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 عالقة الوستوى االدراكي بالتفكيز االبتكاري لدى تالهيذ الصف االول االبتدائي

 م.م   ايمان الياس عزو

 جامعة سوران /فاكلتي التربية / سكول رياضة

  

 

 اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش  -1

 اٌّمذِخ ٚا١ّ٘خ اٌجؾش  1-1

رؼذ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ ِٓ أُ٘ اٌّشاؽً فٟ رى٠ٛٓ شخص١خ اٌطفً، ار رؼذ ِشؽٍخ رى٠ٛٓ ٚاػذاد 

رشصُ ف١ٙب ِالِؼ شخص١خ اٌطفً ِضجمب، ٚرزشىً ف١ٙب اٌؼبداد ٚاالرغب٘بد ٚرّٕٛ ا١ٌّٛي 

 .ٚاالصزؼذاداد، ٚرزفزؼ اٌمذساد ٚرزىْٛ اٌّٙبساد 

ٟ ؽ١ش أْ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ ال ٠ّىٓ رؾم١مٗ ثذْٚ ٠ٚؼذ االثزىبس أؽذ األشىبي اٌشال١خ ٌٍٕشبغ اإلٔضبٔ 

رط٠ٛش ٌٍمذساد االثزىبس٠خ ػٕذ اإلٔضبْ وّب أْ رطٛس اإلٔضب١ٔخ ٚرمذِٙب ِشْ٘ٛ ثّب ٠ّىٓ أْ 

٠زٛفش ٌٙب ِٓ لذساد اثزىبس٠خ رّىٕٙب دِٚبً ِٓ رمذ٠ُ ِز٠ذاً ِٓ االثزىبساد ٚاإلصٙبِبد اٌزٟ 

 ،١ذؾّػجذ اٌ) الد ٍِؾخ ِٚزفبلّخ ٠ِٛبً ثؼذ ٠َٛ رضزط١غ ِٓ خالٌٙب ِٛاعٙخ ِب ٠ؼزشظٙب ِٓ ِشى

1981، 88  ). 

٠ؼذ اٌزفى١ش أػٍٝ ِشارت ث١ّٕب  اؽذح ِٓ اغٕٝ االٔشطخ اٌؼم١ٍخ ٌالغفبي ٠ؼذ ٚ االثزىبس وّب اْ

٠شىً اإلؽضبس ٚاإلدسان اٌّشاؽً األ١ٌٚخ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌّؼشف١خ اٌزٟ رعّٓ  ٚ, إٌشبغ اٌؼمٍٟ 

فٟ إٌٙب٠خ ٔشبغبً ِٕظّبً ٌإلؽضبصبد ٚاٌّذسوبد ٚاٌصٛس اٌز١ٕ٘خ اٌزٟ رصجؼ فٟ آخش ِشاؽٍٙب 

األصبس اٌزٞ رمَٛ ػ١ٍٗ لذسح اٌفشد ػٍٝ االثزىبس ٘زا االثزىبس اٌزٞ ٠زشىً فٟ إٌٙب٠خ صٛس 

 (.11 ،1981 ، اٌجٟٙ( . )ٚ ػ١ٍّبد أٚ صٍٛن اثزىبسٞ إٔزبط أ) ِزؼذدح 

ٚاْ اٌزفى١ش أالثزىبسٞ اٌض١ٍُ ٠غت أْ ٠ضجمٗ إدسان ٚرفض١ش ٌٍّؼٍِٛبد ِٓ لجً اٌطفً، إر إْ 

اٌزطٛس فٟ اإلدسان ٌذٜ األغفبي ِشرجػ ثٛفشح اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رٍزِٗ ٌٍزؼشف ػٍٝ األش١بء فغبٌجب 

ٚػٍٝ ٘زا ٌّؼٍِٛبد اٌؾض١خ ػٓ اٌشٟء ١ٌزؼشف ػ١ٍٙب، ِب ٠ىْٛ اٌطفً ثؾبعخ إٌٝ و١ّخ ِٓ ا

 .صُ ٠جذٞ سا٠ٗ ثشىً اثزىبس٠ٞضزط١غ اْ ٠فضش رٍه اٌّؼٍِٛبد األصبس 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ ػٓ غش٠ك اٌّض١شاد اٌؾض١خ اٌّخزٍفخ، ٚ٘ٛ  ثبالدسان ٘ٛ ٠ٚؼذ 

اصزغبثخ ٌّض١شاد ؽض١خ ِؼ١ٕخ ػٕذِب رّش ثأؽذٜ ؽٛاصٕب فٟ ٌؾظخ اؽضبس ِؼ١ٕخ فأٔٙب رمٛد اٌٝ 

 ( .992، 9889اٌؼج١ذٞ ،)ادسان ِب ٔؾضٗ ٚٔفضشٖ ٚٔفُٙ ِصذسٖ 

ٌه اْ اٌؼ١ٍّبد االدساو١خ رٕعظ ِضزمٍخ ان ١ٌش رؼٍّب ٚأّب ٘ٛ ِظٙش ٌٍٕعظ فٟ إٌّٛ ٚرٚاالدس

 ٔضج١ب ػٓ اٌخجشاد ٚاٌمذسح ػٍٝ االدسان ٠ّىٓ اْ رزداد ِٓ خالي اٌخجشاد 



9 
 

وٛٔٙب ػ١ٍّبد ِشرجطخ ثبٌؼمً ٚاٌّؼشفخ  اٌّشؽٍخ اٌؼّش٠خ ٚٔظشا ال١ّ٘خ االدسان ٚاالثزىبس ٌٙزٖ  

ٌذٜ رال١ِز اٌصف االٚي االثزذائٟ  ث١ّٕٙبوبْ الثذ ِٓ اٌمبء اٌعٛء ػ١ٍٙب ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌؼاللخ  

. 

 

 مشكمة البحث  9-1

 إذ يا,عيش فييي تالخالل البيئة لدى األطفال تنبع من  اإلدراك والتفكير أالبتكاري العالقة بينإن 
ولكي يدرك الطفل المثيرات المختمفة عيش في عالم متحضر دائم التغيير المعرفي والثقافي,ي انو

كب التطورات العديدة في المجتمع عميو ان يممك تفكيرا جيدا يتسم باالبداع افي البيئة ويو 
واالبتكار ,  ونظرا لقمة الدراسات التي القت الضوء عمى اىمية االدراك في حياة الطفل ومدى 

  ارتباطو بتفكيره االبتكاري فجاءت الدراسة الحالية لتمقي الضوء عمى ذلك 

 ىدف البحث 1-2

بين المستوى االدراكي والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف االول التعرف عمى العالقة 
 االبتدائي .

 فرض البحث  1-1

توجد عالقة ارتباط معنوية بين المستوى االدراكي والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف االول 
 االبتدائي .

 مجاالت البحث 1-5

           شاكيو النموذجية المختمطة سة المجال البشري 3تالميذ الصف االول االبتدائي في مدر  1-5-1
 اربيل  –في قضاء سوران 

 11/1/9812 -  1/1/9812المجال الزماني 3 1-5-9

     لمكاني 3 الساحة الرياضية لمدرسة شاكيو النموذجية المختمطة            المجال ا 1-5-2
 كردستان العراق –في قضاء سوران 
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 تحديد المصطمحات 1-63

ىو العممية التي يستطيع االطفال بموجبيا بناء فيم اكثر وذكاء المستوى االدراكي 3  1-6-1
 (17, 1997العبيدي ,) لمبيئة التي يعيشون فييا

 
ىو قدرة الطفل عمى االنتاج يتميز بقدر كبير من الطالقة الفكرية  التفكير االبتكاري 3 1-6-9

 ( 9881,191) الخولي واخرون ,ي الحركاتوالمرونة التمقائية واالصالة غير الشائعة ف

 االطار النظري والدراسات السابقة -9

 االطار النظري 3 9-1

 التفكير االبتكاري  9-9-1

            من الصعوبة اختيار تعريف جامع شامل لمعمل بمقتضاه يتفق عميو المتخصصون   
 والميتمون بالتفكير االبتكاري ويعود ذلك الى عدة اعتبارات منيا 

غموض ظاىرة االبتكار, وتعقدىا, وصعوبة التنبؤ بيا, وعدم اكتمال فيميا حتى لدى  -
 المتخصصين.

التداخل بين المتغيرات والعوامل التي تقف بصورة مباشرة وغير مباشرة خمف الناتج  -
 االبتكاري, حيث يستند االبتكار الى عدة عوامل واستعدادات عقمية, ومعرفية وغيرىا.

 عمى االداء او النشاط االبتكاري. النسبية في الحكم -

 صعوبة الحكم عمى العممية االبتكارية وصفا وتفسيرا ومن ثم التنبؤ والتحكم فييا. -

                                        
 ( 99, 1966)سعيد ,                                                              

 
 االثزىبس ٌذٜ االغفبياصب١ٌت ر١ّٕخ  9-1-9 

ان تنمية االبتكار عممية تتم عمى وفق نمو الفرد منذ الصغر واشباع حاجاتو االساسية 
والنفسية والتعميمية واالجتماعية ,لذلك تعني بتنميو االبتكار وتربيتو عدة مؤسسات كاالسرة 

وافرىا لتحقيق والروضة والمدرسة بمراحميا المختمفة ,وقبل ان نشير الى الظروف التي يجب ت
 3تنميو االبتكار عمينا ان نقر الحقائق التاليو عن طبيعو االبتكار
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 ان االبتكار ظاىره جماعيو يتفاعل فييا الطفل المبتكر مع المجتمع المحتضن لالبتكار. -1
 ان كل طفل لديو استعداد او طاقو لالبتكار قد تكون كامنو او ظاىره بدرجو ما -9

لى حد كبير عن رفع ىذه الطاقة الى النمو او الى ان المناخ االجتماعي مسؤول ا -2
 الذبول.

 ان الدافعية الشخصية تؤدي دورا ميما في سعي الطفل نحو تنمية امكانياتو االبتكارية. -1

ان البيئة االجتماعة التقتصر عمى المنزل او المدرسة او النادي او جماعية الرفاق,  -5
لدولة واي جيات ليا تأثيرىا عمى وعي ولكنيا تشمل النسق االجتماعي لممجتمع الكبير ا

 الطفل.

ان تنمية االبتكار الينبغي ان يكون مجرد برنامج او استراتيجية محددة بمدة زمنية  -6
متصورين ان ىذه المدة ليا امتدادىا في التأثير عمى سموك الطفل وجوىره في المستقبل, 

 ة ومستمرة.ولكن يجب األخذ بنظر االعتبار ان تنمية االبتكار عممية متصم

ان التنمية االبتكارية ليس مقصودا بيا الوصول بالطفل الى اكتساب ميارات ابتكارية فحسب بل 
المقصود بيا تحويل الطفل الى آلة ابتكارية مستمرة لالبتكار, ومن ثم فالبد ان تتضمن 

ذاتية وتمقائية االستراتيجية او البرنامج التدريبي تأىيل الطفل الن تكون لديو حساسية ابتكارية 
  (18, 1981) الكناني ,ونزوع مستمر نحو التفكير االبتكاري.

 ِشاؽً اٌؼ١ٍّخ االثزىبس٠خ  9-1-2 

اذا كان العمماء والباحثون قد اختمفوا فيما بينيم عمى تعريف مفيوم االبتكار, ولكنيم لم يختمفوا 
مراحل متتابعة, حيث اختمفت ىذه عمى ان االبتكار اليتم في مرحمة واحدة, ولكنو يتم عمى عدة 

المراحل من باحث آلخر من حيث عددىا ومسمياتيا, ولعل اكثر التقسيمات شيوعا ذلك التقسيم 
الذي قدمو جراىام واالس في كتابو فن الفكر, وفيو قسم عممية االبتكار الى اربع مراحل متتابعة 

 3وىي عمى وفق النحو اآلتي

 صزؼذادِشؽٍخ اإلػذاد أٚ اٌز١ٙؤ أٚ اال

وىي تمك المرحمة التي يتم عن طريقيا البحث عن المشكمة من جميع جوانبيا, وكذلك المدة 
 الزمنية التي يمكن لمفرد اكتساب عناصر الخبرة والميارة والمعرفة.

 ِشؽٍخ اٌىّْٛ أٚ االخز١بس أٚ االؽزعبْ
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ريغ, وينشغل الفرد بصورة وتأتي بعد المرحمة السابقة وفييا تأخذ الفكرة األصمية في التحرر والتف
 شعورية بتفحص الفكرة األصمية.

 ِشؽٍخ االٌٙبَ اٚ االظبءح اٚ االششالخ

حيث يثبت الحل في الذىن مباشرة وبتمقائية, مما يدفع المبتكر الى الشعور بالثقة واالطمئنان 
 النفسي بسبب ماتوصل اليو من شئ جديد كان يريده.

 ِشؽٍخ اٌزؾم١ك

 وصل اليو المبتكر, وفييا يتحتم عميو االىتمام بعممو.وىي مرحمة تقويم مات

ومن الجدير بالذكر ان المراحل االربع السابقة ليست مراحل مستقمة بعضيا عن البعض االخر, 
فمراحل العممية االبتكارية تحدث بصورة متزامنة ومتداخمة ومتفاعمة حيث يوجد الناتج االبتكاري, 

يستمر من البداية الى النياية واليحدث فقط في بداية عممية فالتحضير بوصفو مرحمة يمكن ان 
 االبتكار, وىكذا مرحمة الكون او االحتضان

 ( 2002,121)سرايا ,                                                                 

 مفيوم االدراك 9-1-2

من التنبيو المادي المستمر يستخدم الطفل اإلدراك في الكشف عن المعمومات التي يتمقاىا 
الموجو اليو وفي كل األوقات وفي التعرف عمى ىذه المعمومات وتفسيرىا, ويعرف اإلدراك 
بأنو التعرف عمى العالم  الخارجي عن طريق المثيرات الحسية المختمفة, وىو استجابة 

إلى إدراك لمثيرات حسية معينة عندما تمر بأحد حواسنا في لحظة إحساس معينة فإنيا تقود 
 (.223, 2002ما تحسو وتفسره وتفيم مصدره )العبيدي, 

وتتوقف عممية االدراك عمى عدة متغيرات اساسية وعن طريق تفاعل ىذه المتغيرات يحصل 
 3 االدراك, وكما تتوقف درجة دقتو عمى سالمة ىذه المتغيرات وصحتيا وىي

 بيئة الفرد ومدى تفاعمو معيا. -1

 التي يمتمكيا الفرد بفطرتو ووراثتو.الحواس العضوية  -9
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 االعصاب وىي تقوم بوظيفة نقل آثار العالم الخارجي في بيئة الفرد الى المراكز العصبية. -2

)االلوسي التأويل والتفسير وتعتمد عمى الخبرات الشخصية الحسية وظروف البيئة والتعمم. -1
 (191, 1982وخان ,

تأويال يزودنا بمعمومات عما في عالمنا الخارجي من  فاالدراك ىو "عممية تأويل االحساسات
 9885)سعيد,اشياء, او ىو العممية التي تتم بيا معرفتنا لما حولنا من اشياء عن طريق الحواس

,119) 

 

 الدراسات السابقة  2-2

 (: 1988)ِؾّٛد ِٕضٟ دساصخ  2-2-1

ٌٍؼت ثبإلثزىبس ٌذٜ أغفبي ٘ذفذ اٌذساصخ إٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ ػاللخ اٌزٕج١ٗ اٌّٛعت ٚاٌضبٌت 

غفالً ٚغفٍخ ِٓ أغفبي اٌشٚظخ، ٚرُ  98ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساصخ ِٓ . اٌش٠بض ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

رطج١ك إخزجبس سصُ اٌشعً ٚإصزّبسح اٌّضزٜٛ االعزّبػٟ ٚااللزصبدٞ ٚإخزجبس اٌزفى١ش 

مض١ُ اٌؼ١ٕخ إٌٝ صالس االثزىبسٞ، ٚلبئّخ اٌضّبد االثزىبس٠خ ػٍٝ أفشاد اٌؼ١ٕخ، صُ لبَ اٌجبؽش ثز

ِغّٛػبد ٠عُ وً ِٕٙب صالصْٛ غفالً ٚغفٍخ، اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األٌٚٝ رؼشظذ ٌزٕج١ٗ 

ِٛعت، ؽ١ش رُ رمذ٠ُ اٌٍؼجخ اٌّفعٍخ ٌذٜ اٌطفً لجً ثذء ا١ٌَٛ اٌذساصٟ، اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 

لجً ثذء ا١ٌَٛ اٌضب١ٔخ رؼشظذ ٌٍزٕج١ٗ اٌضبٌت ؽ١ش رُ رمذ٠ُ اٌٍؼت غ١ش اٌّفعٍخ ٌذٜ اٌطفً 

اٌذساصٟ، أِب اٌّغّٛػخ اٌعبثطخ ٌُ ٠مذَ ٌٙب صٜٛ ثشٔبِظ اٌذساصخ اٌؼبدٞ، ٚلذ اصزّشد اٌزغشثخ 

ٌّذح صزخ أصبث١غ، ٚرُ ثؼذ٘ب رطج١ك اخزجبس اٌزفى١ش االثزىبسٞ ٚلبئّخ اٌضّبد االثزىبس٠خ ػٍٝ 

بئ١بً فٟ دسعبد ٚرٛصٍذ ٔزبئظ اٌذساصخ إٌٝ ٚعٛد فشٚق داٌخ إؽص. أغفبي اٌّغّٛػبد اٌضالس

اٌزفى١ش االثزىبسٞ ث١ٓ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ األٌٚٝ ٚث١ٓ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 

اٌضب١ٔخ ٌصبٌؼ اٌّغّٛػخ األٌٚٝ، وّب أظٙشد إٌزبئظ ػذَ ٚعٛد فشٚق داٌخ ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

 (26، 9887اٌؼبِشٞ،) ٔمال ػٓ .اٌضالس ثبٌٕضجخ ٌٍضّبد اإلثزىبس٠خ

 

 حث الميدانية اجراءات الب-3

 منيج البحث 3-1

 تم استخدام المنيج الوصفي لمالئمتو طبيعة البحث
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 مجتمع البحث وعينتو 2-9

المختمطة في قضاء سوران من بين المدارس االبتدائية (شاكيو النموذجية )تم اختيار مدرسة 
حيث بمغ عدد تالميذ الصف االول االبتدائي كردستان العراق  ––بالقرعة في قضاء سوران 

( تالميذ الجراء التجربة 5وتم استبعاد )  9812-9819( تمميذ وتمميذه لمعام الدراسي 95)
 (تمميذ ا19( تمميذة و)8وبواقع ) ( تمميذ وتمميذه98االستطالعية عمييم وبذا بمغت عينة البحث )

 

 

 البحث  اداة 2-2

 ي مقياس المستوى االدراك 2-2-1

تم االعتماد عمى بعد االطالع عمى العديد من المصادر العممية والرسائل واالطاريح 
( من خالل تحويل المفاىيم 117,  9888, المستوى االدراكي لالطفال لـ)كشكول مقياس

( واقل درجة 88وبمغت أعمى درجة لممقياس ) والرموز الى صور لغرض توضيحيا وقياسيا
 (. 1( وكما مبين في الممحق  )11)صفر( وبمغت درجة الحياد )

 

 مقياس التفكير االبتكاري 2-2-9

٠ؼذ ٚاؽذاً ِٓ أشٙش  ٗؽ١ش أ رٛسأش ٌٍزفى١ش االثزىبسٞ ٌألغفبي رُ االػزّبد ػٍٝ ِم١بس   

ٚرٌه ٌضٌٙٛخ ادائٗ ٌٚزٛفش وشاصخ  االخزجبساد اٌؼم١ٍخ اٌزٟ ٚظؼذ ٌم١بس اٌزفى١ش االثزىبسٞ

فظ١خ الخزجبس ٍٚرُ اصزخذاَ اٌصٛسح اٌ، اٌزؼ١ٍّبد اٌخبصخ ثٗ ِٚفزبػ اٌزصؾ١ؼ ػٕذ اٌجبؽضْٛ

رٛسأش فٟ  ٚاشبس .دلبئك( 18)ِذح وً ٔشبغ  ٚرزىْٛ ِٓ أسثؼخ أٔشطخ االشىبي ٚاٌؾشوبد ٚ

اٌّزعّٕخ فٟ اٌجطبس٠خ رصؾؼ فٟ  السثؼخإٌٝ أْ إٌشبغبد ا( اإلشبساد)د١ًٌ اخزجبسارٗ ٌٍزفى١ش 

ً رضبٚٞ ِغّٛع ،  صالس لذساد أصبص١خ ٟ٘ اٌطاللخ، أٚ اٌّشٚٔخ، أٚ األصبٌخ اٌطاللخ إعشائ١ب

إعشائ١بً ٟ٘ ػذد اٌفئبد اٌّشٚٔخ ث١ّٕب   ،االصزغبثبد راد اٌؼاللخ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّضزغ١ت ٌىً ِض١ش

ٚلذ صؾؾذ اٌّشٚٔخ فٟ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ثئصزخذاَ د١ًٌ  اٌزٟ رمغ ف١ٙب اصزغبثبد اٌفشد ٌىً ٔشبغ

اػزّذ ،ٚ اٌزصؾ١ؼ األصٍٟ ٌالخزجبس اٌزفى١ش االثزىبسٞ ثبصزخذاَ اٌؾشوبد ٚاألفؼبي ػٕذ األغفبي
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الممحق و ( 19،  1981رٛسٔش ،) رٛسأش فٟ رؾذ٠ذ دسعخ األصبٌخ ػٍٝ ِذٜ ٔذسح االصزغبثخ
 ( يبين مفردات المقياس .9)

 

 

 

 

  لمقياس المستوى االدراكي والتفكير االبتكاري االسس العممية  2-1

الصدق 3تم التحقق من صدق مقياسي المستوى االدراكي والتفكير االبتكاري عمى  -1
 ة مجموعو من الخبراء والمتخصصين * والذين اقرو بصالحية استخدامو عمى عمر العين

( تالميذ 5عينة بالغة )الثبات 3تم التحقق من الثبات عن طريق تطبيق المقياسين عمى  -9
 الموافق   االثنين موىم من مجتمع البحث وخارج عينة البحث الرئيسة وذلك في يو 

وكما مبين في   9812/ 1/ 8الموافق  االثنين وتم اعادة االختبار في يوم  1/1/9812 
 ( 1الجدول )

 (1)الجدول 

 يبين المعالم االحصائية ومعامل الثبات لمقياس المستوى االدراكي والتفكير االبتكاري

معامل  االسبوع الثاني االسبوع االول المتغيرات
 الثبات

 ع-+ -س ع-+ -س

 

 المستوى االدراكي

 

00.88 

 

8.5.0 

 

00.088 

 

2.9.. 

 

8.9.8* 

 *8.950 2.7.0 28.088 000.. 88...2 التفكير االبتكاري

 (8.070( قيمة )ر( الجدولية = )2=.-5وامام درجة حرية ) 8.85*معنوي عند نسبة خطا  
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* 
 جامعة سوران -قسم التربية الرياضية–ا.د مازن عبد الرحمن        كمية التربية 
 جامعة سوران -قسم التربية الرياضية–ا.د فالح جعاز               كمية التربية 
 جامعة سوران -قسم التربية الرياضية–ا.د صباح محمد مصطفى   كمية التربية 

 

( ان قيم معامل الثبات ىي اكبر من قيمة )ر( الجدولية عند نسبة خطا   1يتبين من الجدول )
( وىذا يشير الى وجود ارتباط عالي بين 80878 ( والبالغة )2وامام درجة حرية ) 8085

 ى االدراكي والتفكير االبتكاري .في مقياسي المستو   التطبيقين االول والثاني

 

 اجراء االختبارات 2-5

 11/1/9812-18تم اجراء االختبارات في يومي االربعاء والخميس الموافقين 

 الوسائل االحصائية  2-6

 الوسط الحسابي  -1

 االنحراف المعياري -9

 معامل االرتباط البسيط -2

 spss) باستخدام الحزمة االحصائية )  وذلك

 

 عرض ومناقشة النتائج -1

التوجد عالقة ارتباط معنوية بين المستوى االدراكي والتفكير لمتحقق من صحة الفرضية بانو 
حصائيا وكما مبين في الجدول االبتكاري لدى تالميذ الصف االول االبتدائي .تم معالجة البيات ا

(9 ) 
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 (9الجدول )

 االدراكي والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف االول االبتدائيمعامل االرتباط بين المستوى 

 معامل االرتباط المحسوبة ع-+ -س المتغيرات

  8.5.0 08.088 المستوى االدراكي

8.8.0* 
 .2.28 88..28 التفكير االبتكاري

 (8.888= )  الجدولية ( ر)قيوة ( 00)واهام درجة حزية  8.85هعنوي عند نسبة خطا  *

 

اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ٔضجخ خطب  ( س)اٌّؾضٛثخ ٟ٘ اوجش ِٓ ل١ّخ ( س)اْ ل١ّخ ( 9)٠زج١ٓ ِٓ اٌغذٚي 

ٚ٘زا ٠ش١ش اٌٝ ٚعٛد اسرجبغ ث١ٓ ( 80111 )ٚاٌجبٌغخ  ( 18)ِبَ دسعخ ؽش٠خ ٚا 8085

اٌّضزٜٛ االدساوٟ ٚاٌزفى١ش االثزىبسٞ ٌذٜ رال١ِز اٌصف االٚي االثزذائٟ ٚ٘زا ٠ٕبلط 

 . :ػذح اصجبة ِؾزٍّخ  ٝٚٔؼزٚ صجت ٚعٛد اٌفشٚق اٌّؼ٠ٕٛخ اٌ. فشظ١خ اٌجؾش 

ث١ّٕب ٠شىً اإلؽضبس ٚاإلدسان اٌّشاؽً األ١ٌٚخ فٟ , ٠ؼذ اٌزفى١ش أػٍٝ ِشارت إٌشبغ اٌؼمٍٟ  -1

اٌؼ١ٍّبد اٌّؼشف١خ اٌزٟ رعّٓ فٟ إٌٙب٠خ ٔشبغبً ِٕظّبً ٌإلؽضبصبد ٚاٌّذسوبد ٚاٌصٛس اٌز١ٕ٘خ 

ب األصبس اٌزٞ رمَٛ ػ١ٍٗ لذسح اٌفشد ػٍٝ االثزىبس ٘زا االثزىبس اٌزٞ اٌزٟ رصجؼ فٟ آخش ِشاؽٍٙ

   (.11 ،1998،ص١ٍُ ( . ) إٔزبط أٚ ػ١ٍّبد أٚ صٍٛن اثزىبسٞ ) ٠زشىً فٟ إٌٙب٠خ صٛس ِزؼذدح 

ويتميز اطفال ىذه المرحمة بسيولة التفكير واالدراك لالمور النتعمقة بالمعب والحركات النيا   -9
( من ان "االطفال في ىذه المرحمة  1981,  وىذا ما أكده )عبده قريبة من حياتيم وواقعيم 

العمرية يصمون الى مستوى من القدرة عمى معرفة العالقات والروابط التي تصل بين المعاني 
  ( 188،  1981ػجذح ،.)كبيرة, مع مالحظة االشياء ككل الى مالحظة االجزاء والتفاصيلال
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ثذسعبد ِزفبٚرخ فٟ ٚع١ّغ اغفبي ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ز١ّزْٚ ثذسعخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌزفى١ش االثزىبسٞ -2

أْ ٘زٖ اٌمذساد رظٙش فٟ ِخزٍف األػّبس ٚفٟ وبفخ ا١ٌّبد٠ٓ ٚاٌّغبالد ار  ،اٌّضزٜٛ ٚإٌٛػ١خ

 (98، 1992،لٕبٚٞ ).ٚاٌُّٙ ٘ٛ إصزضبسح ٘زٖ اٌمذساد ٚرذػ١ّٙب ٚرٛف١ش اٌج١ئخ إٌّبصجخ ٌز١ّٕزٙب 

 

 

 

 

 االصزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد -5

 االصزٕزبعبد  5-1

ث١ٓ اٌّضزٜٛ االدساوٟ ٚاٌزفى١ش االثزىبسٞ ٌذٜ رال١ِز اٌصف رٛعذ ػاللخ اسرجبغ ِؼ٠ٕٛخ -1

 .االٚي االثزذائٟ 

 اٌزٛص١بد  5-9

اعشاء دساصبد ِّبصٍخ ػٍٝ ػ١ٕبد ِٓ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبصخ ِٚمبسٔزٙب ثبٌذساصخ اٌؾب١ٌخ  -1

عً أْ ٠ضبػذ ػٍٝ رشش١ذ أصب١ٌت اٌز١ّٕخ ٌالثزىبس ٚرٛع١ٗ أٔظبسٔب ِٓ أ بشأٔٙ ار اْ رٍه اٌذساصبد

 .رٛفش اٌشػب٠خ ٚاٌزشغ١غ ٌز١ّٕخ اٌضٍٛن االثزىبسٞ فٟ اٌّشاؽً اٌّجىشح ِٓ اٌؾ١بح

ثؾ١ش ٠ظٙش ف١ٙب أ١ّ٘خ األٔشطخ  ٌصف االٚي االثزذائٟٚظغ خطخ رشث٠ٛخ ص١ٍّخ ٌطفً ا -9

 اٌؾشو١خ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١ش االثزىبسٞ ٚاصزخذاِٙب فٟ ر١ّٕخ ِذاسن اٌطفً ِٚؼٍِٛبرٗ

 

 الوصادر

ػّبْ، ، ، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش1إٌّٛ اٌّؼشفٟ، غ( 9882)عبثش، عبثش ػجذ اٌؾ١ّذ،  --1

 .األسدْ

3 المستوى االدراكي وعالقتو ببعض التراكيب المغوية عند اطفال (9888)لبنى رحيم, كشكول-9
 .جامعة بغداد, كمية التربية لمبنات, غير منشوره الرياض, اطروحة دكتوراه

المناخ االبتكاري في االسرة وعالقتو ببعض الخصائص االجتماعية  (19813)ممدوح,كناني-2
 القاىرة.والشخصية لدى اعضائيا, بحوث نفسية وتربوية, المنصورة, مكتبة ومطبعة النيضة,
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دار 3 دائـــرة معـــارف الرياضـــة وعمـــوم التربيـــة البدنيــــة, (4004 )آخـــرونامـــين انـــور و  الخـــولي ,-4
 القاىرة.الفكر العربي, 

3 دراسة مقارنة في النمو العقمي واخذ الدور بـين تالميـذ التربيـة ( 1997)سييمة حسين, العبيدي-5
 .الخاصة, رسالة ماجستير, كمية التربية جامعة القاىرة

(3 دراسـة اثـر اسـتخدام نمـوذج قـائم عمـى المـدخل الكمـي عمـى تنميـة 6666سـعيد, ايمـن حبيـب) -6
التفكيـــر االبـــداعي الناقـــد لـــدى تالميـــذ الصـــف الثـــاني االعـــدادي مـــن خـــالل مـــادة العمـــوم, أطروحـــة 

 دكتوراه, كمية البنات, جامعة عين شمس. 
البتكار, دار وائل لمنشر والتوزيع, 3 تكنولوجيا التعميم المفرد وتنمية ا(9887)عادل, سرايا-7

 عمان.

3 عمـــــم نفـــــس الطفولـــــة, بغـــــداد, مطبعـــــة جامعــــــة ( 6681, عمـــــي )جمـــــال وخـــــان ,اآللوســـــي  -8
   بغداد .بغداد,

 ., مطابع الدار العربية لمعموم, بيروت 36 اساسيات في عمم النفس, ط(4002)جنان ,سعيد -6
 .األغفبي ، اٌمب٘شح ، األٔغٍٛ اٌّصش٠خ( اٌطفً ٚس٠بض 6661لٕبٚٞ ،٘ذٜ، دمحم ) -60
3 في اكتساب الجممـة عنـد الطفـل, المجمـة العربيـة لمدراسـات األنسـانية, (6686)داوود,  عبدة -66
 , جامعة الكويت.6, المجمد1عدد
 فؼب١ٌخ اصزخذاَ ثشٔبِظ فٟ اٌٍؼت ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١ش االثزىبسٞ (98873العمري ,فؤاد)-19

،سصبٌخ ِبعضز١ش غ١ش ِٕشٛسح،و١ٍخ اٌزشث١خ ،لضُ ػٍُ ٔفش اٌطفً ٕخ رؼزٌذٜ أغفبي اٌشٚظخ ثّذ٠

 .،صٕؼبء 

اٌطفٌٛخ اٌجذا٠خ اٌض١ٍّخ ٌٍزشث١خ ٚاٌج١ئخ، اٌّؤصش اٌضٕٛٞ ٌٍطفً ( 1998)ص١ٍُ، دمحم عبثش،  -12

 .اٌّصشٞ، رٕشئزٗ ٚغب٠زٗ، عبِؼخ ػ١ٓ شّش، اٌمب٘شح، ِشوز دساصبد اٌطفٌٛخ اٌّغٍذ األٚي

(3دليل اختبار التفكير االبتكاري باستخدام الحركات واالفعال ,ترجمة 1981) تورنس ,بول-11
 3محمد ثابت عمي الدين ,مكتبة االنجمو المصرية ,القاىرة .

 
 . ػٍُ إٌفش اٌزشثٛٞ، اٌمب٘شح، داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ( 1981)ػجذ اٌؾ١ّذ، عبثش، -15

( دساصخ رغش٠ج١خ )ثؼط ثشاِظ ر١ّٕخ االثزىبس٠خ ثذاس اٌؾعبٔخ ( 1981)اؽّذ ، ,اٌجٟٙ  -16

 حعبِؼخ إٌّصٛس –١ش و١ٍخ اٌزشث١خ سصبٌخ ِبعضز
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 (0الممحق )
 هقياس الوستوى االدراكي
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 (9)اٌٍّؾك 

 ِم١بس اٌزفى١ش االثزىبسٞ

 :ٚ٘ٛ ِم١بس ٠زىْٛ ِٓ اسثؼخ أشطخ ٟٚ٘ 

٠ؾذد ٌٍّخزجش خطبْ ثّضبفخ ِؾذدٖ ٠ٚطٍت ِٕٗ اْ ٠مطغ : طزيقةكن :النشاط االول  -

ٚفٟ .اٌّضبفخ ث١ٓ اٌخط١ٓ ثؼذح غشق ٠ٚضغً ٌٍّخزجش وً اصزغبثخ ؽشو١خ ٠مَٛ ثٙب 

 دسعخ ٌىً اصزغبثخ عذ٠ذح ّٕؼ وشاصخ اٌزؼ١ٍّبد ر

 

٠طٍت ِٓ اٌطفً اْ ٠مٍذ ؽشوبد ٠طٍجٙب ِٕٗ اٌّؼٍُ ِضال :تقليد الحزكات:النشاط الثاني  -

 (اٌخ ---ٚرم١ٍذ االسٔت ػٕذِب اؽذ ٠ؼبوضٗ  –ً٘ رضزط١غ اْ رمٍذ اٌشغشح فٟ اٌٙٛاء )

 .ٚفٟ وشاصخ اٌزؼ١ٍّبد رؼطٝ دسعخ ٌىً اصزغبثخ صؾ١ؾخ .

 

٠ّىٕه سِٟ ػ١ٍخ اٌىجش٠ذ اٌفبسغخ فٟ صطً اٌزثبٌخ ٠ٚضغً  بكن طزيقة:النشاط الثالث -

 .اٌّؼٍُ االصزغبثبد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌطفً 

 

ِبٟ٘ االصزؼّبالد ٌؼٍجخ اٌىجش٠ذ اْ ٌُ رىٓ رٕٛٞ س١ِٙب : االستعواالت:النشاط الزابع  -

 .ثّبرا ٠ّىٕه اْ رضزخذِٙب ٚػٍٝ اٌّؼٍُ اْ ٠ضغً اصزغبثبد اٌطفً اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب 

 

 

. 
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 عبِؼخ صٛساْ 

 فبوٍزٟ اٌزشث١خ 

 صىٛي رشث١خ س٠بظ١خ

 

 

 

  االبتكاري لدى تالهيذ الصف االول االبتدائيعالقة الوستوى االدراكي بالتفكيز 

 

 

 

 د ث١ش٠فبْ ػجذهللا.َ.ا

 َ ا٠ّبْ ا١ٌبس.َ

 َ ادس٠ش اؽّذ.َ

 

 

 

 

2013-2014 
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