حيويا في سوائع النفسي واالجتماعي. لذلك 

 (.03، ص. 3009تعد العناية بالطفل في هذا المرحلة مطلب إنساني ينبغي تحقيقع بشتى الوسائل الممكنة )العناني، 

 : الدراسات السابقة. 2.2

أهم ما و وفق عدة متغيرات اإلبداعيالتفكير التي تناولت مفهوم العربية واألجنبية فيما يلي عرض لبعض الدراسات    

 :قدمإلى األ حدلوتم ترتيبها من األ ،توصلت إليع

  العربية:الدراسات . 1.2.2

سب لدى الطلبة الجامعيين ح اإلبداعيلى التعرف على مستوى توفر انماط التفكير هدفت إ والتي (2022دراسة عبد القادر ) .0

طالبا من جامعة ادرار، قد اجابوا على  060نظرية هيرمام، تم استخدام المنهج الوصفي وشملت الدراسة عينة متكونة من 

بدرجة  لدى الطلبة الجامعيين قد جاه داعياإلبلهيرمام وتوصلت الى ام مستوى انماط التفكير  اإلبداعيمقياس انماط التفكير 

متوسطة، في ابعادا االربعة كما انع ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسة تعزى لمتغيري النوع 

ني العقال والنمطين ،فروق ذات داللة احصائية بين افراد عينة الدراسة اإلبداعيكما انع توجد في انماط التفكير  ،والتخصص

 .ر العملتعزى لمتغي اإلبداعيوالعاطفي يعزى لمتغير االقامة، وال توجد فروق بين افراد عينة الدراسة في انماط التفكير 

 

لتالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة  اإلبداعيهدفت إلى التعرف على واقع مهارات التفكير والتي  (2020)دراسة خيايا  .3

رحلة. لتالميذ هذا الم اإلبداعينظر معلمي العلوم، من حي  المعوقات والتطلعات، والتعرف على العوامل المحفزة للتفكير 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لجمع المعلومات وتحليلها، ويكمن مجتمع الدراسة في تالميذ المرحلة االبتدائية 

 منطقة تبوك، واتخذت الدراسة عينة مكونة من لمسين معلم علوم بالمرحلة االبتدائية، ب
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. بداعياإلواعتمدت الدراسة على استبانة الستطالع رأي معلمي مادة العلوم للمرحلة االبتدائية حول واقع مهارات التفكير 

ا ع الطالب على استنتاج عالقات جديدة، وتفسيرهتشج اإلبداعيولرجت نتائج الدراسة تؤكد على أم تنمية مهارات التفكير 

بشكل علمي يساير العصر. وأم قصور محتوى المنهج المدرسي يعد واحدا من أكبر معوقات تنمية مهارات اإلبداع لدى 

لتهي ة االطالب والمعلمين. وأم المعلم يحتاج دائما للدعم المعنوي والمادي، باإلضافة إلى تجهيز المعامل بالتقنية الحديثة؛ 

للطالب. وأم االهتمام بتفعيل األنشطة، وحضور الملتقيات والفعاليات؛ يؤدي لتنشيط  اإلبداعيالمناخ المالئم لممارسة التفكير 

الذاكرة البحثية والنقدية للمعلم، ويزيد من تحفيزا لطالبع على استخدام استراتيجية العص  الذهني. وأم تفعيل التنافسية 

 .؛ يعمل على تحفيز الطاقات الذهنية على اإلبداعالدائمة بين الطالب

هدفت إلى التعرف على أثر االلتالف نمط التغذية الراجعة في األلعاب اإللكترونية على  والتي (2012دراسة القباطي ) .3

مية يلدى أطفال الروضة بالجمهورية اليمنية، ولتحقيق هدف البح  تم تصميم برمجتي ألعاب تعل اإلبداعيتنمية التفكير 

الكترونية تضمنت كل منها األلعاب التعليمية نفسها مع التالف نمط التغذية الراجعة وقد تم استخدام المنهج شبع التجريبي 

( طفال وطفلة 40ذي المجموعتين التجريبيتين، وقد تم تطبيق مواد المعالجة التجريبية وأداة القياس على عينة مكونع من )

( طفال وطفلة للمجموعة 30أمانة العاصمة وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين: بواقع )من أطفال مدارس شموخ اليمن ب

المجموعة باستخدام األلعاب التعليمية االلكترونية ذات نمط التغذية الراجعة البصرية ودرست  تدريلالواحدة، حي  تم 

 غذية الراجعة السمعية وقد أسفرت النتائج الى وجودالمجموعة الثانية باستخدام األلعاب التعليمية االلكترونية ذات نمط الت

 إلبداعيافروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في القياس البعدي لمهارات التفكير 

ة االلكترونية لتعليميككل وعلى مستوى كل مهارة على حدة لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام االلعاب ا

 ذات نمط التغذية الراجعة السمعية.

لدى طالبات  اإلبداعيإلى التعرف إلى مستوى الخيال العلمي ومهارات التفكير  هدفتوالتي  (2012دراسة العصيمي ) .1

الص  السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، والتعرف إلى الفريق في درجات الخيال العلمي ودرجات مهارات التفكير 

لدى عينة الدراسة طبقا المتغيرات )دلل األسرة، نوع التعليم(، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي للمشاركين  اإلبداعي

( طالبة، وطبقت عليهم مقياس الخيال العلمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ومقياس التفكير 60)في الدراسة البالغ عددهم 

لتورانل )األشكال(، وأ هرت النتائج أم مستوى الخيال العلمي لدى أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة،  اإلبداعي

، يليها مهارة التفاصيل وأليرا كانت مهارة الطالقة، وعدم وأم مهارة األصالة األكثر أهمية وتوفرا من بين مهارات التفكير

ا للمتغيرات ، طبقاإلبداعيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير 

 )دلل األسرة، نوع التعليم(.

وق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التعرف عن وجود فر لىإهدفت والتي  (2013دراسة عبد الحق والفلفلي ) .0

األطفال الملتحقين بالرياض ذات األركام التعليمية وبين متوسط درجات األطفال الملتحقين بالرياض العادية في التبار 

 ( طفال وطفال030، واستخدمت الباحثتام المنهج االسترجاعي كمنهج للدراسة، واشتملت عينة الدراسة على)اإلبداعيالتفكير 

( طفال وطفلة من الرياض التي ال تحتوي، 60( طفال وطفلة من الرياض ذات األركام التعليمية، و )60وطفلة، بواقع )

وأشارت النتائج إلى ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الملتحقين بالرياض ذات األركام 

 ،اإلبداعيقين بالرياض العادية في التبار التفكير التعليمية وبين متوسط درجات األطفال الملتح
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الصالح األطفال الملتحقين بالرياض ذات األركام التعليمية، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة 

ألركام ا تعزي لمتغير الجنل، ال يوجد أثر للتفاعل بين متغيري نوع الروضة )ذات اإلبداعيالدراسة في التبار التفكير 

 .اإلبداعيالتعليمية، والروض العادية(، ومتغير )الجنل( )ذكور وإنال(، من حي  تأثيرهما في التفكير 

  :الدراسات األجنبية. 2.2.2 

     Glasgow, Neal, et a  (2010)دراسة )جالس جوونيل وآخرون .1

هدفت إلى التعرف على ما يفعل المدرسين الناجحين لوضع الخطط المناسبة للنهوض بالبح  العلمي فكل لطة تتضمن والتي 

وص  مختصر لدعم البح  العلمي في الفصل وتجنب األلطاه والترتيب للتعلم اإلضافي، وتوصلت النتائج أم مدرسين األطفال 

لمرحلة االبتدائية ا سينطفال في تعلم العلم وأيضا مدرتساعد األ إلبداعياوجدوا قصص ليالية تتصل بحب االستطالع والتفكير 

م التالميذ الخطط تعلي وأيضااستخدموا المشاكل القائمة على التعليم التقديم المساعدة للتالميذ على االستفسار القائم على العلم، 

 الفعالة والتمسك بتحديد أهداف المنهج 

 Chin (2007) دراسة شين  .2

هدفت هذا الدراسة إلى التعرف عن أثر تساؤالت المعلم على تحفيز التفكير واالنتباا لدى الطالب دالل الفصل مما يساعدهم  

على تحصيل المعارف العلمية، وتم إجراه الدراسة على عدد من فصول الطالب الذين يتحدثوم اإلنجليزية كلغة أولى مع استبعاد 

( درس للتدريب 26صفوف في اربعة مدارس وتم التيار )( ۷ن يقوموم بتدريل العلوم ل)مم مدرسين( 6األجانب، وتم ألذ )

كما تم مالحظة المناقشة واألداه العملي في المعمل وتم تصميم الدروس سمعية وبصريا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتم قياس 

شة ساعدت على تنمية مهارات التفكير في العلوم ورفع االنتباا ومهارات التفكير وأ هرت الدراسة أم طريقة األس لة والمناق

مستوى االنتباا، وتوصي الدراسة باستخدام األنشطة الحركية واللمسية وتنويع المصادر واألدلة لتحسين فرص مهارات األس لة 

 ومهارات التفكير دالل الفصل.

  :التعقيب على الدراسات السابقة

ياُلحظ وجود أوجع اتفاق والتالف بين الدراسات  الحالية،ذات الصلة بموضوع الدراسة بعد استعراض الدراسات السابقة       

  :يلي أبرز أوجع االتفاق وااللتالف بينها وبين الدراسة الحالية الحالية، وفيماالسابقة والدراسة 

 :أوجه االتفاق –أوال 

  .الوصفي المسحي استخدام المنهج( في 3009اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العصيمي ) :من حي  منهج الدراسة -

 ( في استخدام المنهج الوصفي 3033)أيضا  مع دراسة عبد القادر

 .(االستبانة) في استخدام أداة الدراسة (3030الحالية مع دراسة ليايا ) اتفقت الدراسة :من حي  أداة الدراسة -

( التي تهدف الى التعرف على مهارات 3009اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العصيمي ) :لدراسةامن حي  هدف  -

والتي هدفت إلى دور  .Glasgow, Neal, et al،( 2010)دراسة )جالس جوونيل وآلرومأيضا   ،اإلبداعيالتفكير 

دور المعلم في إثارة التفكير لدى  والتي هدفت إلى Chin (2007)دراسة شين  ،لدى الطلبةالمعلم في تنمية التفكير 

 .الطالب
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 :أوجه االختالف –ثانيا 

التالف  أثرتهدف الى التعرف على  ( التي3009التلفت الدراسة الحالية مع دراسة القباطي )الدراسة: من حي  هدف  -

 .لدى الطفل اإلبداعيالتغذية الراجعة في االلعاب االلكترونية على تنمية التفكير 

( حي  استخدمت في هذا الدراسة المنهج الوصفي 3030التلفت الدراسة الحالية مع دراسة ليايا ) الدراسة:من حي  منهج  -

أيضا التلفت  استرجاعية،( حي  كانت الدراسة 3002أيضا  التلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد الحق والفلفلي ) التحليلي،

أيضا التلفت مع دراسة  .شبع التجريبي دراستع المنهجدم في استخ ( حي 3009) دراسة القباطيالدراسة الحالية مع 

 التجريبي.والتي استخدمت المنهج شبع  Chin (2007)شين

 العلمي،الخيال  دراستع مقياس( حي  استخدم في 3009الدراسة الحالية مع دراسة العصيمي ) الدراسة: التلفتمن حي  أداة  -

كانت اداة البح  في  ( حي 3002أيضا  التلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد الحق والفلفلي ) ،اإلبداعيومقياس التفكير 

كانت اداة الدراسة  ( حي 3009القباطي ) مع دراسةأيضا  التلفت الدراسة الحالية  ،اإلبداعيتورانل للتفكير  الدراسة التبار

أيضا  التلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد القادر  .بية للبح وأداة المعالجة التجري اإلبداعيالمستخدمة مقياس التفكير 

  لهيرمام. اإلبداعي( حي  كانت أداة الدراسة المستخدمة مقياس أنماط التفكير 3033)

مجتمع الدراسة حي  كام مجتمع دراسة  ( في3009الحالية مع دراسة العصيمي ) التلفت الدراسة :من حي  مجتمع الدراسة -

أيضا  التلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد الحق  المكرمة،العصيمي طالبات الص  السادس االبتدائي بمدارس مكة 

أيضا و .كام المجتمع جميع االطفال الملتحقين بالرياض الحكومية والخاصة في مدينتي عمام ومأدبا ( حي 3002والفلفلي )

( حي  كام مجتمع الدراسة جميع االطفال الملتحقين برياض االطفال 3009لدراسة الحالية مع دراسة القباطي )التلفت ا

( حي  كام مجتمع الدراسة الطلبة الجامعيين 3033أيضا التلفت مع دراسة عبد القادر ) صنعاه،الحكومية واالهلية بأمانة 

  .من جامعة ادرار

 السابقة:أوجه اإلفادة من الدراسات  ثالثا:  

  أهمها:من  جوانب،أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدة 

 تشكيل تصور شامل عن موضوع الدراسة الحالية  -0

 وإثراؤا. الحالية،بناه اإلطار النظري للدراسة  -3

 داد االستبانة الخاصة بالدراسة الحالية عوا المناسب،االفادة من الدراسات السابقة في التيار منهج الدراسة  -2

 أوجه التميز في الدراسة الحالية:  -رابعا

التي تناولت دور معلمة  -على حد علم الباحثة –تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تعد األولى من نوعها 

إضافة إلى مواكبة الدراسة من توجهات رؤية المملكة العربية السعودية  الطفل.لدى  اإلبداعيالطفولة المبكرة في تنمية التفكير 

 السعودية.التي أشارت إلى التوسع في الطفولة المبكرة لتشمل جميع مناطق المملكة العربية  .3020
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها.. 3

الدراسة والمجتمع الذي طبقت فيع الدراسة وعينتها وطريقة يتناول هذا الفصل إجراهات الدراسة من حي  المنهجية المتبعة في      

التيارها، وأداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات وكيفية بنائها وتصميمها وصوال للصورة النهائية، كما تتطرق إلى اإلجراهات 

 لمعالجة اإلحصائية المستخدمة.التي قامت بها للتحقق من مدى وصدق وثبات أداة الدراسة، وكذلك إجراهات الدراسة وأساليب ا

 منهج الدراسة: . 1.3

هة لدى الطفل من وج اإلبداعيهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور معلمات الطفولة المبكرة في تنمية التفكير         

قع كما هو ويهتم نظرهن، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي والذي يعتمد على دراسة الوا

 بوص  الظاهرة بشكل دقيق من لالل جمعع للمعلومات وتصنيفها وتنظيمها، والتعبير عنها كمياا وكيفاا.

المنهج الوصفي: بانع منهج يعتمد على دراسة الظواهر والحوادل واالشياه كما توجد في طبيعتها ( 3030)ويعرف الرشدي، 

وذلك بإعطائها وصفا رقميا لتوضح مقدار هذا الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها ووضع توصيفا كميا أو كيفيا لتلك الظاهرة 

 .مع الظواهر األلرى

 :الدراسة مجتمع. 2.3

ن عام م نيتكوم مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال والطفولة المبكرة في محافظة االحساه، للفصل الدراسي الثا

 ( معلمة حسب سجالت إدارة التعليم. 0702، وبلغ عددهن )ـه0444/ 0442

 الدراسة:عينة . 3.3

( معلمة من لارج عينة الدراسة وذلك للتأكد من صدق أداة 30العينة االستطالعية: تكونت العينة االستطالعية من ) -

 الدراسة وثباتها.

حي  تم عمل رابط الكتروني ألداة الدراسة وتعميمع العينة األساسية: استخدمت الباحثة أسلوب العينة الميسرة )المتاحة(  -

على الف ة المستهدفة لمعلمات رياض األطفال والطفولة المبكرة من لالل وسائل االتصال المتاحة ومجموعات الواتساب، 

تمع ( من مج%2.6( معلمة وبنسبة )302وبعد تحديد مدة االستجابات المتمثلة بأسبوعين الستقبال الردود وبلغ عددهم )

( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا لمتغيرات الدراسة الدرجة العلمية والتخصص وعدد 0الدراسة األصلي، والجدول )

 سنوات الخبرة في مجال التعليم.

(: التكرارات والنسب المئوية لتوزيع افراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة الدرجة العلمية والتخصص وعدد 1جدول )

 نوات الخبرة في مجال التعليمس

 النسبة% العدد الفئة المتغير

 79.8 162 بكالوريوس الدرجة العلمية

 20.2 41 ماجستير
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 64.0 130 رياض أطفال التخصص

 36.0 73 طفولة مبكرة

( سنوات0أقل من ) سنوات الخبرة   98 48.3 

( سنوات00( الى )0من )  65 32.0 

( سنوات00أكثر من )  40 19.7 

 100 203 االجمالي

 

 

(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات1شكل )  

 أداة الدراسة: .1.3

من وجهة نظرهن، وذلك بعد  ألطفاللدى ا اإلبداعيالتفكير مهارات في تنمية المعلمات تم بناه االستبيام للكش  عن دور 

االطالع على الدراسات التربوية السابقة والمراجع والمصادر التربوية الخاصة بالدراسة الحالية، وتكوم االستبيام في صورتع 

 النهائية من ثالثة أجزاه:

نة جمعها من أفراد عيالقسم األول: يحتوي على مقدمة تعريفية بعنوام الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي يراد  .0

 الدراسة، مع تقديم الضمام بسرية المعلومات المقدمة والتعهد باستخدامها ألغراض البح  العلمي.

القسم الثاني: يحتوي على البيانات األولية الخاصة بالمعلمات )المستجيبات(، والمتمثلة في )الدرجة العلمية، عدد سنوات  .3

 الخبرة، التخصص(.

( فقرة، موزعة على اربعة معايير وفق سلم 39وتكونت من ) اإلبداعيم من مجاالت وفقرات التفكير القسم الثال : يتكو .2

بدرجة ضعيفة جدا( وتألذ  –بدرجة ضعيفة  –بدرجة متوسطة  –بدرجة كبيرة  –ليكرت الخماسي )بدرجة كبيرة جدا 

 ام، وكيفية توزيعها على المعايير.( يوضح عدد فقرات االستبي3(، والجدول )0، 3، 2، 4، 0القيم على التوالي )
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 موزعة على المعايير اإلبداعي( فقرات مجاالت التفكير 2جدول )

 عدد العبارات  المعيار  م

 8 المعيار األول: الطالقة 0

 11 الثاني: األصالةالمعيار  3

 6 المرونة :المعيار الثال  2

 4 الحساسية للمشكالت :المعيار الرابع 

 29 المجموع  

 

  الدراسة:أداة صدق . 5.3

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة من لالل نوعين من الصدق:   

 الصدق الظاهري )المحكمين(: –أ 

( وتم األلذ بتوجيهاتهم ومقترحاتهم 0تم عرض االستبانة على عدد من المحكين من أصحاب الخبرة وااللتصاص وبلغ عددهم )

من إضافة فقرات جديدة، وحذف او تعديل الفقرات غير المناسبة، ووضع الفقرات في المعيار الذي تنتمي إليع، ووضوح الصياغة 

 وسالمة اللغة. 

 صدق االتساق:  –ب 

معلمات ال( معلمة وتم احتساب معامل ارتباط بيرسوم بين فقرات دور 30م تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة )ت

من وجهة نظرهن مع الدرجة الكلية للمعيار المنتمية لع، وكذلك بين الفقرات  طفاللدى األ اإلبداعيالتفكير تنمية مهارات في 

 ( يبين ذلك:2داة والجدول )والمعايير مع الدرجة الكلية لأل

ة مع الدرجة الكليطفال األلدى  اإلبداعيالمعلمات في تنمية مهارات التفكير ( معامل ارتباط بيرسون بين فقرات دور 3جدول )

 للمعيار المنتمية له، وكذلك الفقرات والمعايير مع الدرجة الكلية لألداة

معامل االرتباط مع  الفقرات –المعيار  م

الكلية الدرجة 

 المعيار

معامل االرتباط 

مع الدرجة 

 الكلية لألداة

 **929. 1 المعيار األول: الطالقة 

أنشطة تسهم في توليد أكبر قدر من  على تقديمتحرص المعلمة  0

  الكلمات في وقت محدد
.656** .591** 

تشجع المعلمة األطفال على استخراج أكبر قدر ممكن من األفكار في  3

  وقت معين
.677** .692** 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        82  

 ISSN: 2706-6495 

 
 **762. **841. تساعد المعلمة األطفال على إثارة أفكار متعددة حول موضوع واحد 2

 *482. **630.  تطرح المعلمة على األطفال مجموعة من البدائل للموق  الواحد 4

 **661. **793. االطفال فرص للتساؤل واالكتشاف تمنح المعلمة 0

تستخدم المعلمة األس لة ذات النهايات المفتوحة من أجل تنمية  6

  ة لديهماإلبداعيالقدرات 
.755** .795** 

 *513. *526. تقدم المعلمة أنشطة تعليمية تربوية تتطلب أكثر من طريقة للحل 7

تصوغ المعلمة أس لة دالل األنشطة تساعد على تنمية اإلبداع  9

 والتخيل
.758** .683** 

 **973. 1 المعيار الثاني: االصالة 

 **743. **772. تسعى المعلمة دائما إلى التغيير والتجديد في تدريل األطفال        9

 **671. **697. و   المعلمة التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للمحتوى التعليمي    00

 *520. *535. األس لة غير العادية المطروحة من األطفال المعلمة معتتفاعل     00

 **794. **853. .تبدي المعلمة اهتماما في تبني األفكار الغريبة وغير المألوفة     03

 **869. **858. تشجع المعلمة األطفال على حل للمشكالت بطريقة مبتكرة     02

 *458. *497. تشجع المعلمة األطفال على صياغة المشكلة بأسلوبهم الخاص     04

 **661. **693. األطفال إلى تطوير الحلول والتصارها تشجع المعلمة    00

 **660. **655. تشجع المعلمة األطفال على استنتاج عالقات جديدة     06

 **769. **792. تطرح المعلمة الكثير من األساليب المبتكرة غير المألوفة    07

 **732. **729.  تشجع المعلمة االطفال على تفسير العالقات بشكل علمي متميز    09

 **725. **735.  تشجع المعلمة األطفال على طرح األس لة دوم تردد    09

 **874. 1 المعيار الثال : المرونة 

 *501. *494. تعطي المعلمة فرص لألطفال إل هار مواهبهم وإبداعاتهم    30

 *483. **646. تحرص المعلمة على رؤية األطفال للمشكلة بزوايا متعددة   30

 **579. **669. ..تهتم المعلمة بإعطاه حلول متعددة للمشكلة الواحدة   33

 **848. **735. تساعد األطفال على المرونة في التفكير في حل المشكالت    32

 *507. **586. تتقبل المعلمة المالحظات واالنتقادات الجديدة وتستفيد منها     34

 **715. **770.  تتفهم المعلمة آراه األطفال، حتى لو كانت لاط ة    30

 **878. 1 المعيار الرابع: الحساسية للمشكالت 

 **736. **775. تمتلك المعلمة القدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها      36
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 **671. **786. تشجع المعلمة الطفل على حل المشكالت بثقة تامة     37

 **584. **768. تحرص المعلمة على رؤية الطفل للمشكلة من زوايا متعددة      39

 **797. **861. لو؟تشجع المعلمة االطفال على التنبؤ ماذا يحدل     39

 (0.00(، * دالة احصائيا عند )0.00** دالة احصائيا عند )               

ن م طفاللدى األ اإلبداعيالتفكير  مهارات معلمات في تنميةال( ام معامالت ارتباط بيرسوم بين فقرات دور 2يبين الجدول )

( وتراوحت معامالت ارتباط 0.00(، )0.00وجهة نظرهن مع الدرجة الكلية للمعيار المنتمية لع دالة احصائيا عند مستوى داللة )

 (.  0.00( او )0.00**(، وجميعها دالة عند )0.960 -* 0.494بيرسوم بين الفقرات مع الدرجة الكلية للمعيار بين )

تباط بيرسوم بين الدرجة الكلية للمعيار مع الدرجة الكلية لألداة دالة احصائيا عند مستوى ( أم معامالت ار2كما بين الجدول )

 **(.0.972 --** 0.974( حي  تراوحت معامالت االرتباط بين )0.00داللة )

 وبذلك تشير النتائج الى تحقق الباحثة من صدق أداة الدراسة. 

 ثبات أداة الدراسة:. 1.3

 من وجهة نظرهن وعلىطفال لدى األ اإلبداعيالتفكير مهارات في تنمية المعلمات ور دتم حساب معامالت الثبات على معايير 

( معلمة 30الدرجة الكلية لألداة من لالل معادلة الفا كرونباخ، حي  تم تطبيق اداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )

 ت.( يبين معامالت الثبا4والجدول )

  لمعايير أداة الدراسة وعلى الدرجة الكلية لألداة معامالت ثبات الفا كرونباخ(: 1جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات المعيار م

 0.81 8 المعيار األول: الطالقة 1

 0.90 11 الثاني: األصالةالمعيار  2

 0.77 6 المرونة :المعيار الثال  3

 0.80 4 الحساسية للمشكالت :المعيار الرابع 

 0.95 29 الثبات الكلي 

 

 0.77كما تراوحت معامالت الثبات على المحاور بين )(، 0.90بلغ ) ( ام معامل الثبات الفا كرونباخ لألداة ككل4ا هر الجدول )

 (، وهي معامالت ثبات مرتفعة ومناسبة لغايات الدراسة، مما يشير الى تمتع أداة الدراسة بالثبات.0.90–

 وإجراهات الصدق والثبات لها، باإلضافة إلى أساليب المعالجة اإلحصائية. 
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 إجراءات الدراسة:. 1.3

ا من اإلجراهات لتنفيذ الدراسة وتمثلت هذا      اإلجراهات في المراحل التالية:اتبعت الباحثة عددا

 االطالع على االدب الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية -

 النظري والدراسات السابقة اإلطاراعداد  -

 اعداد منهجية الدراسة -

 بناه االستبانة بصورتها األولية -

 تحكيم االستبانة من قبل مختصين -

 للتحقق من صدق وثبات الدراسةتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية  -

 تحديد المجتمع والعينة وطريقة التيارها -

 تحويل أداة الدراسة في صورتها النهائية بعد التحقق من صدقها وثباتها الى صورة الكترونية -

 ( يوما الستقبال الردود04تحديد مدة االستجابة ) -

 جاستقبال الردود واستخدام البرامج اإلحصائية للتوصل الى النتائ -

 االجابة عن تساؤالت الدراسة -

 وضع التفسيرات المناسبة -

 صياغة التوصيات -

 أساليب المعالجة اإلحصائية:. 2.3

 ( في تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أس لتها حي  تم استخدام:32( نسخة )SPSSاعتمدت البرمجية اإلحصائية )

 معامل ارتباط بيرسوم للتحقق من صدق االتساق - 

 كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسةالفا  -

كير المعلمات في تنمية مهارات التفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لإلجابة عن السؤال الرئيل " ما دور  -

 نظرهن؟لدى األطفال من وجهة  اإلبداعي

 ويتفرع من السؤال الرئيل إلى األس لة الفرعية التالية: 

 الطفل؟لمة في تنمية الطالقة لدى المع مـا دور -0

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية األصالة لدى  -3

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية المرونة لدى  -2

 الطفل؟ما دور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى  -4

من وجهة نظرهن لدى األطفال  اإلبداعيما الفروق ذات الداللة اإلحصائية لدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير  -0

 العلمية؟لمتغير سنوات الخبرة، التخصص، الدرجة والتي تعزى 
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 وتم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق فقرات ومحاور أداة الدراسة لتحديد درجة الموافقة باالعتماد على معادلة المدى: 

 المدى( معايير تفسير قيم المتوسطات الحسابية وفقا لمعادلة 5جدول ) 

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً  درجة الموافقة

إلى  0من  الوسط الحسابي

0890 

 0890من  أكبر

 3860إلى 

 3860من  أكبر

 2840إلى 

 2840من  أكبر

 4830إلى 

 4830من  أكبر

 0800إلى 

إلجابة التخصص( ل ،كما تم استخدام تحليل التباين األحادي )لمتغير سنوات الخبرة( / التبار )ت( لمتغيري )الدرجة العلمية 

ن ملدى األطفال  اإلبداعيما الفروق ذات الداللة اإلحصائية لدور المعلمات في تنمية مهارات التفكير عن السؤال الخامل: 

 العلمية؟لمتغير سنوات الخبرة، التخصص، الدرجة وجهة نظرهن والتي تعزى 

 

 عرض النتائج ومناقشاتها. 1

 .نتائج الدراسة التي تمه التوصل إليها مرتبة وْفق  تسلسل أس لة الدراسة ومناقشةعرض  يتناول هذا الفصل

 من وجهة نظرهن؟ طفاللدى األ اإلبداعيمعلمات في تنمية مهارات التفكير النتائج السؤال الرئيس: ما دور 

معلمات لاقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور    

 ( يبين ذلك:6والجدول ) ،من وجهة نظرهن طفاللدى األ اإلبداعيفي تنمية مهارات التفكير 

  طفاللدى األ اإلبداعيمعلمات في تنمية مهارات التفكير ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور 1جدول )

 الرتبة م
 المعيار

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة  625. 4.13 المعيار األول: الطالقة 2 1

 كبيرة  621. 4.12 الثاني: األصالةالمعيار  3 2

 كبيرة جدا 649. 4.24 المرونة :المعيار الثال  1 3

 كبيرة  648. 4.11 الحساسية للمشكالت :المعيار الرابع 4 1

الدرجة الكلية لدور معلمات الطفولة   5

 داعياإلبالمبكرة في تنمية مهارات التفكير 

 لدى الطفل

4.14 .568 

 كبيرة 
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جاهت بدرجة كبيرة بمتوسط  طفللدى ال اإلبداعيمعلمات في تنمية مهارات التفكير ال( ام الدرجة الكلية لدور 0يبين الجدول )

 اعياإلبد(، وتعزو الباحثة ذلك الهتمام معلمات الطفولة المبكرة في جوانب التفكير 0.069( وبانحراف معياري )4.04حسابي )

لطلبة اأيضا  حرص المعلمات على استخدام االستراتيجيات واألساليب التعليمية المتنوعة التي تنمي اإلبداع لدى ، وتأهيلهم علميا  

التي أشارت Glasgow, Neal, et al ، (2010) جوونيل وآلروم وتتفق هذا الدراسة مع  دراسة جالس ،في جميع الجوانب

( 4.34المرونة بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي ) :وجاه المعيار الثال  ،لدى الطلبة اإلبداعيإلى دور المعلمين في تنمية التفكير 

بدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك الهتمام المعلمة على رؤية األطفال للمشكلة بزوايا متعددة ( و0.649وبانحراف معياري )

( 3009)وإعطاه المعلمة األطفال فرصا  متعددة ومتنوعة إل هار مواهبهم وقدراتهم وتختل  هذا الدراسة مع دراسة العصيمي 

وفي المرتبة الثانية جاه المعيار األول:  اإلبداعيحي  أشارت إلى كوم مهارة األصالة أكثر أهمية وتوافرا  بين مهارات التفكير 

( وبدرجة كبيرة، وفي المرتبة الثالثة المعيار الثاني: ألصالة" 0.630( وبانحراف معياري )4.02الطالقة" بمتوسط حسابي )

 :( وبدرجة كبيرة، وفي المرتبة الرابعة واالليرة حصل المعيار الرابع0.630وبانحراف معياري )( 4.03بمتوسط حسابي )

( وبدرجة كبيرة. وتعزو الباحثة ذلك عدم امتالك 0.649( وبانحراف معياري )4.00الحساسية للمشكالت" بمتوسط حسابي )

  .ياه التي ال يالحظها اآللروملمشكالت وعدم القدرة على مالحظة األشباالمعلمات القدرة على التبؤ 

 .األطفال لدى اإلبداعيفي تنمية مهارات التفكير  لمعلماتوبشكل عام ا هرت النتائج أم هنالك دور كبير ل

 نتائج السؤال االول: ما دور المعلمة في تنمية الطالقة لدى الطفل؟

ة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلمة في قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

 ( يبين ذلك:7والجدول ) ،تنمية الطالقة لدى الطفل

 

 

4.134.12

4.24

4.11

4.14

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

:  المعيار األول
الطالقة

:  المعيار الثاني
األصالة

:المعيار الثالث 
المرونة

: المعيار الرابع 
الحساسية 
للمشكالت

الدرجة الكلية 
لدور معلمات 
الطفولة المبكرة

في تنمية مهارات
ي التفكير اإلبداع
لدى الطفل

لدى الطفل  اإلبداعيدور معلمات الطفولة المبكرة في تنمية مهارات التفكير (: 2شكل )  

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        87  

 ISSN: 2706-6495 

 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمة في تنمية الطالقة لدى الطفل 1جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

أنشطة تسهم في توليد أكبر  على تقديمتحرص المعلمة  6 0

  قدر من الكلمات في وقت محدد
4.05 .843 

 كبيرة 

تشجع المعلمة األطفال على استخراج أكبر قدر ممكن  7 3

  من األفكار في وقت معين
4.03 .867 

 كبيرة 

تساعد المعلمة األطفال على إثارة أفكار متعددة حول  4 2

 موضوع واحد
4.12 .812 

 كبيرة 

تطرح المعلمة على األطفال مجموعة من البدائل  5 4

  للموق  الواحد
4.08 .813 

 كبيرة 

 االطفال فرص للتساؤل واالكتشاف تمنح المعلمة 1 0
4.31 .883 

كبيرة 

 جدا

تستخدم المعلمة األس لة ذات النهايات المفتوحة من أجل  3 6

  ة لديهماإلبداعيتنمية القدرات 
4.16 .893 

 كبيرة 

تقدم المعلمة أنشطة تعليمية تربوية تتطلب أكثر من  8 7

 طريقة للحل
3.99 .923 

 كبيرة 

تصوغ المعلمة أس لة دالل األنشطة تساعد على تنمية  2 9

 اإلبداع والتخيل
4.19 .823 

 كبيرة 

 الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية الطالقة لدى الطفل  
4.13 .625 

 كبيرة 

 

( وبانحراف 4.02( ام الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية الطالقة لدى الطفل جاه بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )7يبين الجدول )

استخدام و ،يع المعلمة االطفال على استخراج أكبر قدر من األفكار في وقت معينجوتعزو الباحثة ذلك إلى تش (،0.630معياري )

ليد أيضا اهتمام المعلمة في تقديم أنشطة تسهم في تو ،ة لدى الطفلاإلبداعيالمعلمة األس لة ذات النهايات المفتوحة لتنمية القدرات 

(، حي  4.20 – 2.99وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات معيار الطالقة بين ) ،أكبر قدر من الكلمات في وقت محدد

( وبانحراف معياري 4.20( تمنح  المعلمة االطفال فرص للتساؤل واالكتشاف" بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )0جاهت الفقرة )

س لة المتنوعة لدى الطفل التي تنمي جوانب اإلبداع ( وبدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك باهتمام المعلمة بطرح األ0.992)

 ،أيضا  اهتمام المعلمة بجعل المتعلم عنصر إيجابي أثناه المعلمة التعليمية من لالل كونع منتج للمعرفة  ليل مستهلكا  لها، لديع

ساعد على تنمية اإلبداع والتخيل" ( تصوغ المعلمة أس لة دالل األنشطة ت9تلتها الفقرة ) .وجعل المتعلم محور العملية التعليمية

( تقدم المعلمة أنشطة تعليمية تربوية 7( وبدرجة كبيرة، بينما جاهت الفقرة )0.932( وبانحراف معياري )4.09بمتوسط حسابي )

( وبدرجة كبيرة وتعزو 0.932( وبانحراف معياري 2.99تتطلب أكثر من طريقة للحل" بالمرتبة االليرة بمتوسط حسابي )

اسي أيضا  اقتصار المعلمات في استخدام المنهج الدر متنوعة،ثة ذلك إلى قلة وعي المعلمات في استخدام أنشطة واستراتيجيات الباح

  .فقط دوم التنوع في استخدام األنشطة الصفية واألنشطة الالصفية
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 نتائج السؤال الثاني: ما دور المعلمة في تنمية األصالة لدى الطفل؟

اب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلمة في قامت الباحثة بحس

 ( يبين ذلك:9والجدول ) ،تنمية األصالة لدى الطفل

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمة في تنمية األصالة لدى الطفل2جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة جدا 800. 4.26 تسعى المعلمة دائما إلى التغيير والتجديد في تدريل األطفال    3 9

 كبيرة جدا 778. 4.35 و   المعلمة التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للمحتوى التعليمي  2 00

 كبيرة 891. 4.17 األس لة غير العادية المطروحة من األطفال المعلمة معتتفاعل   5 00

 كبيرة 977. 3.84 .تبدي المعلمة اهتماما في تبني األفكار الغريبة وغير المألوفة  11 03

 كبيرة 797. 4.15 تشجع المعلمة األطفال على حل للمشكالت بطريقة مبتكرة  6 02

 كبيرة 825. 4.18 تشجع المعلمة األطفال على صياغة المشكلة بأسلوبهم الخاص  4 04

 كبيرة 880. 4.04 األطفال إلى تطوير الحلول والتصارها تشجع المعلمة  8 00

 كبيرة 873. 4.07 تشجع المعلمة األطفال على استنتاج عالقات جديدة  7 06

 كبيرة 934. 3.86 تطرح المعلمة الكثير من األساليب المبتكرة غير المألوفة  10 07

 كبيرة 911. 3.96  تشجع المعلمة االطفال على تفسير العالقات بشكل علمي متميز  9 09

 كبيرة جدا 791. 4.39  تشجع المعلمة األطفال على طرح األس لة دوم تردد    1 09

 كبيرة 621. 4.12 في تنمية األصالة لدى الطفل الدرجة الكلية لدور المعلمة  
 

( ام المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية األصالة لدى الطفل جاه بدرجة كبيرة بمتوسط 9يبين الجدول )

 ،العملية التعليميةالمعلمات على التغيير والتجديد في على حرص (، وتعزو الباحثة ذلك 0.630( وبانحراف معياري )4.03)

أيضا  تبني المعلمات لألفكار الغريبة وغير المألوفة وتتفق هذا الدراسة مع دراسة  ،واهتمامهم على حل المشكالت بطرق مبتكرة

ات وتراوحت المتوسط  اإلبداعيوالتي أشارت إلى كوم مهارة األصالة أكثر أهمية وتوافر بين مهارات التفكير  (3009)العصيمي 

( تشجع المعلمة األطفال على طرح األس لة دوم 09(، وحصلت الفقرة )4.29 – 2.94ة على فقرات معيار االصالة بين )الحسابي

( وبدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك في اهتمام 0.790( وبانحراف معياري )4.29تردد، على المرتبة االولى بمتوسط )

( "و   00تلتها الفقرة ) ،ي ة إيجابية غنية لالية من الخجل والتوتر لدى الطفلالمعلمة في غرس الثقة لدى األطفال وتوفيرها ب

( وبدرجة 0.779( وبانحراف معياري )4.20المعلمة التكنولوجيا الحديثة في تقديمها للمحتوى التعليمي" بالمرتبة الثانية بمتوسط )

األفكار الغريبة وغير المألوفة بالمرتبة االليرة بمتوسط حسابي ( تبدي المعلمة اهتماما في تبني 03كبيرة جدا، بينما جاهت الفقرة )

وتعزو الباحثة ذلك إلى وجود عوائق إدراكية لدى المعلمة في تبنيها طريقة  ،( وبدرجة كبيرة0.977( وبانحراف معياري )2.94)

  .غريبة وغير المألوفةح األفكار الالتعزيز والدعم لدى األطفال أثناه طرب المعلمة اهتماموعدم  فكارواحدة لأل
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 نتائج السؤال الثالث: ما دور المعلمة في تنمية المرونة لدى الطفل؟

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلمة في 

 ( يبين ذلك:9والجدول ) ،تنمية المرونة لدى الطفل

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمة في تنمية المرونة لدى الطفل2جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة جدا 745. 4.39 تعطي المعلمة فرص لألطفال إل هار مواهبهم وإبداعاتهم    1 30

 كبيرة 862. 4.14 تحرص المعلمة على رؤية األطفال للمشكلة بزوايا متعددة   6 30

 كبيرة 855. 4.19 .الواحدةتهتم المعلمة بإعطاه حلول متعددة للمشكلة    4 33

 كبيرة 815. 4.18 تساعد األطفال على المرونة في التفكير في حل المشكالت    5 32

 كبيرة جدا 793. 4.24 تتقبل المعلمة المالحظات واالنتقادات الجديدة وتستفيد منها     3 34

 كبيرة جدا 749. 4.29  تتفهم المعلمة آراه األطفال، حتى لو كانت لاط ة    2 30

 كبيرة جدا 649. 4.24 الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية المرونة لدى الطفل  
 

( 4.34الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية المرونة لدى الطفل جاهت بدرجة كبيرة جدا بمتوسط حسابي )( ام 9يبين الجدول )

وإعطاه  ،(، وتعزو الباحثة ذلك في اهتمام المعلمة بإعطاه األطفال حلول متعددة للمشكلة الواحدة0.649وبانحراف معياري )

 – 4.29وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات المرونة بين ) ،تهماألطفال فرصا  متنوعة ومتعددة إل هار مواهبهم وقدرا

( 4.29( تعطي المعلمة فرص لألطفال إل هار مواهبهم وإبداعاتهم بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )30(، وجاهت الفقرة )4.04

استكشاف قدرات الطفل ومواهبع على  ( وبدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام العلمة0.740وبانحراف معياري )

لفقرة تلتها ا ،أيضا  تُوفر المعلمة الوقت الكافي لألطفال في إ هار مواهبهم وابداعاتهم ،والسماح لهذا القدرات والمواهب بالظهور

ة ( وبدرجة كبير0.749( وبانحراف معياري )4.39( تتفهم المعلمة آراه األطفال، حتى لو كانت لاط ة بمتوسط حسابي )30)

(  تحرص المعلمة على رؤية األطفال للمشكلة بزوايا متعددة" بالمرتبة االليرة بمتوسط حسابي 30جدا، بينما جاهت الفقرة )

( وبدرجة كبيرة. وتعزو الباحثة ذلك إلى قلة وعي المعلمة برؤية المشكلة في جميع جوانبها 0.963( وبانحراف معياري )4.04)

 األلرى.لجوانب واالقتصار على جانب واحد دوم ا

 نتائج السؤال الرابع: ما دور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى الطفل؟ 

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلمة في 

 يبين ذلك:( 00والجدول ) ،تنمية الحساسية للمشكالت لدى الطفل
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى الطفل10جدول )

 الفقرات الرتبة م
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 الدرجة

 كبيرة 867. 4.01 تمتلك المعلمة القدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها      4 36

 كبيرة جدا 755. 4.24 تشجع المعلمة الطفل على حل المشكالت بثقة تامة     1 37

 كبيرة 816. 4.09 تحرص المعلمة على رؤية الطفل للمشكلة من زوايا متعددة      3 39

 كبيرة 829. 4.13 لو؟تشجع المعلمة االطفال على التنبؤ ماذا يحدل     2 39

 كبيرة 648. 4.11 المعلمة في الحساسية للمشكالت لدى الطفلالدرجة الكلية لدور   
 

( ام الدرجة الكلية لدور المعلمة في تنمية الحساسية للمشكالت لدى الطفل جاهت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي 00يبين الجدول )

 وتشجيع المعلمة ،بالمشكالت( وتعزو الباحثة ذلك في امتالك المعلمة القدرة على التنبؤ 0.649( وبانحراف معياري )4.00)

(، 4.00 – 4.34وتراوحت المتوسطات الحسابية على فقرات الحساسية للمشكالت بين ) ،األطفال في حل المشكالت بثقة تامة

( وبانحراف 4.34( تشجع المعلمة الطفل على حل المشكالت بثقة تامة بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )37وجاهت الفقرة )

وبدرجة كبيرة جدا، وتعزو الباحثة ذلك في حرص المعلمة على توفير مناخ لألطفال يتسم بالمسؤولية والثقة  (0.700معياري )

(  تمتلك المعلمة القدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها" بالمرتبة االليرة بمتوسط حسابي 36بينما جاهت الفقرة ) ،والدافعية

وتعزو الباحثة ذلك إلى قصور المعلمات مهنيا  واقتصار اهتمام المعلمات  ،بيرة( وبدرجة ك0.967( وبانحراف معياري )4.00)

  .بما سيكوم عليع اآلم دوم االهتمام بالمستقبل

التي طفال ولدى األ اإلبداعيالتفكير مهارات معلمات في تنمية اللدور  ذات الداللة اإلحصائية فروقما النتائج السؤال الخامس: 

 الخبرة، التخصص، الدرجة العلمية؟متغير سنوات ل تُعزى

 : متغير سنوات الخبرةاوالً 

استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي لبيام داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 

 ( يبين ذلك: 00لدى الطفل حسب متغير سنوات الخبرة والجدول ) اإلبداعيمعلمات الطفولة المبكرة في تنمية التفكير 

(: تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 11جدول )

 حسب متغير سنوات الخبرة طفللدى ال اإلبداعي مهارات التفكير في تنمية المعلمات

 مجموع المربعات المصدر المعيار
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 االحصائية

المعيار األول: 

 الطالقة

 006. 2 012. بين المجموعات
.016 

 

.984 

 
 394. 200 78.798 دالل المجموعات

  202 78.811 الكلي
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الثاني: المعيار 

 األصالة

 148. 2 296. بين المجموعات
.380 

 

.684 

 
 389. 200 77.729 دالل المجموعات

  202 78.025 الكلي

 :المعيار الثال 

 المرونة

 263. 2 527. بين المجموعات
.623 

 

.538 

 
 423. 200 84.577 دالل المجموعات

  202 85.103 الكلي

 :المعيار الرابع

 الحساسية للمشكالت

 .277 2 .139 

.328 .721  84.507 200 .423 

 84.784 202  

الدرجة الكلية لدور 

معلمات الطفولة 

المبكرة في تنمية 

مهارات التفكير 

  اإلبداعي

 052. 2 103. بين المجموعات

.159 

 

.853 

 

 326. 200 65.139 دالل المجموعات

 الكلي
65.242 202  

 

 اإلبداعيالتفكير مهارات معلمات في تنمية ال( لدور 0.00( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )00ا هر الجدول )

(. وتعزو الباحثة إلى ام جميع أفراد 0.00لدى الطفل حسب متغير سنوات الخبرة حي  كانت مستوى الداللة لقيمة ف أكبر من )

 .لدى الطفل اإلبداعيالعينة بالتالف سنوات الخبرة لديهم يتفقوم في دور المعلمات في تنمية التفكير 

 : متغير التخصصثانياً 

معلمات لات( لبيام داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور استخدمت الباحثة التبار )    

 ( يبين ذلك: 03لدى الطفل حسب متغير التخصص والجدول ) اإلبداعيالتفكير مهارات في تنمية 

حول دور المعلمات في اختبار ت لبيان داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 12جدول )

 لدى الطفل حسب متغير التخصص. اإلبداعيتنمية مهارات التفكير 

 العدد التخصص المعيار
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 580. 4.11 130 رياض المعيار األول: الطالقة
-.041- 201 .968 

 701. 4.12 73 مبكرة طفولة

الثاني: األصالةالمعيار   596. 4.09 130 رياض 
-.759- 201 .449 

 666. 4.16 73 مبكرة طفولة
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المرونة :المعيار الثال   635. 4.22 130 رياض 

-.402- 201 .688 
 678. 4.26 73 مبكرة طفولة

الحساسية  :المعيار الرابع

 للمشكالت

 626. 4.10 130 رياض
-.441- 201 .659 

 688. 4.14 73 مبكرة طفولة

الدرجة الكلية لدور معلمات 

الطفولة المبكرة في تنمية 

اإلبداعيمهارات التفكير   

 535. 4.13 130 رياض

-.491- 201 .624 
 626. 4.17 73 مبكرة طفولة

 

 اإلبداعيلتفكير مهارات معلمات في تنمية ال( لدور 0.00( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )03أ هر الجدول )

جميع وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام  ،(0.00الداللة لقيمة ت أكبر من ) لدى الطفل حسب متغير التخصص حي  كانت مستوى

( والتي أشارت إلى 3033وتتفق هذا الدراسة مع دراسة عبد القادر ) اإلبداعيالتفكير  العينة بالتالف تخصصاتهم بأهمية أفراد

 .تعزى لمتغير التخصص لدى أفراد العينة عدم وجود فروق

 متغير الدرجة العلمية :ثالثاً 

معلمات في لااستخدمت الباحثة التبار ت لبيام داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور 

 ( يبين ذلك: 02لدى الطفل حسب متغير الدرجة العلمية والجدول ) اإلبداعيالتفكير  مهارات تنمية

حول دور المعلمات في تنمية (: اختبار ت داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 13جدول )

 لدى الطفل حسب متغير الدرجة العلمية. اإلبداعيمهارات التفكير 

 المعيار
الدرجة 

 العلمية
 العدد

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

الحصائيةا  

 628. 581. 4.13 162 بكالوريوس المعيار األول: الطالقة

 

201 

 

.531 

 780. 4.06 41 ماجستير 

الثاني: األصالةالمعيار   1.423 565. 4.15 162 بكالوريوس 

 

201 

 

.156 

 804. 3.99 41 ماجستير 

المرونة :المعيار الثال   1.512 606. 4.27 162 بكالوريوس 

 

201 

 

.132 

 792. 4.10 41 ماجستير 

الحساسية  :المعيار الرابع

 للمشكالت

 349. 626. 4.13 162 بكالوريوس

 

201 

 

.727 

 737. 4.09 41 ماجستير 

 235. 201 1.192 521. 4.17 162 بكالوريوس
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الدرجة الكلية لدور معلمات 

الطفولة المبكرة في تنمية 

اإلبداعيمهارات التفكير   

 ماجستير

41 4.05 .727 

 

 اإلبداعيالتفكير مهارات معلمات في تنمية ال( لدور 0.00( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )02 هر الجدول )أ

وتعزو الباحثة ذلك باهتمام جميع  (،0.00لدى الطفل حسب متغير الدرجة العلمية حي  كانت مستوى الداللة لقيمة ت أكبر من )

 .لدى الطفل اإلبداعيأفراد العينة بالتالف درجتهم العلمية بالتفكير 

 التوصيات والدراسات المقترحة . 5

تطبيقها، ثمه يلي ذلك اقتراح لبعض الدراسةةات المسةةتقبلية، التي تُكمل يٌقدم هذا الفصةةل مجموعة من التوصةةيات التي يمكن 

 إليع من نتائج، وفيما يلي عرض هذا الجوانب بالتفصيل:ما تمه التوصل 

 توصيات الدراسة. 1.5

 بالتالي:  الباح  الدِّراسة يُوصى في إليها التوصل تمه  التي والنتائج المعطيات ضوه في

  التعليم.في عملية  اإلبداعيالطفولة المبكرة لتو ي  التفكير  اتتوجيع معلم -0

 المبكرة.كهدف أساسي في مرحلة الطفولة  اإلبداعيعلى وزارة التعليم تضمين التفكير  -3

  الطفل.لدى  اإلبداعيإقامة دورات لمعلمات الطفولة المبكرة في كيفية تنمية التفكير  -2

  المبكرة.في مرحلة الطفولة  اإلبداعيجوانب التفكير  تضمينأهمية  -4

  المنزل.لدى الطفل في  اإلبداعيفي كيفية تنمية التفكير  موراأل هإقامة دورات ألوليا -0

 .لدى الطفل اإلبداعيليل المعلم نماذج دروس معدة بشكل جيد تعمل على تنمية التفكير تضمين د -6

لدى  إلبداعياتناولت أهمية التفكير بنتائج األبحال والدراسات التي الطفولة المبكرة تبصةير القائمين على وضع مناهج  -7

 .لالستفادة منها في عملية التطوير للمناهج الطفل؛

  الدراسية.في المقررات  اإلبداعيدمج مهارات التفكير  -9

 .االزمة في العملية التعليمية لدى معلمات الطفولة المبكرة اإلبداعيقياس مهارات التفكير  -9

 

 :مقترحات لدراسات مستقبلية. 2.5

ل إليع من نتائج، تمه التوصل إلى عدد من النقاط البحثية التي تقترح م التوفي ضوه ما ت  هي كما يلي:و تقديمها،الباحثة صِّ

 .دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل تعليمية مختلفة؛ وذلك للعمل على إغناه األدب التربوي في هذا المجال -0

 .فولة المبكرةفي مرحلة الط اإلبداعيوضع مقررات لاصة لتنمية التفكير  -3

 لدى الطفل وفق متغيرات ألرى اإلبداعيإجراه بحول ودراسات حول دور معلمات الطفولة المبكرة في تنمية التفكير  -2

 الدلل(مستوى  المهني،التطوير  الو يفي،الرضا )

 إجراه بحول ودراسات مماثلة للدراسة الحالية مع عينات ألرى أكبر حجما  في محافظة األحساه.  -4
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 المراجع. 1

  :المراجع العربية. 1.1

 ، بيروت، دار صادر.لسام العرب(. 0400. )كرمابن منظور، محمد م -

. اإلبداع: مفهومع، معاييرا، مكوناتع، نظرياتع، لصائصع، مراحلع، قياسع( 3003جروام، فتحي عبد الرحمن ) -

 عمام، دار الفكر 

 . العين. دار الكتاب الجامعي. األطفالمدلل إلى رياض (. 0420بد العزيز )عالجمال، رانيا  -

 الرياض. مكتبة الشقري  تعليم التفكير.(. 3000الحارثي، إبراهيم أحمد ) -

ممارسة معلمات العلوم في المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة لطرق تنمية مهارات ( 3009أمل بنت عوض ) الحجيلي، -

. رسالة ماجستير منشورة، جامعة طيبة اإلبداعيالتفكير 

??&&url=_https://drive.google.com/a/mhchttps://www.mhceg.com/2000/03/redirect.html

 -eg.com/file/d/0BzPBton

aG9wWjhKb3U0ZFJNRTA/view?usp=sharing_eidl&ts=586bc8fe  2023-تم استخراجها تاريخ

1-6 

 اإلبداعي(. دور معلمات رياض األطفال في تنمية التفكير 3002شريخ، شاهر ذيب. ) الحوامدة، مصطفى محمود وأبو -

 .07( 3) الثال  عشر اإلنسانية المجلدمجلة الزرقاه للبحول والدراسات  ل.لدى األطفا

 . مكتبة الملك فهد الوطنية اإلبداعي(. لمحات عامة في التفكير 3003) الحيزام، عبد َّللا بن ابراهيم. -

نظر معلمي العلوم.  من وجهة االبتدائيةبالمرحلة  اإلبداعي(. واقع مهارات التفكير 3030) ليايا، ياسر محمد أحمد. -

 .20( 09) 4المجلة العربية للعلوم التربوية المجلد 

 : دار المعرفة الجامعية.اإلسكندرية، قاموس الخدمة االجتماعية (.3000ري، أحمد شفيق. )كالس -

لدى الطلبة في المدارس الحكومية  اإلبداعيدور المعلم في تنمية التفكير  (.3002) الشهاب، قيل بن حمد بن علوي. -

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطام من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في سلطنة عمام

 قابوس، مسقط.

 جامعة الملك فيصل. .مقدمة في اإلبداع(. 3000الصباطي، إبراهيم سالم. ) -

وعالقتع بأنماط االتصال لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلبداعي( مهارات التفكير 3004صالحة، امل زهير. ) -

 . جامعة النجاحمنشورة(ماجستير  )رسالةمحافظة شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

 دار الزهراه. (.4. )طالمدلل إلى البح  في العلوم السلوكية (.300٦) العساف، صالح حمد. -

- https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Amal%20Sawalha_0.pdf 

ة. لدى أطفال الروض اإلبداعي(. أثر بي ة األركام التعليمية في تنمية التفكير 300٣) ، هناه.والفلفلي، زهرية عبد الحق -

 .39(، 0)39 مجلة جامعة األبحال للعلوم اإلنسانية
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لدى عينة من تلميذات  اإلبداعي( الخيال العلمي وعالقتع بمهارات التفكير 3009)قبالم. بدر عبد َّللا  العصيمي، - 

 .36( 004) 0مجلة كلية التربية ببنها مكة المكرمة.  االبتدائي بمدارسالص  السادس 

 (. أثر التالف نمط التغذية الراجعة في األلعاب التعليمية اإللكترونية على تنمية3009هالل أحمد علي ) ،القباطي -

 (23) 9المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية لدى أطفال الروضة بالجمهورية اليمنية.  اإلبداعيالتفكير 

 (3030الطفولة المبكرة. ) ،وزارة التعليم -

https://moe.gov.sa/ar/education/generaleducation/Pages/Kindergarten.aspx  تم استخراجها

 6-1-2023تاريخ 

 

 :المراجع األجنبية .2.1

Cincinnati. Ohaio: South Western Publishing Co - 

 Craft, A & Leibling M (2001); Creativity in Education British Library Cataloguin. – 

Connell. D. I. (2009). The global aspects of brain – based learning New York: Scholastic. – 

- Dewett, F. (2003). Understanding the Relationship between Information Technology and 

Creativity, Research Journal, V.15 N.2&3.PP.167. 

- Evan, S,J. (1999). Creative thinking in the Decision Management sciences. 

- Teachers Do Research-Based Strategies Corwin Classroom Teacher.     
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