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رهًٛز نذٖ  االثزكبس٘ انزفكٛش رًُٛخ فٙ ٔدٔسْب انزعهًٛٛخ األنعبة

 انًعهًٍٛ َظش ٔجٓخ يٍ يشحهخ انزعهٛى االسبسٙ
 

حًٛذح انزٓبيٙ اَذش
*

َجٛهخ ثهعٛذ ششرٛم                             
*
  

*
 كلية اآلداب -جامعة مصراتة

 

 يهخض انذساسخ

رهًٛز يشحهخ  نذٖ االثزكبس٘ رًُٛخ انزفكٛش فٙ انزعهًٛٛخ األنعبة بًْخيس يذٖ عهٗ انزعشف إنٗ رٓذف ْزِ انذساسخ

 :اٜرٙ انسؤال فٙ يشكهخ انذساسخ انزعهٛى االسبسٙ، ٔرحذد

رهًٛز انظف االٔل ثًشحهخ انزعهٛى االسبسٙ  نذٖ االثزكبس٘ انزفكٛش رًُٛخ فٙ انزعهًٛٛخ األنعبة يسبًْخ يذٖ يب     

 ؟  يظشارخيٍ ٔجّٓ َظش انًعهًٍٛ ثًذُٚخ 

يعهى  (200)  يٍ انذساسخ عُٛخ ٔرحذدد انذساسخ انحبنٛخ، نطجٛعخ نًالئًزّ انٕطفٙ انًُٓج اسزخذيذ انذساسخ كًب

 فمشح، (54) فمشارٓب عذد ثهغ ٔلذ نٓب كأداح االسزجبَخ اسزخذيذ انذساسخ ،كًب عشٕائٛخ ثظٕسح رى اخزٛبسْى ٔيعهًخ

انخجشح ٔالخزظبص، ٔحسبة  رٔ٘ يٍ انًحكًٍٛ يٍ يجًٕعخ هٗع ثعشضٓب االسزجبَخ طذق يٍ رى انزحمك ٔلذ

ٔنهٕطٕل إنٗ   %(28.08يعبيم انثجبد ثبسزخذاو يعبيم أنفب كشٔ َجبخ، حٛث ثهغ يعبيم انثجبد انكهٙ نألداح )

 .انًعٛبس٘ ٔاالَحشاف ٔانٕسط انًشجح انًئٕ٘ انٕصٌ :انزبنٛخ اإلحظبئٛخ انٕسبئم انُزبئج اسزخذيذ انجبحثخ

 شد َزبئج انذساسخ يب ٚأرٙ: ٔلذ أظٓ

 نذٖ انًعشفٛخ انمذسح رًُٙ(ْٔٙ فمشح أعهٙ رحظهذ إر عبنٛخ ثُسجخ يزحممخ األداح جبءد فمشاد اٌ يعظى -

 ْبيب دٔسا األنعبة انزعهًٛٛخ رهعت أٌ عهٗ ٚذل ْٔزا ،( 61.5 ) يئٕ٘ ٔٔصٌ ( 2.90)  يشجح ٔسط عهٗ )انزاليٛز

 يٍ َٕعب ٔرخهك انزشكٛض ٔاالَزجبِ، عهٗ ٔانمذسح نذٚٓى، االدسان يٛز، ٔرٕس نذ٘ انزال انًعشفٛخ انمذسح رًُٛخ فٙ

 يفٕٓو انزعب8ٌٔ رغشط أَٓب كًب انشٔحٙ ٔانٕجذاَٙ، انزجذٚذ

 ٔٔصٌ (1.33)  يشجح ٔسط عهٗ)إثذاعٛخ ثطشق انًشكالد حم عهٗ انمذسح رًُٙ( ْٔٙ فمشح ألم رحظهذ -

بة انزعهًٛٛخ فٙ ثعض االحٛبٌ ال َزًكٍ يٍ خالنٓب يٍ رطٕٚش لذساد جبءد اسزجبثبد انعُٛخ اٌ االنع (5.39يئٕ٘)

انزهًٛز إنٗ اٌ َظم ثّ إنٗ ايكبَٛبد عبنٛخ جذاً حزٗ ٚزًكٍ يٍ انزغهت عهٗ انًشكالد انًعشفٛخ انًخزهفخ ثطشٚمخ 

 اثذاعٛخ8

خ اال آَب رعذ غٛش يزٕفشح كًب رٕطهذ انذساسخ إنٗ اٌ سغى أًْٛخ االنعبة انزعهًٛٛخ ضًٍ انجٛئخ انزعهًٛٛخ انظفٛ -

فٙ يعظى انًذاسط ٔانفظٕل انذساسٛخ ، ٔعذو اعزًبد انًعهًٍٛ عهٛٓب سغى رأكٛذْى عهٗ اًْٛزٓب ٔدٔسْب فٙ رًُٛخ 

 انعًهٛخ انزعهًٛٛخ 8

Summary of the study 

(Educational games and their role in the development of innovative thinking of the 

basic education pupil from the perspective of teachers) 

This study aims to identify the extent of the contribution of educational games in 

the development of innovative thinking among the pupils of basic education, and 

identifies the problem of study in the following question: 

What is the contribution of educational games to the development of innovative 

thinking for the first grade pupil of basic education from the point of view of 

teachers in Misrata? 

The study also used the descriptive approach to suit the nature of the current study. 

The sample of the study was determined from (200) randomly selected teachers. 

The study also used the questionnaire as a tool. Experienced and for the 

competence, and calculation of the coefficient of stability using the coefficient 

Alvakronbach, where the coefficient of total stability of the tool (0.82%). To reach 

the results, the researcher used the following statistical methods: percentage weight, 

weighted mean and standard deviation8 

The results of the study showed the following: 

- Most of the paragraphs of the tool came with a high percentage as the highest 

paragraph obtained 

(Develop students' cognitive ability) on a weighted mean (2.90) and a percentage 

weight(5.86 ،)This shows that educational games play 

 an important role in the development of cognitive ability of students, and 

expand their cognition, and the ability to focus and attention, and create a kind of 
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spiritual and emotional renewal, it also instills the concept of cooperation8 

- The least paragraph (which develops the ability to solve problems in creative 

ways) obtained a weighted medium (1.33) and weight percentage (5.39). So that he 

can overcome various cognitive problems in a creative way8 

- The study also found that despite the importance of educational games within the 

classroom educational environment, but they are not available in most schools and 

classrooms, and the lack of dependence of teachers despite their emphasis on the 

importance and role in the development of the educational process8  
 

 المقدمة 

 والمرح، والتسلٌة، على المتعة، الحصول بهدؾ الطفل ٌمارسها التً السلوكٌة األنماط أحد اللعب ٌعتبر
شخصٌته بجوانها  وتطوٌر إنماء على فهو ٌعمل االجتماعٌة، والمهارات والمعلومات المعارؾ، واكتساب

 الخاص عالمهم وٌشكل األطفال، حٌاة فً التعبٌر أرقى وسائل ٌمثل اللعب أن   ٌرون النفس علماءفالمختلفة 

 االطفال أن   والسٌما المعرفً، النمو فٌها بما النمو، جوانب جمٌع تنمٌة إلى خبرات تؤدي من فٌه ما بكل

 ( 146،ص2010الالمحدود.)أحمد، والتفكٌر واالبتكار، التخٌل على القدرة لهم

 المعرفة هذه كانت سواء على المعرفة الحصول فً وسٌلتهم ٌعد اذ المتكامل النمو على اللعب ٌساعدهمف 
 تفكٌر بناء فًتظهر من خالل مساعدتهم   اللعب أهمٌة، ففٌها ٌعٌش التً ببٌئته أو الخارجً بالعالم متعلقة
التخٌل  كمهارات لدٌهم والمهارات العقلٌة العلٌا العملٌات من الكثٌر ونمو وتنمٌة عقولهم االطفال

 .والتجرٌب مقارنةوال واالبتكار والمالحظة

 ٌمكنها كما المجردة، تجسد المفاهٌم أنْ  ٌمكنها التً التعلٌمٌة الوسائل أهم من التعلٌمٌة تعد فأن األلعاب الذ

اال   نِشطا   المتعلم تجعل أنْ   ذلك أجل ومن والمفاهٌم، الحقائق تكسبةالتعلم والتعلٌم، و عملٌة أثناء وَفع 
 السمعٌة، األلعاب فظهرت الصناعً، المجال فً الذي حدث التقدم مع ةالتعلٌمٌة والتربوٌ األلعاب تنوعت

على  المدارس تسابقت علٌة ، الجماعٌة و الفردٌة واأللعاب الثابتة، والمتحركة، واأللعاب والبصرٌة،

 وتوظٌفها ، لهذه األلعاب امتالكها وجهة من له ٌُنظر بٌنها التماٌز وأصبح األلعاب، مثل هذه امتالك

التربوٌة، بما ٌتالءم مع المرحلة العمرٌة للتلمٌذ فتعدد انماط واشكاال   لألهداؾ تحقٌقها تمكنها منودرجة 

 التالمٌذ، وانواع االلعاب من حركٌة تعلٌمة وتركٌبٌة وتمثٌلٌة تجعل لها دورا  هاما  فً تشكٌل شخصٌة

 (10،ص9113م.  )محمد،قدراته تنمٌةو

 المتمٌز الشخصً وأسلوبه الفرد األساسٌة شخصٌة معالم أن   صٌةالشخ مجال فً النظرٌات بعض تؤكد إذ
 مرحلة العمر وهً من األولى السنوات فً معظمها تكوٌن ٌتم ، السوي وتكٌفه حٌاته، مستقبل فً

 وتمتد حتى المرحل التعلٌمٌة االولً، والتً ٌعدها الكثٌرٌن امتدادا  لتلك المرحلة التً  )الطفولة المبكرة(

 بشكل اإلنسان لبناء والتكوٌن مرحلة األساس ألن ها اإلنسان، حٌاة فً العمر مراحل وأخطر أهم من تعتبر

 تحقٌقه ٌمكن ال العلمً التقدم أن حٌث االنسانً للنشاط الراقٌة االشكال أحد ٌعد وبما ان االبتكار سلٌم،
 أن ٌتوفر ٌمكن بما مرهون   هاوتقدم االنسانٌة تطور أن كما االنسان عند االبتكارٌة للقدرات بدون تطوٌر

 خللها من التً تستطٌع واالسهامات االبتكارات من مزٌدا تقدٌم من دوما تمكنها ابتكارٌة قدرات من لها
  .                 ٌوم بعد ٌوما ومتفاقمة ملحة مشكالت من ٌعترضها ما مواجهة

 (21،ص9110)مصطفً،

فً  االولٌة المراحل واالدراك االحساس ٌشكل بٌنما , عقلًال النشاط مراتب أعلى ٌعد التفكٌروعلٌة فان 

 الذهنٌة التً والصور والمدركات لإلحساسات منظما نشاطا النهاٌة فً تضمن التً المعرفٌة العملٌات
 فً الذي ٌتشكل االبتكار هذا االبتكار على الفرد قدرة علٌه تقوم الذي االساس مراحلها آخر فً تصبح
 مثل العلمٌة واالبحاث الدارسات أكدت ،وقد ابتكاري سلوك أو عملٌات أو إنتاج ،متعددة صور النهاٌة

 فً بدرجات متفاوتة ولكن االبتكارٌة القدرة من بنوع ٌتمتعون االفراد جمٌع أن (0332سكوب ) دراسة
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 موالمه المٌادٌن والمجاالت كافة وفً االعمار مختلؾ فً تظهر القدرات هذه أن كما والنوعٌة المستوى

 أن (0393) فورد جٌل كما وٌؤكد .لتنمٌتها المناسبة البٌئة وتوفٌر وتدعٌمها القدرات هذه استثمار هو

 لالبتكار التنمٌة ترشٌد أسالٌب على ٌساعد أن شأنه من حول تنمٌة القدرات االبتكارٌة دراسات إجراء
 الحٌاة من المبكرة المراحل فً االبتكاري السلوك لتنمٌة والتشجٌع الرعاٌة توفر أجل من وتوجٌه أنظارنا

 (9،ص9111) ؼالب ،.                                            

 والمسموعة، البصرٌة، التعلٌمٌة والوسائل من الخدمات الكثٌر تقدٌم على المتقدمة البلدان عملت ألذا

 فً النفس وعلماء المربٌن اهمس كما التعلٌمٌة، مؤسساتها للتالمٌذ فً المراحل المختلفة  داخل والملموسة
 ومناشط مواد من ٌالئمه وبٌان ما تلك المرحلة، ومٌوله فً الطفل حاجات على الضوء بإلقاء تلك البلدان

 متنوعة. وترفٌهٌة وبدنٌة، واجتماعٌة، وخبرات ثقافٌة،

.com) www.Bitstream(       

من اولٌاء  الكبار نحن علٌنا اإلبداع واالبتكار وما على لقدرةا لدٌهم هؤالء التالمٌذ تكون أن   فهم ٌرون

وابتكارٌة من خالل التفكٌر بطرٌقة  على وتعوٌدهم وتحفٌزهم امور ومعلمٌن بالمدارس سوى تشجعٌهم

 األفكار تولٌد مدى قدرتهم على فً متمثل االبتكاري التفكٌر االلعاب واالستراتٌجٌات الحدٌثة لالن
ٌتعرضون لها خالل تعلمهم  قد التً الجدٌدة للمشكالت الحلول إٌجاد وعلى ألوفة،م والؽٌر الجدٌدة

 ( 152 ص ، مرجع سابق )أحمد، .ابداعً  بأسلوب

 :الدراسة وتساؤالتها مشكلة5.5

ضرورة، واهمٌة وجود  على تؤكد العلمٌة التً الدراسات من العدٌد توصٌات الدراسة من مشكلة تنبثق

 مرحلة فً التالمٌذ لدى التفكٌر االبتكاري نمط بتطوٌر عالقتها ومدى ،لتربوٌة وا األلعاب التعلٌمٌة
وعلٌة قامت الباحثة بدراسة استطالعٌة تضم عدد من االسئلة المفتوحة للمعلمٌن بمرحلة التعلٌم  مبكرة،

بمرحلة االساسً بمدٌنة مصراتة منها ، ما االلعاب التعلٌمٌة التى ٌتم استخدامها بمؤسسات التعلٌمٌة 

التعلٌم االساسً ، والتً جاء نتائجها متباٌنة فمنهم من اكد على استخدام االلعاب ومنهم من رائ  بان 

هناك بعض قصور فً استخدام االنشطة الخاصة باستخدام االلعاب التعلٌمٌة بالمؤسسات التعلٌمٌة بهذه 

على تنمٌة قدرات التلمٌذ  المرحلة مما ٌؤثر سلبا على مدى كفاءة وعطاء المعلمٌن والتً تنعكس

 السؤال الدراسة فً مشكلة تحدٌد ٌتم سبق ما خالل والوصول بها إلى مرحلة االبداع واالبتكار، ومن

 :التالً

تلمٌذ الصؾ االول مرحلة التعلٌم  لدى االبتكاري التفكٌر تنمٌة فً التعلٌمٌة األلعاب ما مدى مساهمة .س

 مصراتة ؟ المعلمٌن بمدٌنة نظر وجهة االساسً من

 :إلى الدراسة الحالٌة تهدف  :الدراسة أهداف1.2 

 لدى االبتكاري التفكٌر تنمٌة فً ودورها التعلٌمٌة األلعاب على التعرؾ   -

 تلمٌذ الصؾ االول بمرحلة التعلٌم االساسً بمدٌنة مصراتة.

 الدراسة :  أهمٌة5.1

o والمهتمٌن بشأن التربوي إلى ضرورة العدٌد من التربوٌٌن  لنداءات ستجابةاال الدراسة فً تسهم

االهتمام بمرحلة التعلٌم االساسً وطرق تعلٌمهم وتعلمهم بأحدث االسالٌب واالدوات والوسائل التى 

تتالءم مع طبٌعة المرحلة وتنمً التفكٌر وتوسع االفق لدٌهم بحٌث ٌتم التعلٌم بعٌدا عن الحشو بل 

 توظٌؾ المعلومات بشكل جٌد. 
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o الهام الذي تؤدٌه األلعاب التعلٌمٌة فً تنمٌة التفكٌر بطرٌقة ابداعٌة وابتكارٌة لدى  التعرٌؾ بالدور

 مٌذ والذي ٌفٌدهم فً مرحلة تعلٌمٌة متقدمة .التال

 الدراسة حدود 0.5

 بمدٌنة ذات الرمال(منطقة مدارس مرحلة التعلٌم االساسً ) فً الدراسة اجراء تم  :المكانٌة الحدود- 

 .مصراتة

 .م 2019 الدراسً الفصل م اجراء الدراسة فًت  :زمانٌةال الحدود -

 معلمٌن الصؾ االول بمرحلة التعلٌم االساسً بمدٌنة فً الدراسة الحالٌة عٌنة تمثلت :البشرٌة الحدود -

 .مصراته

 :الدراسة مصطلحات 5.3

o التعلٌمٌة  األلعاب: 

 تعلٌمٌة، كوسٌلة ٌمكن استخدامها ممتع، مشوق بأسلوب العقلٌة القدرات تنشٌط" بأنها الهوٌدي عرفها

 والتنمٌة بشكل سلٌم." التفكٌر العقل على ثتح األلعاب ألنها هذه مثل استخدام على التالمٌذ تشجٌع وٌمكن

   (27ص م، 2007 الهوٌدي،(                                                         

ى توجد فً بٌئة اصطناعٌة تحكمها مجموعة من القوانٌن كما عرفت بانها " تلك االلعاب التعلٌمٌة الت -

والقواعد الفاعلة وذلك من خالل اتباع خطوات معٌنة ؼٌر كفؤة ولكنها مسلٌة ، والهدؾ من ذلك جعل 

المشاركٌن فً اللعبة ٌقومون بممارسة التفكٌر بأنواعه المختلفة ، والتشجٌع فً العمل والصبر فً 

ذا بالتالً ٌؤدي إلى تعلم فعال ٌساعد فً اتخاذ القرار بسرعة واكتشاؾ ضوء القوانٌن الموصوفة ، وه

 ( 9،ص9111)عامر،                            نتائج ذلك" .

 جهودا ، فٌها وٌبذلوا   التالمٌذ، ٌؤدٌها التً األنشطة هً : اإلجرائً التعرٌف  

 النمو حٌث تحقق الدرس بموضوع قةعال وعلى لدٌهم سلفا ، موضحة   تكون معٌنة قوانٌن خالل وذلك من
 والوصول والجسدٌة واللؽوٌة المعرفٌة مهاراته وقدراته تطور على التلمٌذ مساعدة على وتعمل المعرفً

 .خاللها وبما ٌتالءم مع اهداؾ الدرس العامة والخاصة  من التعلٌمٌة األهداؾ تحقٌق إلى

o االبتكاري التفكٌر: 

ٌصبح فٌها الفرد حساسا  للتعرؾ على المشكالت واوجه النقص  ٌعرؾ بانة " العملٌة التى      

 وتحدٌد وفجوات المعرفة والمبادئ الناقصة وعدم االنسجام

الصعوبات التى تدفعه للبحث عن الحلول ، وٌقوم بتخمٌنات وٌصوغ فروضا  عن النقائض وٌختبر هذه 

 (5،ص 9112)العامري ،  . الفروض وٌعٌد اختبارها او ٌعدل ثم ٌقدم نتائجه فً اخر األمر "

كما انه " جهد ذهنً إلنتاج جدٌد نسبٌا  وبأسلوب ٌجمع ما ٌتصؾ به الفرد من تمٌز من ناحٌة   

 (01،ص9103) طافش،  وبٌن المواد واألحداث والظروؾ المرتبطة بحٌاته من ناحٌة أخري" 

وهى "القدرة على اإلنتاج المتمٌز بأكبر قدر من الطالقة الفكرٌة والمرونة التلقائٌة واألصالة ، 

 (09،ص9110)عبد الفتاح ،بالتداعٌات البعٌدة وذلك كاستجابة للمشكلة او موقؾ ممٌز" 

 التعلٌمٌة األلعاب طرٌق استخدام عن مٌذالتال قبل من جدٌدة أشٌاء ابتكار على " بانه القدرة ا  ٌعرف إجرائٌ

 .بتكارالا على إلى عملٌة التعلم بشكل جٌد وابداعً وتساعدهم مالتى توصله
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ابقة : الدراسات 5.4  السَّ

 ( :0225دراسة فالته )  -

لعاب التعلٌمٌة على تنمٌة المعرفة فً المرحلة تهدؾ الدراسة إلى استعادة كفاءة استخدام األ      

االبتدائٌة فً المستوٌات الثالثة األولى من تصنٌؾ بلوم )تذكر، فهم،تطبٌق( ومقارنها بالطرٌقة 

لتحقٌق هدؾ الدراسة استخدم مجموعة من األلعاب التعلٌمٌة التً تناسب موضوعات الدرس والتقلٌدٌة. 

إلنجاز، وبعد ذلك طبقت دراسة شبه تجرٌبٌة لمجموعتٌن وكانت ثم قدمت العرض بناء  على اختبار ا

( تلمٌذ فً المرحلة االبتدائٌة فً الفصل الدراسً األول موزع على مجموعتٌن ، المجموعة ٢٤العٌنة )

( ٤٢المواضٌع المختارة وفقا للطرٌقة التقلٌدٌة، المجموعة التجرٌبٌة )س ( التً تدر٤٢الضابطة )

 باستخدام األلعاب التعلٌمٌة. بعد االختبار كانت النتائج التى تمدراسة نفس المواضٌع 

باستخدام الوسائل االحصائٌة ، النسبة المئوٌة ، االنحرافات المعٌارٌة ،  الحصول علٌها ومعالجتها 

الختبار صحة الفرضٌات التً تم تقرٌبها. لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائٌة  ANCOVAاختبار 

ً فً السٌطرة على المجموعات التجرٌبٌة على مستوٌات أوال: تذكٌر، ثانٌا : الفهم ، بٌن عالمات تعن

ا: جمٌع المستوٌات السابق ا: التطبٌق ، رابع  كما أن مجموعة التجرٌبٌة تقدمت أكثر من المجموعة  ة،ثالث 

استخدام ه و توكد الدراسة على اهمٌة الضابطة فً عالمات التمٌٌز فً الكل مستوٌات المطلوب قٌاس

                                                                                    .االلعاب التعلٌمٌة لتنمٌة التفكٌر االبداعً لى التالمٌذ   

 ( :0225دراسة خضر) -

 راتمها تنمٌة ومنها االلعاب التعلٌمٌة فً العلمٌة األنشطة بعض أثر تعرؾ على  إلى الدراسة هدفت
 مكونة دمشق، مدٌنة فً االطفال من عٌنة تخٌل لدى أصالة، وفق طالقة، االبتكاري واإلبداعً التفكٌر

 الباحثة وأعدت 20  مجموعة  كل فً وتجرٌبٌة ضابطة مجموعتٌن على عشوائٌا   وزعت و طفال 40 من

 التفكٌر اختبار متواستخد البٌانات، جمعت التجرٌبٌة، ثم المجموعة على طبقته علمٌة أنشطة برنامج

 النتائج إلى الدراسة ، وتوصلتspssحزمة  باستخدام إحصائٌا والحركات، وحللت باألفعال اإلبداعً

 -اآلتٌة:

 من كل درجات أطفال متوسط بٌن %5 داللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذي فرق وجود عدم -

 .القبلً القٌاسفً  اإلبداعً التفكٌر اختبار على والتجرٌبٌة الضابطة المجموعتٌن

 المجموعتٌن من أطفال كل درجات متوسط بٌن %5 داللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذي فرق وجود -

 الفرق وكان البعدي القٌاس فً باألفعال والحركات اإلبداعً التفكٌر اختبار على والتجرٌبٌة الضابطة

 .التجرٌبٌة المجموعة لصالح

 ( :0225دراسة غالب ) -

إلى التعرؾ على تأثٌر برنامج اللعب على تنمٌة التفكٌر االبتكاري لدى االطفال  ٌهدؾ هذا البحث

بمدٌنة تعز وعلى الفروق فً التفكٌر االبتكاري تبعا  لمتؽٌر الجنس وعالقة التفكٌر االبتكاري 

بمتؽٌرات)المستوى االجتماعً، االقتصادي ،الثقافً( لألسرة ٌقتصر البحث على األطفال المسجلٌن فً 

م ولتحقٌق الهدؾ األول قام 9111سنوات للعام الدراسً 1-3مدارس الحكومٌة من الفئة العمرٌةال

( لعٌنتٌن مستقلتٌن للكشؾ عن داللة الفروق بٌن متوسطات درجات t.testالباحث باستخدام اختبار )

د فروق المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التفكٌر االبتكاري، وقد دلت نتائج البحث على أنه توج

ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات درجات المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً التفكٌر االبتكاري 

لصالح المجموعة التجرٌبٌة بعد تطبٌق برنامج اللعب، وهذا ٌشٌر إلى فعالٌة برنامج اللعب على تنمٌة 

 التفكٌر االبتكاري.
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ئً للكشؾ عن داللة الفروق بٌن الذكور واإلناث فً كما قام الباحث باستخدام اختبار تحلٌل التباٌن الثنا

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً التفاعل بٌن المجموعة على نتائج الالتفكٌر االبتكاري، ودلت 

 والجنس فً التفكٌر االبتكاري. 

 ،ألسرةوللتعرؾ على عالقة التفكٌر االبتكاري بمتؽٌرات المستوى االجتماعً واالقتصادي والثقافً ل

قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بٌرسون للكشؾ عن العالقة بٌن متؽٌر التفكٌر االبتكاري ومتؽٌرات 

نتائج على أنه ال توجد عالقة ذات داللة الالمستوى االجتماعً واالقتصادي والثقافً لألسرة ، ودلت 

واالقتصادي والثقافً لألسرة أن إحصائٌة بٌن متؽٌر التفكٌر االبتكاري ومتؽٌرات المستوى االجتماعً 

قٌمة داللة االرتباط بٌن متؽٌر التفكٌر االبتكاري، ومتؽٌر مهنة األب ودخل األسرة شهرٌا  والمؤثرات 

 .( 1.13االقتصادٌة وهً ؼٌر دالة إحصائٌا  عند مستوى )

 :(0226دراسة العامري ) -

 من لدى االطفال وتكونت العٌنة بتكارياال التفكٌرقدرات  على تأثٌر االلعاب تحدٌد الى البحث ٌهدؾ

اطفال عشوائٌا  لٌشكلو المجموعة التجرٌبٌة تتراوح  3وقد تم اختٌار  . عشوائٌا اختٌارها طفال تمالا

اطفال اخرٌن ٌشكلون المجموعة الضابطة ، وقامت الباحثة بتطبٌق  3سنوات  و 9 – 3اعمارهم من 

 نتائج اهمها :مقٌاس تورانس باستخدام الصور وتوصلت إلى 

 وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الدرجة الكلٌة لقدرات التفكٌر االبتكاري

) الطالقة المرونة االصالة ( وبٌن المجموعة التجرٌبٌة والضابطة، وهذ ٌؤكد ان االلعاب كان له دوراُ  

تحقٌق التؽٌرات كما اكد البحث بانة ٌتوجب على المعلمٌن ان ٌنقلون الخبرات والمهارات ل،فاعال  

المرؼوبة لدى المتعلمٌن ، وزٌادة دافعٌهم من خالل استخدام وسائل تعلٌمٌة وااللعاب المشوقة التى تثٌر 

 اهتماماتهم ورؼبتهم فً التعلم . 

 (  :0254دراسة زكري , نوار)   -

 متكونة عٌنة لدى االبتكاري التفكٌر تطوٌر فً ٌساهم اللعب نشاط كان إذا ما معرفة إلى الدراسة تهدؾ

 بعض المتؽٌرات باختالؾ تختلؾ المساهمة هذه كانت إذا ما ومعرفة بالجزائر، ورقلة بمدٌنة طفال85 من

 باستخدام الوصفً المنهج الدراسة لألسرة، واستخدمت االقتصادي المستوى و الجنس فً والمتمثلة
 وذلك لألجابة على التساؤل التالً:اإلبداع،  لقٌاس سمة جلز اختبار

 نوع النشاط مساهمة تختلؾ وهل األطفال، لدى االبتكاري التفكٌر تطوٌر فً االلعاب نشاط ٌساهم هل 

 تطوٌر فً االلعاب نشاط مساهمة تختلؾ وهل ؟الجنس  باختالؾ االبتكاري التفكٌر تطوٌر فً
 ؟المستوى االقتصادي  باختالؾ األطفال لدى االبتكاري التفكٌر

 مدٌنة من اختٌارهم تم طفال ( 85 ) من الدراسة عٌنة وتكونت التحلٌلً، ًالوصف المنهج الدراسة اتبعت

 بالطرٌقة اختٌارهم تم سنوات 6 و 5 بٌن سنهم تراوح ذكر 38 و أنثى 47 من تكونت حٌث ورقلة

 االقتصادي المستوى بالجنس، المتعلقة الوسٌطٌة الدراسة متؽٌرات االعتبار بعٌن األخذ مع ,القصدٌة

 الذكور بٌن ( 0.05 ) مستوى عند داللة إحصائٌة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج لتلألسرة، وتوص

 حسب التفكٌر االبتكاري فً إحصائٌا دالة فروق وجود كما توصلت إلى ، االبتكاري التفكٌر فً واإلناث

االبتكار  تنمٌة فً إٌجابً تأثٌر له لألسرة كان االقتصادي المستوى أي أن ، لألسرة االقتصادي المستوى

 .واالبداع عند األطفال
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 :الدراسات السابقة من االستفادة -

 استفادة الدراسة الحالٌة من الدراسات السابقة فً أمور عدة ومنها:

، كٌفٌة بناء أداة الدراسةوإثراء اإلطار النظري مشكلتها ،وكٌفٌة تحدٌد ،وكٌفٌة تحدٌد أهداؾ الدراسة

 .المساعدة فً تحلٌل النتائجو

 االطار النظري :  5.5  

o التعلٌمٌة  األلعاب: 

 النواحً جمٌع من األطفال لنمو أساسٌا   مدخال   ٌشكل اللعب أن "بٌاجٌه" ٌرى

 ٌمكن المختلفة واألنشطة اللعب طرٌق والمهارٌة، وعن واالجتماعٌة المعرفٌة

 ومٌوله وقدرتهشخصٌته  سمات وكل النشاط، خالل من تشكل الشخصٌة ألن   ، ذاته إلى ٌتعرؾ أن للطفل

 النشاطات طرٌق وعن واأللعاب المختلفة، النشاطات نواعأ خالل من تتكون وسلوكٌاته وطموحاته
 مواجهة فً وأسلوبه شخصٌته، وخصائص ورؼباته ومٌوله ودوافعه أهدافه اكتشاؾ ٌمكنه واأللعاب

 بناء مناهج الممكن من إنف التعلٌمٌة، الوسائل وتوفر الحدٌثة التقنٌات تقدم ومع.المشكالت وحل الموقؾ

 لٌس التعلٌمٌة األلعاب أسلوب أن   إلى) م (2002الحٌلة وٌشٌر ، التعلٌمٌة األلعاب حول تتمحور حدٌثة

،بل هو اسلوب ٌحتاج محددة أهداؾ تحقٌق إلى تسعى األخرى التً التدرٌس أسالٌب كبقٌة بسٌطا   أسلوبا  

 الفردٌة لمراعاة الفروق التعلٌمة والتربوٌة األلعاب أسلوب استخدام ٌمكنإلى تدرٌب على استخدامة اذ 
المشكالت، واستراتٌجٌة  استراتٌجٌة حل مثل منضمة متنوعة بٌن التالمٌذ باستخدام استراتٌجٌات

 (كما 25،ص2002الحاسوب)الحٌلة، بمساعدة والتدرٌس الفرد التعلٌم واستراتٌجٌة المصؽر، التدرٌس

 والكالم واإلدراك والتخٌل الذاكرة والتفكٌر نمو فً ٌسهم حر شاطن اللعب أن  )م(2002 هوٌدي  ٌرى

 اكتساب فً الطفل عنها ٌستؽنً ال التً من المهارات والقدرات وؼٌرها والقٌم، واالتجاهات واالنفعاالت
 الشخص أو للطفل ٌمكن والتً التربوٌة، األلعاب التعلٌمٌة و أصناؾ لتعدد وتمثلها، وذلك المعرفة ألوان

فٌها  ٌتعلمون لألطفال بٌوت بإنشاء "فروٌل" قام حٌاته، حٌث فً وٌوظفها أن ٌستخدمها عام بشكل

 )الهوٌدي،                               .واستخدام االلعاب اللعب طرٌق عن والحساب القراءة والكتابة

 ( 52 - 51 ص مرجع سابق،

 ووظٌفتها التربوٌة األلعاب أهداف:  

 اللعبةقواعد ومعرفة  تستخدم التً األدوات على التلمٌذ ٌتعرؾ وفٌها  :تعلم أداة التعلٌمٌة األلعاب

 لهم الذٌن وباقً التالمٌذ لألشٌاء والصفات والخصائص الحقائق على بعض التعرؾ وأٌضا   وأنظمتها،

 .اللعبة بتلك عالقة

 من وذلك التلمٌذ، عند المعرؾ الجانب تنمٌة فً تساهم اللعبة أن   بمعنى :المعرفٌة الجوانب تنمٌة2 . 

 على القواعد قدراته تلك فً ٌستخدم أنْ  من البد اللعبة ٌمارس الذي التلمٌذ وأنظمتها، القواعدخالل 

 .بنجاح ٌلعبها لكً واالبتكار والتركٌب التحلٌل

 لعاباأل تعود اذ المجموعة، مع افراد التعاون األلعاب بعض تتطلب حٌث:االجتماعٌة الجوانب تنمٌة3 .

 كما تنمً الجماعً، العمل مهارة تنمً التعلٌمٌة فإن  األلعاب لذلك اآلخرٌن، مع والتواصل االتصال كٌفٌة

 . الخسارة أو الفشل تقبل مثل الشدٌد، االنفعال عن إبعاده و االنفعالٌة الناحٌة

 ذلك فً ٌكون فقد عاباألل تلك فً الجدٌد إٌجاد على العقل حث فً ذلك وٌكون:اإلبداعً التفكٌر تنمٌة4 .

 من ٌحدث التفكٌر فٌما على تأثٌر من األدوات تفعله فٌما أو األدوات، مع التعامل أسالٌب تطوٌر

 .ابتكارات جدٌدة بمثابة أن تكون ٌمكن هذه فكل قدٌمة، لموضوعات جدٌدة استخدامات
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 المطلقة الحرٌة تعطً التعلٌمٌة باأللعا إن    :الطبٌعٌة رته ا قد على للتعرؾ التلمٌذ أمام الفرصة إتاحة5 .

إلى  ٌتعرؾ فإن ه اللعبة ٌمارس عندما فإن ه وبالتالً تناسب قدراته ومستواه، التً اللعبة ٌختار بأنْ  للتلمٌذ

 ( 20 ص م، 2007 الحٌلة،(               وواقعً. طبٌعً بشكل اللعبة مهاراته وقدراته فً تلك

o هً التعلٌمٌة األلعاب وظائؾ مأه ومن :التعلٌمٌة األلعاب وظائف: 

o ومكوناته البٌئة عناصر مع التفاعل فً تساعد تربوٌة أداة تعد. 

o االجتماعٌة وتمثل القٌم التواصل، وأسالٌب السلوك قواعد التلمٌذ تعل م اجتماعٌة وسٌلة. 

o وحركٌة وعقلٌة اضرابات نفسٌة من ٌعانٌه وما التلمٌذ، شخصٌة اكتشاؾ فً مهمة وسٌلة. 

o العنانً ،  (.بٌنهم اللؽوٌة والثقافٌة االختالفات عن النظر بؽض التالمٌذ بٌن تواصل أداة مثلت

 (99،ص9119

o االبتكاري. التفكٌر تنمٌة فً ودورها التعلٌمٌة األلعاب أهمٌة  

 .التالمٌذلدى  االبداعٌة الموهبة وتحسن العقلٌة القدرات تنشٌط على االلعاب تعمل1 .

 .الصؾ داخل تلمٌذ بٌن متبادل تواصل تشكل2 .

 لقدراتهم . وفقا التعلم فٌنظم التالمٌذ بٌن الفردٌة الفروق كسر على االلعاب تعمل3 .

 .الصؾ فً التالمٌذ لدى االبداعٌة الموهبة تحسن.  5

 .والوجدانٌة تماعٌةاالج النواحً المعرفٌة الجوانب تنمٌة5 .

 .مشكالتهم وحل توترهم النفسً من التالمٌذ تخلٌص6 .

 .التالمٌذ لدى واالبتكاري اإلبداعً التفكٌرو التعبٌرٌة القدرة تنمٌة7 .

 .ومدركاته وقٌمهم واتجاهاتهم التالمٌذ مشاعر اكتشاؾ8 .

بناء  تنمٌة على كما تساعد ،والكتابة القراءة على التلمٌذ مهارات وقدرات تنمٌة فً هام دور لها. 3

 .الشخصٌة

 . لدٌه الحس االبتكاري تنمٌةو حوله من ألشٌاءل معرفة فً تساعد. 01 

 القدرات الصعبة طرٌقها ٌكتسب فعن وتفكٌره، وعقله لؽته التلمٌذ، حواس تحرٌك على تعمل .11

 والمهارات العالٌة. 

 سرٌع ٌجعله ذهنه مما فً المعلومة وترسٌخ الحفظ، ولٌس الفهم من التلمٌذ تمكن التعلٌمٌة األلعاب.09 

 فً ملل دون بعملٌة التعلم ٌستمتع مما ٌجعله نسٌانها، ٌستحٌل الوقت ومع المعلومة، تذكر فً البدٌهٌة

 ( 99،ص9119) العنانً ، .الفصل

o : استراتٌجٌات األلعاب التعلٌمٌة 

ن جمٌع النواحً الجسمٌة ، والعقلٌة  واللؽوٌة توفر االلعاب التعلٌمٌة أنشطة متنوعة لكً ٌنمو التلمٌذ م

، والحركٌة ، واالجتماعٌة ، واالنفعالٌة ، فنمو تعلم التلمٌذ ٌزداد بزٌادة عدد األلعاب التى ٌمكن أن 

محتوى معٌن وبعض النها تتضمن نوفرها فكل لعبة ٌمكن أن توفر له خبرة تعلٌمٌة أو مهارة معٌنة 

 . االبداعوقواعد تؤدي بالتالمٌذ إلى المفاهٌم والحقائق والمبادئ 
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o . خطوات استراتٌجٌات األلعاب التعلٌمٌة لتنمٌة التفكٌر 

تحلٌل المناهج التعلٌمً والتعرؾ إلى األلعاب واألنشطة التربوٌة والتعلٌمٌة التى ٌمكن توظٌفها فً  -

 المناهج وذلك من اجل اإلضافة او إثراء الخبرات التعلٌمٌة .

التعلٌمٌة والتربوٌة واألنشطة فً جدول خاص ضمن خطة المعلم السنوٌة أو الفصلٌة  تنظٌم األلعاب -

 تدوٌن ما تم إنجازه .

تحدٌد مستوى المتعلمٌن وذلك بإجراء تحدٌد المستوى قبلً لهم لمعرفة المفاهٌم والمهارات والحقائق  -

فإذا كان التالمٌذ ملمٌن باأللعاب والقواعد التى ٌلمون بها قبل القٌام باألنشطة او االلعاب التعلٌمٌة 

المتضمنة ضمن منهجهم فال حاجة إلجرائها والبد من البحث عن ألعاب أخرى جدٌدة، وإذا لم تنجح فً 

توظٌؾ تلك االلعاب فهذا دلٌل على حاجتهم للقٌام باألنشطة واأللعاب التعلمٌة والتربوٌة جدٌدة، او التى 

 ٌتضمنها المنهج لدٌهم .

عاب واألنشطة بشكل مستمر حسب الخطة التعلٌمٌة او الدراسٌة مع إشراؾ المعلمٌن إجراء األل -

 المستمر على تنفٌذها.

إجراء التقوٌم الختامً لكل نشاط تعلٌمً وعدم السماح للتلمٌذ لالنتقال إلى نوع اخر جدٌد إال بعد  -

 التأكد من إلمامه بالنشاط السابق وتحقٌق الهدؾ منه .

o ياالبتكار التفكٌر:  

 األصٌل، بالحل وٌقصد اجتماعٌة، أو فنٌة أو عملٌة أو علمٌة لمشكلة وجدٌد أصٌل حل إٌجاد وٌتمثل فً
 جدٌدة أداة أو جدٌد شًء إٌجاد ما ٌتطلب ومن المشكالت أحد من اقرانه فٌه صاحبه ٌسبق لم الذي الحل
 تنمٌة ٌمكن إذ قبل من موجودة تكن لم جدٌدة عالقات أو أشٌاء إٌجاد هدفه فاالبتكار او معنوٌة مادٌة

 التً واألبحاث الدراسات أكدته ما ذاوهالتلمٌذ بطرٌق علمٌة وادوات بسٌطة وتعلٌمٌة ، لذااالبتكار
 إلى توصلت األمرٌكٌة والتً شٌكاؼو بجامعة اجرٌت

 لفردٌةا األلعاب بعض ممارسة من خالل ومطالبته احتٌاجاته عن على التعبٌر القدرة لدٌه تكون التلمٌذ أن

 . االجتماعً والتعاون النظام هامن خالل ٌتعلم التً الجماعٌة أو

 حٌاته فً النجاح وٌساعده على السنوات التعلٌمٌة االولى ، فً وتفكٌره التلمٌذ كٌان ٌشؽل فاالبتكار
 بطرٌقة فٌنمو شخصٌته فً تكوٌن المهمة المفاتٌح أحد وهً فً فترة متقدمة، واالجتماعٌة الدراسٌة

 ٌكتشفوا لكً للتالمٌذ الكاملة الحرٌة إتاحة لذا ٌجب النفسً، والتوتر ٌصاب باالنطواء فال ٌة،طبٌع

 ( 62-67 ص ،9113المجٌد، عبد(ارٌة دون االعتماد علً األخرٌن . واالبتك ٌةاإلبداع موهبهم

o االبتكارٌة القدرة نمو فً تؤثر التً العوامل:  

 إحدى إلى الذي ٌذهب التلمٌذ أن   وجد فقد االبتكارٌة، القدرة نمو على البٌئٌة للعوامل تأثٌر هناك
ٌذهب  ال الذي زمٌله من أعلى ابتكارٌة قدرة المؤسسات التعلٌمٌة التى تسبق التحاقه بالمدرسة ٌمتلك

 المنزلٌة عن البٌئة التعلٌمٌة الناحٌة من ؼنً أكثر بٌئة لتمث التربوٌة تلك المؤسسات أن   اعتبار على إلٌها،
 االبتكارٌة، ةتقدر انخفاض إلى تؤدي عقلٌا  للطفل المثبطة البٌئة أن   وهناك  دراسات أوضحت للتلمٌذ،

 نمو على اإلٌجابٌة اآلثار ومن االبتكارٌة، القدرة الطبٌعً باألخرٌن ٌخفض االتصال من التلمٌذ فحرمان
 اللعب فرص التلمٌذ فً بٌئة سلٌمة وتوفٌر له، ٌقضٌها لدى الطفل مقدار الساعات التً البتكارٌةا القدرة

 تحددعلى توظٌفة لها كما  وتؤثر االبتكارٌة واالبداعٌة، القدرة نمو تؤثر على البنائً فالعوامل البٌئٌة
ا التلمٌذ، إبداع ٌتخذها الوجهة التً  العلم والتحصٌل فً االبتكارو واإلبداع الخلق نحو ٌتجه أن فإم 

ا النافعة، اإلٌجابٌة واألعمال   .(االنحراؾالسلبً.) مجالال فً اإلبداع نحو ٌتجه أنْ  وام 

 (31،ص 9101،؛ ابوحجر)زحلوق 
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o التفكٌر االبتكار:ف 

 وٌدرك قبل من ٌواجها لم جدٌدة أنشطة التلمٌذ واجهٌو .جدٌدة أسئلة واثارةجٌدة أي  صٌاؼة إلى ٌحتاج -

 الفروض صحة من ٌتحقق لكًوالى مدة زمنٌة    استعداد فترة إلى ٌحتاجكما  قبل من ٌدركها لم عالقات

 .البتكاريا للوصول الى التقاربً والتفكٌر واالستدالل والتذكر التعرؾ رت ا قد على ٌعتمدو

 (5،ص9101)راشد،

o ٌاالبتكار لتنمٌة المناسبة ةالبرامج التدرٌب: 

فً المرحلة التعلٌمٌة  البرامج التدرٌبٌة تأتً وفقا  للمناهج أن) ,Trister م (1988ترستر ٌرى      

 ومراعاة ومحددة واضحة أهداؾ وتتضمن الداعمة، والنظرٌة الفلسفة على أساس تبنً أن ٌجب اذ االولى

 على مجاالت المنهج ٌركز وأن ، الٌومً لبرنامجل طٌطالتخ المعلم دور، اذ ٌكون  البٌئة الفٌزٌائٌة
 مراكز االهتمامات استخدام فً كٌفٌة المعلم ودور التلمٌذ ٌتعلم وماذا كٌؾ بالتفصٌل موضحا   االهتمامات،

 والعقلً، او الجسمً، واالنفعالً، المعرفً واالجتماعً، النمو جوانبالداخلٌة والخارجٌة بما ٌخدم 

لتنمٌة قدرات  عملهم فً ٌبدعوا كً والدعم اإلرشاد ٌتوافر للمعلمٌن أن ٌجب لذامٌذ لدي التال واللؽوي،

 ( 90 - 89 ص المجٌد،مرجع سابق ، عبد ( . واالبتكاري لدٌهم  التفكٌر اإلبداع التالمٌذ على

 . المنهج واإلجراءات0

 توجد التً لظروؾ والعالقاتا بتحدٌد ٌهتم الذي المنهج بأنه الوصفً المنهج وٌعرؾ: منهج الدراسة   -

  الشائعة. والممارسات والحقائق الوقائع بٌن

 ( 270 م، ص 1993 مرسً،(  

المتواجدٌن بمدارس التعلٌم الصؾ االول من المعلمٌن  الدراسة عٌنة وتحددت :الدراسة  عٌنة -

 عشوائٌة ورةبص اختٌارهم تم معلم (911االساسً بمصراتة المركز )منطقة ذات الرمال( وكان عددهم)

 . مجتمع الدراسة من

تعد ها وهً االستبانة وذلك ألن األداةمن أجل تحقٌق هدؾ الدراسة قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة :  -

من األدوات المهمة فً مثل هذه الدراسات فمن خاللها ٌمكن الحصول على أكبر قدر من المعلومات، 

ذٌن سوؾ ٌتم التطبٌق علٌهم للحصول على بعض وذلك  بتوجٌه سؤال مفتوح لبعض المعلمٌن ال

الفقرات من خالل إجاباتهم، أٌضا  مراجعة البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وما 

 ( فقرة .35بلػ عدد فقراتها  ) استبانةوبذلك تم تصمٌم  احتوته المراجع والمصادر المتوفرة.

 من صدق التأكد تم وقد لقٌاسه، وضعت ما االستبانة ٌقٌس أن االستبانة بصدق ٌقصد  :األداة صدق -

من ذوي الخبرة واالختصاص فً المجال  المحكمٌن من مجموعة على عرضه خالل من االستبانة

 ومالئمتها لما وضع من اجلة، وقد صٌاؼة فقرات األداة، صحة بٌان منهم طلب حٌث التربوي والنفسً 
 النهائٌة بصورتها االستبانة رات من حٌث الصٌاؼة  أصبحتبعض التعدٌالت على عدة فق تم إجراء

 .الظاهري الصدق بصفة تتصؾ األداة وبذلك اصبحت فقرة، (35من ) تتكون
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 لٌكرت مقٌاس درجات0 0 جدول

 

 

 

 .االستجابات لقٌاس لٌكرت مقٌاس استخدام تم إذا -

 نفس تحت مرة من أكثر توزٌعه إعادة تم لو النتٌجة نفس ٌعطً أن االستبانة بثبات ٌقصد: األداة  ثبات -

 بشكل تؽٌٌرها وعدم هنتائج فً االستقرار ٌعنً االستبانة ثبات أن أخرى بعبارة أو والشروط، الظروؾ

 .معٌنة زمنٌة فترات خالل مرات عدة العٌنة أفراد على توزٌعها إعادة تم لو فٌما كبٌر

 وبعد ( معلم،01من) استطالعٌة مكونة عٌنة على األداة تطبٌق خالل من االستبانة ثبات من التحقق تم وقد

 كانت االستبانة، ثبات لقٌاس كرو نباخ ألفا لطرٌقة معامل وطبقا   درجات، إلى وترجمتها االستبانة تجمٌع

  :الجدول التالً فً مبٌنة هً كما النتٌجة

 .االستبٌان ثبات لقٌاس كرو نباخ ألفا اختبار نتائج ٌوضح  19الجدول

قرات م ف عامل ال فام رو    أل باخ ك  ن

يع   جم

قرات  يان ف ب ت س  اال

2.60 

 ( 0.82)  فقرات االستبانه كانت لجمٌع ألفا ملمعا قٌمة أن ) 9 ( الجدول فً الموضحة النتائج من ٌتضح

 النهائٌة. فً صورته االستبانه وتكون مرتفع، الثبات معامل أن ٌعنى وهذا ،

 (200)  عددهم البالػ العٌنة أفراد على النهائٌة بصورتها االستبانة توزٌع تم  :لألداة النهائً التطبٌق -

  على ةاالستبان توزٌع فً الباحثة اعتمدت وقد معلم،

 طلب كما علٌها، اإلجابة وطرٌقة االستبانة أهداؾ وتوضٌح التطبٌق على أشرفت حٌث المباشرة الطرٌقة

 .االستبانة فقرات عن وموضوعٌة مصداقٌة بكل اإلجابة العٌنة افراد من

 خالل من االستبٌان وتحلٌل بتفرٌػ قامت الباحثة :رسة ا الد فً المستخدمة اإلحصائٌة األسالٌب -

 بسبب وذلك الالمعلمٌة، اإلحصائٌة ٌتم استخدام االختبارات (وسوؾ spssاإلحصائً ) التحلٌل نامجبر

 :التالٌة اإلحصائٌة األدوات استخدام تم وقد مقٌاس ترتٌبً هو لٌكرت مقٌاس أن

 الدراسة عٌنة استجابات مفردات انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة (Mean) المرجح الحسابً الوسط1 .

 المتحصل الدرجة لقٌاس كمعٌار الدراسة فً هذه المرجح الحسابً المتوسط اعتماد وتم فقرة، كل عن
 متوسط ألعلى وفقا العبارات ترتٌب خالل من وذلك العٌنة، بإجابات أفراد والمتعلقة وتقٌٌمها علٌها

 .حسابً

 عٌنة فرداتم انحراؾ استجابات مدى على للتعرؾ (Standard Deviation ). االنحراؾ المعٌاري9

 ٌوضح المعٌاري االنحراؾ أن وٌالحظ متوسطها الحسابً، الدراسة عن متؽٌرات من فقرة الدراسة لكل
 اقتربت فكلما الدراسة، من فقرات متؽٌرات  فقرة لكل رسة ا الد مفردات عٌنة استجابات فً التشتت

 .تشتتها وانخفض االستجابات تركزت من الصفر قٌمتها

 .االستبٌان فقرات ثبات لمعرفة  (Cronbach's Alpha )  نباخ كرو ألفا اختبار3 .

 .المئوي والوزن المعٌاري االنحراؾ4 .

 أوافق ال                 ما حد إلى               أوافق           االستجابة

  0                         9                      0                الدرجة  
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 عرض النتائج وتفسٌرها  : .1

 اإلجابة درجة متوسط اختٌار :الباحثة باآلتً قامت من هدفها والتحقق الدراسة سؤال عن اإلجابة أجل من

س لٌكرت المستخدم متوسط درجة اإلجابة ال ٌساوى حسب مقٌا.الحٌاد درجة وهً ، (2) ٌساوي والذي

ٌكمن  ( فإنه ال spssأكبر من مستوى الداللة ) حسب نتائج برنامج Sig (P- value( إذا كانت )9)

رفض الفرضٌة الصفرٌة وٌكون فً هذه الحالة متوسط اراء افراد العٌنة حول الظاهرة موضع الدراسة 

 ( ،9) ىهو ال ٌختلؾ جوهرٌا  عن درجة الحٌاد

أقل من مستوى الداللة فٌتم رفض الفرضٌة الصفرٌة وقبول الفرضٌة  sig( p-valueأما إذا كانت )

الً البدٌلة القائلة بأن متوسط اراء أفراد العٌنة ٌختلؾ جوهرٌا  عن درجة الحٌاد ، وٌوضح الجدول الت

 نتائج التحلٌالت اإلحصائٌة .

 :من فقرات االستبانة فقرة لكل المعٌاري واالنحراؾ ويالمئ والوزن المرجح الوسط ٌوضح 10جدول 

الوسط  الفقرات   الرقم

 المرجح

الوزن 

 المئوي

االنحراف 

 المعٌاري

 الترتٌب

 14 43986. 58.67 2.77 الصحٌح االتجاه فً التفكٌر على تساعد 0

 0 00333 90.3 9.31 تنمً القدرات المعرفٌة لدى التالمٌذ 9

 5 09500 91.91 9.29 لتالمٌذا تنمً االدراك لدى 0

واالنضباط  النظام على التعود على تعمل 5

 الفصل داخل

9.39 35.00 30001 01 

 93 35901 39 9.95 والوجدانً الروحً التجدد من نوعا   تخلق 3

 9 09311 91.01 9.25 بٌنهم فٌما روح التعاون التالمٌذ فً تؽرس 9

 00 55300 32.20 9.12 جدٌد هو ما كل اكتشاؾ على تساعد 1

 00 50529 23.20 9.11 جٌد بشكل المعلومات استقبال على تساعد 2

 03 51310 32.3 9.19 أسهل بطرٌقة التعلم على تساعد 3

 09 55392 32.00 9.13 الحسٌة لدٌهم رت ا المها تطوٌر على تساعد 01

 91 31393 31.00 9.11 الذاتً التعلم عملٌة فً تساعد 00

 03 59392 31.3 9.10 واالتصال التواصل على درةالق تنمً 09

مهاراتهم  وتصقل التالمٌذ مواهب تنمً 00

 اإلبداعٌة

9.15 32 53051 01 

 90 30193 39.91 9.91 بالنفس الثقة زٌادة على تساعد 05

 01 59019 09.3 0.99 معه والتعاٌش الواقع تقبل على تساعد 03

 99 35520 39.20 9.92 مٌذالتال لدى األفكار ترتٌب على تعمل 09

 03 91390 30.91 9.53 القرائٌة التالمٌذ رت ا قد تنمً 01

 1 53331 33.20 9.29 ٌحبونها التً التالمٌذ مواهب تنمً 02

 91 39005 31.91 9.11 تنمً قدرة التالمٌذ على تحلٌل المعلومة 03

 1 51193 33.20 9.29 واالنتباه التركٌز على القدرة تنمً 91

 05 99213 39.3 9.52 الشفوي التفسٌر على القدرة تنمً 90

 09 99522 30.00 9.30 باألقالم الرسم على القدرة تنمً 99

 90 51335 31.09 .9.93 ناجح اجتماعً سلوك على القدرة تنمً 90
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 01 31193 32 9.15 زمالئهم مع صداقات إقامة على القدرة تنمً 95

بطرق  التالمشك حل على القدرة تنمً 93

 إبداعٌة

0.00 03.3 30910 02 

المعلمٌن وتعزٌز  مع التواصل فً تساعد 99

 قدراتهم 

9.23 91.00 01390 3 

وتجعل  التالمٌذ لدى القدرات الحركٌة تنمً 91

 جدٌدة أفكار لدٌهم

9.10 31.20 51231 02 

 9 05193 90 9.22 التالمٌذ لدى الجماعٌة العمل روح تخلق 92

 من القلم أفضل التعلم فً بثقة مٌذالتال تشعر 93

 والخطاط

9.15 32 39911 01 

 09 30101 32.00 9.13 ولٌس الحفظ والتطبٌق الفهم من التالمٌذ تمكن 01

ٌجعلهم  مما التالمٌذ ذهن فً المعلومة ترسخ 00

 المعلومة تذكر فً سرٌعً البدٌهٌة

9.99 31 91535 95 

 وك الجٌدالسل اكتساب وسائل من وسٌلة تعتبر 09

 وتطوٌره

9.92 39.20 53399 99 

 03 30131 31.3 9.10 التوتر من التالمٌذ تحرٌر فً تساعد 00

 02 39310 31.3 9.19 العقلٌة رته ا مها تنمٌة فً التالمٌذ تساعد 05

التالمٌذ ال نها  شخصٌة تكوٌن فً تساهم 03

 لدٌهم اإلبداعً الحس تنمٌة على تعمل

9.19 31.3 30530 02 

 0 03901 91.20 9.21 التالمٌذ وتوظٌؾ حواس تحرٌك على تعمل 09

 3 50915 99.3 9.20 الطفل لدى التفكري الجانب تنمً 01

 91 31211 33 9.90 التفكٌر فً االستقاللٌة تنمٌة على تعمل 02

المفردات  من حصٌلة لذي التالمٌذ تّكون 03

 لعمره بالنسبة المتقدمة

9.33 35.01 90915 00 

المتعلقة  المعلومات إتقان سرعة من تمّكن 51

 بالحقائق

9.30 30.01 31330 00 

 09 95125 30.3 9.50 وتحلٌلها المعقدة المفاهٌم فهم على تساعده 50

لدى  واالستٌعاب رك ا اإلد سرعة فً تسهم 59

 األطفال

9.20 33.3 50035 3 

التقصً  فً األطفال لدى الرؼبة تنمً 50

 واالكتشاؾ

9.20 33.91 51995 2 

 05 50329 32.91 9.11 التفكٌر ومرونة تنمٌة على تعمل 55

وتعدد  البدٌهة سرعة تنمٌة على تساعد 53

 األفكار

9.99 33.3 39955 99 

فً  االستقاللٌة على التالمٌذ رت ا قد تنمً 59

 والتفكٌر العمل

9.33 33 39059 92 

لدى  االنفعالً التوافق على القدرة تنمً 51

 ٌذالتالم

9.39 35.00 33229 01 

 02 52991 31.91 9.19 والتجدٌد االبتكار على القدرة تنمً 52

 عالقات اجتماعٌة تكوٌن التالمٌذ لدى تنمً 53

 إٌجابٌة

9.12 33 55115 09 

 03 51310 32.3 9.19 نفسهم عن التعبٌر على القدرة تنمً 31



 المعلمٌن نظر وجهة من تلمٌذ مرحلة التعلٌم االساسًلدى  االبتكاري التفكٌر تنمٌة فً ودورها التعلٌمٌة األلعاب

399 

الوسط  احثة علىالب اعتمدت فقد ثالثٌا ، االستبانة فً المعتمد المتدرج المقٌاس كان لما  :النتائج تفسٌر.2

 ٌزٌد أو التً تساوي الفقرة، فالفقرة وتحقٌق الحٌاد درجة ضوئها فً تحدد فاصلة ( كنقطة9المرجح )

بالمؤسسات التعلٌمٌة  موجودة التعلٌمٌة أن األلعاب ذلك وٌعنً فوق، وما متحققة تعتبر (9) عن وسطها

ي لدى تلمٌذ الصؾ االول من مرحلة التعلٌم التفكٌر االبتكار تنمٌة فً ومؤكدا   هاما دورا   وتلعب وفعالة

 فاعلٌة تنمٌة على تساعد وال ؼٌر فعالة األلعاب أن   بها محققة، وٌقصد ؼٌر تعتبر عنها ٌقل وما االساسً،
 جاءت اإلحصائً للتحلٌل ووفقا   وعلٌه االبتكاري، على التفكٌر ومساعدتهم ، وتطوٌرها مهارات التلمٌذ

 على )التالمٌذ لدى المعرفٌة القدرة تنمً( وهً فقرة أعلً تحصلت إذ. حققةاالستبانة مت فقرات معظم

 فً هاما   دوار   تلعب أن األلعاب التعلٌمٌة على ٌدل وهذا (61.5) مئوي ووزن ( 2.90 ) وسط مرجح

على والقدرة  واالنتباه، التركٌز على لدٌهم، والقدرة رك ا اإلد وتنمً لدي التالمٌذ، المعرفٌة القدرة تنمٌة

 فٌهم العمل ضمن فرق اي تؽرس أنها كما الروحً والوجدانً، التجدٌد من ا   نوع وتخلق بالرسم التعبٌر

 ما اكتشاؾ على الفصل، وتساعد داخل واالنضباط النظام تعودهم على على وتعمل بٌنهم فٌما بالتعاون
 وتساعدهم ٌحبونها، التً التالمٌذ مواهب أسهل، كما تنمً بطرٌقة التعلم وعلى جدٌد من المعرفة، هو

لدٌهم،  المهارات الحسٌة تطوٌر على وتساعد األفكار ترتٌب على المعلمٌن، وتعمل مع التواصل على

 على وتعمل واالكتشاؾ، التقصً فً التالمٌذ لدى الرؼبة تنمً التعلم بطرٌقة ذاتٌه، كما أنها وعلى
 الصحٌح، وتنمً االتجاه فً والتفكٌر فكاراأل وتعدد البدٌهة سرعة تنمٌة على وتساعد حواس ، تحرٌك

 على القدرة تنمً أنها كما عن النفس، التعبٌر على والقدرة والتفكٌر العمل فً االستقاللٌة قدراه على
 وفهم جٌد، بشكل المعلومات استقبال على كما تساعد ، االنفعالً التوافق وعلى األقران، مع المرونة
 أنها كما التالمٌذ القرائٌة، قدرات التفكٌر، وتنمً ومرونة تنمٌة على ملوتع المعقدة وتحلٌلها، المفاهٌم
 تنمٌة وتساعد فً زمالئه، مع صداقات إقامة على والقدرة بعناٌة، وجمعها األشٌاء على التقاط القدرة تنمً

 صةالفر الحفظ، واتاحه ولٌس الفهم والتطبٌق من التلمٌذ وتمكن التوتر، من العقلٌة وتحرٌر مهاراته
التفسٌر  على والقدرة ناجح، اجتماعً على سلوك القدرة وتنمً بنفسه، ثقة وازدٌاد تعلمه، تم ما لتطبٌق

بنسبة  المتقدمة المفردات من التلمٌذ فً الصفوؾ االول حصٌلة لدى والتعبٌر الشفوي ، كما انها تكون

 االدراك واالستٌعاب، سرعة فً وتسهم بالحقائق، المتعلقة المعلومات اتقان سرعة من وتمكن لعمره،

(ودراسة 9112( العامري )911منها دراسة فالتة )الدراسات السابقة  نتائج مع متفقا   جاء ذلك وجمٌع

 قبطر المشكالت حل على القدرة تنمً( وهً فقرة أقل تحصلتكما  - -ا كم . (9109زكري )

(،والفقرة ) تساعد على تقبل الواقع والتعاٌش 5.39مئوي) ووزن (1.33)  مرجح وسط على)إبداعٌة

اذ جاءت استجابات العٌنة ؼٌر متحققة، وٌرجاء  (3.09( ووزن مئوي )0.99معه ( على وسط مرجح )

مٌذ إلى ان ذلك الى ان االلعاب التعلٌمٌة فً بعض االحٌان ال نتمكن من خاللها من تطوٌر قدرات التل

نصل به إلى امكانٌات عالٌة جدا  حتى ٌتمكن من التؽلب على جمٌع المشكالت المعرفٌة المختلفة بطرٌقة 

مبتكرة وابداعٌة، وكذلك هذه االلعاب ال تساعد التالمٌذ علً تقبل الواقع ال نها تطور من امكانٌاتهم 

ول فً كثٌر من االحٌان بٌئة ؼٌر مالءمة بحٌث ٌصبح الواقع أي البٌئة التعلٌمٌة التقلٌدٌة داخل الفص

لهم فال ٌنسجمون معها او ٌتقبلونها لكونها بٌئات فقٌرة تقلٌدٌة ال تعمل على اكتساب المعرفة بطرٌقة 

مبتكرة تتناسب مع المرحلة العمرٌة للتالمٌذ فً الفصول االولى من مرحلة التعلٌم االساسً، كما 

لعاب التعلٌمٌة ضمن البٌئة التعلٌمٌة الصفٌة اال انها تعد ؼٌر توصلت الدراسة إلى ان رؼم أهمٌة اال

متوفرة فً بعض المدارس والفصول الدراسٌة ، وعدم اعتماد المعلمٌن علٌها رؼم تأكٌدهم على اهمٌتها 

 .ودورها فً تنمٌة العملٌة التعلٌمٌة 

 

 93 93332 35.91 9.32 للتالمٌذ الفردي التعلم على تركز 30

 3 50915 33.3 9.20 تعلمه تم ما لتطبٌق الفرصة تتٌح 39

 01 50103 33.00 9.21 االقران مع المرونة على القدرة تنمً 30

 0 00003 91.20 9.21 بالنفس الثقة تنمٌة على تعمل 35
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 :منها توصلت إلى بعض التوصٌات الدراسة نتائج ضوء وفً  التوصٌات : 

 ماد على االلعاب التعلٌمٌة فً افضل االستراتٌجٌات التى تعمل على تدرٌب التالمٌذ وتنمً االعت

 مهاراتهم وقابلٌتهم للتعلم بالتدرٌب المدمج والتعاونً والذاتً.

 القٌام، والتعلٌمٌة والتربوٌة تطبٌق األلعاب مجال فً تفعٌلهم لضرورة للمعلمٌن تدرٌبٌة دورات عقد 

فً السنوات االولً من  األلعاب التعلٌمٌة توظٌؾ كٌفٌة حول إرشادٌة ندوات وعقد عمل بورش

النظر  اآلراء ووجهات لتبادل المعلمٌن ومدراءهم بٌن مشتركة لقاءات عقدو ،مرحلة التعلٌم االساسً

 .العمرٌة للتلمٌذ المرحلة مع منها ٌناسب وما والتعلٌمٌة التربوٌة الوسائل حول

 تنمٌة فً تساهم فعالة استراتٌجٌاتاستخدام التدرٌس و طرقو التقلٌدٌة ٌمالتعل برامج فً النظر إعادة 

 . واالبداعً التفكٌر االبتكاري

 المهارات  لتنمٌة فعالة كأداة علٌها التعلٌمٌة والتركٌز األلعاب الستخدام أكبر مساحة المعلمٌن إعطاء

ترونٌة والبرمجٌات التعلٌمٌة فً االهتمام بتوفٌر االدوات واالجهزة االلك، والتالمٌذ لدى والقدرات

لتالمٌذ وتوسٌع مدركاتهم المؤسسات التعلٌمٌة نظرا  لفاعلٌتها فً عملٌة تعلم وتنمٌة قدرات ا

 .وافاقهم

 قائمة المراجع.4.

 .والتوزٌع البداٌة للنشر دار:،عمان 1 ط األطفال، عند اإلبداعً التفكٌر ( (2010 محمد رحمة أحمد، -

 للنشر المسٌرة دار :التفكٌر عمان  لتنمٌة استراتٌجٌة التربوٌة األلعاب ( 2002 )محمود دمحم الحٌلة، -

 .والتوزٌع

 .للنشر المسٌرة دار  : عمان، 2 ط ،انتاجها والتقنٌات التربوٌة األلعاب((2007محمد محمود الحٌلة، -

لٌمٌة فً تنمٌة ( اثر برنامج قائم على بعض االنشطة وااللعاب التع9100خضر، نجوى بدر ) -

 . 91مهارات التفكٌر االبداعً دراسة تجرٌبٌة لألطفال ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 

( تنمٌة االبداع والخٌال العلمً لدي اطفال الروضة ومرحلتً االبتدائٌة 9101راشد، علً ) -

 ،االردن:دار دٌبونو للنشر والتوزٌع عمان.0واالعدادٌة ،ط

 .دمشق جامعة رت منشوا ،القدرات وتنمٌة اإلبداع ( 2010 ) انؼس فجر، أبو ؛مها زحلوق، -

( نشاط اللعب وعالقته بتنمٌة التفكٌر االبتكاري لدى االطفال ، 9109زكري، نرجس؛ شهرزاد نوار ) -

 الجزائر: مجلة العلوم اإلنسانٌة ، جامعة قاصدي مرباح.

طفال، سحبت من   ( دور اللعب فً تنمٌة التفكٌر لدى اال 9103طافش ، محمود ) -

http://annajah . / Arabic/show.article.thtml?id=461 

 للنشر العلمٌة الٌازوري واالبتكار، دار واإلبداع والموهبة التفوق( 2007 ) الزروق عبد طارق عامر، -

 .العربٌة الطبعة والتوزٌع،

اري ، كلٌة التربٌة ، الجامعة ( اثر االلعاب على قدرات التفكٌر االبتك 9112العامري ، عامرة خلٌل) -

 المستنصرٌة .

،القاهرة : مكتبة الدار العربٌة 0(االبتكار وتنمٌته لدى األطفال ، ط9110عبد الفتاح، إسماعٌل ) -

 للكتاب  . 
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 ( علم النفس التربوي، القاهرة : دار النهضة العربٌة.0320عبد الحمٌد ، جابر ) -

  .للنشر صفاء دار :عمان ، 1 ط،اإلبداعٌة لألطفال  طةاألنش )9113)طارق جمٌل المجٌد، عبد -

 ( فوائد االلعاب التربوٌة سحبت من 9119العنانً ، حنان ) -

... 19/9/20191-article-https://www.buhoth.com.full  

م برنامج اللعب فً تنمٌة التفكٌر االبتكاري ، رسالة ( فعالٌة استخدا9111ؼالب ، فؤاد عبده مقبل )-

 ماجستٌر تربٌة ، جامعة صنعاء .

( فاعلٌة استخدام األلعاب التعلٌمٌة فً تحصٌل تلمٌذ الصؾ الرابع 9110فالته ،رقٌة بنت حسن)  -

 بالعاصمة المقدسة، ماجستٌر كلٌة التربٌة ، جامعة ام القري 

لتنمٌة مفهوم الذات لذي االطفال،  باأللعابح فعالٌة برنامج مقتر (9113محمد ، حسٌن عبد العاطً ) -

 .0القاهرة : المؤتمر العلمً الدولً الرابع لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة أسٌوط ، مج

  .والنشر والتوزٌع الكتب عالم،1 ط التربوي، البحث مناهج1993) )منٌر محمد مرسً، -

هارات التفكٌر فً المدرسة االبتدائٌة رؤٌة مستقبلٌة للتعلٌم ( الطفل وم9110مصطفى، فهٌم محمد ) -

 فً الوطن العربً،القاهرة: دار الفكر العربً.

 دار :المتحدة  العربٌة رت ا اإلما،التفكٌر لتنمٌة استراتٌجٌة التربوٌة األلعاب ( 2007)زٌد الهوٌدي، -

 .العٌن ، 2 ط الكتاب الجامعً،

2-9103  /01:90ouarjla.bz-dspace.cuniv\\www.bitstream<https: - 
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