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 كـــــلية العــلوم الإنســانية و العـــلوم  الإجـمتــاعية

ــــســــم علــــم النــفـــس و عـــــــــــلــوم التــــربيةق   

 شـــــــعبـــــــة عــلــــــــــم النــــفـــــــــس

 

 أ طروحة مقدمة لنيل شهادة ماجيس تري يف عمل النفس 

  ختصص: الرتبية املدرس ية و الإدماج الإجامتعي للمتعمل 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

عداد الطالبة : رشاف :                                                                                     اإ  اإ

 ادلكتورة عطار سعيدة                                                                                 حواس هاجر 

 

 

 2015/  2014 الس نة اجلامعية

  TRIZ ز ـــــــــــرية تريــــظــوء نـــدرييب يف ضــج تـــعالية برانمـــف

 ةــميــ لتن 

بــــالتف ــ م التح ـــســ ل الق ــــد طفــنــ ي ع ــــداعـــكري الإ ريـــضيــ  



2 

 

 

 

 

العــلوم الإنســانية و العـــلوم  الإجـمتــاعيةكـــــلية   

 ةــــســــم علــــم النــفـــس و عــــــــلــوم التــــربيق                    

 شـــــــعبـــــــة عــلــــــــــم النــــفـــــــــس

 

دماج الإجامتعي للمتعملأ طروحة مقدمة لنيل شهادة ماجيس تري يف عمل النفس ختصص: الرتبية املدرس ية و الإ   

 

 لتنــميــة  TRIZ فـــعالية برانمـــج تــدرييب يف ضـــوء نــظــــرية تريـــــــــــز 

بـــداعــــي عــنــد طفــــل القــســـم التحــــضيـــري  التفــــكري الإ

 

عداد الطالبة : رشاف :                                                                                     اإ  اإ

ادلكتورة عطار سعيدة                                                                                      حواس هاجر 

   

 أ عضـــاء جلـــنة املناقشــــــــــــــــة

أ س تاذ التعلمي العايل             جامعة تلمسان                        رئــيســــــــــــــا  د الطاهر بوغازي  أ . -1  

أ س تاذة حمارضة   أ               جامعة تلمسان                     مشــرفة و مقــررة د. عــطار سعيدة      -2  

 أ س تاذ التعلمي العايل          جامعة تلمسان                      عضوا و منــــاقــشـــا      د بشالمغ حيــي .أ   -3

أ س تاذة حمارضة   أ               جامعة تلمسان                       عضوة و مناقشة   د. حاجب سلسبيل -4  
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 يمـــــمان الرحــــم اهلل الرحــــــبس

 ﴾ ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴿
 282سورة البقرة اآلية :
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 إهــــــــــــــداء
 

ىل  :أ هدي هذا العمل اإ

 

نسان يف هذا الوجود أ يم احلبيبة ىل أ غىل اإ  من ربتين وأ انرت دريب وأ عانتين ابلصلوات وادلعوات، اإ

 

ىل من معل بكد يف سبييل وعلمين معىن الكفاح  ىل ما أ ان عليه أ ىب الكرمي أ دامه هللا يلاإ  وأ وصلين اإ

 

ىل من اكن س ندي زويج اذلي أ مدين بكثري من العون و الصرب و الآمال   اإ

 

بنيت الغالية روان  ىل قرة عيين اإ  اإ

 

خويت حفظهم هللا و رعامه ىل أ خيت و لك اإ  اإ

 

خراج هذا البحث  ىل لك من ساندين من بعيد أ و قريب يف اإ  اإ

 

ىل الشموع اليت حترتق لتيضء درب الآخرين   اإ

 

ىل لك من علمين حرفا  اإ

 

 أ هدي حبيث للك هؤلء و أ كرث و اذلي ل يسعفين املقام ذلكرمه فهم كرث

  

 الطالبة : حواس هاجر                                                       
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 شكـــــر و عــــــــرفـان  

 

 وحـــــده، و الصــــــــالة و الســــــــــالم علــــــى من ل نبــــي بــعـــــــــــده.امحلـــــــد هلل 

 

براهمي الآية:يقول هللا تعاىل يف كتابه الكرمي :"لنئ شكرمت ل زيدنمك"   )  ( .7سورة اإ

ل من أ نعم هللا عليه  أ شكر هللا تعاىل عىل كرمه العظمي  و عطائه الالمتنايه عىل نعميت العقل و العمل، اليت ل حيظى هبا اإ

 و أ محد هللا العلمي احلكمي اذلي من عيل و وفقين لإجناز هذا اجلهد العلمي املتواضع. حبسن النظر و سداد البصرية ،

 (حصحه ال لباين)من قول رسول هللا :" ل يشكر هللا من ل يشكر الناس "  انطالقاو 

 

ادلكتورة عطار سعيدة ،املرشفة عىل هذه ال طروحة ،عىل مساعدهتا الصادقة أ خص ابلشكر و العرفان أ س تاذيت الفاضةل 

جناح هذا العمل العلمي املتواضع.  يل بلك أ مانة و موضوعية ،و عىل صربها الكبري معي لإجناز و اإ

 

ار البحث عىل منحه لنا فرصة لإمتام مشو  بوغازي الطاهرو أ تقدم بشكري و تقديري ل س تاذان و أ بوان ادلكتور احملرتم 

 العلمي ،و دمعه املتواصل لنا. 

كام أ شكر لك أ ساتذتنا الكرام جبامعة تلمسان قسم عمل النفس و علوم الرتبية عىل هجودمه و عطاهئم العلمي لنا طيةل 

 .تكوينال 

ىل أ ساتذة عمل النفس و علوم الرتبية جبامعة وهران و أ خص ابذلكر ادلكتورة احملرتمة حمرزي ملي كة اليت و أ قدم شكري اإ

ىل جانيب    بلك صدق ساعدتين ووقفت اإ

 و أ تقدم ابلشكر اخلاص لل ساتذة احملمكني عىل دمعهم يل بتقدمي الآراء و التوجهيات القمية اليت أ خذهتا بعني الإعتبار. 

حرتايم و تقديري لل س تاذ ادلكتور أ يب مولود عبد الفتاح عىل هجوده الكبرية اليت قدهما يل يف  التحليل و أ قدم شكري و اإ

 الإحصايئ.

 

مداد مدير الرتبية  لولية تلمسان  أ ل و هو واملساعدة العون يد و أ وجه شكري و امتناين ملن اكن هل الفضل الكبري يف اإ

ومربية القسم التحضريي املعلمة احملرتمة  اذلي قدم يل التسهيالت لإجراء ادلراسة امليدانية فامي خيص البحث احلايل ،

ىل جانيب طيةل فرتة ادلراسة امليدانية ،قازي حفيظة   لول مشيئة هللا و لو لمه ما اذلين ، و ال مور وأ ولياء اليت وقفت اإ

 .العمل املتواضع هذا مت
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و كام ل أ نىس لك أ ساتذيت الكرام من جامعة البليدة الذلين اكن هلم الفضل و الإسهام يف وضعهم اللبنات ال وىل يف 

لهيم ابلشكر اجلزيل و الإحرتام عرفاان مبجهودمه.تكويين يف جمال عمل ال   نفس ، أ تقدم اإ

 

ل يسعين ل الهناية ويف ىل واحرتايم تقديري لك أ جسل أ ن اإ الكرمي  لتفضلهم املناقشة وأ عضاء جلنة رئيس أ ساتذيت اإ

ثراهئا ال طروحة هذه مناقشة قبول عىل ابملوافقة  .القمية مبالحظاهتم وتوجهياهتم واإ

 

 

 

 

 : حواس هاجر الطالبة 
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  مـــــلخـــص ادلراســـة

 

بداعية أ سلواب مبدئيا  من أ ساليب التعمّل،لّك يش ومن أ ساليب تطوير املعرفة ، و يعترب   أ سلوب حل املشتالت بطريقة اإ

سرتاتيجيات علمية  ن سعت املدرسة عىل تمنيته  بطرق و اإ قد تطرح من الهدف ال سايس يف معلية التفكري، خاصة و اإ

خالل مناجه مدرس ية يس تطيع من خاللها الطفل المترن عىل أ ساليب جديدة يف التفكري ، مما يدمع ذكل أ هداف التعمّل 

 .املدريس

سرتاتيجيتني من نظرية تريز  الهدف : دماج اإ ىل اإ املعروفة بنظرية احلل الإبداعي  TRIZوهدفت ادلراسة احلالية اإ

 و تعلميي  م وحدتني علميتني فق  ، ملعرفة فاعليته يف تمنية التفكري الإبداعي عند للمشتالت من خالل برانمج تدرييب

 طفل القسم التحضريي.

نطلقت ادلراسةمن السؤال الرئييس التايل : مشلكة ادلراسة :  و قد اإ

س تخدام برانمج تدرييب يف ضوء نظرية تريز   لتمنية التفكري الإبداعي عند تالميذ القسم التحضريي ؟ TRIZما فاعلية اإ

ىل التساؤلت الفرعية التالية :  اذلي تفرع اإ

بداعي )ال صاةل( لتالميذ اجملموعة التجريبية  -01 هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإ

 ؟

 البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )املرونة( لتالميذ اجملموعة التجريبية ؟هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و  -02

هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )الطالقة( لتالميذ اجملموعة التجريبية  -03

 ؟

)التفاصيل( لتالميذ اجملموعة التجريبية  هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي -04

 ؟

 هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي دلرجة التفكري الإبداعي لتالميذ اجملموعة التجريبية؟ -05

 هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي للمفاهمي العلمية  لتالميذ اجملموعة التجريبية ؟ -06

 

جابة عىل التساؤلت هذه تبنينا الفرضيات التالية : فرضيات ادلراسة: و لالإ  

 ل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )ال صاةل( لتالميذ اجملموعة التجريبية  -01

 ل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )املرونة( لتالميذ اجملموعة التجريبية  -02

 ل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )الطالقة( لتالميذ اجملموعة التجريبية  -03

 س القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )التفاصيل( لتالميذ اجملموعة التجريبية .ل يوجد فرق بني متوسطي القيا -04

 ل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي لدلرجة اللكية للتفكري الإبداعي لتالميذ اجملموعة التجريبية. -05
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 لتالميذ اجملموعة التجريبية يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي للمفاهمي العلمية   -06

 . موضوع البحث   ال م طبيعة اذلي مي ادلراسة احلالية املهنج الش به جترييب  اس تخدمت: مهنج البحث

بتدائية حافظ التنيس مبدينة تلمسان، عينة من أ جريت ادلراسة عىل العينة :  24 عددمه  تالميذ القسم التحضريي ابإ

 .بطريقة عشوائية عن طريق القرعة  وقد اختريواعىل مجموعتني ضابطة و جتريبية بتساوي  تلميذ و تلميذة موزعني 

ختبار املفاهمي العلمية ، تطبيقمت مجع البياانت عن طريق : أ دوات مجع البياانت  ال دوات التالية: الربانمج التدرييب، اإ

ختبار  تورانس للتفكري الإبداعي الشلك )ب(. اإ

من حصة الفرضيات قامت الباحثة ابملعاجلة الإحصائية للمعطيات عن طريق احلزمة و للتحقق : املعاجلة الاحصائية

 و املمتثةل يف ال ساليب الإحصائية التالية : ، 20.0الإصدارة  SPSS الإحصائية يف العلوم الإجامتعية

 )املتوسطات احلسابية، و الاحنرافات املعيارية ،اختبار ت للمجموعة الواحدة دلراسة الفروق(.

ىل النتاجئ التالية: تاجئ البحثن   :توصلت ادلراسة احلالية اإ

بني القياسني القبيل  0.01عند مس توى دلةل  بني متوسطي ادلرجة اللكية للتفكري الإبداعيوجود فروق جوهرية  -

 .والبعدي لصاحل القياس البعدي للمجموعة التجريبية 

عند مس توى  (الإبداعي)ال صاةل ،املرونة ، الطالقة و التفاصيلبني متوسطي لك همارات التفكري وجود فروق جوهرية  -

بني القياسني القبيل والبعدي لصاحل القياس البعدي للمجموعة التجريبية. 0.01دلةل   

ختبار املفاهمي العلمية عند مس توى دلةل - بني القياسني القبيل والبعدي لصاحل  0.01وجود فروق جوهرية بني متوسطي اإ

.دي للمجموعة التجريبيةالقياس البع  

 .وقد فرست النتاجئ عىل ضوء ادلراسات السابقة و الرتاث العلمي حول املوضوع 
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 ائــــــــمة احملتـــــــــوايتـــق                            

 

 .......أ  ................................................................................................................الآية الكرمية

 ب..........................................................................................................................الإهداء 

 ج........................................................................................................................لكمة شكر

 ..... ه............................................................................................العربية ابللغة ملخص البحث

 .ز....................................................................................................................قامئة احملتوايت

 ك.....................................................................................................................قامئة اجلداول 

 ....................................................................................................................لقامئة ال شاكل 

 ......مقامئة املالحـــق.............................................................................................................

 1......................................................................................................................قـدمــــــةاملــ

 

 اجلـــــــــــــــانب النــــظـــــري                         

 أ مهــيتـــــــــــها: مشــــلكة ادلراســــــــــة و  الفــــصـــــل ال ول

  4.........................................................................................................ادلراسات السابقة -1

    TRIZ....................................................................4 ادلراسات اليت تناولت نظرية تريز 1-1

 TRIZ.....................................................8تعقيب عىل ادلراسات اليت تناولت نظرية تريز  1-2

 9......................................ادلراسات اليت تناولت التفكري الإبداعي عند طفل ما قبل املدرسة 2-1

 16..............ة.......التفكري الإبداعي عند طفل ما قبل املدرستعقيب عىل ادلراسات اليت تناولت  -2-2

شـــكـاليـة ادلراســة -2  18.......................................................................................................اإ

 22......................................................................................................فـــرضيـات ادلراسة -3

 23....................................................................................................أ هـــــداف ادلراســـة  -4

 23........................................................................................................ةأ هــمــــية ادلراســــ -5

 25...........................................................................  التحديد الإصطاليح ملتغريات ادلراسة -6

 27...................................................................................ادلراسةالتحديد الإجرايئ ملتغريات  -7

 28......................................................................................................ةحـــــدود ادلراســــ -8
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 الإطــــــار النظـــــري لدلراســـــــــــة:  الفــــصـــــل الثاين

 التفكري الإبداعي و حل املشتالت املبحث ال ول :

 29.........................................................................................................................متهيد

 30..............................................................................................مفهوم التفكري الإبداعي -1

 30..................................................................................املكوانت العامة للتفكري الإبداعي -2

 32.............................................................................................همارات التفكري الإبداعي -3

 34.............................................................................................مراحل التفكري الإبداعي -4

 36..................................................................................املدرسة و تمنية التفكري الإبداعي -5

 37......................................................................................الكشف املبكر للطفل املبدع -6

 38............................................................أ مهية تمنية التفكري الإبداعي لطفل ما قبل املدرسة -7

 40.............................................................................................سامت ال طفال املبدعني -8

 44............................................................................................معيقات التفكري الإبداعي -9

 47.....................................................................بداعي ات لإزاةل معيقات التفكري الإ مقرتح -10

 48......................................................................................................حل املشتالت -11

 48................................................................................ال سلوب العلمي حلل املشتالت -12

 49.......................................................الفرق بني التعمل القا م عىل املشلكة و حل املشتالت -13

 49...............................................................العالقة بني التفكري الإبداعي و حل املشتالت -14

 

 املبحث الثاين : أ مه النظرايت املفرسة للتفكري الإبداعي

 51..........................................................................................................................متهيد

 TORRANCE.................................................................................52نظرية تورانس  -1

بداعي للمشتالت. TRIZنظرية تريز  -2  55................................................................للحل الإ
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 ةـــــــــــــــدمــــــاملق
 

ن معظم الإجنازات العلمية والتكنولوجية والعسكرية اليت حققهتا البرشية يف القرن العرشين يه نتاجات      اإ

ن جممتعنا يعيش يف عامل رسيع التغري  أ فاكر املبدعني، ولكن العمل يف املايض اكن يُصمم لعامل مس تقر، أ ما الآن فاإ

حتدايت وطموحات حملية وعاملية، لعل من  والاضطراب، وميلء بأ صناف ال مراض، واحلروب، وحتي  به

أ مهها الانفجاَر املعريف والتطور التكنولويج، هذا ما حيتاج منا الرسعة يف تمنية عقول مفكرة قادرة عىل حّلِّ 

بداعية، وتعترب تمنية هذه العقول املفكرة مسؤولية لك مؤسسات ادلوةل، وعىل رأ سها  املشتالت بُطرق اإ

 املؤسسات التعلميية.

و لقد اعتاد املعلمون عىل أ ن يقدموا ادلروس لطالهبم انطالقا  من الكتب اليت تقررها اجلهات الرمسية،      

لقاء واحملارضة، وهو أ سلوب حيمتل أ ن جيعل من الطالب خشصا  سلبيا  ل  واليت تقوم يف معظمها عىل أ سلوب الإ

اليت تتضاءل فاعليهتا وجدواها لكام اكنت املادة اليت يكتسب أ ي همارة غري همارة احلفظ والاس امتع. هذه املهارة 

يتعلمها الطالب بعيدة عن حياهتم الواقعية ، أ و ل تش بع دلهيم حاجة من حاجاهتم الشخصية . من هنا اكن 

ىل العديد من املهارات احلياتية اليت متكنه من حسن التكيف مع بيئته  الطالب يتخرج من املدرسة وهو يفتقر اإ

ىل غري ذكل من املهارات اليت ل ميكن تعلمها  ، مكهارات البحث والتعاون والقيادة والانضباط اذلايت اإ

واكتساهبا يف ظل النظام التقليدي للتعلمي والتعمل ، وما ينبثق عنه من أ ساليب تعلمية ل تس تجيب متاما  

 . ل غراض املتعمل ، ول تليب حاجاته اخملتلفة

ن ادلور املركزي للمدار       خاصة   س هو تطوير معليات التفكري العليا وحل املشتالت وصنع القرارات،اإ

وأ ن الانفجار املعلومايت الراهن أ خذ حيدث برسعة حبيث مل يعد ممكنا  حىت للخرباء يف أ ي جمال أ ن يلحقوا أ و 

الطلبة كيف  يتابعوا املعارف اجلديدة . ذلا مل نعد نعرف ماذا نتعمل، وبدل  من ذكل ينبغي علينا أ ن نساعد

عدادا علميا و وهذا يعترب من مسؤوليات النظام الرتبوي اذلي أ صبح عىل عاتقه . يتعلمون عداد املتعلمني اإ اإ

 تربواي ملواهجة متطلبات احلياة املتغرية  و املتسارعة ، و مواهجة التحدايت اليت تعرتضهم يف ش ىت امليادين ،
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مداد الفئة املتعلمة ابملهارات ال ساس ية للعمل و ومن متطلبات هذا الإعداد هو تصممي برامج تر   بوية قادرة عىل اإ

همارات البحث و الاس تكشاف و همارات التفكري اخملتلفة مبا يف ذكل همارات التفكري الإبداعي اليت متكهنم من 

بداعية .  مواهجة املشتالت اليت تعرتضهم بطريقة علمية و اإ

يل يه ال خرى الاهامتم بتمنية همارات التفكري عىل اختالفها وتسعى ولشك أ ن الرتبية التحضريية ابجلزائر تو

جاهدة  لتقدمي املعرفة العلمية اليت تليق هبذه املرحةل احلساسة من حياة الطفل كون لها بصمهتا  يف تشكيل 

مهية مرحةل ما خشصيته من جوانهبا اخملتلفة  ، و تبعا ملا أ مجع عليه علامء الرتبية و علامء النفس بتأ كيدمه عىل أ  

ن هذا النوع من الرتبية املدرس ية لبد هل أ ن 116، 2001قبل املدرسة )اجمللس العريب للطفوةل و التمنية ، (،اإ

يوفر فرصة لتحقيق الامتيز و التفرد وهذا ما يتطلب رضورة توفري مناخ تربوي شامل يتيح الفرصة للك طفل 

طار منظم يس ت  ماكانته املمتزية ويرعى مواهبه اخلاصة .ليمني و يصقل مواهبه و قدراته يف اإ  ثري اإ

حتت  2006كام أ كدت الوثيقة الرئيس ية للمؤمتر اخلامس لوزارة الرتبية والتعلمي العرب املنعقدة يف القاهرة عام 

عىل أ مهية الرتبية املبكرة من خالل ما أ كد عليه « الرتبية املبكرة للطفل العريب يف عامل متغري :» عنوان 

و املعنيون مبرحةل ما قبل املدرسة معتربة ذكل مطلبا أ ساس يا لإعداد ال طفال للمس تقبل بلك ما  اخملتصون

حيمهل هلم من حتدايت و صعاب و مشتالت ،كام يعتربوهنا السبيل الوحيد لإكساب ال طفال اخلصائص و 

نسان القرن احلادي و العرشين ،لمتكهنم من مواهجة حتدايت جممتع  املعرفة اذلي يبدأ  التحضري السامت الالئقة ابإ

 ( 2009هل منذ مرحةل الطفوةل املبكرة .)جنوى بدر ،

نطالقا من ذكل جاءت ادلراسة احلالية لتلقي الضوء عىل نظرية حتتوي علىى  سرتاتيجية  عرفت  40و اإ اإ

سرتاتيجية من الإسرتاتيجيات   TRIZبنظرية تريز  أ و نظرية احلل الإبداعي للمشتالت ،و ما مزيها أ ن لك اإ

جياد احلل و ليس تقدمي احلل ،و هنا يمكن الإختالف فامي خيص ال سلوب املعمتد يف احلل .  تتفرد يف طريقة اإ

ىل  بعض التحرر من قيود فنحن ل نريد أ ن يعيش طفل اليوم حتت ظل املعلومة اجلاهزة  فطفل اليوم حباجة اإ

قترصت  و هذا ما قدمه الربانمج شو ال ذهان ابلطريقة التقليدية ،ح احلفظ الآيل و عىل مناجه ابتت حتترض اإ

ابل نشطة يف تمنية التفكري الإبداعي عند طفل القسم التحضريي معززا    TRIZالتدرييب احلايل لنظرية تريز 

عهم عىل الاس تكشاف و التجريب ي رات العمل و البحث و تشج فرصة لإس تخدام هما للطفلالعلمية اليت تتيح 
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بداعية غري تقليدية قادرة  نتاج عقول علمية تفكر بطريقة اإ و عىل طرح ال س ئةل لفك املهبامت للتوصل لإ

 للتصدي ملشتالت احلارض واملس تقبل . 

ننا(, singh ,2001 ,113فطفل اليوم املبدع هو ال مل لتحقيق مس تقبل أ فضل ) ىل حاجة لفي واإ  الإبداع اإ

 الكبري احلل ميثل ول نه ، أ خر جمال أ و اخل،.الاقتصاد.. أ و الس ياس ية أ و الشعر أ و الفن أ و العمل يف اكن سواء

ليه وصلت وما الإنسانية احلضارة أ ن املعلوم ومن احلايل، عرصان يف مشالكنا من لكثري  وما وحترض ريق من اإ

 الوجه تعترب واليت ، معلية الإبداع وليدة يه واجملالت ال نشطة اكفة يف واكتشافات انتصارات من حققته

 . الإنساين للجانب املرشق

لتحقيق  الإنسان مشالك من وكثري الصعوابت من كثري لتذليل سببا   اكنت العلوم يف الكثرية الإبداعاتو 

 وحسنت واجملاعات ال وبئة من محته اليت كذكل ويه العامل، أ جزاء بني املسافات قرصت اليت فهيي راحته،

نتاج  أ ن املبدع الإنسان متكن وهكذا الإنسان، يعيشها اليت واملعرفية التكنولوجية الثورة مظاهر من وغريها الإ

 بأ فاكر يبدؤون املبدعني من فكثري حوهل، من البيئة وترقية وتمنيته مشتالته حل يف لصاحله البيئة يطور

 ويبدع يفكر بدأ   اذلي فرانس ابن لعباس الطريان ،مثل: )فكرة حقيقة والإبداع العقل بفضل تصبح خيالية

 .الطائرة فكرة أ خذت مهنا واليت اجلواحن بفكرة فبدأ   الطريان عىل تساعده أ ساليب

بداعات الإنسان شهد فقد جديد بيشء ليس الإنسان يبدع فأ ن  اس تخدام من اخملتلفة احلياة جمالت يف كثرية اإ

ىل ال جحار ىل ال سلحة صناعة اإ بداع منو  النووية، الطاقة اس تخدام اإ ىل العجةل اإ  الطائرة. اإ

هبا.  هللا كرمنا اليت العقل نعمة حفاظا عىل وذكل هبم، واهمت وجشعهم العصور بلك املبدعني كرم وديننا الإسالم

آدم و محلنامه يف الرب عز وجاء قوهل و البحر و رزقنامه من الطيبات  ِّوجل يف كتابه الكرمي:﴿و لقد كرمنا بين أ

 .   (07و فضلنامه عىل كثري ممن خلقنا تفضيال ﴾ )الإرساء :

 لصاحل وهمارات، وقدرات وطاقات قوى من فيه هللا أ ودعه ما يستـثـمر أ ن الإنسان عىل واجبا   اكن و لهذا

 .الشخصية املنفعة عند تقف وأ ل واملسلمني الإسالم
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 ادلراسات السابقة : -1

 : TRIZادلراسات السابقة اليت تناولت برامج يف ضوء نظرية تريز  1-1

 : Nesterenko) (دراسة نسرتنكو -1-1-1

وفهيا طبق  TRIZقام فهيا مبحاولتني ال وىل بعنوان :تطوير التفكري الإبداعي ابس تخدام نظرية تريز 

( س نوات ،اس مترت ملدة س نة و نصف 9-6الربانمج عىل مجموعة من ال طفال ترتاوح أ عامرمه بني )

ساعة س نواي ، و اعمتد  34س نوات و مبعدل  03،و الثانية اكنت عبارة عن دورة تدريبية اس مترت 

ني السابقتني و اكنت نتاجئ التجربت TRIZهذا الربانمج عىل مثاين اسرتاتيجيات يف نظرية تريز 

جيابية .)أ بو جادو   (83، 2012اإ

 

 ( :Dungدراسة دنق ) -1-1-2

ىل نظرية تريز ىل تقدمي عدة دورات تدريبية يف تمنية الإبداع تستند اإ ،و اكنت  TRIZهدفت اإ

مشارك فرنيس من مس توايت علمية و معرية خمتلفة ترتاوح  4000عينة ادلراسة مؤلفة من حوايل 

نهتاء 72-15ما بني ) ( س نة و مس توامه العلمي مابني الصف التاسع و درجة ادلكتوراه ،و بعد الإ

ىل أ ن تكل ادلورات اكنت مفيدة جدا و رضورية ل  لجميع من تطبيق الربانمج أ شارت النتاجئ اإ

برصف النظر عن أ عامرمه أ و خلفياهتم الثقافية و التعلميية ،حيث ظهر بعض التقدم يف مس توى 

)لطيفة عبد الشكور  التفكري الإبداعي دلى أ فراد العينة و قدرة ملحوظة عىل حل املشتالت .

،2009.) 
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 :   (kowalickدراسة كواليك ) -1-1-3

ىل  مس "احلل املوجه للمشتالت"، و قام بتطوير برانمج تدرييب يستند اإ نظرية تريز أ طلق عليه اإ

نطلق هذا الربانمج عام  يف مدرسة صغرية يف اكليفورنيا عىل طلبة يف املرحلتني الإعدادية و  1995اإ

الثانوية مبعدل ساعتني لك أ س بوع، و بينت نتاجئ هذه ادلراسة أ ن الطلبة قد تعلموا طريقة جديدة 

بتاكرات يف الصف و تبني أ ن عقول يف التفكري أ كرث رسعة و فا ىل عدة اإ علية ، و مت التوصل اإ

رتفعت خالل فرتة قصرية .  نفتاحا ، و أ ن قدرهتم الإبداعية قد اإ الطلبة أ صبحت أ كرث اإ

(kowalick ,1998.) 

   

 :  (Ungvariو انفجاري ) (Skrupkisدراسة سكربكس ) -1-1-4

ىل معرفة مدى قابلية نظرية  تريز للتطبيق يف مواهجة املشتالت اليت يعاين قاما بدراسة هدفت اإ

 وعقد الباحثان دورة تدريبية تضمنت أ ساليب تريز يف حل املشتالت  مهنا قطاع النقل احلديث،

ىل نظرية تريز يف حل املشتالت و  ىل فاعلية الربانمج التدرييب املستند اإ ،و أ شارت نتاجئ ادلراسة اإ

  Skrupkis & Ungvari ,2000)يقي التعاوين )تعزيز دافعية املشاركني يف العمل الفر 

 

 :  (Mann( و مان )Vincintدراسة فنسنت) -1-1-5

س تخدام نظرية تريز يف حل املشتالت يف تعلمي ال حياء كجزء  ىل معرفة أ ثر اإ قامتا بدراسة هدفت اإ

ىل أ ن الكثري من  من مرشوع دلمج نظرية تريز يف العلوم البيولوجية ، و أ شارت نتاجئ التجربة اإ

بداعية ابلنس بة هلم ،و أ فاد املتدربون أ ن تريز  لهيا الطلبة اكنت اإ  اكنت رائعة احللول اليت توصل اإ
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 &  Mann , 2000و معلت عىل تمنية التفكري و توس يع املدراكت و تقدمي احللول ال صيةل )

Vincint.) 

 

 (:2002دراسة ابيه ) -1-1-6

ىل اس تعراض طبيعة التناقض ك ساس لتمنية التفكري الإبداعي يف نظرية تريز  هدفت ادلراسة اإ

TRIZ  جياد وهجات النظر اخملتلفة للمشلكة أ ي طرح لك حيث يمت خالل طرح املتناقضات اإ

ال بعاد اليت ميكن تصورها يف مجيع املشتالت مثل :الرايضيات و الطبيعة والرتبية و غريها .كام أ ن 

ىل أ ن نظرية تريز  املتناقضات تساعد يف معرفة العالقة بني ميادين املعرفة اخملتلفة .و تشري ادلراسة اإ

TRIZ  حتتل ماكنة مرموقة يف تمنية التفكري الإبداعي يف الغرب مقارنة ببعض النظرايت اليت تعمل

عىل تمنية التفكري الإبداعي و حل املشتالت ،بل و تتفوق علهيا و ذكل ل ن هذه النظرية منطا 

 (.2009متاكمال حلل املشتالت )لطيفة عبد الشكور ،

 

 ( :2003دراسة أ بو جادو ) -1-1-7

ىل نظرية احلل الإبداعي  ىل اس تقصاء أ ثر اس تخدام برانمج تدرييب مستند اإ هدفت هذه ادلراسة اإ

،يف تمنية التفكري الإبداعي دلى عينة من طلبة الصف العارش أ سايس يف  TRIZللمشتالت تريز

طالبا و طالبة ،مت تقس ميهم  110مدارس واكةل الغوث ادلولية يف ال ردن ،بلغ عدد أ فراد ادلراسة 

حداهام جتريبية و ال خرى ضابطة ،حيث مت تطبيق الربانمج التدرييب  ىل مجموعتني اإ عشوائيا اإ

عىل أ فراد اجملموعة التجريبية ملدة س تة أ سابيع ،و لقياس أ ثر الربانمج   TRIZز املستند لنظرية تري

ختبار تورانس للتفكري الإبداعي بصورته اللفظية عىل أ فراد اجملموعتني   التدرييب مت تطبيق اإ
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التجريبية و الضابطة يف بداية الربانمج التدرييب و هنايته اكإختبار قبيل و بعدي. )أ بو جادو 

،2003.) 

 

 ( :2008دراسة الرافعي ) -1-1-8

ىل الكشف عن مدى تأ ثري بعض مبادئ احللول الإبتاكرية للمشتالت و فق نظرية تريز  هدفت اإ

TRIZ  يف تمنية التفكري الإبتاكري دلى عينة من املوهوبني ابلصف ال ول اثنوي مبنطقة عسري يف

طالبا من الطالب املنتظمني يف مركز رعاية  50اململكة العربية السعودية تكونت العينة من 

ختيارمه ابلطريقة  2007املوهوبني مبنطقة عسري للفصل ادلرايس الثاين من العام ادلرايس  ،و مت اإ

ىل مجموعتني :مجموعة جتريبية ،و مجموعة ضابطة بواقع  طالبا  25العشوائية البس يطة ،و قسموا اإ

موهواب للك مجموعة .و اس تخدم الباحث يف دراس ته مقياس تورانس لقياس التفكري الإبداعي 

 . TRIZبصورته الشلكية )أ (.و الربانمج التدرييب املستند لنظرية تريز 

ىل وجو  حصائية يف درجات القياس القبيل و البعدي يف وتوصلت ادلراسة اإ د فروق ذات دلةل اإ

لك من )الطالقة، ال صاةل، املرونة، التفاصيل ،ادلرجة اللكية( دلى اجملموعة التجريبية لصاحل 

 (.2008، الرافعيالإختبار البعدي. )

 

 ( :2009دراسة لطيفة عبد الشكور عبد هللا ) -1-1-9

عداد برانمج يف الرتبية البيئية يف ضوء نظرية تريز  ىل اإ و معرفة فاعليته يف  TRIZهدفت ادلراسة اإ

تمنية همارات التفكري الإبداعي )طالقة ،مرونة ،أ صاةل ،تفاصيل( و تمنية املفاهمي البيئية دلى أ طفال 

عمتدت الباحثة 6-5ما قبل املدرسة )  املهنج الش به ( س نوات مبنطقة جدة التعلميية ،حبيث  اإ
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س تخدمت الباحثة يف دراس هتا مقياس  التجرييب اذلي يعمتد عىل القياس القبيل و البعدي ،و اإ

عداد الباحثة  تورانس للتفكري الإبداعي الصورة )ب( ،و اختبار قياس املفاهمي البيئية املصور من اإ

ىل تطبيق الربانمج املقرتح للمجموعة التجريبية اليت بلغ  ضافة اإ طفال و طفةل ،أ ما  30عددها اإ

ابلنس بة للمجموعة الضابطة اس مترت بتطبيق الربانمج املعتاد للروضة و خلصت بعض نتاجئ 

ىل : تفوق أ طفال اجملموعة التجريبية عىل أ طفال اجملموعة الضابطة يف منو التفكري الإبداعي  ادلراسة اإ

ىل تفوقهم يف منو املفاهمي البيئية . )لطيفة  بلك هماراته )طالقة ،مرونة ،أ صاةل ،تفاصيل( ،ابلإضافة اإ

 (2009عبد الشكور عبد هللا،

 

 : TRIZتعقيب عىل ادلراسات اليت تناولت نظرية تريز  1-2         

س تخدام نظرية تريز  عىل املرحةل العمرية بني  TRIZمن خالل تفحص ادلراسات السابقة املتعلقة ابإ

( 2009( س نوات متكنت الباحثة من احلصول عىل دراسة )لطيفة عبد الشكور عبد هللا،5-6)

عىل املرحةل العمرية  TRIZاليت اكنت ادلراسة ال وىل و الوحيدة من نوعها اليت طبقت نظرية تريز 

( س نوات يف الوطن العريب. و عىل حد عمل الباحثة أ ن ادلراسة احلالية يه الوحيدة من نوعها 5-6)

 ( س نوات يف اجلزائر .6-5يف املرحةل العمرية ) TRIZاليت طبقت نظرية تريز 

ل أ ن دراسة )نسرتنكو ، اسات ( س نوات أ ما بقية ادلر 9-6( طبقت عىل أ طفال ما بني )1994اإ

(،)دراسة 2003طبقت النظرية عىل مراحل متقدمة من العمر مثل دراسة )أ بو جادو ،

 ( .2000(،)دراسة فنست و مان ،1998(،)كواليك،1998دنق،
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تفقت ادلراسة احلالية مع ادلراسات السابقة من حيث :  و اإ

 

 يف تمنية التفكري الإبداعي . TRIZقياس فاعلية نظرية تريز -الهدف :  -

 

( من حيث 2009توافقت ادلراسة احلالية مع دراسة )لطيفة عبد الشكور عبد هللا،املهنج :  -

 اس تخداهما للتصممي الش به جترييب اذلي يعمتد عىل مجموعتني : ضابطة و جتريبية .

 

( س نوات اليت توافقت مع 6-5اس تخدمت ادلراسة احلالية عينة من املرحةل العمرية )العينة :  -

 (.2009عبد الشكور عبد هللا، )دراسة لطيفة

 

لتمنية التفكري الإبداعي  TRIZاس تخدمت الباحثة برانجما يف ضوء نظرية تريز ال دوات :  -

ذ طبقت برانمج يف عمل ال حياء 2000فامتثلت هذه ال خرية مع دراسة لك من )مان و فنست، ( اإ

س تخدم برانمج تدرييب 2003، و دراسة )أ بو جادو،  TRIZابس تخدام نظرية تريز  (حيث اإ

لتمنية التفكري الإبداعي دلى عينة من طلبة الصف العارش ، ،و)  TRIZمستند لنظرية تريز 

( اذلي قدم هو الآخر برانجما للطلبة املوهوبني حيث قام بدمج بعض  2008دراسة الرافعي 

 للكشف عن تمنية التفكري الإبداعي دلهيم . TRIZاحللول الإبداعية للمشتالت وفق نظرية تريز 

 

 ادلراسات السابقة اليت تناولت التفكري الإبداعي عند طفل ما قبل املدرسة : 2-1

 : (Mohanty,1992دراسة موهانيت ) -2-1-1

ىل حبث تأ ثري عرشين يوما من التدريب املعريف عىل القدرات العقلية ل طفال  هدفت هذه ادلراسة اإ

 ( 5-4طفال أ مريكيا ترتاوح أ عامرمه مابني ) 40ماقبل املدرسة ،و تكونت عينة ادلراسة من 
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حداهام ضابطة و  ىل أ ربع مجموعات اإ س نوات ،وقد اس تخدم املهنج التجرييب حيث قسمت العينة اإ

 وتلقت لك مجموعة من اجملموعات التجريبية الثالث نوعا من التدريب  الثالث ال خرى جتريبية.

س تخدامات ال جزاء اخملتلفة من أ جساهمم ،و لقد ركز التدريب عىل الناحية  يتعلق بأ سامء و اإ

ختبار رمس الطفل من مقياس  اللفظية ، احلركية ،و أ صوات غنائية،و قد أ مكل مجيع ال طفال اإ

ختبار  Mc Carthy Scales of Children’s Abilitiesماكريث لقدرات ال طفال  ،كام طبق اإ

فكري الإبداعي الشلك )ب( قبل و بعد التدريب و كذكل عىل العينة الضابطة ،و تورانس للت

اكنت نتيجة هذا التدريب املعريف حتسن درجة ال طفال اخلاصة ابذلاكء و التفكري الإبداعي و بلغ 

أ هل  محمد ) أ ماين هذا التحسن ذروته دلى ال طفال اذلين تلقوا تدريبا خالل املوس يقى و الرقص.

،2009.) 

 

 ( :1995دراسة وفاء طيبة ) -2-1-2

نشايئ  نشايئ تقاريب ،اإ هيايم ،اإ ىل البحث عن العالقة بني نوع اللعب )اإ هدفت هذه ادلراسة اإ

س تخدمت  تباعدي ( عىل قدرات ال طفال الإبداعية )طالقة ،مرونة ،أ صاةل ،تفاصيل(، و اإ

هيايم ،لعب تقاريب  الباحثة التصممي ش به التجرييب و املكون من أ ربع مجموعات )ضابطة ،لعب اإ

انث( من أ طفال مدينة  14ذكور ، 18( طفال )32ي( و تكونت عينة ادلراسة من )،لعب تباعد  اإ

س تخدمت الباحثة مقياس تورانس للتفكري الإبتاكري  الرايض ابململكة العربية السعودية. و قد اإ

ىل :  الصورة )ب( ،و توصلت ادلراسة اإ

ي ال ربع )مرونة ،أ صاةل وجود فروق داةل بني أ نواع اللعب الثالثة و قدرات التفكري الإبداع -

 ،طالقة ،تفاصيل(، و عىل ادلرجة اللكية للتفكري الإبداعي.
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انث( يف أ ي قدرة من القدرات التفكري الإبداعي و  -  ل توجد فروق داةل بني اجلنسني )ذكور و اإ

 ( 1995كذكل ادلرجة اللكية.)وفاء طيبة ،

 

 :)  1996خليفة  ) و ، وقطايم ، سعادة دراسة  -2-1-3

ىل ادلراسة هذه هدفت  التفكري قدرات يف الولدي والرتتيب م وال   ال ب تعلمي أ ثر تقيص اإ

 (209من) ادلراسة عينة وتكونت البحرين، بدوةل املدرسة قبل ما طفال أ   من عينة دلى الإبداعي

 وقد ، عشوائية بطريقة اختيارمه مت ، الإانث من 105و اذلكور من 104مهنم  وطفةل طفل 

 ، املرونة )الطالقة، الإبداعي للتفكري الثالث القدرات لقياس حبث أ داة الغرض لهذا اس تخدم

 للتجمعات والتفاعالت (3×3×3الثاليث) التباين حتليل الثالثة الباحثون اس تخدم ولقد (، ال صاةل

 الطالقة أ داء تفوق النتاجئ أ سفرت وقد ، ال طفال ل داء املدروسة والثنائية للمتغريات الثالثية

 بدرجات نة مقار الإبداعية ال صاةل قدرة درجات يف تدنيا   ال طفال أ ظهر بيامن الإبداعية، واملرونة

حصائية دلةل ذو أ ثر ظهر كام ، واملرونة الطالقة قدريت  الطالقة قدريت يف ال ب تعلمي ملس توى اإ

 لعامل تأ ثري ظهر كام الإبداعية، ال صاةل قدرة يف ال م تعلمي أ خر ملس توى وأ ثر ، الإبداعية واملرونة

 (.2009أ هل ، محمد )أ ماين .الإبداعية وال صاةل الطالقة قدرة درجات يف الولدي الرتتيب

 

 ( :2000دراسة عبري منيس ) -2-1-4

 رساةل .الروضة أ طفال دلى الابتاكري التفكري قدرات منو يف العلمية ال نشطة بعض فاعلية

 .منشورة غري ماجس تري

ىل ادلراسة هدفت  :ادلراسة هدف  يف ال نشطة فاعلية من والتحقق علمية، أ نشطة برانمج تصممي اإ

 املهنج الباحثة واس تخدمت س نوات،(6-5)الروضة أ طفال دلى الابتاكري التفكري قدرات تمنية
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حداهام مجموعتني عىل يعمتد اذلي التجرييب   واجملموعة وطفةل، طفال( 30)أ فرادها عدد جتريبية اإ

 .وطفةل طفال (30)أ فرادها عدد ضابطة ال خرى

 :الآتية ال دوات الباحثة اس تخدمت ادلراسة هدف ولتحقيق

 .هارس – جلودانف الرجل رمس اختبار -1

 تورانس الشلك )ب(. لبول الابتاكري التفكري اختبار -2

عداد ال نشطة -3  الباحثة( العلمية )اإ

ىل ادلراسة وتوصلت  العينة أ طفال دلى الإبداعي التفكري قدرات تمنية يف العلمية ال نشطة فاعلية اإ

 (.2000عبري منيس،) .التجريبية

 

 ( :2002دراسة تغريد زقزوق ) -2-1-5

ىل دراسة العالقة بني التفكري الإبداعي و لك من الإجتاهات الوادلية يف التنش ئة و  هدفت اإ

رسة و الرتتيب امليالدي و مس توى ذاكء و نوع الطفل .و قد  املس توى الإجامتعي و الإقتصادي لل 

( س نوات 7-5طبقت ادلراسة عىل عينة من أ طفال رايض ال طفال احلكومية املس توى الثالث )

 ( طفال مبدينة جدة ابململكة العربية السعودية ،وذكل ابس تخدام مقياس تورانس 206ددمه )بلغ ع

س امترة املس توى الإجامتعي  الصورة )ب( ،و مقياس الإجتاهات الوادلية ،و مقياس رمس الرجل ،و اإ

ىل نتاجئ نذكر مهنا:  الإقتصادي و قد توصلت ادلراسة اإ

حصائيا بني أ طفال ال  - عينة اذلكور و الإانث يف درجات قدريت الطالقة و وجود فروق داةل اإ

 التفاصيل لصاحل الإانث .

رتباطية بني قدرات التفكري الإبداعي منفردة و جممتعة و بني الإجتاهات الوادلية  - وجود عالقة اإ

 (2002معوما ل طفال العينة .)تغريد زقزوق ،
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 : ( 2004 ) وسالمة ، موىس دراسة -2-1-6

ىل ادلراسة هذه هدفت  والتفكري التحدث همارات تمنية يف اللغوية ال لعاب فاعلية عىل التعرف اإ

 ، وطفةل طفال   40من ادلراسة عينة وتكونت الابتدائية، املدرسة قبل ما طفل دلى الإبداعي

ىل عشوائية قسموا بطريقة  20 جتريبية مجموعة ، ضابطتني أ خرتني ومجموعتني جتريبيتني، مجموعتني اإ

انث ذكور انث ذكور ضابطة مجموعة 20و ، واإ  التالية: ال دوات اس تخدموا وقد ، واإ

 . املدرسة قبل ما ل طفال الالزمة التحدث همارات قامئة -

 . املدرسة قبل ما أ طفال اللغوية دلى املهارات لتمنية اللغوية ال لعاب من معد برانمج -

 . املدرسة قبل ما طفالل  الإبداعي  التفكري وهمارات التحدث لقياس املالحظة بطاقة -

عداد من السابقة ال دوات ومجيع   )ت( واملتوسطات اختبار الإحصائية ال ساليب الباحثني، اإ

 :النتاجئ أ سفرت وقد ، املعيارية والاحنرافات احلسابية

حصائيا   داةل فروق هناك  -1  التطبيق يف املالحظة بطاقة عىل املعلامت درجات متوسطي بني اإ

 اجملموعة )التحدث( لصاحل اللغوية املهارات يف التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة ل طفال البعدي

  .التجريبية

حصائية دلةل ذات فروق وجود عدم -2  اجملموعة تاكفؤ عىل يدل وهذا القبيل التطبيق يف اإ

جراء قبل التفكري الإبداعي همارات يف والضابطة التجريبية  دلةل ذات فروق ووجود ، التجربة اإ

حصائية  اجملموعة ل طفال البعدي التطبيق يف املالحظة بطاقة عىل املعلامت درجات متوسطي بني اإ

 ، )موىس .التجريبية اجملموعة لصاحل الإبداعي التفكري همارات يف التجريبية واجملموعة الضابطة

 (. 2004 وسالمة
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 ( :2005دراسة هتاين منيب ) -2-1-7

ىل  ثرائية لتمنية الإبتاكرية دلى ال طفال تتضمن جزئني:هدفت هذه ادلراسة اإ سرتاتيجية اإ  تقدمي اإ

يش متل ال ول عىل برانمج لإعداد و تدريب معلامت أ طفال الرايض جبمهورية مرص العربية عىل 

ثراء الإبتاكرية، و الثاين يتضمن تقدمي الربانمج الإثرايئ لتمنية الإبتاكرية دلى ال طفال   فنيات اإ

رشاف الباحثة و من أ مه  املبتكرين و العاديني،حيث تقوم املعلامت املتدرابت سابقا بتنفيذه حتت اإ

 نتاجئ ادلراسة :

 فاعلية الإسرتاتيجية املس تخدمة بشقهيا :

عداد معلامت ال طفال و تدريبيه عىل فنيات الإثراء. ال ول : - ىل اإ  وهدف اإ

جراء الربانمج الإثرايئ لتمنية ا الثاين : - ىل اإ  لإبتاكرية دلى أ طفال الرايض .و هدف اإ

ىل أ ن أ طفال اجملموعة التجريبية اذلين تعرضوا للربانمج الإثرايئ قد أ ظهروا  وتوصلت النتاجئ كذكل اإ

مس توى أ فضل مقارنة ابجملموعة الضابطة اذلين مل يتعرضوا للربانمج يف لك من :)الطالقة ،التخيل 

 (.2005هتاين منيب،، ال صاةل (. )

 

 (2009أ هل ) محمد أ ماين دراسة -2-1-8

ىل ادلراسة هذه هدفت عداد اإ  هذا أ ثر ومعرفة ، غزة فظة حما أ طفال دلى الإبداع لتمنية برانمج اإ

بعاده الإبداع تمنية عىل الربانمج  تكونت (. وقد التفاصيل ، ال صاةل ، املرونة ، الطالقة ال ربعة ) ابإ

انث مجموعة) 10من ) ادلراسة عينة  انث (10و ) ، ضابطة اإ  الربانمج تطبيق مت جتريبية مجموعة اإ

 الإبداعي التفكري ملقياس قبيل اختبار تطبيق مت وقد ، العشوائية ابلطريقة العينة اختيار مت ، علهيا

عداد من  عىل اجملموعتني هللا خري س يد بواسطة للعربية ترمجته متت نس الشلك )ب( حبيث توار اإ
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عادته ومت ، والتجريبية الضابطة   مت وكذكل ، الربانمج انهتاء بعد والضابطة التجريبية اجملموعة عىل اإ

عادته  : التالية للنتاجئ التوصل مت ،وقد أ س بوعني مرور بعد اإ

حصائية دلةل ذات فروق وجود -1  التجريبية اجملموعتني أ فرد بني الإبداعي التفكري مس توى يف اإ

 .التجريبية اجملموعة لصاحل الربانمج تطبيق بعد والضابطة

حصائية دلةل ذات فروق وجود -2  التجريبية اجملموعة أ فراد دلى الإبداعي التفكري مس توى يف اإ

 .البعدي التطبيق لصاحل وبعده الربانمج تطبيق قبل

حصائية دلةل ذات فروق وجود -3  التجريبية اجملموعة أ فراد دلى الإبداعي التفكري مس توى يف اإ

 (.2009أ هل ، محمد )أ ماين .التتبعي لصاحل التتبعي التطبيق ويف الربانمج تطبيق بعد

 

 ( :2009خرض) بدر دراسة جنوى -2-1-9

ىل ادلراسة هدفت الإبداعي  التفكري همارات تمنية يف العلمية ال نشطة بعض أ ثر التعرف عىل اإ

 طفال40 من مكونة دمشق، مدينة يف الروضة أ طفال من عينة ختيل( دلى أ صاةل، )طالقة،

  .وطفةل ( طفال20)  مجموعة لك يف وجتريبية ضابطة مجموعتني عىل عشوائيا   وزعت وطفةل

 البياانت مجعت مث التجريبية، اجملموعة عىل طبقته علمية أ نشطة برانمج الباحثة أ عدت

حصائيا وحللت ، ( TCAM )واحلراكت  ابل فعال الإبداعي التفكري اختبار ،واس تخدمت  اإ

 . SPSSحزمة  ابس تخدام
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ىل ادلراسة وتوصلت   :الآتية النتاجئ اإ

حصائية دلةل ذي فرق وجود عدم -1  لك أ طفال درجات متوس  بني %5 دلةل مس توى عند اإ

 .القبيل القياس يف الإبداعي التفكري اختبار عىل والتجريبية الضابطة اجملموعتني من

حصائية دلةل ذي فرق وجود -2  من لك أ طفال درجات متوس  بني %5 دلةل مس توى عند اإ

 البعدي القياس يف ابل فعال واحلراكت الإبداعي التفكري اختبار عىل والتجريبية الضابطة اجملموعتني

 (.2009،خرض بدر )جنوى.التجريبية اجملموعة لصاحل الفرق واكن

 

 تعقيب عىل ادلراسات اليت تناولت التفكري الإبداعي عند طفل ما قبل املدرسة :  2-2

عرض ادلراسات السابقة املتعلقة بتمنية التفكري الإبداعي دلى طفل ما قبل املدرسة من خالل 

تفقت مع معظم هذه ادلراسات من حيث :  نالحظ أ ن ادلراسة احلالية اإ

 

 الهدف : -

و متثل يف تمنية التفكري الإبداعي دلى طفل ما قبل املدرسة كدراسة)سعادة،وقطايم و خليفة 

(،و دراسة )هتاين منيب 2004(،و دراسة)موىس و سالمة 2000 (،و دراسة )عبري منيس1996

 (.2009(،و دراسة )جنوى بدر خرض 2009(،و دراسة )أ ماين محمد أ هل 2005

 

 املهنج : -

اس تخدمت معظم ادلراسات السابقة املهنج التجرييب و الش به التجرييب اذلي يعمتد عىل القياس 

التجريبية و هذا ما توافق مع طبيعة ادلراسة احلالية اليت القبيل و البعدي للمجموعتني الضابطة و 

 اعمتدت نفس التصممي .
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 العينة : -

توافقت ادلراسة احلالية مع معظم ادلراسات السابقة كوهنا اعمتدت عينة ل طفال ما قبل املدرسة 

 س نوات(.  6-5)قسم حتضريي (تراوحت أ عامرمه ما بني )

 

 ال دوات : -

تفقت ادلراسة  س تخداهما لإختبار تورانس لل شاكل الصورة )ب(لتمنية التفكري اإ احلالية من حيث اإ

(،و دراسة )وفاء طيبة 1992الإبداعي دلى طفل ما قبل املدرسة مع دراسة لك من : )موهانيت 

 (.2009(، دراسة )أ ماين محمد أ هل 2000( ،دراسة) عبري منيس 1995
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شـــكـاليـة ادلراســة -2  :اإ

يعد موضوع التفكري الإبداعي من املوضوعات اليت شغلت الإنسان منذ وقت مبكر ،ملا هل من 

أ مهية قصوى يف حياة البرشية ،فاملبدع هو من يفكر يف حتدايت احلارض لإجياد احللول لها ،فقوة 

عرفة ال مم يف هذا القرن أ صبحت تقاس مبا دلهيا من عقول مبدعة و فاعةل قادرة عىل التفاعل مع امل

فادة مهنا و  و التقنيات املتقدمة و تطويرها ،اذ أ ن تسارع املعرفة الإنسانية يتطلب رسعة مواكبهتا لالإ

ل من خالل ثروة برشية عىل درجة عالية من الإبداع.  املسامهة يف تطويرها ، و هذا ما ل يؤىت اإ

العوامل املسامهة فيه ،و الباحثني للوقوف عند املعامل احلقيقية لهذا املوضوع و فضول فدفع ذكل 

تعددت بذكل البحوث بتعدد الآراء حوهل ،مهنا ما تناوهل من حيث املفهوم ،أ و املكوانت ،أ و 

نتاج الإبداعي ، أ و املقاييس اليت تقيسه ،أ و مراحل و معليات الإبداع نفسها  النظرايت املفرسة لالإ

اليت لمتسه يف ادلراسة احلالية (،و هذا ما س ن 2006،أ و س بل التدريب عليه و تمنيته.)الرسور ،

حدى النظرايت اليت أ سهمت يف تمنية التفكري الإبداعي من خالل برانمج  أ لقت الضوء عىل اإ

ستنادا لنظرية عرفت بنظرية تريز  أ و نظرية احلل الإبداعي للمشتالت  TRIZتدرييب مت بناؤه اإ

سرتاتيجيتني من  من عىل عينة من أ طفال القسم التحضريي  TRIZمكحاوةل لإختبار فاعليته بتبين اإ

ستنادا دلراسات سابقة )أ نظر الصفحة رمق   (  04،05،06خالل وحدتني علميتني اإ

ىل تمنية التفكري الابداعي و تطويره  التأ رخي ناحاول  ولو لوجدانها  لبداية تطوير برامج تدريبية هتدف اإ

م 1931عندما قام يف س نة  Crawfordكروفورد  هجود و مهنا :املايض ، القرن ثالثينيات منذ

مبحاوةل لتطوير برانمج لتمنية التفكري الإبداعي يف الولايت املتحدة ال مريكية ، ول يزال الإهامتم 

، وغريه من  de Bonoبتمنيته و تطويره  مس مترا حىت اليوم ،و أ بلغ دليل عىل ذكل هجود ديبونو 

 (. 2002 الباحثني واملهمتني .) جروان،
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ل للتفكري الإبداعي اكنت يف س تينيات القرن  الفعيل التعاطي بداية أ نّ  يؤكد الباحثني بعض نأ   اإ

وهجة نظره  Piersعنارص الإبداع ، ونرش بريز  Mackinonاملايض تقريبا عندما قدم ماكينون  

نتاج عىل الفرد لقدرة جتس يد التفكري الإبداعي أ نّ  املمتثةل يف يتصف ابل صاةل و الإبتاكر،كام  اذلي الإ

 جيلفورد  خطواهتا، وقدم وحدد الإبداعية للعملية العام الس ياق Torranceوصف تورانس 

Guilford  ختبارات اذلاكء و عدم مناسبهتا لقياس التفكري ىل اإ نتقادات اإ منوذجه اخلاص و وجه الإ

 (1992الإبداعي )صبحي ،

ال رض  مشارق يف النامية وادلول اجملمتعات نم الكثري جعلت احلقائق تكل أ ن يف شك ول

 الإبداع وتمنيته دلى أ بناءها . حتفزي بغية حثيثة هجودا   تبذل ومغارهبا

وقد أ مجع العديد من العلامء عىل أ ن التفكري الإبداعي ليس حكرا عىل أ شخاص معينني ،فالإبداع 

جتاه اكمن دلى مجيع البرش ويعترب صفة مشرتكة بني مجيع   موجود دلى لك طفل  الاطفال ل نهاإ

عدادا جيدا لهذا الغرض  وميكن تعلميه و تمنيته ك ي همارة يتعلمها، وذكل من خالل برامج معدة اإ

 وهنا تمكن أ مهية ادلراسة احلالية.

عىل أ ن مرحةل الطفوةل املبكرة من  Moslow & Torranceو قد أ كد موسلو و تورانس 

 (.2002الإبداعي و اكتشاف املبدعني )تغريد زقزوق ،املراحل اخلصبة دلراسة التفكري 

،فقد أ كد عىل رضورة الإهامتم ابدلراسات اليت هتمت ابلتنبؤ للتفكري Guilfordأ ما جيلفورد 

 الإبداعي دلى ال طفال و ابلتايل ال خذ بأ يدهيم و رعايهتم و تشجيعهم . 

ال رض  مشارق يف النامية وادلول اجملمتعات من الكثري جعلت احلقائق تكل أ ن يف شك ول

الإبداع وتمنيته دلى أ بناءها، و أ صبحت بذكل املنظومات  حتفزي بغية حثيثة هجودا   تبذل ومغارهبا

ستامثر القدرات العقلية للمتعلمني يف املراحل التعلميية و الرتبوية  ىل اإ  الرتبوية املعارصة تسعى جاهدة اإ
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نطالقا من مرحةل الطفوةل املبكرة )طف ل ما قبل املدرسة( من خالل وضع برامج تربوية اكفة ،اإ

 تعمل عىل تمنية املهارات و القدرات العقلية اخملتلفة دلهيم ،ومهنا همارات التفكري الإبداعي .

ن بعض مظاهر التفكري الإبداعي املبكرة دلى ال طفال ميكن Torranceفكام قول تورانس   : اإ

 .ويرها و معاجلهتا بطرق متعددة مالحظهتا من خالل مسكهم لل ش ياء وهزها و تد

كثري من ال طفال يف مرحةل الطفوةل املبكرة قدرا كبريا من الإبداع و يتصفون ابلقدرة  و كذكل يظهر

دوارد  اليت أ وحضت أ نه غالبا  Edwardعىل اخللق و الإبتاكر ،و جاءت يف هذا الس ياق دراسة اإ

ما يندهش الكبار من تصورات ال طفال غري املتوقعة عن العامل و طرقهم الفريدة يف التعبري عن 

ىل دمع الكبار و منحهم الثقة يف التعبري  خياهلم ،و أ ن هذا حيتاج دعام من الكبار ،فال طفال حباجة اإ

آابهئ  آراهئم و عرضها يوما بعد يوم عىل أ صدقاهئم ،و أ  ،2000م ،و مدرس هيم.)حبيب جمدي ،عن أ

16 ) 

وهناك العديد من ادلراسات اليت دلت نتاجئها عىل أ ن تعرض ال طفال لربامج تدريبية يف الإبداع 

ىل تمنية القدرة الإبداعية دلهيم مثل دراسة هاركو اليت طبقت برانجما  Harkow ,1996 ) (يؤدي اإ

املشتالت ونتج عنه زايدة الإبداع التصويري  تدريبيا يف التخيل ابس تخدام احلاسب الآيل و حل

 تمنية أ نّ ( Kaufmann,2001) كومفان يرى الصدد هذا ويف و اللفظي دلى ال طفال املتدربني ،

والاطمئنان ، ليك  ابل من ال طفال يشعر عندما فعاةل تكون عليه والتدريب التفكري الإبداعي

ماكهنم يعلموا أ نّ  طالق ابإ آمن جو يف أ فاكرمه وطرح خلياهلم العنان اإ  .أ

نفتاح  (Yan,2005وهناك دراسة اين ) ىل وجود عالقة طردية بني مس توى اإ اليت توصلت اإ

 ( 2008النشاط و املقدرة عىل التفكري الإبداعي دلى ال طفال ، وكذكل دراسة هتاين منيب )

ثرائيا لتمنية الإبداع ل طفال ما قبل املدرسة نتج عنه حتسن يف  مس توى اليت طبقت برانجما اإ

ثرائية اليت تقدم ل طفال ما قبل الإبداع دلهيم.  ن نمتعن يف حقيقة الربامج التعلميية و الإ لكن ما اإ
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وال دوات و الطرق اليت ميكهنا تمنية التفكري  املدرسة جندها فقرية من حيث الاسرتاتيجيات

 الإبداعي والتحفزي عليه.

نطالقا من وهجات نظر العلامء اخملتلفة و ادلراسات البحثية اليت تناولت التفكري الإبداعي تقف  واإ

سرتاتيجيات حل املشتالت  عامتد اإ ادلراسة احلالية عند تناول موضوع تمنية التفكري الإبداعي ابإ

بداعية للمشتالت اليت تواجه الإنسان يف حياته اليومية أ سل ىل حلول اإ واب مناس با مادام التوصل اإ

ظهار هماراته الإبداعية و تمنيهتا ،و تبلورت بذكل فكرة  جيابيا يساعده عىل اإ جتاها اإ  لإكساب الطفل اإ

عامتد بداعية  TRIZبرانمج تدرييب يف ضوء نظرية تريز  هاالباحثة يف اإ حلل املشتالت بطريقة اإ

ة ادلراسة يف السؤال عىل أ طفال ما قبل املدرسة )مرحةل الرتبية التحضريية ( ومنه حتددت مشلك

 :الرئييس التايل 

س تخدام برانمج تدرييب يف ضوء نظرية تريز  لتمنية التفكري الإبداعي عند تالميذ  TRIZما فاعلية اإ

 القسم التحضريي ؟

ىل التساؤلت الفرعية التالية :  ويتفرع هذا السؤال اإ

التفكري الإبداعي )ال صاةل( هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة  -01

 لتالميذ اجملموعة التجريبية ؟

هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )املرونة(  -02

 لتالميذ اجملموعة التجريبية ؟

هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )الطالقة(  -03

 ميذ اجملموعة التجريبية ؟لتال

هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )التفاصيل(  -04

 لتالميذ اجملموعة التجريبية ؟
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هل يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي دلرجة التفكري الإبداعي لتالميذ  -05

 اجملموعة التجريبية؟

ق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي للمفاهمي العلمية  لتالميذ اجملموعة هل يوجد فر  -06

 التجريبية ؟

 

 :فـــرضيـات ادلراسة -3

يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )ال صاةل( لتالميذ ل  -01

 اجملموعة التجريبية .

القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )املرونة( لتالميذ يوجد فرق بني متوسطي القياس ل  -02

 اجملموعة التجريبية .

يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي )الطالقة( ل  -03

 لتالميذ اجملموعة التجريبية .

الإبداعي )التفاصيل(  يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكريل  -04

 لتالميذ اجملموعة التجريبية .

لتفكري الإبداعي لتالميذ اللكية ل دلرجة ليوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ل  -05

 التجريبية.اجملموعة 

 ية  لتالميذ اجملموعة التجريبية يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي للمفاهمي العلم  -06
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 أ هداف ادلراسة : -4

ىل حتقيق ال هداف التالية :  تسعى ادلراسة احلالية اإ

عداد برانمج تعلميي تدرييب يف ضوء نظرية تريز . -  اإ

ختبار لقياس املفاهمي العلمية املكتس بة دلى تلميذ القسم التحضريي. - عداد اإ  اإ

 التجريبية قبل تطبيقالتعرف عىل الفرق يف مس توى التفكري الإبداعي دلى أ فراد اجملموعة  -

 الربانمج و بعده.

التجريبية بعد تطبيق التعرف عىل الفرق يف مس توى التفكري الإبداعي دلى أ فراد اجملموعة  -

 .بعده الربانمج و

 

 أ مهية ادلراسة : -5

اس متدت أ مهية ادلراسة من أ مهية مرشوع الرتبية املدرس ية و الإدماج الاجامتعي للمتعمل ، فتمنية 

الإبداع دلى ال طفال  من خالل الربامج التعلميّية و التدريبية حتفزمه وتتيح هلم فرصة الإبداع يف 

ثراء البيئة التعلميّية/ التعلميّة، اليت تليب ح اجاهتم وتقّوي دافعّيهتم اجملالت اخملتلفة ، وذكل ابإ

تعلمي للبحث والاكتشاف، وتمني مواههبم وتصقلها وتفتح هلم ابب اخللق والإبداع ،و خاصة أ ن 

طفال يف املدارس يسهم يف تدعمي الثقة ابلنفس وجتربة أ فاكر وأ ساليب   املهارات الإبداعية لل 

س تطالع الغريزي دليه، جديدة جتعلهم قادرين عىل التفكري بشلك فعال، فالطفل بدافع حب الا

يل الكشف عن خواص ال ش ياء. كام أ ن  املتغريات الرسيعة، وتدفق املعلومات اليت ل مييل اإ

حدود لها يف عرصان احلايل، تدعوان مجيعا  ل ن نُفكر بطرق وأ ساليب جديدة، تتواكب مع هذه 

ىل احلاجة املاّسة للمبدعني  ام أ ن ال طفال مه جيل و ماد املتغريات واملس تجدات ، اليت تُشري اإ
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املس تقبل فهم مقبلني عىل هذا العامل امليلء ابلتغريات و املواقف اخملتلفة يف اكفة جوانب احلياة و 

عداد طفل  آخر أ ننا حناول أ ن نعمل عىل اإ اجملمتع اليت تكون يف معظمها مواقف ملشتالت. مبعىن أ

مع املتغريات الرضورية و الاخنراط يف احلياة داخل جممتعه اخلاص واجملمتع  قادر عىل التكيف

سهامه يف حل املشتالت ، و عدم الترسع يف تقدمي  الإنساين، عىل حّد سواء، من خالل اإ

احللول اجلاهزة هل اليت تواهجه، بل عليه أ ن يشارك يف حلها بتشجيعه عىل التفكري الإبداعي مرة، 

جياد ح  ل جديد مرة أ خرى. مع حماوةل اإ

 

هامتهما بطفل مرحةل ما قبل املدرسة ،ابعتبارها أ مه مرحةل  وهبذا تلخصت أ مهية ادلراسة احلالية يف اإ

من مراحل حياة الفرد اخلصبة و اليت يعمتد علهيا يف منو خشصية الفرد املرتقبة ملس تقبل ال مة ،وذكل 

لقاء الضوء عىل راكئز نظرية تريز بداعية ،و اليت حلل   TRIZمن خالل اإ املشتالت بطريقة اإ

سرتاتيجيات و وسائل ترتقي  دخال اإ عىس أ ن تفيد نتاجئ ادلراسة هذه يف تعزيز الربامج التعلميية ابإ

 مبس توى التفكري دلى تلميذ القسم التحضريي كمنوذج لطفل ما قبل املدرسة .
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 التحديد الإصطاليح ملتغريات ادلراسة  : -6

 :Effectivenessفاعلية  6-1

عرفها حشاته و النجار :مدى ال ثر اذلي ميكن أ ن حتدثه املعاجلة التجريبية ابعتبارها متغري مس تقال 

 (203، 2003يف أ حد  املتغريات التابعة. )حشاته و النجار،

 

  :Programبرانمج  6-2

رشاد  رشاف وتوجيه واإ هو مجموعة ال نشطة وال لعاب واملامرسات العلمية اليت يقوم هبا الطفل حتت اإ

غريه ابخلربات واملعلومات واملفاهمي والاجتاهات اليت تدربه عىل أ ساليب التفكري السلمي وحل 

 ( 24،  2003) هبادر ،  والاس تكشاف.املشتالت واليت ترغبه يف البحث 

 

 :Trainingالتدريب  6-3

(: هو نشاط خمط  هيدف بزتويد ال فراد مبجموعة من املعلومات و 2006)نعمية و أ خرون،

ىل زايدة معدلت أ داء ال فراد يف جانب معني )نعمية و اخرون،  (.03، 2006املهارات اليت تؤدي اإ

 

تقدم خالل فرتة ( :مجموعة من ال نشطة اخملططة، املتاكمةل ، و املرتابطة اليت 2008)ملياء بيويم ،

 (.08، 2008زمنية حمددة،حبيث تعمل عىل حتقيق الهدف العام للربانمج .)ملياء بيويم ،

 

 :Scientific Conceptsاملفاهمي العلمية  6-4

ىل املعرفة العلمية واليت يعرب عهنا بلغة متخصصة تبىن  املفهوم العلمي فهو الانتقال من املعرفة العامة اإ

 فلك مصطلح حييل عىل مفهوم وتتحد املصطلحات لتشلك قضااي  (Le Terme)عىل املصطلح

 (. 43، 2000قوانني، نظرايت ، أ و ما يسمى ببنية العمل. )محزاوي،  حقائق ،مبادئ،
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 :Theory Of Inventive Problem Solvingحلل املشتالت نظرية تريز  6-5

  : ونيمس فان  يرى

نساين توجه ذات مهنجية نظامية نظرية عن عبارة تريز نظرية أ ن  اليت املوهجة املعرفة عىل  م قا اإ

بداعية. بطريقة املشتالت حلل هتدف  (Semyon , 2000, 22-23) اإ

 

 :Creative Thinkingالتفكري الإبداعي  6-6

 :  (Moor,1985) مورعرفه 

ىل أ فاكر جديدة ،و يعرب عن حلول ملشلكة و رغبة يف  البحث عن أ نه نشاط عقيل هادف يؤدي اإ

ىل نتاجئ مل تكن معروفة من قبل. )أ بو جادو ،  (25، 2012حل منشود، و التوصل اإ

: عىل أ هنا تكل العمليات العقلية اليت نقوم هبا من أ جل مجع املعلومات  ) Wilson (ويلسونعرفه 

ىل  جراءات التحليل والتخطي  والتقيمي والوصول اإ وحفظها أ و ختزيهنا ، وذكل من خالل اإ

 ( 2010)مىن السعدي ، .اس تنتاجات وصنع القرارات

فاكر واملنتجات يمتزي ابخلربة وال صاةل 1999) أ محد عزت راحجيعرفه  ( : بأ نه تفكري توليدي لل 

دراك الثغرات والعيوب يف ال ش ياء وتقدمي  واملرونة والطالقة واحلساس ية للمشتالت والقدرة عىل اإ

 (   2010)مىن السعدي ،.حلول جديدة )أ صيةل( للمشتالت . 

 : ( Feldhusen,1998) فيدلهوزنعرفه 

س تخداما لقاعدة خضمة من املعرفة و همارات  أ نه عبارة عن نشاط معريف يتضمن تطويرا و اإ

ختاذ القرارات و ضب  العمليات فوق معرفية.)أ بو جادو ،  (25، 2012التفكري، و اإ

بأ نه :معلية حتسس ملواطن الصعوبة و املشتالت ( Torrance , 1969) بول تورانسلقد عرفه 

 و الوعي جبوانب الإختالل ،وعدم الإنسجام أ و النقص يف املعلومات ، و وضع الفرضيات و ختمني 
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ختبارها يف ضوء  عادة اإ ختبار هذه الفرضيات و مراجعهتا و تعديلها ،و اإ احللول املناس بة و اإ

 (.23، 2004)أ بوجادو ،املعطيات املتوافرة ،وأ خريا تقدمي النتاجئ 

 

 :Preparatory Educationالرتبية التحضريية  6-7

 23املوافق لـ  1429حمّرم عام  15مؤّرخ يف  08 - 04رمق  جاء يف القانون التوجهييي للرتبية الوطنية

 ماييل : 38املادة  2008يناير س نة 

ما قبل املدرس ية ويه اليت حترض  الرتبية التحضريية مبفهوم هذا القانون يه املرحةل ال خرية للرتبية

( س نوات لاللتحاق ابلتعلمي 6( و س تة)5ال طفال اذلين ترتاوح أ عامرمه بني مخسة)

 (.2008الابتدايئ.)اجلريدة الرمسية،

 

 :Section Preparatoryالقسم التحضريي  6-8

 كامييل :لقد جاء يف ادلليل التطبيقي ملهناج الرتبية التحضريية تعريف القسم التحضريي 

س نوات يف جحرات ختتلف  06 – 04هو القسم اذلي يقبل فيه ال طفال املرتاوح أ عامرمه ما بني 

 (.35 ،2008عن غريها بتجهزياهتا و وسائلها البيداغوجية .)مديرية التعلمي ال سايس ،

 

 التحديد الإجرايئ ملتغريات ادلراسة : -7

 التعريف الإجرايئ للفاعلية : 7-1

حيدثه )املتغري املس تقل( الربانمج يف املتغريات التابعة )املفاهمي العلمية، همارات التفكري مقدار ما 

 الإبداعي عند تالميذ ال قسام التحضريية(.
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 التعريف الإجرايئ للربانمج التدرييب : 7-2

كساب تالميذ القسم  ىل اإ مجموعة من الاسرتاتيجيات و الوحدات و النشاطات اليت تؤدي اإ

 التحضريي مفاهمي علمية تس تثري هماراهتم الإبداعية يف التفكري.

 

 :TRIZالتعريف الإجرايئ لنظرية تريز  7-3

سرتاتيجية 42مهنجية منتظمة تتكون من  بداعية . ،اإ ىل حل املشتالت بطريقة اإ  هتدف اإ

 

 التعريف الإجرايئ للتفكري الابداعي: 7-4

التفكري الابداعي معربا عنه ابدلرجة اللكية اليت  هو مدى اكتساب طفل القسم التحضريي ملهارات

ختبار تورانس للتفكري الإبداعي الشلك )ب( من خالل مجع ادلرجات الفرعية  حيصل علهيا يف اإ

ختبار )الطالقة، ال صاةل، املرونة، التفاصيل(.  لالإ

 

 التعريف الإجرايئ للقسم التحضريي : 7-5

بتدائية . ( 6 -5) هو القسم اذلي يضم أ طفال ما بني  س نوات امللحق ابملدرسة الإ

 

 حدود ادلراسة : -8

بتدائية حافظ التنيس مبدينة  حتددت ادلراسة احلالية بعينة من تالميذ ال قسام التحضريية ، ابإ

 . 2014 – 2013و مشلت بذكل الفصلني الثاين و الثالث من املومس ادلرايس  تلمسان ،
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ادلراسة ( أ دبيات)  

 

التفكري الإبداعي و حل املشتالت املبحث ال ول :  

بداعي املبحث الثاين : أ مه النظرايت املفرسة للتفكري الإ  

الرتبية التحضريية يف اجلزائر املبحث الثالث :  

 

 

 

 

 

الثانــيالفــصـل   
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 دـــــــــــمتهي 

 

الرتبويني ،و هذا لإرتباطه بظاهرة يعد التفكري الإبداعي من أ كرث أ نواع التفكري تناول عند العلامء و 

نسانية أ كرب و أ مع و يه ظاهرة الإبداع اليت أ صبحت متطلب العرص احلديث بسامته العلمية و  اإ

ىل الكشف عهنا و ترس يخها و تدعميها عند  املهنجية و التكنولوجية ،حيث تسعى اجملمتعات اإ

 تسارعها.املتعلمني حتقيقا للريق و التقدم و مواكبة تطور احلضارة و 

ىل قدرة الفرد عىل  والإبداع و التفكري الإبداعي مصطلحان مرتابطان ، وهام يشريان بأ بس  معانهيام اإ

ل أ ننا  لهيا ،و ل ميكن هنا اس تقصاء ما قاهل العلامء حوهلام اإ نتاج أ ش ياء جديدة و مبتكرة مل يس بق اإ اإ

ىل قضيتني رئيس يتني هلام عالقة مبارشة ابدلر  اسة احلالية هام :التفكري الإبداعي و نكتفي ابلإشارة اإ

 همارات التفكري الإبداعي.
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 مفهوم التفكري الإبداعي :  -1

( أ ن الإبداع من املفاهمي احملرية اليت ل يوجد لها تعريف Treffinger,1996يرى دواندل ترفنجر )

 .موحد ،حيظى ابلقبول يف خمتلف ادلوائر النفس ية يف العامل

بداع و التفكري الإبداعي ،جاءت نتيجة لش يوع املفهوم و ويذكر  أ ن هناك أ كرث من مائة تعريف لالإ

س تخدامه بواسطة أ فراد ذوي ختصصات خمتلفة ،ذكل مما زاد من مغوض املفهوم و كرثة  كرثة اإ

تعاريفه، اليت ميكن توثيقها بسهوةل من خالل ال دب الرتبوي اذلي كتب حول هذا املوضوع. .)أ بو 

 (،2012ج ،احلجا

ن الباحثة اكتفت  ختبار تورانس للتفكري الإبداعي الشلكي، فاإ عمتدت اإ ومبا أ ن ادلراسة احلالية اإ

(: حيث يرى أ ن الإبداع معلية Torrance,1998) بول تورانسبذكل التعريف اذلي قدمه 

 حتسس ملواطن الصعوبة و املشتالت و الوعي جبوانب الإختالل, و عدم الإنسجام أ و النقص يف

ختبارها يف ضوء املعطيات املتوافرة, و أ خريا تقدمي النتاجئ ) أ بو  عادة اإ املعلومات, و تعديلها, و اإ

 (.2004،23جادو،

 

 :املكوانت العامة للتفكري الإبداعي  -2

 تتفاعل واليت الإبداعي للتفكري مشرتكة عنارص بوضع التعريفات خمتلف بني التوفيق الباحثون حاول

 :التالية ال بعاد خالل من املفھوم ھذا تناول ميكن حيث هل، الوظيفي املعىن لتغطي معا  

 

 

 

 

  

 



49 

 

 : Creative personالشخص املبدع  2-1

هامتم علامء نفس الشخصية اذلين يرون أ نه ميكن التعرف عىل ال شخاص  ميثل هذا الإجتاه حمور اإ

اجملال املعريف و جمال ادلافعية املبدعني عن طريق دراسة متغريات الشخصية و الفروق الفردية يف 

،و اكن من مثار هذا الإجتاه وضع عددغري قليل من مقاييس الشخصية و تطويرها هبدف الكشف 

عن املبدعني ،كام يتناول وصف خصائص الشخص املبدع املعرفية ،الشخصية ،ادلافعية 

 (2003ال لويس،) ،التطورية.

 

 :  Creative product املنتج الإبداعي 2-2

ميكن أ ن تتضمن املنتجات الإبداعية ال مناط السلوكية و ال دائية و ال فاكر و ال ش ياء و غريها من 

أ نواع املنتجات ال خرى،بأ ي وس يةل ممكنة للتعبري عن ذكل، و يعىن هذا املكون ابملنتج الإبداعي 

ىل نتاجات ملموس فرتاض أ ن العملية الإبداعية سوف تؤدي يف الهناية اإ ة بصورة ل ذاته ، عىل اإ

 (2003ال لويس،) لبس فهيا .و غالبا ما تتخذ ال صاةل و املالءمة مكعيارية للحمك عىل النواجت.

 

 : Creative Process العملية الإبداعية 2-3

هامتم علامء القياس النفيس و علامء النفس املعرفيني اذلين أ رسهتم فكرة  ميثل هذا الإجتاه حمور اإ

املشلكة ، و ركزوا دراساهتم عىل اجلوانب املتعلقة بعملية حل الإستبصار دلى علامء نفس 

املشتالت و أ مناط معاجلة املعلومات اليت تشلك معلية الإبداع. ومن الباحثني اذلين تبنوا هذا 

ليه . بداع اذلي س بقت الإشارة اإ  (2003ال لويس،) الإجتاه تورانس من خالل تعريفه لالإ
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 : Creative Environmentالبيئة الإبداعية  2-4

ستثارة العمليات الإبداعية  تتضمن البيئة الإبداعية املوقف اللكي املعقد ، اذلي يمت من خالهل اإ

جناز هذه العمليات ،حيث ميكن لهذه البيئة أ ن  ىل أ ن يمت اإ بشلك مبديئ،و الإس مترار يف ذكل اإ

تفكري الإبداعي ،فقد تبىن هذا تكون طبيعية أ و صناعية يمت تصمميها حبيث توفر أ فضل الظروف لل 

 الإجتاه علامء الإجامتع و الإنسان و النفس الإجامتعي.

جامتعية ذات مس توى حضاري و ثقايف ،يصبح  كام يرى أ نصار هذا الإجتاه أ ن الإبداع ظاهرة اإ

ذا جتاوز تأ ثريه عىل اجملمتع حدود املعايري العادية ،و هبذا املعىن  ميكن الفرد فهيا جديرا بصفة املبدع اإ

عتباره من أ شاكل القيادة اليت ميارس فهيا املبدع تأ ثريه الشخيص الواحض عىل  بداع ابإ النظر لالإ

 (2003ال لويس،) الآخرين.

 

 تتحدد هماراته فامي ييل:همارات التفكري الإبداعي  :  -3

 : Fluencyالطالقة   3-1

نتاج س يل كبري من ال فاكر والتصورات الإبداعية يف برهة زمنية حمدودة، وتنوع  يه القدرة عىل اإ

ىل:   الطالقة اإ

نتاج لكامت أ و وحدات للتعبري وفقا  لرشوط معينة يف بناهئا  طالقة اللكامت : 1 -3-1 أ ي رسعة اإ

 أ و تركيهبا. 

نتاج صور ذات خصائص حمطالقة التداعي  2 -3-1  ددة يف املعىن. : أ ي رسعة اإ

يراد عدد كبري من ال فاكر والصور الفكرية يف أ حد املواقف. طالقة ال فاكر 3 -3-1  : أ ي رسعة اإ

 

: أ ي القدرة عىل التعبري عن ال فاكر وسهوةل صياغهتا يف لكامت أ و صور طالقة التعبري 4 -3-1

 (.1992)صبحي،  للتعبري عن هذه ال فاكر بطريقة تكون فهيا متصةل بغريها ومالمئة لها.
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 :  Flexibilityاملرونة  3-2

ىل  ويه قدرة العقل عىل التكيف مع املتغريات واملواقف املس تجدة، والانتقال من زاوية جامدة اإ

 زوااي متحررة تقتضهيا معلية املواهجة. 

 

 : Originalityال صاةل  3-3

آخر   وتعين تقدمي نتاجات مبتكرة تكون مناس بة للهدف والوظيفة اليت يعمل ل جلها. أ و بتعبري أ

 رفض احللول اجلاهزة واملأ لوفة، واختاذ سلوك جديد يتوافق مع الهدف.

ذا اكنت  ليه أ حد، وتسمى الفكرة أ صلية اإ نتاج غري املأ لوف اذلي مل يس بق اإ ويقصد ابل صاةل أ يضا : الإ

 (.1992ر الشائعة وتتصف ابلمتزي. )صبحي، ل ختضع لل فاك

 

 : Sensitivity of Problemsللمشتالت  احلساس ية-3-4

دراك مواطن الضعف أ و النقص يف املوقف املثري، فالشخص املبدع يس تطيع رؤية  أ ي القدرة عىل اإ

للمشلكة الكثري من املشتالت يف املوقف الواحد، فهو يعين نوايح النقص والقصور بسبب نظرته 

 نظرة غري مأ لوفة، فدليه حساس ية أ كرث للمشلكة أ و املوقف املثري من املعتاد.

 

دراك التفاصيل   3-5  : Elaborationاإ

تتضمن هذه القدرة الإبداعية تقدمي تفصيالت متعددة ل ش ياء حمدودة، وتوس يع فكرة ملخصة أ و 

 (1992تفصيل موضوع غامض. )صبحي، 

 

 

 ي : مراحل التفكري الإبداع -4
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( وصفا  ل ربعة مراحل متر هبا معلية الإبداع. وتعترب مرحليت التفرخي Wallas, 1926)  قدم والاس

لهام مرحلتني خاصتني هبذه العملية دون غريهام من العمليات النفس ية ال خرى، ويه عىل  والإ

 تايل:ال النحو 

 

: تتضمن هذه املرحةل لك ما يتعلمه الفرد املبتكر خالل  Preparationمرحةل التحفزي   4-1

حياته واخلربات اليت اكتس هبا حىت لو اكنت عن طريق احملاوةل واخلطأ . وميكن القول أ ن لك ما 

ىل املعلومات الهائةل اليت  ضافة اإ يتعلمه الفرد يف حياته ميكن أ ن يفيد يف معلية التفكري الإبداعي. واإ

ىل تدريب خاص ابل عامل الإبداعية وفق برانمج حيملها الفرد املبتكر ف نه حيتاج يف أ غلب ال حيان اإ اإ

ىل مثل هذا التدريب والإعداد خاصة يف جمال  معد مس بقا. وقد ل حيتاج الفرد يف بعض احلالت اإ

ال دب والشعر. أ ما يف حالت الإبداع العلمي مفن الرضوري قبل أ ن يكون الفرد مبتكرا أ ن يكون 

رب التدريب اخلاص والإعداد املس بق رضورة ملحة لالبتاكر يف جمال الفنون؛ ل ن املعرفة عاملا ، ويعت

ابل ساليب الفنية تعترب رشطا رضوراي  ل ية معلية ابتاكرية يف هذا امليدان. وقد تس تغرق معلية 

ىل معرفة حصيحة ومعيقة   التحضري سواء اكن يف جمال الآداب أ و العلوم فرتة طويةل. كام حتتاج اإ

لهيا الآخرون قبهل يف هذا امليدان،  بأ ساليب البحث والنظرايت واملعلومات اليت س بق أ ن توصل اإ

ن معرفة املبتكر   أ ي أ نه من الرضوري أ ن يعرف ال ساس اذلي يقف عليه ليك يمكل البناء. اإ

ىل الاكتشاف والتجديد يف ميدان اختصاصه.)توق  حلاجات ختصصه ونقائص النظرايت فيه يقوده اإ

 (2001وقطايم، دسوع
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:                                                                                 incubationمرحةل التفرخي    4-2

ينشغل الإنسان املبدع يف هذه املرحةل ابملشلكة شعوراي، وتكون معلية التفكري يف حاةل من عدم ل

ىل حتويل أ نظاره  النشاط الظاهري ول يظهر أ ي تقدم حنو نتاج الإبداعي. ويعمد املبدع اإ احلل أ و الإ

ىل احلل  ىل أ ش ياء أ خرى بعد أ ن مر مبرحةل التحفزي، عىل أ مل أ ن هيتدي اإ عن املشلكة الرئيس ية اإ

الهنايئ مع مرور الزمن. وهناك افرتاض مل يدمع بعد، يقول بأ ن املشلكة اليت تشغل فكر املبتكر مدة 

ل مر نش يطة يف منطقة حتت الشعور بعد أ ن يرتكها مؤقتا ، ومع أ ننا ل نعرف طويةل تظل يف حقيقة ا

ل أ ن احلل قادم رمبا يأ يت بعد الاستيقاظ من  نشاط.ال  ممارسة أ ثناء أ و النوم كيف يأ يت احلل اإ

ويتباين سلوك املبتكر خالل مرحةل التفرخي من فرد لآخر ومن موقف لآخر، رمبا يغلب عىل 

هذه الفرتة القلق والإاثرة مع الشعور بعدم الراحة وحىت الإحباط ويصبح سهل سلوك الفرد أ ثناء 

ن ممارسة الفرد  آخر ابحلزن والاكتئاب. اإ الإاثرة يستسمل للعوامل املشتتة، وقد يشعر فرد أ

لالسرتخاء أ و الكسل أ و النوم حتدث دليه نوع من التغيري واذلي ميكن أ ن يقلل من تأ ثري عوامل 

أ و التداخل، وهيئي الفرصة لزبوغ الإبداع من خالل دفعة قوية جديدة وانطالقة الكف أ و ادلفاع 

ىل ال مام. )توق وعدس وقطايم،    (.2001اإ

 

لهام   3 -4 : يظهر احلل يف هذه املرحةل وك نه جاء بشلك جفايئ ومن بعيد،  Illuminationالإ

لهام ليست مرحةل منفصةل  ويكون مصحواب حبالت عاطفية من النشوة والارتياح. ومرحةل الإ

منا جاءت وليدة لك اجلهود اليت قام هبا املبتكر خالل املراحل السابقة. فقد  ومس تقةل لوحدها، واإ

ذ  لهام خالل النوم اإ  ذكر دياكرت العامل الراييض املشهور أ ن مبادئ الهندسة التحليلية جاءته يأ يت الإ

 – Fredriek Kekule, 1829عىل شلك حلمني اثنني. وذكر العامل "فردريك كيكويل " )

ىل حل مشلكة ترتيب ذرات الكربون والهدروجني يف مركب البزنين أ ثناء  (1896 : بأ نه توصل اإ
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ىل الفكرة املعروفة احلمل؛ حيث رأ ى أ ن هذه اذلرات ت رقص عىل شلك حلقة، فقاده هذا احلمل اإ

حدى امليادين الهامة يف ميدان الكميياء العضوية.  ابمس حلقة البزنين واليت تعترب اإ

 

: خيترب املبدع يف هذه املرحةل حصة وجودة ابتاكره من  Verificationمرحةل التحقيق   4-4

نتاج الإبداعي من خالل جتريبه، ورمبا جتري يف هذه املرحةل ب عض التعديالت أ و التغيريات عىل الإ

ظهاره بأ جود صورة.   أ جل حتسينه واإ

ل أ نه جيدر بنا النظر اإىل  وعىل الرمغ من أ ن املراحل ال ربعة السابقة موجودة يف معلية الإبداع، اإ

ال خرى.  الإبداع بوصفه معلية ديناميكية متفاعةل مس مترة شأ هنا شأ ن الكثري من العمليات النفس ية

ىل  هنا دامئا معلية متداخةل املراحل ومتفاعةل وموجودة. وهذا ما يتعارض مع تقس مي معلية الإبداع اإ اإ

لهام ابعتبارها مرحلتان  ىل مرحليت التفرخي والإ ننا ننظر نظرة خاصة اإ مراحل مامتيزة. ومع هذا فاإ

وق وعدس وقطايم، أ ساسيتان يلقيان الضوء عىل العملية الإبداعية نفسها بشلك مبارش. )ت

2001). 

 

 املدرسة وتمنية التفكري الإبداعي: -5

يرى غالبية الرتبويني اخملتصني بعمل النفس وطرائق التدريس، أ نه ميكن تمنية الإبداع داخل املدرسة 

ما:   اإ

 بطريقة مبارشة عن طريق تصممي برامج تدريبية خاصة لتمنية الإبداع.  -1

 ابس تخدام بعض ال ساليب والوسائل الرتبوية مع املناجه املس تخدمة بعد تطويرها، ومهنا:  -2

 اس تخدام النشاطات مفتوحة الهناية.  -

 طريقة التقيص والاكتشاف وحل املشتالت.  -

 اس تخدام ال س ئةل املتباعدة )املتشعبة(، والتحفزيية. -
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حداهام ال لغاز الصورية: ويه شائعة يف اللغة العربي - ة والعلوم والرايضيات.. )كعرض صورتني اإ

 (.2007القضاه،  للحاممة، وال خرى للخفاش للمقارنة بيهنام(. )الرتتوري و

ىل ما بعد حاةل توليد  - رجاء نقد وانتقاد أ فاكر الطالب اإ العصف اذلهين: وهذا يتطلب من املعمل اإ

طالق حرية التفكري، والرتحيب لك ال فاكر، والتأ كيد عىل مبدأ  "مك ال فاكر يرفع ويزيد كيف  يا ، واإ

 ال فاكر همام اكنت غرابهتا وطرافهتا، واملساعدة يف تطوير أ فاكر الطالب والرب  بيهنا.

 اختالق العالقات: ابختالق عالقة بني ش يئني أ و أ كرث )صور، لكامت، أ ش ياء..(  -

اسة موضوعات أ و قضااي متثيل ال دوار: حيث يقوم الطالب بمتثيل أ دوار خشصيات معينة دلر  -

 اهمتوا هبا دون الالزتام حبفظ نص معني، بل يرتك اجملال لإبداعاهتم وما يفكرون فيه. )الرتتوري و

 (.2007القضاه، 

 

 الكشف املبكر للطفل املبدع : -6

ن اكتشاف التفكري الإبداعي يعد اخلطوة ال وىل حنو الاهامتم ابلإبداع واملبدعني ، والطريق حنو  اإ

مالحظة السلوك الإبداعي للطفل ، واكتشاف اجملال النوعي لإبداعه ، وذكل يعمتد عىل مراقبة 

مسارات تفكري ال طفال لكتشاف الاكمن دلى ال طفال املبدعني ، ومن خالل مك هذه ال نشطة 

ق وتنوعها وتفردها ميكن للمعلمة الكفء الكشف عن ال طفال املبدعني فعال  ، وابلتايل اختاذ الطر 

  وال ساليب الالزمة لتمنية التفكري الإبداعي دلهيم .

ىل أ ن هناك أ ربع مسلامت رئيسة لكتشاف الإبداع دلى 14، 2001و يشري )محمد البغدادي،  ( اإ

  ال طفال، ويه عىل النحو التايل:

ىل حد ما *   .مجيع ال طفال مبدعون بطبيعهتم اإ

بداعا  من الآخرين *  .بعض ال طفال أ كرث اإ
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بداعا  يف بعض اجلوانب عن ال خرى بعض *  .ال طفال أ كرث اإ

ميكن أ ن يندثر الإبداع بواسطة املعمل اذلي ل يدرك ال داء، أ و اذلي ل يدرك تقدير الطفل أ و  *

بداع الطفل ظهار اإ   .غري القادر عىل اإ

عددا  من البنود اليت ميكن من خاللها اكتشاف وقياس القدرة عىل  Torranceكام قدم تورانس 

 ( قياسا  مكيا  من أ مثةل ذكل ما ييل : 7-3الطالقة وال صاةل والتخيل دلى ال طفال من سن )

آخر،  - ىل أ اثرة الطفل حىت يظهر أ كرب عدد من الطرق اليت ميكن هبا الوصول من ماكن معني اإ اإ

بداع عدد من أ ساليب السلوك احلريك ويقيس هذا اجلزء قدرة الطفل  .عىل اإ

اثرة الطفل ليك يلعب أ دوارا  خيالية ك ن ميثل حيوان ما، أ و موضوع ما، أ و أ ن يقدل أ دوار  - اإ

تباع أ دوار غري مطروقة  .الكبار، ويقيس هذا اجلزء من الاختبار قدرة الطفل عىل التخيل واإ

اثرة الطفل ليك يظهر أ كرب عدد ممكن من الطرق  - اليت ميكن من خاللها وضع كوب مس تعمل من اإ

الورق يف سةل املهمالت ويقيس هذا اجلزء من الاختبار قدرة الطفل عىل اس تخدام طرق غري 

 .عادية يف القيام بواجب بس ي 

لهيا كوب من  - اثرة خيال الطفل ليك يعرب ويتخيل العديد من ال ش ياء اليت ميكن أ ن يتحول اإ اإ

 الافرتاض أ نه ليس كواب  من الورق مفا يه ال شاكل اليت ميكن أ ن الورق املس تعمل عىل أ ساس 

بداع اس تخدام أ شاكل أ صيةل لكوب  يتخذها هذا الكوب ، ويقيس هذا اجلزء قدرة الطفل عىل اإ

 (29،  1993. )عفاف عويس ،  الورق املس تعمل

 

 التفكري الإبداعي لطفل ما قبل املدرسة : تمنيةأ مهية  -7

جيايب يف هذا  - سهام يف حل مشتالته اخلاصة، وقيامه بدور اإ اتحة الفرص أ مام الطفل لالإ اإ

دراك املشلكة من مجيع جوانهبا،   السبيل، بدل  من أ ن نقدم هل احللول اجلاهزة، مع تدريبه عىل اإ
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 وافرتاض احللول، وتقيمي هذه احللول بطريقة موضوعية، وحماوةل وضعها موضع التنفيذ، وما اإىل

 ذكل، ما يمني التفكري العلمي والإبداعي عند ال طفال.

تمنية خيال الطفل بطريقة سلمية، والطفل دليه اس تعداد قوي لهذا، واخليال الإنساين مسؤول  -

 عن لك ال عامل الابتاكرية يف حياة البرش.

اتحة الفرص أ مام ال طفال للتجريب واكتشاف ال ش ياء واس تطالع البيئة احمليطة  - هبم، والكشف اإ

 عن خواص ال ش ياء وجتريهبا، وممارسة أ لعاب البناء والرتكيب، والرمس والقص والتكوين.

ىل أ قىص  - الاهامتم ابلفروق الفردية بني ال طفال، والعمل عىل تمنية اس تعدادات الفرد وقدراته اإ

ماكنياهتا.  حدودها واإ

اثرة اهامتم ال طفال ابملشتالت اخملتلفة، والإحساس هب - اثرة حامس هتم للبحث يف هذه اإ ا، واإ

 املشتالت، والامتس احللول املبتكرة املناس بة لها.

الاهامتم مبامرسة ال نشطة الإبداعية وتذوقها، مثل الرمس، والتصوير، وال شغال الفنية،  -

والهواايت، والابتاكرات التقنية، والتصممي، وكتابة الشعر و القصة ... اخل. و هنا جيد الطفل نفسه 

لهيا من ذاته وأ حاسيسه وعواطفه وأ فاكره،  نتاجه الفين مبعارفه السابقة، مث يضيف اإ مبتكرا ، يبدأ  اإ

بداعاته ال وىل اليت متهد لإعداده ليكون فردا  مبدعا .  فيخرج اإ

تمنية قدرة ال طفال عىل املالحظة ادلقيقة، والتقاط الظواهر ذات القمية، اليت تبدو ك هنا حدثت  -

سقوط التفاحة عن الشجرة(، وتشجيعهم عىل تفسري هذه الظواهر، واختبار مصادفة )مثل 

 التفسريات اخملتلفة، والتحقق من حصهتا.

تدريب ال طفال عىل الصرب واملثابرة وبذل اجلهد املتصل، فاملبدعون يمتزيون دامئا  ابلقدرة الفائقة  -

 عىل حتمل العناء.
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ي حيسن التعليل والتحليل ورب  ال س باب ابلنتاجئ، تدريب ال طفال عىل التفكري الناقد اذل -

 (2012وتقيمي ال مور بطريقة موضوعية.)محمد عبد الهادي،

 

 سامت ال طفال املبدعني : -8

اس تطاع العلامء من خالل هجودمه يف جمال الإبداع حتديد عدد من سامت الطفل املبدع مهنا ما 

 : ييل  

 : املرونة يف التفكري 8-1

ذا اقتضت الرضورة ذكل مبعىن انه ل  أ ي أ نه قادر ىل حل أ خر اإ عىل التحول عن حل مشلكة ما اإ

 . يتجمد فكره أ مام قضيه من القضااي ويكون دليه عدد من ال فاكر و ال فاكر البديةل

 

 : القدرة عىل النقد  8-2

ذا  رأ ى ذكل فالطفل املبدع ل جيد أ ي صعوبة يف جهر ال فاكر القدمية واستبدالها بأ خرى جديده اإ

 مناس با.

 

 : تعدد امليول  8-3

وجد العلامء ان الطفل املبدع يتسم بعدد غري حمدود من امليول فهو قد يعرف يف الفكل ويعمل يف 

 ((Sternberg ,2002 . ش ئون الطب و يفهم يف الكميياء

 

  :ال صاةل8-4

يمتزي الطفل املبدع برغبته يف اجلديد ، وعزوفه عن املطروق من ال فاكر فهو يف حبث دا م عن لك 

ضاعة وقته   ما هو جديد ، ليس ابلنس بة للآخرين حفسب ،بل ابلنس بة هل كذكل فهو ل يرغب يف اإ
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ليه و لكنه يعىن بلك جديد ليه أ و س بق هل الوصول اإ  . يف التفكري يف يشء س بقه غريه اإ

Sternberg ,2002)). 

 

  : اذلاكء املرتفع 8-5

خضاعهم ملقاييس اذلاكء  وجد أ ن ال طفال املبدعني يمتتعون يف الغالب بقدر عايل من اذلاكء عند اإ

دراسة   من  وجد  أ كرث من غريمه من ال طفال ال خرين مع التفاق عىل مبدأ  كرس القاعدة ، فقد

  . اترخي بعض املبدعني أ هنم يمتتعون بنس به عالية من اذلاكء ابملقارنة ابلعاديني

 

 :التالم املبكر 8-6        

يف أ غلب ال حيان يمتزي الطفل املبدع عن أ قرانه العاديني برسعة النطق ابللكمة ال وىل و زايدة 

بقاء عىل مبدأ  الشذوذ عن القاعدة  فقد عرف عن بعض املبدعني تأ خرمه يف حصيلته اللغوية مع الإ

 . ) 2010)مىن السعدي ، .التالم بشلك لفت للنظر

 

 :  التحرر من القيود ادلاخلية 8-7

دليه رغبه ملحة يف التخلص من القيود الشخصية ادلاخلية فهو يرى دامئا  أ ن خري عادة أ ل يكون 

  .للمرء عادة

 

  : الطابع العميل 8 -8

ىل أ قواليفضل الطفل املبدع  ىل ترمجة أ فعاهل اإ و هذه صفة قد ل تتوفر  الفعل عىل القول فهو مييل اإ

 .يف غريه من ال طفال العاديني
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 تغلب ميول اللعب : 9 -8

ىل أ نشطة اللعب بصورة أ كرب بداعية عالية مييلون اإ غريمه  من   وجد أ ن ال طفال اذلين دلهيم قدرة اإ

ىل  من ال طفال العاديني وجود متنفس كبري يف اللعب وخاصة اللعب الإهيايم دلى وقد غزى ذكل اإ

 (.2010هذه الفئة من ال طفال. )مىن السعدي ،

 

 شدة الانتباه : 10 -8

حدى متطلبات العملية الإبداعية فالطفل املبدع شديد الانتباه ملا جيري من حوهل يبحث  فالنتباه اإ

 فيه عن لك جديد.

 

 حب الاس تطالع : 11 -8

طفل املبدع  رغبة  شديدة  يف  اس تكشاف ال ش ياء من حوهل وحماوةل التعرف يس يطر عىل  ال

علهيا ول هيدأ  هل ابل ول يقر هل قرار حىت يتقىص  عام  يشغهل ، و امليل  لفك وتركيب ال ش ياء 

 هبدف معرفهتا وكرثة التساؤلت.

 

 الرغبة يف الاس تقالل :  12 -8

ىل الاس تقالل يف فهو يرفض التبعية  وميقت  أ ن  يكون بوقا  لل خرين    أ يهر   فالطفل املبدع مييل اإ

أ و  أ داة  يف  أ يدهيم  يفعلون  هبا ما يشاءون فهو أ يضا  معتد برأ يه يدافع عنه ويرفض التحول عنه 

ذا رأ ى نزول  عىل رغبة غريه يف حني ل جيد غضاضة يف التحول عن  رأ يه  مناس با . )مىن   ذكل  اإ

 (.2010السعدي،
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 املبادرة : 13 -8

دامئا  الطفل املبدع يف أ ول الصف يشارك يف اختاذ القرار وصنع ال حداث وهل بصمة فامي يشارك فيه 

 من معل وهل حضوره الاجامتعي ول يتساوى عنده أ ن يكون موجودا  أ و ل يكون موجودا .

 

 ل يأ به كثريا  للمعايري ادلاخلية : 14 -8

ول خمالفة املأ لوف  مفن  طباعه  املبادرة  وعدم  اخلضوع لضغوط فهو دامئا  يبحث عن اجلديد وحيا

 (.2010ال خرين فهو ل يقبل التسلمي ابل مر الواقع دون تدقيق ومتحيص. )مىن السعدي ،

 

                                                         :التفوق املدريس  8-15

 بينت ادلراسات  اليت  مشلت  اترخي  املبدعني  متتعهم  ابل ماكن  املتقدمة  أ ثناء  ادلراسة ومتسكهم 

ابملراكز ال وىل خالل حياهتم ادلراس ية مع البقاء عىل مبدأ  الشذوذ عن  القاعدة فقد وجدت بعد 

 اديسون  اذليادلراسات أ ن بعض املشاهري املبدعني قد عانو من  التعرث  ادلرايس من أ مثال  

 اس تدعى  وادله  لتسلمه من املدرسة لعدم كفاءته يف ادلراسة و روابرت هاير ودياكرت.

 

 رسعة البدهية : 16 -8

املبدع رسعة البدهية وحسن الترصف  يف  املواقف اليت تظهر  الطفل  يف  ال صلية  الصفات  من 

 ناس بة للمواقف الطارئة.ثناء مزاولته لل نشطة اخملتلفة فرنى دليه حلول رسيعة وم ا

 

ىل العمل اجلاد واملثابرة : 8-17  امليل اإ

فالطفل املبدع ل هيدأ  فهو حيب أ ن يكون يف حاةل حركة  دامئة ل ميل  يقيض  الساعات فامي يس ند 

 .(2010ليه من معل . )مىن السعدي، اإ 
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 معيقات التفكري الإبداعي :  -9

ساككسن  و D. Treffingerتر نفنجر  صنف الباحثان دواندل مجموعتني للمعوقات    Iskaksenاإ

 (.2012)جالل عزيز،: يه

 

 : العقبات الشخصية 9-1

ضعف الثقة ابلنفس : فهو يقود اىل اخلوف من الإخفاق و جتنب اخملاطرة  و املواقف الغري  -1

 . مأ منه عواقهبا

ذ أ ن التقليد حيد اس تخدام التخيل   -2 والتوقع وابلتايل يعين ذكل  وضع حدود امليل للمجاراة : اإ

 .للتفكري الإبداعي

ذ تؤدي الرغبة القوية يف النجاح وامحلاس الزائد  لتحقيق  الإجنازات اىل  -3 امحلاس املفرط : اإ

 اس تعجال النتاجئ قبل نضوج احلاةل ورمبا القفز اىل مرحةل متأ خرة يف العملية الإبداعية دون استنفاذ 

 .اليت قد حتتاج اىل وقت أ طولاملتطلبات املس بقة 

نقاص الوعي حبيثيات  -4  التش بع : ويعين الوصول اىل حاةل من الاس تغراق اذلي قد يؤدي اىل اإ

بداع( أ و  الوضع الراهن وعدم دقة املشاهدات وهو  حاةل  مضادة  لالحتضان ) املرحةل ال وىل لالإ

 .التخزين املرحيل للفكرة أ و املشلكة

وهو ذكل النوع من التفكري املقيد ابلعادة ويعد  من  أ برز  املعوقات مثل ميل التفكري المنطي :  -5

ال شخاص اىل المتسك ابلس تعاملت املأ لوفة لل ش ياء و أ س تخدم  يف  وصف هذا امليل تعبري ) 

 )امجلود ( أ و ) الثبات الوظيفي

أ بعاد  سترشافاعدم احلساس ية أ و الشعور ابلعجز : ويعين ختيل الشخص عن املبادئة يف  -6

جياد حلول لها مبجرد  والانشغالاملشلكة   . لها الإحساسيف اإ
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حامتل الغموض : و يه الرغبة  يف  التوصل  اىل جوانب املشلكة  من خالل  -7 الترسع وعدم اإ

ستيعاب مجيع جوانهبا أ و العمل عىل  تطوير  بدائل أ و حلول عدة لها  نهتاز أ ول فرصة ساحنة دون اإ اإ

حامتل املواقف املعقدة أ و الغامضة  اختيارومن مث  أ فضلها ومن املشتالت املرافقة لهذه الصفة عدم اإ

 . والهترب من مواهجهتا

نقل العادة : ويعين ترخس أ مناط وأ بنية ذهنية معينة اكنت فعاةل يف التعامل مع مواقف جديدة  -8

 . أ خرى أ كرث فعالية اسرتاتيجياتومتنوعة ،وابلتايل يمت جتاهل 

 

  العقبات الظرفية :  2 -9

)جالل : : ويه املتعلقة ابملوقف ذاته أ و ابجلوانب ال جامتعية أ و الثقافية السائدة ومن أ مهها

 (2012عزيز،

مقاومة التغيري : فهناك نزعة ملقاومة ال فاكر  اجلديدة  و احلفاظ  عىل  الوضع  الراهن بوسائل  -1

نعااكس هتا عىل أ من الفرد وأ س تقرار  ه و هناك من يعتقد  بأ ن اخلربة احلديثة تشلك عدة خوفا من اإ

 : هتديدا ملكتس باته وأ وضاعه مثل

 .لن تنجح هذه الطريقة يف حل املشلكة -

 . هذه الفكرة س تلكف كثريا جدا -

 .مل يس بق أ ن فعلت ذكل من قبل -

ذ يعتقد البعض أ ن التفكري  الإبداعي تفكري منطقي وعقالين  -2 عدم التوازن بني اجلدة والفاكهة: اإ

 ومعيل وجدي ول ماكن فيه للحدس والتأ مل والتخيل واملرح، بيامن تمنية التفكري الإبداعي تتطلب 

 .نوعا من التوازن ادلقيق بني لك العنارص السابقة
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عدم التوازن بني التنافس والتعاون : فهناك حاجة للمزج  بني روح  التنافس و روح التعاون  -3

جنازات قمية وقد يكون الرتجيح و التفضيل ل ي مهنام سببا يف  للك من الفرد وامجلاعة لتحقيق اإ

ن التوازن بيهنام رشط لت حقق فقدان التصال ابملشلكة  احلقيقية أ و التقدم يف  حلها و ذلكل فاإ

  التفكري املنتج أ و التفكري الإبداعي.

 

 (2005)سلامين س ناء محمد،   املعوقات اخلارجية :  3 -9

 املعوقات ال رسية :  -9-3-1

يؤثر  املناخ  ال رسي  املعتدل يف تمنية  القدرات  الابداعية  دلى الطفل يف مرحةل قبل املدرسة، 

السوية يف تنش ئة الطفل واليت تعترب من معوقات ومن املهم ختليص هذا املناخ من ال ساليب غري 

 :التفكري الإبداعي، وأ مه هذه ال ساليب ما ييل

 .س تخدام أ ساليب الضغ  والهتديد و التوبيخ  و العقاب  البدين  يف  معامةل الطفلاإ  - 

 .التدليل وامحلاية الزائدة للطفل من قبل الوادلين أ و احداهام -

 .يف عدم العناية ابلطفل نفس يا وجسميا الاهامل والنبذ اذلي يمتثل -

 (.2005)س ناء محمد،  .التفرقة يف معامةل ال بناء -

 

 املعوقات املدرس ية :  2 -9-3

مثل طرائق التدريس التقليدية واملناجه القدمية و أ ساليب  احلفظ و الاسرتجاع  و نقص الإماكانت 

 الرتبوية املالمئة واملعمل املتسل .
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 املعوقات الإجامتعية :   3 -3 -9

الاجتاهات والقمي السائدة يف اجملمتع املمتثةل يف الطاعة واخلضوع واملبالغة يف تقديس املايض والمتيزي  

 بني اجلنسني والتحديد الصارم ل دوار لك جنس والتدهور الاقتصادي والاجامتعي والتفجر 

آاثر سلبية يف جمالت التع لمي والعنف الس يايس والاضطراابت الساكين وما يرتتب عىل ذكل من أ

 ال منية واحلروب اليت تشلك ظاهرة مزمنة يف الوطن العريب مثل حرب اخلليج والعنف الس يايس 

بداع وخاصة يف س نوات املرحةل ال ساس ية أ و وجامعة الرفاق واجتاهاهتا السائدة احملبطة لالإ 

 (2012)جالل عزيز،: .الابتدائية

 

  :بداعيالتفكري الإ  مقرتحات لإزاةل معيقات -10

تعلمي الإبداع والتحريض عىل ممارس ته من خالل برامج تعلميية تعد لهذا الغرض يف مجيع مراحل  -

ىل كون الإبداع ظاهرة ميكن تعلميها وتعلمها.   التعلمي، ويستند ذكل اإ

 تعديل وتطوير املناجه ادلراس ية لتصاغ بطرق تفجر وتنش  القدرات الإبداعية دلى الطالب، -

 وحلدوث ذكل لبد من اقتناع اجلهات الرمسية املرشفة عىل وضع الربامج ادلراس ية واملناجه التعلميية. 

توفري مناخ تعلميي تعلمي اجامتعي يشجع عىل تمنية القدرات الإبداعية بني املعمل وطالبه، وبني  -

 املعمل والإدارة الرتبوية، وبني املدرسة واملزنل. 

عداد املعلمني املبدعني والاس مترار يف تدريهبم ومنومه املهين، وتطوير تطوير برامج خاصة لإ  -

 (.Davis  &Joseph 2004 ,وتعديل اجتاهات املعلمني حنو الإبداع واملبدعني )
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 حل املشتالت : -11

 ل سلوب حل املشتالت عدة تعريفات مهنا:

ما دليه من معارف مكتس بة : معلية تفكريية يس تخدم فهيا الفرد حل املشتالت ك سلوب هو -

 سابقة و همارات من أ جل الإس تجابة ملتطلبات موقف ليس مأ لوفا هل ،

و تكون الإس تجابة مببارشة معل ما يس هتدف حل التناقض أ و اللبس أ و الغموض اذلي يتضمنه 

 املوقف .

آخر بأ نه و  - سابقة و : النشاط اذلهين اذلي يمت فيه تنظمي المتثيل املعريف للخربات ال يعرفه أ

 مكوانت موقف املشلكة معا ..

وبناءا عىل ذكل حفل املشتالت هنا يعين : توظيف اخلربات و املعارف السابقة  لتحقيق 

 (21، 2013)محدي أ محد ،ال هداف.

 

 ال سلوب العلمي حلل املشتالت : -12

 مير ال سلوب العلمي لتحليل املشتالت بعدة مراحل اكلآيت :

دراك املشلكة .  اإ

ىل أ س باهبا احلقيقية .تشخيص   املشلكة بتتبع أ س باهبا و ظروف حدوهثا و معدل تكرارها وصول اإ

مجع املعلومات الرضورية اليت تسامه يف تفهم جوانب املشلكة و أ بعادها و يف نفس الوقت تسامه 

 يف حلها.

طار متاكمل يوحض املوقف بشلك واحض و بصورة ش  امةل.حتليل املعلومات بعد مجعها و وضعها يف اإ

ىل  حامتلت الوصول اإ ىل تعظمي اإ قرار أ كرب عدد من ال فاكر مما يؤدي اإ وضع البدائل املمكنة و ذكل ابإ

 احلل ال مثل .
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 تقيمي البدائل بدراسة لك بديل وفقا للمعايري املوضوعية و التوصل للبديل ال نسب .

كون بوجود خطة تطبيق البديل ال نسب بوضعه موضع التنفيذ الفعيل ،و التطبيق الفعال ي

 تنفيذية.

متدادها لتحقيق ال هداف.   (22، 2013)محدي أ محد ،تقيمي النتاجئ بدرجة اإ

 

 الفرق بني التعمل القا م عىل املشلكة و حل املشتالت : -13

 معىن لك مهنام: 13-1

  Problem Based Learningالتعمل القا م عل املشلكة : -أ  

كتساب معرفة جديدة تعمتد  ىل التعمل .هو معلية اإ  عىل الإقرارابحلاجة اإ

  Problem Solvingحل املشتالت : -ب

س تنتاج.  الوصول حلمك أ و قرار يعمتد عىل معرفة سابقة  أ و اإ

 

 الزمن املس تغرق للك مهنام يف املهنج ادلرايس : 13-2

جناز أ هداف املهنج ادلرايس و  التعمل القا م عىل املشلكة يأ خذ وقت أ كربمن حل املشتالت يف اإ

ىل املشلكة. )محدي أ محد  مكوانته ،كام أ ن حل املشتالت متضمن أ يضا داخل التعمل املستند اإ

،2013 ،24). 

 

 : العالقة بني التفكري الإبداعي و حل املشتالت -14

(  : أ ن " العالقة بني التفكري الابتاكري وحل املشتالت واحضة متاما ، جفوهر 1997ذكر املفىت )

دراك عالقات جديدة بني مجموعة من املعلومات والبياانت املتاحة ، واستامثر اخلربات  الابتاكر اإ

دراك العالقات , وهذا أ يضا  هو جوهر أ سلوب حل املشتالت.  السابقة يف معلية اإ
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أ ن أ سلوب احلل الابتاكري للمشتالت يقرتب كثريا  من    Treffingerو يرى ترفنجر    

جياد حلول ال سلوب اذلي يتبعه الإنسان العادي يف  حل أ ي مشلكة تواهجه فاملبتكر حياول اإ

 (.91، 1998)مدحية عبد الرمحن ، .متنوعة وغري منطية للموقف املشلك اذلي يواهجه 

ويعتقد كثري من الباحثني أ ن دراسة الإبداع وربطه حبل املشتالت من أ برز القضااي اليت جتذب 

ىل س ببني أ ساس يني:Fields, 2004اهامتم الباحثني والرتبويني عىل حد سواء )  (، وذكل عائد اإ

ن دراسة الإبداع ابلنس بة لل فراد يوفر هلم الفرصة للتعامل مع املشتالت اليت تواهجهم  : ال ول اإ

ل نتاج  بطرائق جديدة وفاعةل ومنتجة، وما تنعم به البرشية الآن من تقدم وريق وتطور ما هو اإ

بداعية قامت عىل دراسة الظواهر املتعل  قة مبشلكة ما، وأ وجدت حلول  مفيدة لها. جلهود اإ

ذا ما اس مترت العقول  السبب الثاينأ ما  بداعية اإ عاقة ظهور اليشء اجلديد بصورة اإ : فيمتثل يف اإ

 ابس تخدام الطرائق التقليدية نفسها يف التفكري، يف وقت تتسارع فيه الثورة التكنولوجية، والتسابق 

ىل حلول مبدعة وخالقة )بني الشعوب، وما ينتج عن ذكل من مشتال  ,Johnت جديدة حتتاج اإ

2003.) 

ويعد توظيف الإبداع يف حل املشتالت من املهارات اليت تتيح للفرد فرصة تكوين هنج خشيص 

ىل حلول  خاص به، وتساعده عىل التكيف مع التغريات املتسارعة يف جممتعه، والوصول اإ

بداعللمشتالت اليت تعرتضه، كام أ ن حل املشتالت بطريق *ية ، هنج متفرد من أ جل التعمل -ة اإ

والتعامل مع متطلبات احلياة ، وهو منوذج لالكتشاف العلمي، ومنوذج لتمنية العالقات بني الطلبة. 

بداعيا  معلية ميكن تدريسها للطلبة، وتطبيقها يف حماور ومواقف جديدة.  ومعلية حل املشتالت اإ

ىل المنو الإدرايك  وميكن القول بأ ن التدريس من خالل منوذج حل املشتالت الإبداعي يؤدي اإ

 (Lavonen, Meisalo, & Lattu, 2001والانفعايل والاجامتعي عىل حد سواء )
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 متهيــــــــــــد

ىل تزويـد املتعـاملني مـع لتمنيـة  TRIZتريـزو  Torranceنظـرييت تـورانس   هيدف هذا الفصـل اإ

طار نظري واحض حو  الربانمج التدرييب اذلي ف مادام لك مهنام ممكةل لل خرى،هلام التفكري الإبداعي ابإ

ىل ال سس و املباديء و الإسـرتاتيجيات الـيت   اس تخلصـتمتحورت حوهل ادلراسة احلالية يستند اإ

 .TRIZتريز من هذه نظرية 

ىلأ ما املقياس فهو وليـد النظريـة الـيت توصـل صـاحهبا  وظيفـة العقـل  الـيت تسـ تطيع قيـاس داةال   اإ

 .املوضوعية بطريقة وخاصة العقل املبدع البرشي

ل أ ن هذا الفصل س يعىن بتقدمي أ كرثية التفاصيل عن نظرية تريز  . TRIZاإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : TORRANCEنظرية تورانس  -1

أ حد رواد عمل النفس الرتبوي يف النصف الثاين من القرن العرشين،  Torrance يعد تورانس

والإبداع، حيث مشلت دراساته ومعاونيه وتالميذه العقود ال ربعة اذلين اهمتوا بدراسة املوهبة 
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( مديرا   Torrance عني )بول تورانس1958. ففي جانفي 1958ال خرية من القرن العرشين 

س نوات، ويه املدة اليت أ جنز فهيا  08ملكتب البحث الرتبوي يف جامعة )مينسوات(، وبقي فيه مثاين 

 و  T.T.C.Tشلك ال ساس لإختبارات تورانس للتفكري الإبداعي اجلزء ال كرب من البحث اذلي 

لتحاق جبامعة جورجيا رئيسا  لقسم عمل النفس 1966يف جويلية) ( ترك تورانس جامعة منيسوات لالإ

الرتبوي، وهو املركز اذلي تبىن برانمج دراسات التطوير املس متر لطرائق تقومي السلوك الإبداعي 

 .وتمنيته 

ع  ( من رؤية نظرية يه Torrance داد اختبارات التفكري الإبداعي انطلق )تورانسوعند البدء ابإ

رضورة الاهامتم بدراسة السرية الشخصية للمبدعني والعباقرة عرب فرتات زمنية ماضية ، وكذا 

دراسة احملاولت املتعددة وحتليلها يف تطوير برامج التعلمي املتجاوز للمفاهمي التقليدية، اليت أ شارت 

ىل التعلمي الإبداعي أ و وظيفة امن   لعقل البرشي وخاصة العقل املبدع.قريب أ و من بعيد اإ

بداع، بوصفه معلية Torranceوقد اقرتح )تورانس  أ و   (Process)( عددا  من التعريفات لالإ

نتاج  أ و سامت للشخصية    A set of condition  بيئة اجامتعية  أ و مناخ أ و  (Product)اإ

Personal traits   نطالقا  من حقيقة أ ن أ ي أ داة ىل أ داة قريبة من املوضوعية، اإ  هبدف الوصول اإ

 

قياس جيب أ ن تقوم يف ضوء الظاهرة اليت مصمت لتقديرها، وتفسري النتاجئ أ يضا  جيب أ ن يمت وفق 

 ذكل التعريف. 

حث وذلكل اس تعرض تورانس خصائص التعريف اجليد واليت لبد من توافرها ليك يمت تركزي الب

( Torranceعىل العوامل اليت تؤثر عىل المنو الإبداعي  ، ونظرا  ذلكل فقد اختار )تورانس 

بداع بوصفه " معلية يصبح فهيا الفرد حساسا  للمشتالت وواهجت القصور،  تعريفات شامةل لالإ

ث وجفوات املعرفة ، والعنارص الناقصة، وعدم التناسق وغري ذكل حيدد فهيا املبدع الصعوبة ويبح
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عن حلول ويقوم بتخمينات أ و يصوغ الفروض عن النقائض وخيترب هذه الفروض ويعيد اختبارها 

 ( Torrance ,1993 ,7ويعدلها ويعيد اختبارها وأ خريا  يقدم النتاجئ)

  :بول تورانس فامي يأ يت للعامل النظريةال ساس ية لهذه  ص املنطلقاتنلخ نا أ نوميكن 

منائية تطورية ول بد من دراس هتا وفق فرتات ومراحل المنو، أ ن الظاهرة الإبداعية ظاهرة  -1

رتفاع يف قدرات التفكري الإبداعي ، ويف فرتات أ خرى تنخفض  فهناك فرتات معرية حيدث فهيا اإ

 .هذه القدرات

ختبارات قدرات التفكري  -2 أ ن الإبداع قد يكون قدرات عقلية اكمنة ويه اليت تشخص ابإ

نتاجا   نتاج فنيا  أ و أ دبيا  أ و نظرية علمية، أ و  الإبداعي، وقد يكون اإ شاخصا  للعيان سواء اكن اإ

خل   .اخرتاعا  ... اإ

نسان هو مبدع يف احلالت السوية ولبد من نظرة تاكملية للظاهرة الإنسانية عند  -3 لك اإ

 .التشخيص والتفسري

 

ن الرتكزي والإهامتم بدراسة القدرات الإبداعية عند ال طفال يه انجتة  -4 عن دراسات علمية  اإ

رتفاع درجة اخليال اذلي يعد من أ بعاد دراسة التفكري  خلصائص مرحةل الطفوةل اليت تمتزي ابإ

  .الإبداعي، وخصائص الشخصية اليت ترتفع فهيا مسة ال صاةل

ن دراسة السري الشخصية للعلامء واملبدعني واخملرتعني اكنت من أ مه اخللفيات واملنطلقات  -5 اإ

عداد وبناء اختبارات تورانس للتفكري الإبداعي.النظرية اليت   ساعدت عىل اإ

نتاج  -6 ىل أ مهية تشجيع الطلبة أ ثناء ادلرس عىل طرح أ فاكرمه و تدريهبم عىل ذكل لإ كام أ شار اإ

أ فاكر جديدة و متنوعة ،حبمك أ نه أ ظهرت دراسة عند مقارنة أ طفال مت تدريهبم عىل املشاركة يف 

آخرون مت تدريسهم  اثرة دافعيهتم الفصل و أ ابلطرق التقليدية أ ن ال طفال اذلين مت تشجيعهم  و اإ

 (2010)جمةل نفس ية ، .
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 :  للحل الإبداعي للمشتالت TRIZنظرية تريز  -2

 ؟  TRIZ تريز ما معىن 2-1

وتعين ابللغة   Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch يه ال حرف ال وىل للعبارة

  يقابلها يف اللغة الإجنلزيية ( ،للمشتالت الابتاكريالروس ية ) نظرية احلل 

(TIPS ) ( Theory OF Inventive Problem Solving )   روس ية املنشأ  ، ويه  نظرية

 ( Henry Altshuller  1998-1926,) املهندس الرويس هرني التشلر العامل  عىل يد  تودلت

.  .اكن ىف سن الرابعة عرشة من معرهوهو همندس انبه متكن من تقدمي أ ول اخرتاعاته عندما 

(Zhang ,et.al ,2003.) 

 

 نشأ ة النظرية :                                                            2 -2

حصوهل عىل درجة  من Henry Altshullerمتكن العامل الرويس هرني التشلر وىف فرتة لحقة 

ش متلكتااب  14كتابة خالل الهندسة املياكنيكية من  يفاملاجس تري  عىل مضامني ومفاهمي خمتلفة  اإ

ىل احلرب ، لهذه النظرية، وعدد كبري من البحوث ىف جمال الابتاكرات  ويرجع اترخي كتابته للنظرية اإ

العاملية الثانية حيث اكن يعمل مستشارا  ىف سالح البحرية الروس ية وهممته الرئيس ية توثيق 

 .H سبب شغفه ابلعمل والهندسة والابتاكرات وجد التشلر، وب «الاخرتاعات»الابتاكرات 

Altshuller جابة عن سؤال ظل يراوده عن الكيفية اليت جتعل الناس  ىف هذا العمل فرصة لالإ

 .قادرين عىل الإبداع والابتاكر

ىل 1946بحث وىف عام وبعد مدة من ال    » نتيجة واحضة وىه أ نه يوجد مبادئ ابلتحديد توصل اإ

ىل « تسرتاتيجيااإ   بتاكرات، لس امي ىف جمال الهندسةالإ وطرق مشرتكة ليست عشوائية تؤدى اإ

 (46، 2012)أ بوجادو، .والتكنولوجيا
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 :نشأ ة النظرية  مراحل 2-3

ىل مرحلتني رئيس يتني :ل  قد مت تقس مي التارخي التطويري يف هذه النظرية اإ

 

 ( :Classical TRIZ ) مرحةل تريز التقليدية  2-3-1

( حيث بدأ  " التشلر " دراساته وأ حباثه عىل هذه 1946وقد امتدت هذه املرحةل منذ عام )

 ( حيث أ وقف دراساته وأ حباثه يف اجملالت التكنولوجية معتقدا أ ن هذه 1985النظرية، وحىت عام )

ىل مرحةل جديدة يمت الرتكزي فهيا عىل  يف  س تخدام النظريةاإ املرحةل قد انهتت ولبد من الانتقال اإ

 (51، 2012)أ بوجادو، اجملالت غري التكنولوجية.

 

 ( :Contemporary TRIZ ) مرحةل تريز املعارصة 2 -2-3

ىل مرحلتني فرعيتني هام : املرحةل الفرعية ال وىل وامتدت يف الفرتة بني عام  مت تقس مي هذه املرحةل اإ

( وحىت مطلع العقد ال خري من القرن املايض، واملرحةل الفرعية الثانية يه املرحةل اليت 1985)

ىل العامل الغريب منذ بداية   (55، 2012)أ بوجادو، الآن. التسعينات وحىتانتقلت فهيا النظرية اإ

 

 :  TRIZترمجة نظرية تريز  4 -2

 طيةل س نوات انغالق الاحتاد السوفييت« حيث كتبت ابللغة ابلروس ية»هذه النظرية  مل ترتمج

ل أ نه منذ انفتاح السوفي ىل  الامثنينيات من القرن املايض يفت عىل العامل اسابقا  اإ أ مكن ترمجهتا اإ

ية والكورية والياابنية والإس بانية والصينية وأ صبح لها مؤلفات ومراجع الإجنلزيية والفرنس ية وال ملان 

آلف من البحوث للتطبيق   مجيع منايح يفجبميع هذه اللغات، وأ صبح للنظرية أ نصار وجمالت وأ

 .احلياة

جمالت عديدة، حيث  يفومنذ الامثنينيات مت تطوير هذه النظرية بطرق فاعةل وحبوث جادة لتفيد 

ن هذه النظ  يرتتب علهيا من نتاجئ وحتديد املكوانت اليت رية لها قدرة عىل حتليل العمليات ومااإ
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ىل أ فضل اس تخدام لهذه  تدخل ىف تركيب هذه العمليات واملصادر الرئيس ية لبناهئا للوصول اإ

أ محد حاميق ) .املصادر بأ فضل طريقة وأ قل تلكفة وىف فرتة زمنية تتالءم وجحم العمل املطلوب

،2011) 

 

 ؟TRIZ تريز نظرية ب مىت بدأ  العمل  5 -2

ىل الولايت املتحدة 1946عام TRIZ تريز نظرية ب بدأ  العمل  م يف روس يا ، ودخلت نظرية تريز اإ

 ال مريكية يف منتصف التسعينات امليالدية وذكل بعد تفكك الإحتاد السوفييت ) سابقا  ( حيث 

ىل  ىل أ مرياك وبعد ذكل انتقلت اإ أ ورواب ، حيث معر النظرية يف أ مرياك وأ وراب هاجر "التشلر" اإ

 .قصري يف حدود العرش س نوات

 أ بو جادوم عىل يد ادلكتور صاحل 2003عام ل ول مرة أ ما يف الوطن العريب فقد مت تقدمي النظرية 

من ال ردن الشقيق ، كربانمج تدرييب لتمنية التفكري الإبداعي ، ومنُذ ذكل احلني بدأ  الاهامتم هبا 

لتمنية التفكري TRIZ يب علهيا يف برانمج تدرييب مكون من مثانية أ جزاء ابمس " برانمج تريز والتدر 

. وتعترب نظرية تريز من أ حدث النظرايت يف تمنية التفكري الإبداعي وحل املشتالت " الإبداعي

 . (2011أ محد حاميق ،)

 

 :املفاهمي ال ساس ية يف نظرية تريز وأ دواهتا  6 -2

نظرا ل مهية املفاهمي ال ساس ية اليت اش متلت علهيا هذه النظرية فاإن توضيحها هبدف تيسري معلية 

آلية   استيعاهبا، يعترب من البين ال ساس ية اليت لبد من توافرها لفهم النظرية والتعرف عىل أ دواهتا وأ

 اس تخداهما يف حل املشتالت، ومن بني هذه املفاهمي وأ كرثها أ مهية:
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 ( :Inventive principles)املبادئ الإبداعية  1 -6 -2

أ درك التشلر من خالل قاعدة البياانت الضخمة اليت قام بدراس هتا وحتليلها أ ن هناك عددا صغريا 

من املبادئ اليت تتكرر عرب العديد من اجملالت اخملتلفة، وبعد دراسة معيقة لهذه الامنذج تبني أ ن 

بداعية للمشتالت،  40هناك أ ربعني  ىل حلول اإ بداعيا اس تخدمت مرارا وتكرارا يف الوصول اإ  مبدأ  اإ

وتمتثل املهارة يف اس تخدام هذه املبادئ يف القدرة عىل تعممي املشلكة لتحديد املبدأ  املناسب 

  لالس تخدام .

دس ية وابلرمغ من أ ن هذه املبادئ قد اكتشفت من خالل حتليل براءات الاخرتاع يف اجملالت الهن

ل أ نه تبني بعد ذكل أ ن هذه املبادئ ميكن اس تخداهما ليس فق  يف اجملالت التقنية،  والتقنية اإ

 ولكن أ يضا يف اجملالت غري التقنية اكلإدارة وال عامل والرتبية والعالقات الاجامتعية وغريها، وقد 

أ ساس ية وذات طبيعة  أ شارت مجيع ال مثةل املرجعية اليت اس تخدمت ومت توثيقها أ ن هذه املبادئ

 (80، 2012)أ بوجادو، عاملية، وأ هنا أ دوات قوية لالس تخدام يف خمتلف جوانب النشاط الإنساين.

 

  (Contradictions)  : التناقضات 2 -6 -2

ن التناقض هو القانون ال سايس يف اجلدلية املادية، والإبداع معلية يمت من  وكام هو معروف فاإ

بداعية  أ يمشلكة بطريقة غري مس بوقة، حل خاللها  حدى ، حبيث يتطلب ذكل بطريقة اإ حتسني اإ

ذا ظهر تناقض مفن  خصائص النظام دون التأ ثري سلبا عىل خصائص أ خرى يف النظام نفسه، واإ

زاةل العنارص اليت تسبب ذكل، وتعترب التناقضات نتيجة حمتية لتطور النظم، خفالل  الرضوري اإ

دث يف نظام معني، تتفاوت درجة هذا التطور بني اخلصائص اخملتلفة، وتظهر معلية التطور اليت حت

ىل تطوير بعض هذه اخلصائص بدرجات متفاوتة، ال مر اليت يرتتب عليه حتسني يف بعض  احلاجة اإ

اخلصائص عىل حساب خصائص أ خرى، وهكذا تس متر معلية التطور ابس مترار وجود التناقضات 

جياد احللول امل   ناس بة للتخلص من هذه التناقضات.اخملتلفة واإ
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ىل خلق  حدى املشتالت يف النظام أ و بعض أ جزائه اإ ويظهر التناقض عندما تؤدي حماوةل حل اإ

آاثر  مشلكة أ و مشتالت أ خرى. وحيدث هذا التناقض عندما يرتتب عىل العمل نفسه وظائف أ و أ

 (80، 2012)أ بوجادو، مفيدة وأ خرى ضارة يف الوقت نفسه.

 

  Ideal Final Result):  ) النتاج املثايل الهنايئ  3 -6 -2

بينت نتاجئ ادلراسات اليت قام هبا التشلر ورفاقه أ ن النظم التقنية تسعى يف تطورها للوصول لقد 

ىل أ ن تكون مجيع خصائص النظام يف أ فضل حالهتا وتعمل يف الوقت  حنو املثالية، اليت تشري اإ

 السلبية. نفسه عىل التخلص من مجيع اجلوانب

ذ أ ن قبوهل كهدف جيعل الفرد اذلي  ويعترب احلل املثايل من أ قوى املفاهمي اليت تتضمهنا النظرية، اإ

يقوم حبل املشلكة ملزتما ابلسري يف أ فضل مسارات حل هذه املشلكة، ومن املهم مالحظة أ ن 

ميكن حتقيق النتاج احلل املثايل الهنايئ ل يعين ابلرضورة عدم الواقعية، ففي كثري من احلالت 

 .املثايل الهنايئ

ىل جتريب طرائق  هذا ال خريوتقود صياغة   ىل حتسني معلية التصال مما يؤدي اإ يف غالب ال حيان اإ

اثرة لدلافعية حلل املشلكة مبس توى  .جديدة وتعترب صياغة النتاج الهنايئ املثايل من أ مه املتغريات اإ

ذ أ ن بداعي رفيع، اإ ية حل املشلكة، وحيول بني املبدع وبني الابتعاد عن يعمل كهدف يوجه معل  هاإ

 (81، 2012أ بوجادو،) املسار املناسب للحل.
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 (:(Resourcesاملصادر 4 -6 -2

و تتعلق املصادر ابملعلومات املناس بة اليت جيب توفرها لضامن العمل بطريقة مناس بة ،حيث أ ن 

شغال غياب املعلومات يؤثر سلبا عىل كفاءة النظام ،و قد  تتعلق املصادر ابملاكن من حيث اإ

ىل  ال ماكن اخليالية و الرتتيب و الإس تخدام ادلاخيل لل ش ياء ،و قد تتعلق ابلوظائف اليت تؤدي اإ

جيابية أ و سلبية ،و رمبا ترتب  املصادر أ يضا ابلزمن اكإجناز أ عامل عىل حنو مس بق أ و  آاثر اإ حدوث أ

مثل للوقت ،و هناك مصادر ترتب  ابجملال و الإس تفادة من أ وقات التوقف و الإس تغالل ال  

 تتضمن الطاقة املس تخدمة يف تشغيل نظام معني.

ننا  ومعوما فهمنا العميق للمصادر املتاحة و كيفية ربطها مع مدى واسع من املصادر املش تقة ،فاإ

بداعية.  نمتكن و بشلك كبري من حتسني قدراتنا عىل حل املشتالت بطريقة اإ

 . (81، 2012)أ بوجادو،

 

سرتاتيجيات نظرية تريز  2-7  :  TRIZ اإ

سرتاتيجية التقس مي و التجزئة 1 -2-7  : اإ

ىل أ جزاء  ىل تقس مي النظام اذلي يتضمن مشلكة أ و خلل اإ سرتاتيجية التقس مي/التجزئة اإ تشري اإ

مس تقةل، حبيث يكون لك جزء مس تقل عن الاخر، أ و عن طريق جعل هذا اليشء/النظام قابال 

ذا اكن هذا النظام قابال للتقس مي أ صال، فميكن حل املشلكة عن طريق زايدة للفك و الرتكيب،  أ ما اإ

 (105، 2012)أ بوجادو، درجة التجزئة أ و التقس مي.

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

سرتاتيجية الفصل/الإس تخالص 2 -2-7  : اإ

ىل حل املشتالت يف اليشء أ و النظام أ و أ ي جانب حمدد عن طريق  تشري هذه الإسرتاتيجية اإ

ىل حدوث أ رضار يف النظام، أ و عن طريق استبقاء الاش ياء و فصل املكوانت  اليت تؤدي اإ

 (106، 2012)أ بوجادو، املكوانت املفيدة للنظام.

 

سرتاتيجية النوعية احمللية )املوقعية( 3 -2-7  : اإ

تتضمن هذه الإسرتاتيجية حل املشتالت اليت يواهجها اليشء أ و النظام من خالل حتسني كفاية 

ىل بيئة غري  لك جزء او ماكن أ و حمل أ و موقع يف نظام، عن طريق تغيري البيئة املنتظمة فيه اإ

منتظمة، و عن طريق جعل لك جزء يف هذا اليشء أ و النظام يعمل يف أ فضل الظروف املمكنة، 

 و عن طريق الإس تفادة من أ جزاء النظام حبيث تؤدي وظائف أ خرى مفيدة.

 

سرتاتيجية الالتناسق/الالمتاثل 4 -2-7  : اإ

ىل حل مشتالت الاش ياء أ و النظم عن طريق تغيري حاةل الامتثل أ و  تشري هذه الاسرتاتيجية اإ

ىل حاةل أ خرى، حبيث تفقد هذه ال ش ياء مسة الامتثل أ و الاتساق املوجودة أ صال. كام  الاتساق اإ

 ميكن حل املشلكة يف بعض ال حيان عن طريق زايدة درجة الالتناسق أ و الالمتاثل.

 

س 5 -2-7  : رتاتيجية ادلمج/الرب اإ

ماكنية حل املشتالت عن طريق الرب  املاكين أ و الزماين بني  ىل اإ تشري هذه الاسرتاتيجية اإ

الاش ياء او ال نظمة اليت  تقوم بعمليات أ و وظائف متشاهبة أ و متجاورة. و تعرب هذه الا 

يات متقاربة حبيث سرتاتيجية عن رب  ال ش ياء أ و املكوانت املامتثةل اليت تؤدي وظائف و معل 

 (106، 2012)أ بوجادو، تكون متجاورة من حيث املاكن أ و الزمان.
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سرتاتيجية العمومية 6 -2-7  : اإ

ىل تصممي اليشء أ و النظام حبيث يكون قادرا عىل القيام بعدة وظائف أ و  تشري هذه الاسرتاتيجية اإ

ىل  اس تخدام أ نظمة أ خرى لتأ دية هذه همامت بدل من الإكتفاء مبهمة وحيدة، و بذكل تنتفي احلاجة اإ

 (107، 2012)أ بوجادو، الوظائف.

 

سرتاتيجية التعشيش/التداخل 7 -2-7  : اإ

آخر، أ و عن  ىل حل املشتالت عن طريق مترير يشء معني يف يشء أ تشري هذه الاسرتاتيجية اإ

آخر، أ و عن طريق احتوا آخرطريق وضع يشء داخل يشء أ  .ء يشء فيي يشء أ

 

سرتاتيجية  8 -2-7  : القوة املوازنةاإ

يمت حل املشتالت ابس تخدام اسرتاتيجية القوة املوازنة عن طريق تعويض وزن يشء أ و تقويته من 

آخر يزوده ابلقدرة عىل رفع هذا اليشء أ و دفعة أ و  خالل رب  هذا اليشء أ و دجمه بنظام أ و يشء أ

 تقويته.

 

سرتاتيجية العمل المتهيدي املضاد 9 -2-7  : اإ

ية العمل المتهيدي املضاد يف حل املشتالت عندما يكون من الرضوري القيام تس تخدم اسرتاتيج 

جراءات  جيابية مفيدة و أ خرى سلبية ضارة، حيث يصبح همام يف هذه احلاةل القيام ابإ آاثر اإ بعمل هل أ

ذا تبني أ ن نظاما أ و شيئا يتضمن توترا أ و اختالل يف بعض جوانبه،  مضادة لضب  الآاثر الضارة. واإ

 من اختاذ الإجراءات املضادة لحتواء هذاالتوتر. فال بد
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سرتاتيجية العمل القبيل/المتهيدي 10 -2-7  : اإ

جراء التغريات املطلوبة يف اليشء أ و النظام جزئيا أ و لكيا قبل ظهور  تتضمن هذه الاسرتاتيجية اإ

لس تخداهما من أ كرث احلاجة ذلكل فعليا، وترتيب ال ش ياء أ و الإجراءات بشلك مس بق، و ذكل 

 2012)أ بوجادو، املواقف مالءمة لتجنب الهدر النامج عن عدم وجود ال ش ياء يف املاكن املناسب.

،107) 

 

سرتاتيجية التوس يد املس بق 11 -2-7  : اإ

ماكنية حل املشتالت عن طريق تعويض الاخنفاض النس يب يف  ىل اإ تشري هذه الاسرتاتيجية اإ

 درجة الوثوق بنظام معني، عن طريق اختاذ الإجراءات الالزمة للتخفيف من حدة املشلكة أ و 

النتاجئ السلبية املرتتبة علهيا مقدما. كام يتضمن مصطلح التوس يد املس بق الإجراءات اليت تتخذ 

 (108، 2012)أ بوجادو، ف حدوث صدمة حممتةل يف نظام أ و يشء معني قبل حدوهثا فعال.لتخفي

 

سرتاتيجية التساوي يف اجلهد/تقليل التباين 12 -2-7  : اإ

جراء التغريات  تس تخدم هذه الاسرتاتيجية يف حل املشتالت عن طريق التقليل ما أ مكن فيي اإ

 رشوطه.يف حمي  العمل أ و البيئة اخلارجية أ و ظروفه أ و 

 

سرتاتيجية القلب/العكس 13 -2-7  : اإ

جراءات معاكسة لتكل املس تخدمة عادة يف حل املشلكة،  ىل اس تخدام اإ تشري هذه الاسرتاتيجية اإ

ذا اكنت متحركة جنعلها اثبتة. أ ي أ ننا نواجه املوقف  ذا اكنت ال ش ياء اثبتة جنعلها متحركة، و اإ فاإ

 الإجراءات املس تخدمة رأ سا عىل عقب.املشلك عن طريق قلب العمليات أ و 

  

سرتاتيجية التكوير/الإحنناء: 14 -2-7  اإ
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تتضمن هذه الإسرتاتيجية حل املشتالت عن طريق استبدال ال جزاء املس تقمية أ و املس توية أ و 

املنبسطة بأ خرى دائرية أ و منحنية أ و كروية، و اس تخدام البكرات و ال سطواانت و الكرات 

 دال احلركة اخلطية حبركة دورانية.احللزونية، و استب

 

سرتاتيجية املرونة/ادلينامية 15 -2-7  : اإ

تتضمن اسرتاتيجية املرونة/ادلينامية  تصممي اليشء أ و خصائصه أ و بيئته اخلارجية أ و العمليات اليت 

 يقوم هبا، حبيث ميكن تغيريها لإجياد أ فضل ظروف العمل، و تصممي أ جزاء و مكوانت اليشء أ و 

م حبيث تكون قادرة عىل احلركة )ليست اثبتة(. و جعل ال ش ياء أ و العمليات الثابتة غري النظا

 املرنة قابةل للحركة و التعديل.

سرتاتيجية ال عامل اجلزئية أ و املفرطة 16 -2-7  : اإ

ذا مل يكن ابلإماكن احلصول عىل ال ثر املرغوب أ و احلل املطلوب  ىل أ نه اإ تشري هذه الاسرتاتيجية اإ

جناز أ و حتقيق ما هو أ قل من ذكل، من أ جل تبس ي  املشلكة و حلها بطريقة  100% نه ميكن اإ فاإ

 (.109، 2012)أ بوجادو، معقوةل.

 

سرتاتيجية البعد الآخر 17 -2-7  : اإ

تتضمن اسرتاتيجية البعد الآخر حل املشتالت عن طريق حتويل احلركة اليت يسري هبا اجلسم يف 

ىل حركة يف جمال ذي  بعدين أ و ثالثة أ بعاد، و اس تخدام أ ش ياء من عدة طبقات أ و خ  مس تقمي اإ

ىل جانب بدل من أ ن تكون يف نفس الإجتاه. ماةل ال ش ياء اإ  (109، 2012)أ بوجادو، اجتاهات، و اإ

 

سرتاتيجية الإهزتاز املياكنييك 18 -2-7  : اإ
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و النظم تمتتع تس تخدم اسرتاتيجية الإهزتاز املياكنييك يف حل املشتالت عن طريق جعل ال ش ياء أ  

ذا اكنت هذه ال ش ياء او النظم تمتتع هبذه اخلاصية  خباصية الإهزتاز ) التذبذب أ و الإرجتاج(. و اإ

 و الإرجتاج أ و الرتدد.أ  عىل حنو سابق، فميكن حل املشلكة عن طريق زايدة درجة الإهزتاز 

 

سرتاتيجية العمل ادلوري/الفرتي 19 -2-7  : اإ

تتضمن هذه الإسرتاتيجية حل املشتالت القامئة يف يشء أ و نظام معني عن طريق اس تخدام 

ذا اكن أ سلوب العمل الفرتي/  العمل ادلوري او الفرتي املتقطع بدل من العمل املس متر. و اإ

 ادلوري، مس تخدما من قبل، فميكن حل املشلكة عن طريق تغيري نس بة أ و مقدار العمل املتقطع، 

نقطاع عن  كام ميكن حل مشلكة قامئة يف النظام عن طريق الإس تفادة من فرتات التوقف أ و الإ

 (110، 2012)أ بوجادو، العمل ل داء همامت أ خرى.

 

س مترار العمل املفيد  20 -2-7 سرتاتيجية اإ  : اإ

تتضمن هذه الإسرتاتيجية جعل مجيع أ جزاء اليشء أ و النظام تعمل بشلك متواصل و دون توقف، 

عىل التخلص من احلراكت و ال نظمة الفرعية غري الالزمة، سواء تكل اليت تعمل بدرجة و العمل 

 حمدودة، أ و تكل اليت ل تعمل أ بدا.

 

سرتاتيجية الإندفاع الرسيع/القفز: 21 -2-7  اإ

ىل القيام  تتضمن هذه الإسرتاتيجية تنفيذ العمليات أ و املراحل احملددة برسعة خاطفة. كام تشري اإ

جراء الإص  الحات الالزمة للعمليات الضارة اليت ميكن أ ن يرتتب علهيا خماطرة كبرية برسعة.ابإ
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ىل انفع 22 -2-7 سرتاتيجية حتويل الضار اإ  : اإ

تتضمن هذه الإسرتاتيجية اس تخدام العنارص أ و الآاثر الضارة يف اليشء أ و النظام أ و البيئة اليت 

جيابية، ك آاثر أ و نتاجئ اإ  ام ميكن التخلص من الآاثر الضارة عن طريق يوجد فهيا، للحصول عىل أ

ىل أ ن يصبح  ىل عنارص ضارة أ خرى. و أ حياان ميكن زايدة الرضر أ و الآاثر النامجة عنه اإ ضافهتا اإ اإ

 غري ضار.

 

سرتاتيجية التغذية الراجعة 23 -2-7  : اإ

معني، تتضمن هذه الإسرتاتيجية تقدمي بياانت او معلومات كتغذية راجعة حول يشء أ و نظام 

ذا اكنت التغذية  هبدف حتسني العمليات أ و الإجراءات اليت يؤدهيا هذا اليشء أ و النظام، أ ما اإ

 (111، 2012)أ بوجادو، الراجعة متوافرة أ صال فميكن تغيري مقدارها أ و تكرارها أ و أ ثرها.

 

سرتاتيجية الوساطة 24 -2-7  : اإ

وس يطة لإجناز العمل، أ و دمج أ حد  تتضمن هذه الإسرتاتيجية اس تخدام يشء أ و نظام أ و معلية

آخر لتحقيق هدف معني، رشيطة المتكن من  ال ش ياء أ و ال نظمة بشلك مؤقت مع يشء أ و نظام أ

ىل ما اكن عليه قبل معلية ادلمج. عادة اليشء او النظام بسهوةل اإ  اإ

 

سرتاتيجية اخلدمة اذلاتية 25 -2-7  : اإ

 تتضمن هذه الإسرتاتيجية جعل اليشء أ و النظام قادرا عىل خدمة ذاته من خالل القيام بوظائف 

 مساندة، و اس تخدام املصادر املهدورة و خملفات املواد و الطاقة.
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سرتاتيجية النسخ 26 -2-7  : اإ

ماكنية حل املشتالت ابس تخدام نسخة من اليشء أ و النظام أ كرث  ىل اإ بساطة تشري هذه ادلراسة اإ

 و أ قل تعقيدا و لكفة من الصورة ال صلية لليشء أ و النظام، و بعبارة أ خرى استبدال اليشء 

بصورة عنه، و بذكل ميكن تصغريه أ و تكبريه حسب احلاجة و مقتضيات املوقف، و تس تخدم 

 2012)أ بوجادو، اسرتاتيجية النسخ عند احلصول عىل النسخة ال صلية من اليشء أ و النظام نفسه.

،111.) 

 

سرتاتيجية البدائل الرخيصة 27 -2-7  : اإ

ىل اس تخدام ال ش ياء الرخيصة المثن نسبيا، و اليت تس تخدم لفرتات زمنية  تشري هذه الإسرتاتيجية اإ

قصرية نسبيا، بدل من اس تخدام أ ش ياء و أ نظمة غالية المثن، و لكن ميكن اس تخداهما لفرتات زمنية 

 (.112، 2012)أ بوجادو، طويةل نسبيا.

 

سرتاتيجية التعويض املياكنييك 28- -2-7  : اإ

تتضمن اسرتاتيجية التعويض املياكنييك استبدال الوسائل املياكنيكية بأ خرى حس ية)مسعية، برصية، 

ذوقية أ و مشية(، و اس تخدام اجملالت الكهرابئية و املغناطس ية و الكهرومغناطس ية للتفاعل مع 

نتقال من  ىل املنتظمة.ال حداث و ال ش ياء، و الإ ىل اجملالت غري املنتظمة اإ  اجملالت الثابتة اإ

 

سرتاتيجية البناء الهوايئ أ و املايئ 29 -2-7  : اإ

تتضمن هذه الإسرتاتيجية حل املشتالت عن طريق استبدال احلاةل الصلبة يف اجلسم أ و اليشء 

 ياء ابملاء أ و الهواء.أ و النظام ابحلاةل السائةل أ و الغازية، أ ي يمت حل املشتالت ابنتفاخ ال ش  
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سرتاتيجية ال غش ية املرنة و ال غش ية الرقيقة 30 -2-7  : اإ

بدل من اس تخدام ال ش ياء أ و ال نظمة ثالثية ال بعاد ميكن حل املشتالت ابس تخدام هذه 

الإسرتاتيجية عن طريق عزل اليشء/النظام عن حميطه اخلاريج ابس تخدام القشور و ال غش ية 

 املرنة(. )ال جسام الرقيقة

 

سرتاتيجية املواد النفاذة/املسامية 31 -2-7  : اإ

ميكن حل املشتالت ابس تخدام هذا املبدأ  عن طريق جعل اليشء نفاذا أ و عن طريق تزويده 

ذا اكن النظام مساميا أ و نفاذا عىل حنو مس بق فميكن ملء  ضافية، أ ما اإ بعنارص نفاذه أ خرى اإ

 (.112، 2012)أ بوجادو، املسامات مبادة ما.

 

سرتاتيجية تغيري اللون 32 -2-7  : اإ

بداعية عن طريق تغيري لون اليشء/النظام  تتضمن اسرتاتيجية تغيري اللون حل املشتالت بطريقة اإ

ىل تغيري درجة شفافية اليشء أ و درجة شفافية بيئته اخلارجية.  أ و تغيري بيئته اخلارجية، ابلإضافة اإ

 (.113، 2012)أ بوجادو،

 

سرتاتيجية التجانس: 33 -2-7  اإ

ماكنية حل املشتالت عن طريق جعل ال ش ياء أ و النظم تتفاعل  ىل اإ تشري اسرتاتيجية التجانس اإ

 مع أ ش ياء أ و نظم أ خرى من نفس النوع أ و املادة أ و اخلصائص.

 

سرتاتيجية النبذ و التجديد 34 -2-7  : اإ

النظم  الرئيس ية أ و الفرعية اليت تتضمن هذه الإسرتاتيجية العمل عىل التخلص من ال ش ياء أ و 

لهيا، كام تتضمن -معاجلهتا-انهتت وظيفهتا، أ و تعديل هذه ال ش ياء أ ثناء القيام ابلعمليات املس ندة اإ
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عادة  عادة ال ش ياء املستنفذة اليت أ متت دورها/وظيفهتا و العمل عىل اإ هذه الإسرتاتيجية أ يضا اإ

 اس تخداهما و الإفادة مهنا من جديد.

 : سرتاتيجية تغيري اخلصائصاإ  35 -2-7

ىل غازية أ و سائةل أ و  تتضمن هذه الإسرتاتيجية تغيري احلاةل املادية )املعنوية( لليشء أ و النظام اإ

 صلبة، أ و تغيري درجة الرتكزي أ و الامتسك، أ و تغيري درجة املرونة أ و تغيري درجة احلرارة.

 (.113، 2012)أ بوجادو،

 

نتقال  36 -2-7 سرتاتيجية اإ  : املرحةلاإ

بداعية عن طريق الإس تفادة من  ماكنية حل املشتالت بطريقة اإ ىل اإ تشري هذه الإسرتاتيجية اإ

ىل أ خرى، كام هو  ىل أ خرى أ و من مرحةل اإ نتقال أ و التحول من حاةل اإ الظواهر اليت حتدث أ ثناء الإ

 (.114، 2012)أ بوجادو، درجة احلرارة. احلال يف تغري احلجم أ و الوزن، أ و

 

سرتاتيجية المتدد احلراري 37 -2-7  : اإ

ىل الإس تفادة يف حل املشتالت من خاصية متدد املواد ابحلرارة أ و  تشري هذه الإسرتاتيجية اإ

ىل اس تخدام مواد متنوعة مبعامالت متدد حراري خمتلفة.  ابلربودة، ابلإضافة اإ

 

سرتاتيجية املؤكسدات القوية 38 -2-7  : اإ

تتضمن هذه الإسرتاتيجية حل املشتالت عن طريق استبدال الهواء العادي هبواء معزز 

 ابل كسجني، و استبدال الهواء الغين ابل كسجني النقي، أ و عن طريق تعريض الهواء أ و ال كسجني 

ىل استبدال ال كسجني املؤين  شعاعات املؤينة، و اس تخدام ال كسجني املؤين، ابلإضافة اإ لالإ

 ابل وزون.
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سرتاتيجية اجلو اخلامل 39 -2-7  : اإ

تس تخدم اسرتاتيجية اجلو اخلامل يف حل املشتالت عن طريق استبدال البيئة العادية ببيئة أ خرى 

ضافات خامةل لليشء أ و النظام أ و املوقف ا ضافة أ جزاء حمايدة أ و اإ ذلي خامةل، و عن طريق اإ

 .يتضمن قصورا أ و مشلكة معينة

 

سرتاتيجية امل 40 -2-7  : واد املركبةاإ

تتضمن هذه الإسرتاتيجية استبدال املواد املكونة من عنرص واحد أ و مادة مامتثةل بأ خرى مكونة من 

 (.114، 2012)أ بوجادو، . عدة مواد، و بذكل حيل الرتكيب حمل التفرد ابلعنرص أ و املادة

 

 :  حل املشتالت ونظرية تريز  8 -2

 هناك نوعني من املشتالت اليت يواهجها الناس عادة : 

 النوع ال ول يتضمن مشتالت يوجد لها بشلك عام حلول معروفة،

 (69، 2012)أ بوجادو،والنوع الثاين يتضمن مشتالت ل توجد لها حلول معروفة.  

لمؤلفات املتخصصة وادلورايت العملية واخلرباء ، لفميكن احلصول علهيا ابلرجوع  النوع ال ولأ ما 

 : التايل الشلك ل هذه املشتالتحويتبع 

 (1الشلك )

 

 

 

 

 (Mazur ,1996)             منوذج عام حلل املشتالت

 ( المشكلة المناظرة2) ( المشكلة المحددة1)

 ( حل المشكلة المحددة4) ( الحل المناظر3)

 المحاولة والخطأ    
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أ ما النوع الثاين من املشتالت فيتضمن املشتالت اليت ل توجد لها حلول معروفة وتتضمن 

بداعية، واليت  متطلبات متناقصة. وقد اكن التشلر همامت بتكل املشتالت اليت تتطلب حلول اإ

تب علهيا حددها ابملشتالت اليت ل يوجد لها حلول معروفة، أ و أ ن لها حلول معروفة ولكن يرت 

 ن ترمزيها وتصنيفها وحلها بطريقةمشتالت أ خرى، ولحظ "التشلر" أ ن هذه املشتالت ميك

منتظمة، وسعى لش تقاق املعرفة من ال عامل الإبداعية الناحجة وقام بتصنيفها يف مناذج ميكن 

 اس تخداهما يف اكفة جمالت النشاط الإنساين.

بداعية وضع " التشلر " نظام لتصنيف هذه املشتالت ولتطوير نظرية احلل املشتالت بطريقة  اإ

بداعية تتبع  ن معلية حل املشتالت بطريقة اإ وحدد للك مهنا مبدأ  أ و أ كرث حللها، وبذكل فاإ

 الإجراءات الواردة يف الشلك التايل :

 (2الشلك )

 

 

 

 

 

 (Kaplan ,1996,p.8)         لمشتالتالإبداعي ل حل لمنوذج ل

 

 

 

 

 

 (2المشكلة المجردة ) 
 ( 3الحلول المجردة ) 

 ( 1المشكلة المحددة )  ( 4تخصيص الحل ) 

 المبادئ اإلبداعية      
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 : TRIZ مس توايت احللول الإبداعية يف نظرية تريز  9 -2

ىل مخسة مس توايت رئيس ية احللول اخملتلفةوقد صنف " التشلر "   :يف براءات الاخرتاع اإ

 . %32ومتثل احللول يف هذا املس توى  احللول الظاهرية التقليدية : 1- 9 -2

 . %45ومتثل احللول يف هذا املس توى  التحسينات الثانوية : 2- 9 -2

ىل حتسينات ابرزة ذات أ مهية الرئيس ية :  التحسينات 3- 9 -2 عىل النظم املوجودة ، وتؤدي اإ

 .% 18ومتثل 

 

ويف هذا املس توى توجد احللول الرايدية يف اجملالت العلمية اخملتلفة  اجلديدة : املفاهمي 4 - 9 -2

يف نفس اجملال اذلي توجد فيه املشلكة ، وبلغت نس بة الاخرتاقات الإبداعية يف  وليس

  .%4هذااملس توى 

% من براءات الاخرتاع 1املس توى أ قل من  متثل احللول الرايدية يف هذاالاكتشاف:  5 - 9 -2

جياد هذه احللول جيال  اكمال  ،، وقد تس تغر  وحيدث هذا النوع من احللول عندما يمت  ق معلية اإ

بداعية اكتشاف ظاهرة جديدة وتوظيفها يف حل املشتالت آل عامر،بطريقة اإ  . (70، 2009)أ

 

 مع برامج التفكري الإبداعي ال خرى :TRIZ مقارنة برانمج تريز  10 -2

اثرة وزايدة القدرة عىل  من املعروف أ ن هناكل الكثري من التقنيات وال ساليب ال خرى اليت تعىن ابإ

 Lateral، والتفكري اجلانيب Brain Stormingالتفكري الإبداعي مثل: العصف اذلهين 

Thinkingوبرانمج الكورت ، Cort لتشعيبا، والتفكري Divergent Thinking  وغريها؛ 

آليات نظريةولكن  ن هذه الربامج والتقنيات ترتكز فق  عىل اجلانب النفيس  TRIZ ابملقارنة مع أ فاإ

لعملية التفكري هبدف كرس احلواجز وامجلود اذلهين. بيامن تش متل نظرية احللول الإبداعية عىل بعد 

ن  بداع الإ ضايف هام وحيوي لتوليد ال فاكر الإبداعية: القاعدة املعرفية الرتامكية لالإ ساين. فليس ممكنا اإ
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تيان حبل جديد "من خارج الصندوق" دون وجود قاعدة معرفية  مثال يف جلسة العصف اذلهين الإ

مرشدة ملثل هذا احلل عند املشاركني يف هذه اجللسة؛ عالوة عىل ما هو معروف من عادات 

جياد احلل عطا .)ولادلماغ من ميل حنو سلوك أ سهل الطرق وأ قرصها يف معلية توليد ال فاكر واإ

 (2005الشطل ،
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 متهيد

ىل أ ن التفكري الإبداعي املنتج يبدأ  ابلزايدة من معر ما قبل  (Berseneva,2010لقد أ شار ) اإ

ىل املراحل الالحقة من حياة الفرد ،وتبقى بذكل وظيفة املدرسة هتيئة الظروف املواتية  املدرسة اإ

لمنو همارات الطفل املؤثرة يف بناء خشصيته ،و اليت نس تدل علهيا من خالل قدرته عىل التجريد و 

 . التعممي و التصنيف

بتدائيات يف اجلزائر  و يف هذا الفصل نقف عند أ مه النقاط املتعلقة ابلرتبية التحضريية امللحقة ابلإ

ال قسام التحضريية اليت  من خالل لطفوةل الصغرى اليت تعطي يه ال خرى تكفال خاص و نوعي ل

  .من أ جل الإعداد ال مثل لل جيالأ صبحت ترشف عىل معلييت التعلمي و المنو معا 
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 :حملة اترخيية حول الرتبية التحضريية  -1

ذا اكن التعمل   لفلسفة لّك أ مة انعاكساإ تشلك  هذه ال خرية فاإنّ احملور ال سايس للّك تربية، هو اإ

وفلسفة الرتبية بدورها، يه اليت تعكس بصورة مبارشة اترخي  .وجتس يدا ملبادهئا الروحية واملادية

لهيا  .ل مة وعن أ مالهالهذه اوالنظام الرتبوي املعرب عن الطموح الثقايف ، وحضارة ال مة اليت تنمتي اإ

موضوع الرتبية التحضريية يندرج يف س ياق الرتاث  تطور تناول فاإنّ نطالقا من هذا املبدأ ، اإ 

 اترخي الفكر الرتبوي أ ّن : يظهر حيتويه من مرجعية فكرية ومؤسساتية حيثاحلضاري الإنساين مبا 

ىل ق.م(، اكن من الس باقني  348–427أ فالطون ) التفطن ل مهية الرتبية التحضريية حيث يقول اإ

 ."لسفينة دولهتا احلظ يف سفرة طيبة فاإنّ طاملا اكن اجليل الصغري حسن الرتبية ويس متر كذكل، ": 

احتل التعمل والرتبية ماكنة عالية واقرتنت الرساةل ابلقراءة وطلب العمل. يقول  عند املسلمني -

ىل اللحد" الرسول صىل هللا عليه و سمل : وأ ثرى هذا الفكر الرتبوي . "أ طلب العمل من املهد اإ

العديد من املفكرين والفالسفة مهنم ابن سينا، القابيس، الفرايب، الغزايل، ابن خدلون. هذا الفكر 

ىل الفكر الغريب احلديثيرت  . مج تواصل لّك من الفكر العريب الإساليم مرورا ابلفكر اليوانين اإ

سهامات عند الغربيني، احتوى الفكر الرتبوي الك - فرويل،  روسو،  بس تا لوزي، كومنيوس، من اإ

ومنو  منتسوري اليت تمتحور فكرهتا حول احرتام الزنعة الاس تقاللية عند الطفل الكابريد و

ذا اكن املفكرونخشصيته.  ّن ركزوا اهامتهمم حول معرفة طبيعة الطفل واحتياجاته،  قد اإ ات اجملمتعفاإ

نشاء مؤسساتت معل اجملمتع اجلزائري اذلي انترشت فيه مؤسسات  قصد التكفل به ومهنا عىل اإ

 :اس تقبال ال طفال
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 :الكتاتيب  1 -1

آ قامت الكتاتيب مبهمة تلقني وحتفيظ القر  طفال وتعلمي مبادأ ء القراءة والكتابة وقواعد ين الكرمي لل 

ىل جانب هممة التعمل، فالكتاتيب متكن الطفل من تمنية اجلانب الاجامتعي يف خشصيته  السلوك. واإ

 أ ّما تركيهبا املؤسسايت فهو عبارة عن جحرة أ و جحرتني  .وذكل عن طريق التصال مع الآخرين

 5-4لبنات والبنني وترتاوح أ عامرمه بني امفروش تني مفتوحة الواحدة لل خرى تضم عددا من 

 .س نوات مفا فوق

 

آنية  1-2  :املدرسة القرأ

آنية يه مدرسة تتباين فهيا مس توايت التعمل، تدرس فهيا مبادىء القراءة والكتابة  املدرسة القرأ

آن الكرمي وتدريس ابيق العلوم  آنية وتلقني وحتفيظ القرأ الرشعية املساعدة عىل فهم معاين ال لفاظ القرأ

 .وروح الرشيعة

 

 احلضانة : 1-3

ىل املزنل من  أ قرب يف يهلرعاية الصحية والغذائية وابختتص  تربويةاجامتعية  يه مؤسسة طبيعهتا اإ

 والرعاية الصحية والاجامتعية. يقوم العمل فهيا عىل أ ساس النشاط واللعبو املدرسة، 

 

  : الروضة 1-4

يقاظ وتمنية تربوية  مؤسسة اجامتعية يه خمتصة يف توفري الرشوط الرتبوية املناس بة واجلو املال م واإ

 الطفل. قدرات
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 الرتبية التحضريية : تعريف -2

 23املوافق لـ  1429حمّرم عام  15مؤّرخ يف  08 - 04رمق  جاء يف القانون التوجهييي للرتبية الوطنية

 ماييل : 38املادة  2008يناير س نة 

الرتبية التحضريية مبفهوم هذا القانون يه املرحةل ال خرية للرتبية ما قبل املدرس ية ويه اليت حترض 

 .( س نوات لاللتحاق ابلتعلمي الابتدايئ6( وست )5ال طفال اذلين ترتاوح أ عامرمه بني مخس )

 

 : أ هــدافــهــا -3

ىل : 39  املادة  :هتدف الرتبية التحضريية ابخلصوص اإ

 .العمل عىل تفتح خشصية ال طفال بفضل أ نشطة اللعب الرتبوي - 

كساهبم عن طريق اللعب همارات حس ية وحركية -   .توعيهتم بكياهنم اجلسمي لس امي ابإ

 .غرس العادات احلس نة دلهيم بتدريهبم عىل احلياة امجلاعية - 

 .وضعيات التواصل املنبثقة عن النشاطات املقرتحة ومن اللعب عربتطوير ممارس هتم اللغوية  - 

 .كساهبم العنارص ال وىل للقراءة والكتابة واحلساب من خالل نشاطات مشوقة وأ لعاب مناس بةاإ  - 

يتعني عىل مسؤويل املدارس التحضريية ابلتنس يق مع الهيالك الصحية الكشف عن لك أ شاكل  -

عاقة احلس ية أ و احلركية أ   طفال والعمل عىل معاجلهتا قصد التكفل هبا بصفة مبكرةالإ  .و العقلية لل 

متنح الرتبية التحضريية يف املدارس التحضريية ويف رايض ال طفال ويف أ قسام الطفوةل  : 40املادة 

 (2008.)اجلريدة الرمسية ، املفتوحة ابملدارس الابتدائية
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 :همام الرتبية التحضريية -4

 الرتبية التحضريية حتقيق :ومن همام 

 التنش ئة الاجامتعية. -

 ه وتوظيفها يف بناء فهمه للعامل.    تاس تكشاف الطفل لإماكان -

  .الإعداد للمتدرس -

دراك جوانب النقص يف الرتبية العائلية ومعاجلهتا. -  كام تعمل عىل اإ

 

 :القسم التحضريي  -5

س نوات يف جحرات ختتلف عن غريها  6-4أ عامرمه بني هو القسم اذلي يقبل فيه ال طفال املرتاوح 

 عىل أ نّه للطفل املربيةفيه  تنظر سائلها البيداغوجية، كام أ هّنا املاكن املؤسسايت اذليوا و اهتبتجهزي 

ويه بذكل اس مترارية للرتبية ال رسية حتضريا للمتدرس يف املرحةل املقبةل  زال طفال وليس تلميذاما 

 .(2008،08)ادلليل(،،احلساب)مديرية التعلمي الاسايسو مكتس با بذكل مبادئ القراءة والكتابة 

 

 : القسم التحضرييخصائص طفل  -6

امسة يف تشكيل احلرحةل املتربوية، فهيي  بأ مه مرحةلمرحةل الرتبية التحضريية يف طفل الميّر 

)مديرية التعلمي  أ ساس يات منوه من النوايح اخملتلفة : اجلسمية، العقلية، الاجامتعية والانفعالية.

 (2008)ادلليل(،،الاسايس

 

 خصائصه الامنئية : 6-1

 يمتزي طفل مرحةل هذا السن ابخلصائص التالية :
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 اجلانب الفزييولويج: 6-1-1

  .شدالرا يذيكون ادلماغ حساسا للكثري من الكميياوايت اليت تؤذيه ول تؤ  -   

 .ما يس هتلكه اجلسم من ال وكسجني¼ يلهتم ادلماغ ربع  -   

ذا  -     دقائق. 4بعد الطفل تل معهل، وميوت خي اثنية  15 عن ادلماغ ملدة ال كسجني انقطعاإ

 

 اجلانب الوجداين/  الاجامتعي: 6-1-2

دراك حميطه احلقيقي فزيول خوفه تدرجييا. -   ذ يبدأ  ابإ  يعاجل الطفل خوفه بنفسه من غريه اإ

ىل الغري وحبه للتعاون فريغب يف مساعدة أ ههل عىل ال عامل املزنلية.  -    يزداد ميهل اإ

 تش تد حماولت الطفل لالس تقالل عن الوادلين وتبدأ  مرحةل الاهامتم جبنس الوادلين. -  

ىل أ ن يتعمل تدرجييا حيب   -   الاشرتاك يف ال لعاب لكنه يرفض يف البداية التقييد بقواعدها فيمترد اإ

 (2008)ادلليل(،،)مديرية التعلمي الاسايس احرتام هذه القواعد.

 

 اجلانب العقيل/ املعريف: 6-1-3

 يا.درجي تطقي والاس تدلل اجملرد ويقل ارتباط التفكري ابحلس نمل التفكري اتظهر بوادر  - 

 العميل )احملاوةل واخلطاء( عىل منطق الفكر. تغلب منطق التفكري - 

 

 حاجات الطفل ال ساس ية : 6-2

ش باعها دلى  هناجوامل ةاحلاجات يه العوامل أ و ال ش ياء أ و اجلوانب اليت ينبغي أ ن تتوىل املربي اإ

الطفل حىت يمنو منوا سلامي مزتان، وتنصب عىل الناحية اجلسمية والنفس ية والاجامتعية.)مديرية 

 : نذكر هذه احلاجات منو  (2008)ادلليل(،،التعلمي الاسايس
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ىل المنو اجلسمي  1 -6-2  فالمنو اجلسمي يتطلب الغذاء الصحي وادلفء والهواء  والعقيل:احلاجة اإ

والراحة واللّعب وهذا خيتلف من سن لآخر ومن حاةل ل خرى )املرض، الصحة(  احلركةوالشمس و 

ىل الاس ت وتظهر يف البحث عن الطعام ويف امليل   .كشاف والتعمل وحب الإطالعاإ

 

ىل احلرية يف احلاجة 2 -6-2 ىل الانطالق وحرية  التعبري: اإ حلركة والتعبري افالطفل يشعر ابحلاجة اإ

التعبري اخملتلفة اكلتالم واللّعب واحلركة والرمس والمتثيل وهذه وأ شاكل قواه بصور و  عن ميوهل

 احلرية ينبغي أ ن تكون منظمة حىت جتعهل حيب ما يعمل.

 

ىل التوجيه والإرشاد  احلاجة 3 -6-2 يشعر الطفل بأ نّه ل ميكل القدرة عىل التعمل ومعاجلة الكثري  :اإ

 كام أ ّن احلرية وحدها  موالآلشاد من الكبار ليجتنب الفشل من املشالك فريغب يف النصح والإر 

عامل مدمر. فالطفل ل ميكن أ ن يرتك وشأ نه يعرب حبرية يف جممتع هل مقاييسه اخللقية ونظمه وتقاليده 

 لهذا،  سوري"ت "من وليس هل القدرة عىل الاختيار السلمي لجتاهه وقد نهبت الس يدة 

من اللّعب ما شاء رشط أ ن ل يغتصب لعبة غريه أ و يتدخل يف جفعلت للطفل احلق يف أ ن خيتار 

 أ عامهل وأ ن ل يزجعه.

 

ىل الطمأ نينة وال من من الناح احل 4 -6-2 فالطفل حمب للمخاطرة  اجلسمية والعقلية : يتنياجة اإ

ل اإ   ا منح احلرية الاكفية واكن يثق بنفسه ذوالإطالع وكشف البيئة اليت حتي  به وهذا ل يتوفر هل اإ

ثقة جسمية عقلية وشعر ابل من من اخملاطر اكلعقاب والسقوط وهبذا يتحّرر من اخلوف والقلق، 

ىل الاطفال ذلا ينبغي عىل املربية عدم املبالغة ونقد أ خطاء  وتوفري العداةل حىت ينرصفوا اإ

 (2008)ادلليل(،،التعلمي الاسايسالاس تفسار والفهم والعمل يف جو الطمأ نينة. )مديرية 
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ىل  6-2-5 احلب رضوري لمنو الطفل النفيس واخللقي ويكون بتحسس  احلب والعطف :احلاجة اإ

للمشتالت النفس ية وحىت الاجامتعية اليت يعاين مهنا. واملراد ابحلب والعطف ما يصدر عن 

لهيا  رعاية وتربية سلمية والتعزيز، والطفل حيتاجمن الوادلين واملربية  ىل عطف املربية حىت يأ نس اإ اإ

 (2008)ادلليل(،،ويثق فهيا. )مديرية التعلمي الاسايس

 

ىل النجاح :  6 -6-2 وتتطلب عدم وضع الطفل يف مواقف يتكّرر فهيا شعوره ابلفشل  احلاجة اإ

 وأ ن نتيح هل أ ن يمتتع بقدر من نشوة النجاح من حني لآخر.

 

ىل التقدير : 7 -6-2 ال طفال شغوفون بأ ن يعرتف هلم ابل دوار اليت يقومون هبا وبأ ن  احلاجة اإ

 يعاملوا ك فراد هلم قميهتم.

حفاجات الطفل اليت ينبغي عن املريب أ ن يعرفها حىت يعمل عىل حتقيقها حتقيقا صاحلا وتوجهيها 

 (2008)ادلليل(،،)مديرية التعلمي الاسايس .التوجيه السلمي

 

 

 :ؤّسسة الرتبية التحضريية الالتحاق ال ّول مب -7

عبارة عن وحدة اجامتعية متنوعة يف بناء خشصية فهيي اجامتعية، /رتبية التحضريية وظيفة ثقافيةلل

الفرد بواسطهتا يتعمل الطفل كيف يعيش ويتعامل مع الآخرين عىل مس توى غري مس توى ال رسة ؟ 

ين أ و يتعاون معهم ؟ وكيف يُكّون وفهيا يتعمل كيف يقوم بأ عامل معينة ؟ وكيف يتنافس مع الآخر 

ل وسائل تعد هل العّدة  اجتاهات معهم ؟ وكيف ينجح ؟ وكيف يفشل ؟ وهذه الوظيفة ما يه اإ

لتحاقهم ابملؤسسة  ليتعمل كيف يتعامل مع العامل اخلاريج. بعض ال طفال ل يندجمون بسهوةل اإ

 ويه : (2008)ادلليل(،،التحضريية وترتتب عنه بعص املشتالت )مديرية التعلمي الاسايس

 



99 

 

لتحاقه مبؤّسسة الرتبية التحضريية ل ّول مّرة أ و عند انتقاهل  نعزال الطفل :اإ  7-1 يشعر الطفل عند اإ

ليه ال طفال نظرة تدّل عىل ادلهشة  ىل مدرسة جديدة أ نّه خشص منعزل، غري معروف، وينظر اإ اإ

الهروب من املوقف، مفركزه  كل يشعر ابحلرج وعدم السعادة وابلرغبة يفذلوالاس تفسار وهو 

 عات اكلشجار وتبادل أ لفاظ انبية.وس  اجملموعة اجلديدة يشعره بأ نّه همّدد كام يرتتب عن هذا مناز 

 

طفال: 7-2 حتول دون اندماج ال بناء مع بعضهم البعض نظرا  ال صول الاجامتعية اخملتلفة لل 

 (2008)ادلليل(،،التعلمي الاسايسلالختالف يف التقاليد والعادات والغىن والفقر. )مديرية 

 

تربية تقوم عىل امحلاية والرعاية البالغة وهؤلء ذوي  مشلكة ال طفال اذلين تربوا تربية خاصة: 7-3

نعومة ورقّة ول يس تطيعون التنافس أ و رد عدوان أ و حامية أ نفسهم وينتحلون املعاذير ويظهرون 

 الضجر وعدم الرضا ويش تكون من لّك يشء.

 

ىل املؤّسسة  خوف الطفل من املربية : 7-4 بنه بأ نّه سريسهل اإ ويكون هذا نتيجة لتخويف الآب لإ

ّن املربية ترضبه فيتعقد الطفل. )مديرية التعلمي  ذا مل يقرأ  فاإ التحضريية وأ نّه اإ

 (2008)ادلليل(،،الاسايس

 

ك عضاء التبّول. فالطفل يف املزنل غري مقيّد يف قضاء حاجته  عدم اكامتل نضج بعض ال عضاء: 7-5

بيامن يف املؤّسسة التحضريية ينبغي عليه أ ن يتحمّك فهيا وينظمها. )مديرية التعلمي 

 (2008)ادلليل(،،الاسايس

 

ىل خول لدل الاس تعداد دلئل -8  :التحضريي اإ

ىل املدرسة. -  القدرة عىل التنقل من املزنل اإ

ىل حّد ماالقدرة  - ىل تكوين العالقات الاجامتعية اإ    .اإ
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ىل فهم ما يقدم هل -  .منو رصيده اللّغوي يؤههل اإ

ىل مس توى عقيل يؤههل لتقبل وفهم املواضيع املقدمة هل والانتباه. -  الوصول اإ

 يفهم. المتكن من التالم أ ي أ نّه يس تطيع أ ن يتلكم و -

والبرص واملسك. )مديرية التعلمي  التحمّك يف أ عضاء جسمه وخاصة أ عضاء الإخراج -

 (2008)ادلليل(،،الاسايس

 

 املساعي و الإسرتاتيجيات : -9

يقتيض تنفيذ املهناج عىل أ ساس املقاربة ابلكفاءات يف مرحةل الرتبية التحضريية انتقاء مساعي 

واسرتاتيجيات مالمئة لطبيعة الكفاءات املس هتدفة وخصائص سريورة التعمل اخلاصة ابلطفوةل 

جناز وضعيات تعلمية اليت يكون فهيا الطفل صانعا  ،الصغرى عداد واإ ومكتشفا  ملعارفه املتنوعةواإ

عداد  اللمساعي اليت اعمتدها يف بناهئا. وهذا يتطلب تنويع  يف املساعي والاسرتاتيجيات عند اإ

جناز الوضعيات التعلمية من قبل املربية ل ّن ال طفال يتباينون يف مساعي تعلامهتم جت اه الوضعية واإ

 (2008)ادلليل(،،)مديرية التعلمي الاسايس التعلمية نفسها.

 

 اللّعـب : 9-1

يعترب اللّعب ابلنس بة للطفل احملرك اذلي يدفعه بقوة لكتساب معارف متنوعة وغنية همام اكنت 

ذن اسرتاتيجية وأ سلوب رضوري لزدهار خشصية الطفل مما  الاسرتاتيجية التعلمية املتبعة. فهو اإ

 .يقتيض اقرتانه ابلتعمل

 : دور اللعب 9-1-1

 .الوجدانية–والاجامتعية املعرفية-العقليةاحلركية و -احلس ية اجلوانبتمنية  -

 تمنية الوظيفة الإبداعية والاجامتعية. -
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 تدعمي اخلربات والتجارب واملكتس بات الثقافية الاجامتعية. -

ىل حتقيق أ هداف  - )مديرية التعلمي  الرتبية التحضريية.بناء خشصية الطفل وتأ هيهل اإ

  (2008)ادلليل(،،الاسايس

  

 :تصنيف اللعب 9-1-2

 لعب التكرار : 9-1-2-1

لّعب التكراري ميكّن الطفل اليس تكشف الطفل فيه ويتفقد ويتفحص وضعية اللّعب أ و اللّعبة. و  

لصنف يه اجلوهرية يف هذا امن التعامل مع ال ش ياء دون أ ن مينحها الكثري من الانتباه. واخلاصية 

 اجلانب التكراري للحركة.

 

 لعب التقليد : 9-1-2-2

عطاء معىن حلراكته وأ فعاهل وخاصيته ال ساس ية يه أ ّن الطفل   يقدل الطفل نشاطات ووضعيات ابإ

نتاج حوادث.يس تخدم اللّعب لتقلي عادة اإ  د ال شخاص أ و اإ

 

  لعب البناء والإبداع : 3 -9-1-2

ببناء يشء ذي دلةل بواسطة أ ش ياء عدمية ادللةل مثل العجينة أ و املكعبات وهذا النوع يقوم الطفل 

 (2008)ادلليل(،،سايس)مديرية التعلمي ال   من اللّعب يبلغ ذروته يف سن اخلامسة من العمر.

 

  لعب التجميع : 9-1-2-4

البيئة، فينظمها حسب الواقع ويسمى أ يضا لعب متثيل احملي  : جيمع الطفل لعبا تطابق أ ش ياء يف 

 أ و ما خيالف ذكل، وخاصيته اجلوهرية يه انتقاء الرتكيب وتنظمي لعب جاهزة.

 أ فاكره ويشلّك رؤيته للعامل وحيقق ذاته  يلكهي و يعرّب وجيّرب ويبين معارفه  أ ثناء اللّعب فالطفل
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بداعه    .ابللّعب والنشاط التلقايئويتفاعل مع الآخرين وحيّل املشتالت ويطّور ويمنّي خياهل واإ

لغته وذاكءه فاللّعب يمني احرتام هذه احلاجة الطبيعية للطفل، وابلتايل  وجب وعىل هذا ال ساس

بداعه وتغرس فيه  وقدرته املعرفية ىل الاستثارة بوسائل متكنه من تمنية اإ وخشصيته، فالطفل حيتاج اإ

 (2008)ادلليل(،،تعلمي الاسايس)مديرية ال  .روح املبادرة بأ سلوب حّر خال من لّك ضغ 

 

 حـّل املشكـالت : 9-2

تدخل اسرتاتيجية حّل املشتالت يف مصمي معلية التعمل، ومتثل املقياس ال سايس يف المتكن من 

 اكتساب املعارف اليت تكون لها  من الوسائل اليت تضمناملعارف يف خمتلف اجملالت. وتعترب أ يضا 

جرائية )معلية( حلّل مشتالت حقيقية،  ووسائل يبين أ دواتدلةل يف حياة الطفل. فالطفل   اإ

 ليوظفها مّرة أ خرى يف حّل مشتالت جديدة. والوسائل مث يس تغل هذه ال دوات

حيامن يوضع الطفل يف وضعية حّل مشلك يقوم بعّدة معليات ذهنية، فيتصّور املشلك ويفرّسه، مث 

ىل تصممي مساكل للحلّ  . فيختار مهنا مسلاك ويعينه، مث حيلّل يطرح حوهل فرضيات تؤدي به اإ

ىل التفكري يف الإمتدادات املمكنة لهذا املشلك.مث النتاجئ عىل ضوء الفرضيات اليت وضعها،   ينهتيي اإ

ّن التفكري معناه معاجلة املشتالت اليت بدورها تساعد الطفل يف التكفل بنفسه بصفة  ومنه، فاإ

 (2008)ادلليل(،،سايسل  )مديرية التعلمي ابية. أ حسن وأ ن يَصبح أ كرث اس تقاللية جتاه املر 

 

 املشـروع : 9-3

طرف فّعال  الطفلكفاءات بطريقة نشطة، وبذكل ف لكساب الطفلوس يةل مسعى و  املرشوع هو

جنازه. ىل غاية اإ  (2008)ادلليل(،،سايسل  )مديرية التعلمي ا منذ أ ن تطرح فكرة املرشوع اإ
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جناز املرشوع: 9-3-1  خصائص اإ

 .بتوجيه من قبل املربيةنشاط تتفق عليه مجموعة من ال طفال بعد تبادل الآراء ووهجات النظر  -

 وضعية واقعية انبعة من حياة ال طفال وتصوراهتم وجتارهبم. -

 ميثل مشتال حقيقيا دافعا للبحث والتفكري والتعمل. -

ماكانت ال طفال. - ىل اإ  ميثل حتداي ابلنظر اإ

 يف مّدة حمّددة عىل أ ساس ختطي  مس ّبق.ينجز فعليا ولكيا  -

ّما يف جمال املكتس بات أ و يف جمال املواقف الفردية أ و امجلاعية أ و لكهيام. -  قابل للتقومي اإ

 

 وضعـية مشكـل : 9-4

ىل حّل مشلك معقد مبين عىل عائق تعلمي معنّي  اسرتاتيجية وضعية مشلك طريقة علمية تريم اإ

  ابكتساب وبناء معارف ذات دلةل عند الطفل.جيب جتاوزه وحهّل، وتسمح 

 

 سرتاتيجية وضعية مشلك:اإ خصائص  9-4-1

 وضعية مشلك قامئة عىل جتاوز عائق. -

 وضع فرضيات واقرتاح حلول حدس ية. -

 معه.    حهّل والتجاوب تصّور الطفل للوضعية املقرتحة عليه لكغز قادرعىل -

ىل  -  احلّل.البحث عن الوسائل الالزمة للوصول اإ

 استامثر وجتنيد املعارف السابقة لتجاوز العائق لبناء أ فاكر جديدة. -

 كون احلّل يف متناول قدرات الطفل. -

 توقع نتاجئ مث التعبري امجلاعي عهنا قبل البحث الفعيل عن احلّل. -

 (2008)ادلليل(،،)مديرية التعلمي الاسايس كوهنا تقوم عىل املناقشة العلمية. -
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 الطفل يف هناية مرحةل الرتبية التحضريية :ملمح  -10

يندرج امللمح مضن منطق منو الشخصية ويقصد به مجموعة الصفات واخلصائص اليت يمتزي هبا طفل 

الرتبية التحضريية يف هذه املرحةل العمرية واليت تعد معرفهتا رضورية للمربية من أ جل حتقيق ما 

ليه املهناج. ويتجىل هذا امللمح فامي   ييل :يصبو اإ

 

 يف اجملال احليس/احلريك : 10-1

 ينفذ أ نشطة من حراكت شامةل ودقيقة )لكية وجزئية( بتناسق ودقة ومرونة. -

 يمتوقع يف الزمان واملاكن حسب معامل خاصة به.  -

ماكانته اجلسمية وحدوده )احلس ية واحلركية( -  (2008،الاسايسالتعلمي )مديرية ...يتعّرف عىل اإ

 

 اجملال الاجامتعي والوجداين :يف  10-2

 يكتشف ذاته وفردانيته. -

 يتبادل مشاعره وأ حاسيسه مع الآخر. -

 يظهر اس تقالليته من خالل ال لعاب وال نشطة واحلياة اليومية داخل القسم وخارهجا. -

  يس تعمل الوسائل املالمئة لالس تجابة حلاجياته وميوهل ورغباته واهامتماته. -

 

 : يليف اجملال اللّغوي/الإتصا 10-3

 يتحّدث ويعرّب بصفة سلمية. -

 يبحث ويتساءل عىل معاين ومدلولت اللكامت.  -

 .يس تعمل امجلل الامسية والفعلية املفيدة متجاوزا اس تعامل اللكمة/امجلةل  -
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 يف اجملال العقيل/املعريف : 10-4

 الاجامتعي والفزياييئ والعلوم والتكنولوجيا.يظهر اهامتمه وفضوهل ملكوانت احملي   -

يوظف تفكريه يف خمتلف اجملالت : )يس تكشف، ميارس، يس تعمل املعلومة، يوظف احلمك  -

 وحيل املشتالت(. النقدي

 يوظف الفكر الإبداعي. -

الوزن، يظهر اللبنات ال وىل يف بناء املفاهمي : )الزمن، املاكن، املقدار، المكية، القياس، احلجم،  -

)مديرية التعلمي …( الشلك، املساحة، اللّون، املاّدة، امجلال، التوازن، الصوت، 

 (.2008،11،12،13ال سايس،
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( الإجراءات املهنجية لدلراسة)  

 

مهنج ادلراسة -  

جممتع ادلراسة  -  

ختيارها - عينة ادلراسة و طريقة اإ  

متغريات ادلراسة  -  

أ دوات ادلراسة -  

جراءات ادلراسة - اإ  

يةساليب الإحصائ ال   -  

 

الثــالثالفــصـل   
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 متهيد

ىل اس تقصاء أ ثر برانمج تدرييب يف ضوء نظرية تريز  لتمنية التفكري  TRIZهدفت ادلراسة احلالية اإ

ادلراسة، الإبداعي عند طفل القسم التحضريي . وس تتناول الباحثة يف هذا الفصل وصفا  جملمتع 

ىل أ دوات ادلراسة ودللت صدقها  جراءات ضبطها، ابلإضافة اإ وعينهتا، وطريقة اختيارها، واإ

ختبار لتمنية املفاهمي العلمية ، واختبار "تورانس" للتفكري  وثباهتا. حيث اس تخدمت الباحثة اإ

ويتناول هذا  الابتاكري )الشلكي ب(، وأ خريا  الربانمج التدرييب اذلي مت بناؤه من قبل الباحثة.

الفصل الإجراءات اليت مت تنفيذها وفقا  للتصممي املتبع يف هذه ادلراسة، كام سيمت عرض املعاجلة 

 الإحصائية املس تخدمة وصول  لنتاجئ ادلراسة.
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 املهنج املتبع : -1

تبعت الباحثة املهنج الش به جترييب اذلي يتالءم مع طبيعة ادلراسة احلالية اليت تقتيض قياس أ ثر  اإ

 لتمنية التفكري الإبداعي عند طفل القسم التحضريي. TRIZبرانمج مقرتح يف ضوء نظرية تريز 

ىل التحقق من عالقات العةل و  جراء هيدف اإ املعلول فالتجربة من وهجة نظر البحث العلمي تعين : اإ

، و ذكل بتقس مي عدد الل فراد عشوائيا يف مجموعات يعاجل فهيا متغري مس تقل أ و أ كرث ، و العنرص 

ال سايس يف البحث التجرييب هو أ ن الباحث يضع عن قصد الظروف اليت تتعرض فهيا مجموعات 

 (199 ،2004خمتلفة خلربات خمتلفة .)أ بو عالم ، 

 

 : جممتع ادلراسة -2

ادلراسة من مجيع تالميذ ال قسام التحضريية يف مدرسة حافظ التنيس بتلمسان، ممن يتكون جممتع 

( 03( تلميذا و تلميذة ، موزعني عىل )90( س نوات، والبالغ عددمه )6-5ترتاوح أ عامرمه ما بني )

 .2013/2014أ قسام، للعام ادلرايس 

 

 :اختيارهاعينة ادلراسة و طريقة  -3

تلميذا و تلميذة من ال قسام التحضريية، تراوحت أ عامرمه الزمنية  (24تكونت عينة ادلراسة من )

ختيارمه من مدرسة 5.5( س نوات، مبتوس  معر زمين قدره )6-5ما بني ) (. وهؤلء التالميذ مت اإ

 حافظ التنيس مبدينة تلمسان بشلك قصدي . 
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ختيار العينة :  طريقة اإ

ختيار العينة بطريقة عشوائية عن  طريق القرعة حبيث كتبت أ رقام القاعات اخلاصة لقد مت اإ

تبعت الباحثة نفس  01ابل قسام التحضريي يف وريقات و مت حسب وريقة حتمل رمق القاعة  ،و اإ

ختيار اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.  الطريقة يف اإ

 

 متغريات ادلراسة: -4

املقرتح يف ضوء نظرية تريز لتمنية التفكري الإبداعي متثل يف الربانمج التدرييب املتغري املس تقل :  -1

 عند طفل القسم التحضريي.

 

 متثلت املتغريات التابعة يف :املتغريات التابعة :  -2

 تمنية التفكري الإبداعي لطفل القسم التحضريي )طالقة ،مرونة ،أ صاةل ،تفاصيل( -

 .تمنية املفاهمي العلمية لطفل القسم التحضريي -

 ( يوحض لنا التصممي الش به جترييب لعينة ادلراسة احلالية.03رمق )و الشلك 
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 (03الشلك )

 

 التصممي الش به جترييب لعينة ادلراسة
 

 
 

 

ختبار بعدي تطبيق عىل  اجملموعتني اإ  

ختبار تورانس لل شاكل  اإ

تطبيق الربانمج املعتاد 

 للمجموعة الضابطة 

الربانمج املقرتح عىل  تطبيق

 اجملموعة التجريبية

ختبار قبيل تطبيق  عىل اجملموعتنياإ  

ختبار تورانس لل شاكل  اإ

ختبار قبيل تطبيق  اإ

 للمفاهمي العلمية

ختبار بعدي  تطبيق اإ

 للمفاهمي العلمية

 عينة ادلراسة 

  اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة
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 أ دوات ادلراسة : -5

 الربانمج التدرييب : :ال داة ال وىل 5-1

ىل نظرية احلل الإبداعي  للمشتالت املعروفة ابمس نظرية تريز )  يستند هذا الربانمج التدرييب اإ

TRIZ  اختصارا ملا عرفت به هذه النظرية يف اللغة الروس ية، وقد ودلت هذه النظرية عىل يد )

ىل أ ن هرني التشلر من خالل ادلراسة املكثفة ملئات الآل ف من براءات الاخرتاع، حيث توصل اإ

هناك أ ربعني اسرتاتيجية لتمنية القدرة عىل حل املشتالت، أ طلق علهيا امس املبادئ الإبداعية، 

ل أ هنا رسعان  وابلرمغ من أ ن هذه النظرية قد نشأ ت أ صال يف اجملالت الهندس ية والتكنولوجية، اإ

لإنساين، و عىل رأ سه اجلانب الرتبوي اذلي يعود ما انتقلت للتطبيق يف خمتلف جوانب النشاط ا

 2003الفضل لكه لدلكتور صاحل أ بو جادو ابعتباره أ ول من جاء بنظرية تريز للوطن العريب س نة 

واليت جاءت حتت عنوان : '' أ ثر برانمج  trizمن خالل أ ول دراسة دكتوراه تناولت نظرية تريز 

ىل نظرية احلل الإبداعي لل  مشتالت يف تمنية التفكري الإبداعي دلى عينة من طلبة تدرييب مستند اإ

( دوةل يف العامل، ويمت تدريسها يف 28وأ صبحت معروفة يف أ كرث من ) الصف العارش ال سايس''، 

 (2003،صاحل )أ بو جادو  ( جامعة .42أ كرث من )

س تعانت الطالبة يف بناء هذا الربانمج بدراسة )لطيفة عبد الشكور عبد  ( 2009هللا،و قد اإ

من وحدتني أ ساس يتني تعمل الربانمج حبيث تكون ، تطبيقي ملهناج الرتبية التحضريية،وادلليل ال 

( س نوات و 6-5عىل حتقيق ال هداف الرتبوية للمفاهمي العلمية ل طفال ما قبل املدرسة حتضريي )

 : يه
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مشلكة تلوث املاء، كيفية احلفاظ عليه و تشمل: أ مهية املاء للاكئنات احلية، املاء يف حياتنا:  5-1-1

من التلوث، مشلكة هدر املاء و كيفية احلفاظ عليه من الهدر. وهذه الوحدة مت تبنهيا من دراسة 

جراء التعديالت اللغوية لبعض املفردات اليت 2009)لطيفة عبد الشكور عبد هللا، ( ،لكن مع اإ

 ريية .تتناسب مع البيئة اجلزائرية و مهناج الرتبية التحض

 

أ مهية الغذاء لصحتنا، رضورة تنويع ال غذية، اختيار ال غذية الصحية، :  الغذاء و حصتنا 2 -5-1

التغذية عند احليواانت، املشالك النامجة عن سوء التغذية. وهذه الوحدة مت بناءها من طرف 

عامتد مهناج الرتبية التحضريية .  الباحثة ابإ

مفاهمي فرعية تتاكمل فامي بيهنا يف مس توايت متدرجة مناس بة و حتتوي تكل املواضيع السابقة عىل 

 : و مس توى نضج ال طفال. و يف ما ييل عرضا حملتوى الوحدتني

 

 : املاء يف حياتنا الوحدة ال وىل

 : أ مه مفاهمي الوحدة

 وجود املاء يف الطبيعة -

 % من الكرة ال رضية.70املاء يغطي  -

 املاء رضوري للاكئنات احلية -

 للامء حالت -

 للامء مصادر خمتلفة -

 تلوث املاء -

 هدر املاء -
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و لقد مت توزيع مفاهمي وحدة املاء يف حياتنا يف جدول يبني املفاهمي ال ساس ية، املفاهمي الفرعية و 

 ( :01كام يبينه اجلدول رمق ) ال هداف السلوكية اليت حتقق املفهوم،

 

 (01جدول رمق )

 توزيع مفاهمي وحدة املاء

املفهوم الرئييس 

 للوحدة

ال هداف  املفاهمي الفرعية

 السلوكية

 

 

 

 

وجود املاء يف الطبيعة و 

 رضورته للاكئنات

 

 

 

 

يشلك املاء نس بة  -

% من الكرة 70

 ال رضية.

أ غلب املاء يف الطبيعة  -

 غري صاحل لالس تعامل.

 

احلاجة لرشب املاء  -

 )الإنسان، احليوان(.

 املاء.النظافة ابس تخدام  -

 الطبخ. -

 ري الزرع. -

ـ أ ن يقارن بني نس بة 

املاء و اليابس عىل 

 سطح ال رض.

الطفل أ ن يشارك  -

زمالءه جتربة الطفو و 

 الغوص يف املاء.

أ ن يذكر مخسا من  -

همام املاء للاكئنات 

 احلية.

أ ن يسقي الزرع  -

 املوجود يف الفصل.

 

 

 للامء مصادر

 

 ال مطار. -

 ال هنار. -

 البحار. -

 الآابر. -

أ ن ميزي بني مصادر  -

 املاء املتعددة.

أ ن حيافظ عىل املاء و  -

عدم هدره أ ثناء غسل 

 اليدين.
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 حدة الثانية : الغـــــــــــذاءالو 

 أ مه مفاهمي الوحدة:

 

 

 للامء حالت

 

 

 

 

 سائل. -

 جامد. -

 خبار. -

أ ن ميزي بني حالت  -

 املاء الثالث.

أ ن يتحدث عن دورة  -

 املاء عىل ال رض.

أ ن يتعاون مع زمالئه  -

ذابة لإجراء جتربة  اإ

 اجلليد.

 

 

 

 

 

املشالك 

املتعلقة 

 ابملاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدر املاء

 

اس تخدامه بطريقة  -

 مفرطة.

 عدم احلفاظ عىل املاء. -

أ ن يتحدث عن  -

أ شاكل هدر الإنسان 

 للامء أ ثناء الاس تخدام.

أ ن حيافظ عىل املاء و  -

عدم هدره أ ثناء غسل 

 يده.

أ ن يقرتح حلول بديةل  -

بدل من لغسل الس يارة 

 .يداس تخدام الرش ابل 

 

 

 تلوث املاء

 

 

ريم اخمللفات البيئية  -

 يف البحر.

صب مياه اجملاري يف  -

 البحر.

أ ن يس تنتج طرق  -

 تلوث ماء البحر.

أ ن يس تنتج طرق  -

 تلوث املاء النقي.

أ ن حيرص عىل رشب  -

 املاء النظيف.

أ ن يشارك زمالءه  -

عطاء حلول مناس بة  اإ

 املاء.حلل مشلكة تلوث 
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 أ نواع ال طعمة يه هبة من هللا س بحانه و تعاىل. -

 تصنيف ال غذية. -

 تنوع ال طعمة من حيث اللون و الشلك و اللمس و الراحئة و املذاق. -

 حاجة الإنسان و احليوان للغذاء. -

 أ مهية التوازن الغذايئ. -

 جتميع ال طعمة و تصنيفها. -

 التغذية عند احليوان. -

 ال مراض الناجتة عن سوء التغذية. -

 

و لقد مت توزيع مفاهمي وحدة الغذاء يف جدول يبني املفاهمي ال ساس ية، املفاهمي الفرعية و ال هداف 

 ( :02ملفهوم. كام يبينه اجلدول )السلوكية اليت حتقق ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02جدول رمق )                                       

 توزيع مفاهمي وحدة الغذاء                                  
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الرئييس  املفهوم

 للوحدة

املفاهمي 

 الفرعية

 ال هداف السلوكية

 

 التعرف عىل الغذاء

 

 

 

 التنوع الغذايئ -

 مكوانت ال غذية -

 ال غذية.ـ أ ن يقارن بني مكوانت 

أ ن يشارك زمالءه يف حل مشالك  -

 متعلقة ابلغذاء.

 أ ن يعرف معىن لكمة غذاء. -

 

 

 تصنيف ال غذية

 خرض. -   

 فواكه. -   

 بقوليات. -   

 أ لبان. -   

 حلوم. -   

 أ ن ميزي بني مجموعات ال غذية. -

جياد بعض  - أ ن يشارك زمالئه يف اإ

 احللول املتعلقة ابلتغذية.

أ ن يتدرب عىل تصنيف ال غذية و  -

 جتميعها.

 

 

 الغذاء و الصحة

 ال طعمة الصحية. -

 ال طعمة الغري حصية.-

سوء التغذية و  -

 ال مراض النامجة عنه

أ ن ميزي بني ال طعمة الصحية و  -

 ال طعمة الغري حصية.

 يعرف مكوانت حساء اخلرض. -

أ ن يتحدث عن بعض الامراض  -

 الغري حصي.الناجتة عن الغذاء 

 

التغذية 

عند 

 احليوان

 

التنوع الغذايئ عند  -

 لك حيوان

أ ن ميزي بني غذاء الإنسان و غذاء  -

 احليوان.

ختالف احليواانت فامي  - يكتشف اإ

بيهنا من حيث نوع الغذاء اذلي 

 تتناوهل.

 
 

 

 املفاهمي العلمية : 3 -5-1
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ىل  املعرفة العلمية واليت يعرب عهنا بلغة متخصصة تبىن املفهوم العلمي فهو الانتقال من املعرفة العامة اإ

 - فلك مصطلح حييل عىل مفهوم وتتحد املصطلحات لتشلك قضااي  (Le Terme)عىل املصطلح

 (2000أ و ما يسمى ببنية العمل. )محزاوي،  -نظرايت  -قوانني -مبادئ –حقائق 

دراكه يتضمن املفهوم العلمي التعممي, كام يف: املادة يه لك يشء يشغ ل حزيا وهل ثقل, وميكن اإ

ابحلواس, فاملفاهمي عندما ترتب  مع بعضها يف البناء املعريف تكون املبادئ, واملبدأ  يف بساطته هو 

 (.108, ص2002عالقة معممة بني أ حداث معينة. )قالدة, 

 ( فتمتثل أ مهية املفاهمي فامي ييل:Brunerأ ما من وهجة نظر برونر )

 أ هنا تشلك ال ساس البنايئ للامدة التعلميية وأ ساليب التفكري املرتبطة هبا.  -

 أ هنا تعكس يف العادة الثقافة أ و الإطار الثقايف اذلي نشأ  فيه الفرد. -

س تدخال الصور والرموز املوجودة يف ثقافته واليت تبىن عىل املفاهمي  - أ ن الفرد يقوم بعملية اإ

 عريف للفرد كام وكيفا مما ينعكس عىل خصائص البناء املعريف هل. السائدة اليت تشلك المنو امل

يرتتب عىل لك ما تقدم أ ن حيقق دراسة املفاهمي الرئيس ية معيار وظيفية املعلومات فهيي تساعد  -

التالميذ عىل فهم وتفسري كثري من ال ش ياء اليت تثري انتباههم يف البيئة واليت ميكن أ ن يس تجيبوا 

لهيا أ ي يتعلم س تخدام املعلومات يف موقف حل املشتالت.اإ  وهنا كام أ هنا تزيد من قدراهتم عىل اإ

ويف جمال التخطي  للمناجه وبناء وحداهتا فاإن املفاهمي الرئيس ية توفر أ ساسا لختيار خربات  -

 ومواقف التعمل وتنظميها وابلتايل فهيي ختدم كخيوط أ ساس ية يف النس يج العام للمهنج.

تسمح ابلرب  والتنظمي بني مجموعات احلقائق مفن املفاهمي احلس ية ميكن أ ن ترتب  هذه احلقائق  -

دراك العالقات بيهنا، وهبذا ل تصبح معارفنا جمرد جزئيات  والظواهر يف مجموعات حبيث ميكن اإ

 (145، ص 2007متناثرة بل تنظم يف مجموعات مرتابطة. )حسني محمد ، 

 

 الربانمج:أ هداف  5-1-4
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ان من أ مه خطوات بناء برانمج تدرييب حتديد أ هدافه بشلك دقيق وواحض، حيث يعترب حتديد 

 ال هداف نقطة بداية قوية للعملية التعلميية.

 

 : TRIZالهدف العام لربانمج املفاهمي العلمية املقرتح يف ضوء نظرية تريز    5-1-5

حساسه هيدف الربانمج اىل تمنية املفاهمي العلمية دل ى طفل القسم التحضريي مع الرتكزي عىل تمنية اإ

بداعية  ىل حلول اإ ابملشتالت اليت قد يواهجها الانسان يف العرص احلايل، و حماوةل التوصل اإ

س تخدم اثنتني من اسرتاتيجيات تريز  حلل  TRIZمناس بة لتكل املرحةل العمرية حلل املشتالت ابإ

 املشتالت.

 

 الربانمج: ال هداف العامة لوحدات 5-1-6

مبا  TRIZلقد مت حتديد و صياغة ال هداف العامة لربانمج الرتبية البيئية يف ضوء نظرية تريز 

 يتناسب مع مفاهمي لك وحدة من وحدات الربانمج:

 الوحدة ال وىل: املاء يف حياتنا.

 الغذاء و حصتنا. الوحدة الثانية:

 

 فلسفة الربانمج : 5-1-7

ىل نظرية احلل الإبداعي  للمشتالت املعروفة ابمس نظرية تريز )  يستند هذا الربانمج التدرييب اإ

TRIZ  اليت تودلت عىل يد هرني التشلر من خالل ادلراسة املكثفة ملئات الآلف من براءات )

ىل أ ن هناك أ ربعني اسرتاتيجية لتمنية القدرة عىل حل املشتالت، أ طلق  الاخرتاع، حيث توصل اإ

 ويه تتبع املهنجية التالية يف حل املشتالت : علهيا امس املبادئ الإبداعية،

 

 

 حتديد املشلك. -
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 حتديد أ س باب املشلك. -

ن وجدت(. )املشلكة، حتديد الآاثر السلبية املرتتبة عىل  -  و الإجيابية اإ

 حتديد احلل املثايل للمشلكة.-

 تقومي احلل. -

  سرتاتيجيةاإ و  سرتاتيجية العمل المتهيدي القبيلاإ سرتاتيجيتني هام : اإ و سوف تس تخدم الباحثة 

 هاتني هبا  تعمل   اليت  للكيفية خمترص  و فامي ييل وصف  ، العمل المتهيدي املضاد

ل هنام  ذكل انطباقا  عىل الربانمج املقرتح يف املفاهمي العلمية و ال كرث  و ذكل ل هنام سرتاتيجيتني ،لإ ا

 كرث مالمئة لقدرات تلميذ القسم التحضريي.أ  

 

 الإسرتاتيجيات املعمتدة يف تنفيذ الربانمج :  5-1-8

 اسرتاتيجية العمل المتهيدي القبيل : 5-1-8-1

جراء التغريات املطلوبة يف اليشء أ و النظام جزئيا أ و لكيا قبل ظهور  تتضمن هذه الاسرتاتيجية اإ

احلاجة ذلكل فعليا، وترتيب ال ش ياء أ و الإجراءات بشلك مس بق، و ذكل لس تخداهما من أ كرث 

 ش ياء يف املاكن املناسب.املواقف مالءمة لتجنب الهدر النامج عن عدم وجود ال  

 

سرتاتيجية العمل المتهيدي املضاد: 5-1-8-2  اإ

تس تخدم اسرتاتيجية العمل المتهيدي املضاد يف حل املشتالت عندما يكون من الرضوري القيام 

جراءات  جيابية مفيدة و أ خرى سلبية ضارة، حيث يصبح همام يف هذه احلاةل القيام ابإ آاثر اإ بعمل هل أ

ذا تبني أ ن نظاما أ و شيئا يتضمن توترا أ و اختالل يف بعض جوانبه، مضادة لضب   الآاثر الضارة. واإ

 فال بد من اختاذ الإجراءات املضادة لحتواء هذا التوتر.

 

طفال: 5-1-9  طريقة تقدمي الإسرتاتيجية لل 
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 مجع ال طفال حول املعلمة عىل شلك نصف دائري. -

طفال و ذكل بكتابة بعض ال مثةل عىل تعرض املعلمة الإسرتاتيجية )العمل  - القبيل. المتهيدي( لل 

 الس بورة.

عطاء أ مثةل عىل تطبيق الإسرتاتيجية مثل: )أ خذ بعض التطعاميت قبل انتشار بعض ال مراض  - اإ

املناس بة لبعض الناس اذلين يعانون من السمنة حىت ل  اس تخدام امحلية و بعض ال دوية –

 يتعرضوا للمرض(.

عطاء أ مثةل بس يطة لس تخدام هذه الإسرتاتيجية يف حياتنا اليومية.تطلب من ا -  ل طفال اإ

 تقوم املعلمة بعرض مشلكة أ مام ال طفال ابلطريقة التالية:

براز اجلوانب الاجيابية و السلبية فهيا. -  صياغة املشلكة مع اإ

 صياغة احلل املثايل للمشلكة. -

 عرض احللول املقرتحة من قبل ال طفال. -

 ومي احللول املقرتحة و مناقش هتا.تق -

ىل احلل الهنايئ -  .التوصل اإ

 

 تقومي الربانمج احلايل: 5-1-10

 لقد مت تقومي الربانمج احلايل من خالل الآيت:

 

  التقومي التكويين املس متر:  5-1-10-1

الإدراكية و اذلي بدأ  منذ بداية تقدمي الربانمج و حىت هنايته و ذكل من خالل التطبيقات الرتبوية 

 اليومية، و ال س ئةل و املناقشات حول بعض املشتالت اليومية.
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 التقومي اخلتايم:  5-1-10-2

 :ـ قامت الباحثة ب

عداد أ ول ( من خالل 2009 مس تعينة بدراسة )لطيفة عبد الشكور عبد هللا،يئختبار أ دااإ : اإ

س تغالل بعض الصور لإختبار مفاهمي املاء مع بعض التعديل اللغوي  ،أ ما وحدة الغذاء فقد مت بناء اإ

ختبارها من طرف الباحثة خشصيا ، وهذا هبدف قياس مس توى التقدمي اذلي أ حرزه تالميذ  اإ

 اجملموعة التجريبية يف استيعاب املفاهمي بعد تطبيق الربانمج.

: اس تخدام اختبار تورانس هبدف معرفة مدى تقدم ال طفال يف املهارات الإبداعية )الطالقة، اثنيا

 املرونة، ال صاةل، التفاصيل(.

 

 ضب  الربانمج و التأ كد من صدقه: 5-1-11

عداد الربانمج املقرتح يف املفاهمي العلمية  يف ضوء نظرية تريز  قامت الباحثة بعرضه  TRIZبعد اإ

عىل مجموعة من احملمكني، من املتخصصني يف علوم الرتبية و املناجه اخلاصة بتعلمي طفل ما قبل 

آراهئم و مالحظاهتم حول:  املدرسة، و قد مت هذا الاجراء هبدف معرفة أ

 مدى مالءمة ال هداف للك وحدة من وحدات الربانمج. -

 ( س نوات.6-5مدى مالءمة ال هداف لطفل حتضريي ) -

 مدى مالءمة ال هداف من حيث الصياغة اللغوية. -

جراء التعديالت الازمة وفقا لآراء السادة احملمكني.  و قد قامت الباحثة ابإ
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 وضع الربانمج يف صورته الهنائية: 5-1-12

 يتضمن وضع الربانمج يف صورته الهنائية الإجراءات التالية:

الإبداعية من خالل عرض بعض ال مثةل ملشتالت من  TRIZالتعريف ابسرتاتيجييت تريز  -

 احلياة العامة يمت حلها ابس تخدام هذه الاسرتاتيجية.

ماكنية حهل. -  تقدمي املوقف املشلك و مناقش ته من حيث مسبباته و اإ

براز جوانب التناقض فهيا. -  صياغة املشتالت املقرتحة و اإ

ماكنية حلها.املناقشة و احلوار مع ال طفال حول تكل  -  املشتالت و اإ

لهيا ال طفال.صياغة احلل الهنايئ للمشلكة بعد عرض احللو  -  (02)أ نظر امللحق رمق ل اليت توصل اإ

 

 تعلاميت حول تنفيذ الربانمج: 5-1-13

 اخلطة الزمنية لتنفيذ الربانمج :  5-1-13-1

اكن تعلميي أ و تكويين أ و املدة الزمنية لبد من ضبطها و حتديدها يف تنفيذ أ ي برانمج سواء 

( أ سابيع نظرا للزتام املربية 03تدرييب، والربانمج التدرييب احلايل قد مت تقليص مدته الزمنية ل )

هناء مهناج الرتبية التحضريية امللزم من وزارة الرتبية.  يه ال خرى بزمن اإ

وع ال خري مت فيه حبيث وزعت وحديت املاء و الغذاء عىل ال س بوع ال ول و الثاين أ ما ال س ب 

حصة تدريبية حلل مشلك. كام يوحضه  12حصة دراس ية و  12مراجعة الوحدتني، أ ي مبعدل 

 .(03اجلدول رمق )
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 (03جدول رمق )

 التوزيع الساعي للحصص التدريبية

 

 ال ســبوع

 

 الـوحدة  

 

عدد احلصص 

 ادلراس ية

 

 املدة الزمنية

 للحصة ادلراس ية 

 

عدد التدريبات 

 حلل مشلك

 

 املدة الزمنية

 للحصة التدريبية

 املـــاء  ال ول

 يف حياتنا

 60 تدريبات 04 دراس ية د/حصة 45 حصص 04

 د/حصة تدريبية

د/حصة  60 تدريبات 04 دراس ية د/حصة 45 حصص 04 الغذاء الثاين

 تدريبية

  ةد/حص 60 تدريبات 04 صة دراس يةد/ح 45 حصص 04 مراجعة  الثالث

 

 

 : املس تخدمةالوسائل  5-1-13-2

 .هجاز مكبيوتر -1

 Data showهجاز  -2

3- CD  لقصص أ طفال. 

 جتارب علمية. -4

 أ نشطة كتابية. -5

 .أ نشطة فنية يدوية ابلعجينة -6

 

ادلكتور بنجامن وزعت تكل ال هداف حسب جمالت   : هداف السلوكية للوحدتنيال    5-1-14

 عاطفية، نفس حركية.الثالثة: معرفية،  (Dr Benjamin S Bloom)بلوم

 ( يساعد يف معلييت رشح و فهم املس توايت الثالث .4و اجلدول رمق )
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 (4جدول رمق )

 مس توايت بلوم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 (2009الطالب،صليحة )

 عرض حملتوى الوحدتني : 5-1-15

 الوحدة ال وىل : املـــــــــــاء يف حياتنــــــا :

 أ مه مفاهمي الوحدة:

 وجود املاء يف الطبيعة. -

 من الكرة ال رضية. 70%املاء يغطي  -

 رضورة املاء مجليع الاكئنات احلية. -

 مصادر املاء. -

 حالت املاء. -

 

 (Cognitiveاملعريف )
العاطفي 

(Affective) 

النفس حريك 

(Psychomotor) 

 (skillsاملهارات ) (attitudeامليول ) (knowledgeاملعرفة )

دراك(اإ   -1 )املعرفة(البياانت  س تذاكراإ   -1  احملااكة )التقليد، النسخ( -1 س تقبال )الإ

تباع التعلاميت(  -2 س تجابة )يتفاعل(لإ ا  -2 الفهم -2  املناورة )اإ

 زايدة ادلقة  -3 التقدير)يفهم ويفعل(   -3 س تخدام(لإ التطبيق )ا -3

التصوروالتنظمي )تنظمي نظام   -4 التحليل )البنية/العنارص(  -4

 الشخيص( القمي

احلرفنة،الرب  )جتميع ودمج  -4

 املهارات ذات العالقة(

يضفى عىل القمية صفة ذاتية  -5 بتاكر/بناء(اإ الرتكيب ) -5

 )تعديل سلوك ما(

 التطبع)جيعهل -5

 أ وتوماتيكيا ،يصبح خبريا (

     س تخدام معيار حمدد(التقيمي )احلمك والتقيمي ابإ -6
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 تلوث املاء. -

 املياه الصاحلة للرشب. -

آداب اس تعامل املاء. -  أ

 

 أ ول: اجملال املعريف:

 يقارن بني مساحة اليابس و مساحة املاء ابس تخدام جمسم الكرة الارضية. -

 يذكر امهية املاء للاكئنات احلية. -

 ميزي الاكئنات اليت تعيش يف البحر و اليت تعيش يف الارض. -

 التجربة.يس تنتج حالت املاء من خالل  -

 يعدد بعض مصادر املاء. -

 يعدد حالت املاء ) سائل , جامد , خبار (. -

 يتحدث عن طريقة حتلية ماء البحر. -

 يتحدث عن مشالك املياه. -

 يس تنتج بعض احللول الإبداعية حلل مشتالت املاء. -

, جتمد املاء, جيري جتارب علمية متعلقة ابملاء ) ال ش ياء اليت تطوف, و الاش ياء اليت تغوص -

 تبخر املاء, ذوابن اجلليد...(.

 

 اثنيا: اجملال العاطفي:

 يتوقع من الطفل يف هناية الربانمج أ ن يكون قادرا عىل أ ن:

 يدرك أ مهية املاء يف حياتنا. -

 يستشعر املشالك املرتتبة عىل تبذير املاء. -
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 يستشعر املشالك املرتتبة عىل تلوث املاء. -

 عند اس تعامهل. حيافظ عىل املاء -

  

 اثلثا: اجملال احلس احلريك :

 يتوقع من الطفل يف هناية الربانمج أ ن يكون قادرا عىل أ ن:

 يتدرب ليحافظ عىل املاء من الضياع. -

 يتدرب ليحافظ عىل املاء من التلوث. -

 ميزي بني املاء امللوث و املاء النقي من حيث الشلك. -

 املاء و اليت تغوص فيه. ميزي بني املواد اليت تطفو فوق -

ىل ثالث حالت. -  يتدرب عىل حتويل املاء اإ

 

 الوحدة الثانية : الغـــــــــــذاء

 أ مه مفاهمي الوحدة:

 أ نواع ال طعمة يه هبة من هللا س بحانه و تعاىل. -

 تصنيف ال غذية. -

 تنوع ال طعمة من حيث اللون و الشلك و اللمس و الراحئة و املذاق. -

 الإنسان و احليوان للغذاء.حاجة  -

 أ مهية التوازن الغذايئ. -

 جتميع ال طعمة و تصنيفها. -

 التغذية عند احليوان. -

 ال مراض الناجتة عن سوء التغذية. -
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 أ ول: اجملال املعريف :

 يذكر أ نواع ال غذية. -

نسان و احليوان. -  يذكر أ مهية الغذاء لالإ

 اللون و الشلك و اللمس و الراحئة و املذاق.ميزي بني أ نواع ال طعمة من حيث  -

 يتحدث عن مشالك الغذاء. -

 يس تنتج أ مهية الغذاء املتوازن. -

 يس تنتج بعض احللول الإبداعية حلل مشتالت الغذاء. -

 يذكر مصادر ال غذية. -

 يذكر طرق طبخ بعض أ نواع الغذاء. -

جراء بعض التجارب العلمية كغرس بعض البقو  -  .عدس ،حبات الفول ...(ليات )حبات اإ

 

 اثنيا: اجملال الوجداين :

 يتوقع من التلميذ يف هناية الربانمج أ ن يكون قادرا عىل أ ن :

 يدرك أ مهية التنوع الغذايئ للصحة و سالمة اجلسم. -

 يستشعر ابملشالك املرتتبة عن سوء التغذية. -

احتياجاته كـ )ادلمس ،سكرايت يدرك أ ن هللا خلق التنوع يف ال طعمة ليس تفيد اجلسم من  -

 ،بروتينات، فيتامينات..(

 يستشعر بأ مهية ال طعمة همام اكن نوعها. -

و الصناعات الغذائية  تكوين اجتاهات و قمي كتقدير و احرتام أ حصاب املهن املتخصصة يف الزراعة -

 .و الطباخني
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 اثلثا : جمال احلس احلريك :

 أ ن يكون قادرا عىل أ ن : يتوقع من التلميذ يف هناية الربانمج

 ميزي بني أ نواع ال طعمة. -

 يتدرب عىل كيفية احلصول عىل بعض ال غذية من خالل جتربة الغرس. -

 ميزي بني الطعام الصحي و الغري حصي. -

 أ ن ميثل ابلعجينة بعض اخلرض و الفواكه. -

 القيام بعملية التطابق يف مذاق ال طعمة و جتميع لك صنف عىل حدى. -

 تدرب عىل رضورة حفظ املواد الغذائية محلايهتا من التعفن.ي  -

 التحيل بعادات سلوكية محيدة حسب القمي الإسالمية لكيفية تناول الطعام و الرشاب.-

 

عداد دليل املعلمة: 5-1-16  اإ

عامتدها عىل: دراسة )لطيفة عبد الشكور عبد هللا، عداد دليل املعلمة ابإ ( و 2009قامت الباحثة ابإ

التطبيقي ملهناج الرتبية التحضريية و مهناج الرتبية التحضريية ،هبدف تعريف املعلمة ببعض  ادلليل

، )و الإبداع يف حل  TRIZاملصطلحات العامة يف الربانمج مثل: املفاهمي العلمية و نظرية تريز 

طفال . تباعها عند تقدمي الربانمج لل   املشلكة( و اطالعها عىل مجموعة من الإجراءات اليت جيب اإ

 

 ضب  دليل املعلمة: 5-1-17

قامت الباحثة بعرض ادلليل عىل مجموعة من املتخصصني يف جمال علوم الرتبية و عمل النفس 

 تحضريية هبدف التعرف عىل:للطفل، و بعض املربيات ل قسام الرتبية ال 

 مدى كفاءة ال هداف التعلميية التعلمية. -

 الس ندات. -
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 طريقة العرض. -

 ال نشطة. -

 أ س ئةل التقومي. -

جراء التعديالت الازمة وفقا لآراء السادة احملمكني و أ صبح ادلليل يف  و قد قامت الباحثة ابإ

 (01)أ نظر امللحق رمق صورته الهنائية.

 

عداد الباحثة(اإ ة الثانية : اال د  5-2  : ختبار أ داء لقياس املفاهمي العلمية املكتس بة )اإ

بعد حتديد حمتوى و أ هداف الربانمج يف صورهتا الهنائية و يف املس توايت املعرفية الس تة ) املعرفة، 

 و الفهم، و التطبيق، و التحليل، و الرتكيب، و التقومي(.

س توايت الس تة من مس توايت بلوم و للك املفاهمي املتضمنة ختبار للك امل الإ مت حتديد عدد أ س ئةل 

 يف الوحدتني لربانمج املفاهمي العلمية.

عداد   ختبار بشلك مصور حبيث ترتب  تكل الصور ابملفاهمي العلمية و الإ و قد مت اإ

   ×ختبار بطريقة )الصح( و )اخلطأ ( أ ي أ ن يضع الطفل عالمة       أ و   الإ فروعها، و صيغ 

 داخل املربع أ و املاكن احملدد ذلكل.

 بتني متناس بتني أ و بيهنام عالقة خب .اجاإ : أ ي أ ن يصل الطفل  املزواجة بني ش يئني -

 الإختيار من متعدد: و فهيا خيتار الطفل الصورة اليت متثل اجلواب الصحيح للعبارة. -

ة و قد روعيت بعض و قد اختريت تكل الطرق ملوضوعيهتا و مناسبهتا لطفل ما قبل املدرس

 ختبار مثل:لإ ال مور عند تصممي ا

 أ ن تكون مقدمة السؤال واحضة و حمددة. -

جابة حصيحة واحدة )صورة واحدة(. -  أ ن يكون للك سؤال اإ
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 أ ن تكون الصور واحضة و ل حتمتل معنيني. -

 (.126،128 ،2008أ ن يكون جحم الصورة و أ لواهنا معربين. )ادلاوود، -

 

 ختبار:الإ الهدف من  5-2-1

( س نوات، بعد تطبيق الربانمج 6 -5قياس مدى منو املفاهمي العلمية دلى طفل املرحةل التحضريية )

 املقرتح بوحدتيه، املاء يف حياتنا، الغذاء و حصتنا.

 

 ختبار:الإ طريقة تقدمي  5-2-2

 ختبار للطفل كام ييل:لإ يمت تقدمي ا

 اترخي التطبيق عىل غالف الاختبار.كتابة امس الطفل، جنسه، معره، و  -

 عرض الصورة عىل الطفل. -

 قراءة السؤال عىل الطفل بلهجة واحضة )بني العامية و الفصحى(. -

 قراءة تعلاميت لك سؤال عىل ال طفال و اليت ختتلف من سؤال لآخر. -

 

 ختبار:لإ طريقة تصحيح ا 5-2-3

 اكلتايل:( 0( و صفر)1ترتاوح درجات الاختبار ما بني )

جابة خاطئة 1عندما خيتار الطفل الإجابة الصحيحة للسؤال حتسب هل درجة ) - ( و عندما خيتار اإ

 (.0حتسب هل صفرا )

آخر 1عندما خيتار الطفل احلل الصحيح للمشلكة حتسب هل درجة ) - ( و عندما خيتار حال أ

 (.0حتسب هل صفرا )
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 ختبار:     لإ حتديد زمن ا 5-2-4

 س نوات( من خالل: 6-5ختبار املفاهمي البيئية لطفل القسم التحضريي )لإ  زمالالمت حساب الزمن 

 تسجيل زمن البدء يف الإجابة. -

هناء الاختبار. -  حتديد الزمن اذلي اس تغرقه أ رسع طفل يف اإ

هناء الاختبار. -  حتديد الزمن اذلي اس تغرقه أ بطأ  طفل يف اإ

 التالية: زمن الاختبار ابملعادةلحساب  -

 

 

                     

 .دقيقة 40=         =                  : اكلتايل ختبارلإ زمن ا و اكن 

 

 دقيقة. 40ختبار و بذكل يكون الزمن الالزم لالإ 

 

 ختبار:لإ صدق ا 5-2-5

ختبار من خالل عرضه عىل مجموعة من السادة احملمكني و ذكل لتحقق لإ لقد مت التأ كد من صدق ا

 من:

 قياس ال س ئةل لل هداف التعلميية. -

 ( س نوات.6-5مناس بة مس توى السؤال لطفل ما قبل املدرسة ) -

 حصة الصياغة اللغوية و وضوهحا. -

 التحضريي.ختبار و مناسبهتا لطفل القسم لإ وضوح صور ا -

 زمن أ رسع طفل + زمن أ بطأ  طفل

2 

ختبار =لإ متوس  زمن ا  

2 2 

  30   +50  80 
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ختصار عدد ال س ئةل من  آراء احملمكني مت اإ ىل  24ويف ضوء أ جراء بعض  20سؤال اإ سؤال و مت اإ

ووزعت ال س ئةل ( 03)أ نظر امللحق رمق التعديالت و بذكل أ صبح الإختبار يف صورته الهنائية. 

 عىل الوحدات اكلتايل :

 

 (05جدول رمق )

 توزيع ال س ئةل عىل الوحدات

 

 أ رقام ال س ئةل ال س ئةلالوحدة / 

 12  - 01 املاء يف حياتنا

 20  - 13 الغذاء و حصتنا

 
 

 ثبات الإختبار: 5-2-6

س تطالعية تكونت من  س تخدام عينة اإ ختبار املفاهمي العلمية عن طريق اإ  08مت التأ كد من ثبات اإ

( س نوات مبدينة القليعة بولية تيبازة 5.5 -5أ طفال من مجعية  فتيات اخلري تراوحت أ عامرمه بني )

س تخدام طريقيت )أ لفا كرو نباخ( و )التجزئة النصفية( و اكنت النتاجئ كام يه موحض ة يف ،و ابإ

 لتايل :ااجلدول 

 (06جدول رمق )      

 املفاهميقمي معامالت الثبات لإختبار 

 

 

 

 

        القمية معامل الثبات

 0.74 خكرو نباأ لفا 

 0.78 التجزئة النصفية
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وتشري مرتفعة ( هذه القمية 0.74( أ ن معامل أ لفا كرونباخ للمقياس يساوي )06يتضح من اجلدول )

ختبار  ىل أ ن اإ و ابلتايل ميكن الإعامتد عىل النتاجئ و  املفاهمي العلمية يمتتع بدرجة عالية من الثبات،اإ

 الوثوق هبا.

و عن طريق حساب معامل الإرتباط بني درجات فقرات نصفي الإختبار ،اكنت قمية التجزئة 

حصائية عند مس توى ادللةل 0.78النصفية تساوي ) املعنوية ( و هذا مؤرش عىل أ هنا ذات دلةل اإ

ختبار التحصيل بدرجة عالية من الثبات. 0.05 ىل متتع اإ  ما يشري اإ

 

  Torrance Tests of Créativityمقياس تورانس للتفكري الإبداعي  ال داة الثالثة : 3 -5

 :الإبداعيلتفكري ر اختبااإ 

نس راوــتل  وـميم بـن تصـهو مرة ب(، ولصو)ا الإبداعيلتفكري ر اختبااإ ثة لباحمت استخداإ 

(Torranceو ،)م اــق ، وبــحط وــباد أ  ؤــف ن وليامــهللا س دــة عبــلعربياىل اإ ه ــبرتمجتم اــق

م ـه مالئـر بأنـكذ ، ويةدلسعوالعربية اململكة الغربية من املنطقة ا( بتقنينه عىل 1991ليامين )ــلسا

 لعمرية.ت ااـلفئال ـلك

رة ب( وـلص)ا الإبداعينس للتفكري راتور ختبااإ ن ( بأ220، 2007نوفل  دو وجابو ر) أ  شاأ  قد  و

 لتفاصيل.، واألصالة، وانةوملر، والطالقةا هي: رات وبع قدأ ريقيس 

يام ـفوئر وادـلط، اوـخلطاة ـتكملرة، وـلصاوين ـي: تكـهوطة ـنشأ  ة ـن ثالثـمر اـلختبن ايتكوو

 .(246، 1991، لسليامين)األنشطة ا هذهيل توضيح ـي
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 ( Picture Construction Activityرة: )لصواتكوين ط : نشا ولألط النشاا

وين ـتكب الـلطان ـب مـيطل، ولياـلفاصاة ـبه حبـى يشـيوجد شكل منحنط لنشاا ايف هذ

ا ـي جيعلوهـلكرة، لصوا ذهبإضافة تفاصيل هلن بحيث يقومو، كللشا اهذام باستخدرة وـلصا

ا من هذرة، وزلصوا ذهنا مناسبا هلالطالب عنوالك يضع ذبعد م، لالهتامة مثريوة ـة كاملـي قصـحتك

 لتفاصيل.، واألصالةاهو يقيس ، وائقـقـ دهو عرشط لنشاا

 

 ( Incomplete Figures Activityلناقصة: )ل األشكاط ا: نشا لثاينط النشاا

ىل اإ ا ـخطوطا يفوـيضب أ ن الـلطان ـب مـيطل، ةـناقصل كاـشة أ  عىل عرش طلنشاا ايشتمل هذ

 ان وـعنء عطااإ مع م، لالهتامة مثريل شكار أ و أ  عىل صول لك للحصول و ذألشكاال شكل من ـك

، ألصالة، وانةوملر، والطالقةايقيس ، وقائقدهو عرش ط لنشاا امن هذرة، وزوـل صـلك

 لتفاصيل.وا

 

 ( Repeated Figures Activityرة: )ملتكرل األشكاط ا: نشا لثالثط النشاا

را ، وـصأ و كال ـشأ  م ـسب رالـلطان ـبحيث يطلب مة، ئر( دا36عىل )ط لنشاا ايشتمل هذ

، ائقــقـ دو عرشــهط اـلنشا اذــن هـم، وزمـلرسان ـيا مـساسءا أ  زـئر جوادـلاك ـا تلـفيهن وـتك

 (05)أ نظر امللحق رمق لتفاصيل.، واألصالة، وانةوملر، و اةــلطالقايس ـيقو

 : بداعي ل نهلإ واختري مقياس تورانس للتفكري ا

 بتاكر.لإ بداع والإ س تخداما  يف قياس ااإ أ كرث املقاييس  -

بداع. -  ىل العديد من اللغات ويس تخدم مكقياس عاملي لالإ  ترمج اإ

 اس تخرجت هل معايري وطنية يف الكثري من ادلول.  -

 ختيار مقياس ال شاكل خللوه من التحزي الثقايف.اإ مث  -
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 س تخدامه مع أ طفال الروضة حىت مراحل ادلراسات العليا.اإ ليس هل معر حمدد وميكن  -

 ميكن تطبيقه بشلك فردي أ و جامعي. -

بداع.يقيس ا  -  لقدرات ال ساس ية ال ربع لالإ

 

 تقنني الصورة الشلكية "ب" : 5-3-1

املنطقة الغربية ابلتحديد من لقد مت تقنني الصورة الشلكية "ب" يف اململكة العربية السعودية و يف 

( ،كام قنن يف املنطقة الوسطى من قبل وفاء طيبة يف 6، 2006)عطا هللا، 1991فبل خان عام 

 .(1995.)وفاء طيبة، 1995عام 

 

 : اخلصائص الس يكو مرتية للمقياس يف )بيئة اململكة العربية السعودية( 5-3-2

 صدق املقياس : 5-3-2-1

س نوات( بطرق  6 -5ابلتحقق من صدق املقياس عىل الفئة العمرية )( 1995)وفاء طيبة،قامت 

 ثالث يه :

 وقد اكنت نتاجئه تدل عىل صدق الإختبار.الصدق التكويين : -1

ختبار تورانس لقياس قدرات التفكري الصدق العاميل -2 : و قد اكنت النتاجئ تدل عىل صدق اإ

  س نوات( 6 -5)الإبداعي ابلنس بة للفئة العمرية 

و ذكل ابس تخدام حمك متايز العمر ،و قد اكنت نتاجئه تدل عىل  صدق التكوين الفريض :-3

 ( 245،246، 1995.)وفاء طيبة،صدق املقياس 
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 ثبات املقياس : 5-3-2-2

جراء نوعني من الثبات :  قامت ابإ

 ال ول :ثبات التصحيح :

ختبار تورانس و زودهتا بأ وزان ال صاةل  ابلس تعانةقامت وفاء طيبة  بزميةل )مدربة( عىل تصحيح اإ

س نوات( .و مت حساب ثبات  6 -5و فئات املرونة ، و املالحظات اخلاصة بأ طفال الفئة العمرية) 

التصحيح للمصححني )الباحثة وفاء طيبة و الزميةل( عن طريق حساب معامل الإرتباط بني 

و ذكل ابلنس بة للك قدرة من قدرات التفكري الإبداعي ،و كذكل درجات ال طفال يف التصحيحني 

 مما يوحض أ ن قمية الثبات عالية  0.90ادلرجة اللكية .و قد اكنت قمي معامالت الثبات لكها أ عىل من 

وفاء  يف العادة .)0.90جدا ،حيث يذكر تورانس أ ن معامالت ثبات املصححني اكنت تتجاوز 

 (1995،256طيبة،

 و قد مت ذكل بطريقتني هام:ات ال داء عىل املقياس : الثاين : ثب

عادة التطبيق :  الثبات ابإ

ختارت الباحثة )وفاء طيبة ، طفال تراوحت  32( عينة عشوائية من روضتني و عددها 1995اإ

 س نوات ، و طبقت مقياس تورانس للتفكري الإبداعي ابلصور 6س نوات و  5أ عامرمه بني 

أ سابيع مت التطبيق مرة أ خرى عىل ال طفال نفسهم و مت التصحيح  03)الصورة ب( علهيم ، و بعد  

و رصد ادلرجات حبيث أ صبح للك طفل درجة يف لك قدرة من قدرات التفكري الإبداعي ،و 

كذكل ادلرجة اللكية ،و ذكل ابلنس بة للتطبيق ال ول و التطبيق الثاين ،مث حسبت قمي معامالت 

عادة الإختبار بني الإرتب اط بني درجات عينة الثبات يف التطبيق .و تراوحت قمي الثبات بطريقة اإ

ابلنس بة للقدرات ال ربع و ادلرجة اللكية ،و يذكر تورانس أ نه عادة ما تكون ادلرجة  0.90و  0.71

 (1995وفاء طيبة، اللكية أ كرث ثباات .)
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يل أ قلها قمية ، و يه قمية متوسطة الثبات ،أ ما ابيق أ ما ابلنس بة للقدرات ال ربع فتعترب قدرة التفاص 

 القمي فهيي قمي مرتفعة مما يدل عىل ثبات املقياس.

 الثبات حبساب معامل الثبات أ لفا كرو نباخ :

( حساب معامل ثبات أ لفا كرو نباخ لدلرجات اللكية لعينة 1995و قد أ جرت )وفاء طيبة ،

 (.259 - 256، 1995ت . )وفاء طيبة ،،و اكنت قميته مرتفعة الثبا 32الثبات ن=

 

 : اخلصائص الس يكو مرتية للمقياس يف )بيئة اجلزائر( 5-3-3

 صدق املقياس: 5-3-3-1

عمتد )أ محد سعودي ، ختبار تورانس للتفكري الإبداعي الصورة الشلكية 2011اإ ( يف دراس ته عىل اإ

 قق من صدق املقياس بطريقة حساب :''ب'' ،و قام ابلتح

 الإتساق ادلاخيل :صدق * 

مت حساب معامالت الإرتباط بني درجات همارات الإختبار ،و أ يضا بني ال بعاد و ادلرجة اللكية 

ختبار ترتب  ببعضها البعض و ادلرجة  ىل أ ن ال بعاد املكونة لالإ ابس تخدام معامل بريسون و توصل اإ

رتباط دال ميتد ما بني ) أ بعاد الإختبار متسقة مع ( ،هذا ما يدل عىل أ ن 0.99 -0.88اللكية اإ

س تخدم يف لك من دراسة )السلاميين  بعضها البعض و مع ادلرجة اللكية ،وهذا ما اإ

تفق ذكل مع 2007(،و )الباكس تاين 2004(،)عواطف زمزيم 1991(،)الش نطي 1990 (،حبيث اإ

تساقها ببعضها البعض م ن النتاجئ ادلراسات السابقة  من حيث مس توى دلةل أ بعاد الإختبارو اإ

آخر. )أ محد سعودي ،  .(2011جانب و مع ادلرجة اللكية من جانب أ
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 ثبات الإختبار : 5-3-3-2

س تعان عادة تصحيح كراسات 2011محد سعودي ،أ  ) اإ ( مبستشارة التوجيه و الإرشاد املدريس يف اإ

ختبار تورانس الشلكي ،وبعد تصحيحها قام حبساب معامالت الإرتباط ملكوانت الإختبار مع  اإ

متدت  تصحيح الطالب ابس تخدام معامل بريسون و أ ظهرت النتاجئ بعدها أ ن معامالت الإرتباط اإ

رتباط يف بعد 0.01( و مجيعها داةل عند مس توى )0.99 -0.97ما بني ) ( ،ظهر أ عىل معامل اإ

رتباط يف بعد ال صاةل )0.99ادلرجة اللكية ) رتباط 0.97( و أ دىن معامل اإ  (و يه لكها مؤرشات اإ

س تخدمت هذه  موجبة و قوية جدا تقرتب من الواحد املوجب ،و تدل عىل ثبات الإختبار ،و قد اإ

)فائقة بدر ،(1983(،)الش نطي 1977و السلامين  بو حطبالطريقة لك من دراسة )أ  

آخرون 1991(،)السلاميين 1985  (،2004(،)عواطف زمزيم 2000(،)النافع و أ

( مع 2011)امحد سعودي ، (،و بذكل توافقت نتاجئ دراسة2007)الباكس تاين  (،2006)عطا هللا 

 نتاجئ هذه ادلراسات.

خت  بار تورانس الشلك )ب(، وبناء عىل رأ ي و بناء عىل ما مت من حساب صدق و ثبات اإ

ختبار ،فاإن الباحثة س تكتفي  جراء صدق و ثبات لالإ عادة اإ ال خصائيني الإحصائيني بعدم رضورة اإ

 مبا مت سابقا.
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جراءات ادلراسة : -6  اإ

 : الاس تطالعيةادلراسة  6-1

الربانمج و أ دواته عىل أ طفال القسم بعد احلصول عىل موافقة مدير الرتبية لولية تلمسان بتطبيق 

( س نوات،مت التطبيق امليداين للربانمج يف مدرسة حافظ التنيس مبدينة تلمسان 6 -5التحضريي )

، و قد مر الربانمج ابخلطوات 2013/2014خالل الفصل ادلرايس الثاين من الس نة ادلراس ية 

 التالية :

وعتني ضابطة مجمعىل  ابلتساوي موزعني طفال و طفةل 24ضب  عدد ال طفال من حيث العدد  -

 .بطريقة عشوائية )القرعة( و جتريبية

ذ بلغ - طفال ما بني ) ضب  العمر اإ  (س نوات.6 -5متوس  العمر الزمين لل 

طالعهم عىل خطة الربانمج قصد التعاون لتنفيذه.-  الإتصال مع أ هل ال طفال و اإ

جراء التطبيق القبيل لإختبار تورانس الشلكي عىل -  طفال و طفةل. 24 مجيع أ طفال القسم اإ

جراء التطبيق القبيل لإختبار املفاهمي العلمية عىل اجملموعة التجريبية يف الفرتة  - اإ

 .19/03/2014-13 ،ومت ذكل يف الفرتة املمتدة ما بنيالزمنية

 

 : ال ساس يةادلراسة  6-2 

ىل غاية  06/04/2014مت تطبيق الربانمج عل اجملموعة التجريبية يف الفرتة ما بني   04/05/2014اإ

س مترت اجملموعة الضابطة يف متابعة برانجمها املعتاد  رشاف الباحثة خشصيا عل تطبيقه، يف حني اإ ابإ

 اخلاص ابلرتبية التحضريية.

نهتاء من تطبيق الربانمج مع اجملموعة التجريبية مت ماييل :  -  بعد الإ

جراء التطبيق البعدي لإختبار توران - عادة اإ  طفال و طفةل. 24س عىل مجيع أ طفال القسم اإ
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جراء التطبيق البعدي لإختبار املفاهمي العلمية عىل اجملموع - عادة اإ  ة التجريبية يف الفرتة الزمنية:اإ

ىل  06من   .12/05/2014اإ

 بعدها مت تصحيح الإختبارين و رصد ادلرجات. -

 

 ال ساليب الإحصائية: -7

س تخدام  و متثل لك من: الإحصاء و الإس تدليل عىل حد سواء ،  الوصفي الإحصائنيلقد مت اإ

حصاء الإس تدليل   الوصفي يف ) املتوس  احلسايب ،الإحنراف املعياري ( ، أ ما ابلنس بة لالإ

ختبار )ت(   ( دلراسة الفروق بني اجملموعتني.(T testو التأ كد من حصة الفرضيات أ س تخدم اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

(عرض نتاجئ ادلراسة)  

 

 نتاجئ الفرضية ال وىل -

 نتاجئ الفرضية الثانية  -

 نتاجئ الفرضية الثالثة  -

 نتاجئ الفرضية الرابعة -

 نتاجئ الفرضية اخلامسة  -

 ةنتاجئ الفرضية السادس -

تمناقشة نتاجئ الفرضيا -              

س تنتاج عــــا -             ماإ  

  مقرتحات ادلراسة -            

 

 

الــرابــــعالفــصـل   
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 د ــــــــــــمتهي

س تخدام التحليل الإحصايئ اذلي من  لهيا ابإ يعرض يف هذا الفصل نتاجئ ادلراسة اليت مت التوصل اإ

ختبار فرضيات ادلراسة و مناقشة نتاجئها يف ضوء الإطار النظري و ادلراسات السابقة  خالهل يمت اإ

 حسب تسلسل فرضيات البحث.
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   :1الفرضية رمق 

يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي ل و اليت تنص : 

 .)ال صاةل( لتالميذ اجملموعة التجريبية

 

 عرض نتاجئ الفرضية ال وىل:

ملعاجلة بياانت الفرضية مقنا حبساب متوسطيي ادلرجات القياس القبيل و البعدي  يف همارة التفكري 

الإبداعي )ال صاةل( ،وكذا  درجة احنراف القمي عهنا  ابلنس بة ل فراد العينة التجريبية .ونتاجئ التوصل 

لهيا معروضة يف اجلدول ال يت.  اإ

 

 7اجلدول رمق 

 البعدي( -قمية ت دللةل الفروق ل داء اجملموعة التجريبية يف التطبيقني )القبيل 

 ملهارات التفكري الإبداعي )ال صاةل( 

 

املتوس   ن 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قمية ت 

 احملسوبة

قمية ت 

 اجملدوةل

مس توى 

ادللةل 

 املعنوية

القياس 

 القبيل

12 13.16 9.70 11 

 

 داةل عند 3.10 6.50

0.01 

القياس 

 البعدي

12 21.00 11.22 

 

ختبار  ةاملتوس  احلسايب دلرجأ ن ب( 7اجلدول رمق ) البياانت املعروضة يف  خالل يتضح من اإ

 وتنحرف عنه القمي (21م= ) قد بلغللمجموعة التجريبية  ملهارة )ال صاةل( ابلنس بة القياس البعدي
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س بة لقمية املتوس   احلسايب دلرجات القياس القبيل فقد وصلت ن ،أ ما ابل  ( 11.22ع= )بدرجة 

يف حني بلغت قمية الفروق ما بني   .( 09.70ع= )وتنحرف عنه القمي بدرجة (  13.16م=  )قميته

اجملدوةل  Tوعند مقارنهتا بقمية    T =6.50احملسوبني بني  القياسني القبيل والبعدي  املتوسطني

هنا داةل عىل وجود فروق جوهرية بني  P<0.01ومس توى دلةل ( DF  =11) عند درجة حرية   فاإ

القياسني القبيل والبعدي لصاحل القياس البعدي ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ابلفرضية  

البديةل واليت تنص عىل أ نه توجد فروق حقيقية مابني متوسطي درجات القياس القبيل والبعدي  

 يف همارة القياس ال صاةل لصاحل القياس البعدي للمجموعة التجريبية.

 

  : 2الفرضية رمق 

يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي ل و اليت تنص : 

 .( لتالميذ اجملموعة التجريبيةاملرونة)

 

 عرض نتاجئ الفرضية الثانية:

ملعاجلة بياانت الفرضية مقنا حبساب متوسطيي ادلرجات القياس القبيل و البعدي  يف همارة التفكري 

)املرونة( ،وكذا  درجة احنراف القمي عهنا  ابلنس بة ل فراد العينة التجريبية .ونتاجئ التوصل الإبداعي 

لهيا معروضة يف اجلدول ال يت.  اإ
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 8اجلدول رمق 

 البعدي(  -قمية ت دللةل الفروق ل داء اجملموعة التجريبية يف التطبيقني )القبيل 

 ملهارات التفكري الإبداعي )املرونة(

 

املتوس   ن 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قمية ت 

 احملسوبة

قمية ت 

 اجملدوةل

مس توى 

ادللةل 

 املعنوية

القياس 

 القبيل

12 20.33 7.87 11 

 

 داةل عند 3.10 5.55

0.01 

القياس 

 البعدي

12 26.83 8.21 

 

 

ختبار  ةاحلسايب دلرج أ ن املتوس ب( 8اجلدول رمق )املعروضة يف بياانت خالل ال يتضح من *  اإ

 وتنحرف عنه القمي  (26.83م= ) قد بلغللمجموعة التجريبية ابلنس بة  )املرونة(ملهارة  القياس البعدي

  قميته بلغت، أ ما ابلنس بة لقمية املتوس   احلسايب دلرجات القياس القبيل فقد  (8.21ع= )بدرجة 

 حني بلغت قمية الفروق مابني املتوسطنييف  (،7.87ع= )وتنحرف عنه القمي بدرجة  (20.33م= )

 اجملدوةل عند درجة حرية  Tوعند مقارنهتا بقمية  T =5.55 احملسوبني بني  القياسني القبيل والبعدي

 (DF  =11)  ومس توى دلةلP<0.01  هنا داةل عىل وجود فروق جوهرية بني القياسني القبيل فاإ

والبعدي لصاحل القياس البعدي ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ابلفرضية البديةل واليت تنص 

عىل أ نه توجد فروق حقيقية مابني متوسطي درجات القياس القبيل والبعدي  يف همارة القياس 

 جموعة التجريبية.املرونة لصاحل القياس البعدي للم
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  : 3الفرضية رمق 

يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي ل و اليت تنص : 

 .( لتالميذ اجملموعة التجريبيةالطالقة)

 

 عرض نتاجئ الفرضية الثالثة:

البعدي  يف همارة التفكري ملعاجلة بياانت الفرضية مقنا حبساب متوسطيي ادلرجات القياس القبيل و 

الإبداعي )الطالقة( ،وكذا  درجة احنراف القمي عهنا  ابلنس بة ل فراد العينة التجريبية .ونتاجئ 

لهيا معروضة يف اجلدول ال يت.  التوصل اإ

 

 9اجلدول رمق 

 البعدي( -قمية ت دللةل الفروق ل داء اجملموعة التجريبية يف التطبيقني )القبيل 

 ملهارات التفكري الإبداعي )الطالقة( 

 

املتوس   ن 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قمية ت 

 احملسوبة

قمية ت 

 اجملدوةل

مس توى 

ادللةل 

 املعنوية

القياس 

 القبيل

12 8.33 5.77 11 

 

داةل عند  3.10 6.50

0.01 

القياس 

 البعدي

12 17.75 5.95 

 

ختبار  ةدلرج أ ن املتوس  احلسايبب( 9اجلدول رمق )املعروضة يف بياانت خالل ال يتضح من *  اإ

 وتنحرف عنه القمي  (17.75م= ) قد بلغللمجموعة التجريبية ابلنس بة  )املرونة(ملهارة  القياس البعدي
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  قميته  بلغت، أ ما ابلنس بة لقمية املتوس   احلسايب دلرجات القياس القبيل فقد (5.95ع= )بدرجة 

 يف حني بلغت قمية الفروق مابني املتوسطني .(5.77ع= )وتنحرف عنه القمي بدرجة  (8.33م= )

اجملدوةل عند درجة  Tوعند مقارنهتا بقمية  T  =6.50احملسوبني بني  القياسني القبيل والبعدي  

هنا داةل عىل وجود فروق جوهرية بني القياسني  P<0.01ومس توى دلةل ( DF  =11) حرية  فاإ

والبعدي لصاحل القياس البعدي ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ابلفرضية البديةل واليت القبيل 

تنص عىل أ نه توجد فروق حقيقية مابني متوسطي درجات القياس القبيل والبعدي  يف همارة 

 القياس الطالقة لصاحل القياس البعدي للمجموعة التجريبية.

 

  : 4الفرضية رمق 

جد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ملهارة التفكري الإبداعي يو ل  و اليت تنص :

 .( لتالميذ اجملموعة التجريبيةالتفاصيل)

 

 عرض نتاجئ الفرضية الرابعة:

ملعاجلة بياانت الفرضية مقنا حبساب متوسطيي ادلرجات القياس القبيل و البعدي  يف همارة التفكري 

احنراف القمي عهنا  ابلنس بة ل فراد العينة التجريبية .ونتاجئ الإبداعي )التفاصيل( ،وكذا  درجة 

لهيا معروضة يف اجلدول ال يت.  التوصل اإ
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 10اجلدول رمق 

 البعدي(  -قمية ت دللةل الفروق ل داء اجملموعة التجريبية يف التطبيقني )القبيل 

 ملهارات التفكري الإبداعي )التفاصيل(

 

املتوس   ن 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قمية ت 

 احملسوبة

قمية ت 

 اجملدوةل

مس توى 

ادللةل 

 املعنوية

القياس 

 القبيل

12 2.66 1.82 11 

 

 داةل عند 3.10 5.86

0.01  

 

 

القياس 

 البعدي

12 6.16 3.27 

 

 

ختبار  ةأ ن املتوس  احلسايب دلرجب( 10اجلدول رمق )املعروضة يف بياانت خالل ال يتضح من *  اإ

وتنحرف عنه  (6,16م= ) قد بلغللمجموعة التجريبية ابلنس بة  )التفاصيل(ملهارة  القياس البعدي

 بلغت، أ ما ابلنس بة لقمية املتوس   احلسايب دلرجات القياس القبيل فقد  (3,27ع=)القمي بدرجة 

مابني يف حني بلغت قمية الفروق  .(1,82ع= )وتنحرف عنه القمي بدرجة   (2,66م=)قميته

اجملدوةل  Tوعند مقارنهتا بقمية   T  =5.86احملسوبني بني  القياسني القبيل والبعدي  املتوسطني

هنا داةل عىل وجود فروق جوهرية بني  P<0.01ومس توى دلةل ( DF  =11)عند درجة حرية فاإ

القياسني القبيل والبعدي لصاحل القياس البعدي ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل ابلفرضية 

البديةل واليت تنص عىل أ نه توجد فروق حقيقية مابني متوسطي درجات القياس القبيل والبعدي  

 مجموعة التجريبية.يف همارة القياس التفاصيل لصاحل القياس البعدي لل
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  : 5 لفرضية رمق ا

لتفكري الإبداعي اللكية ل  لدلرجةيوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي ل  و اليت تنص :

 .لتالميذ اجملموعة التجريبية

 

 عرض نتاجئ الفرضية اخلامسة:

لدلرجة اللكية  ملعاجلة بياانت الفرضية مقنا حبساب متوسطيي ادلرجات القياس القبيل و البعدي

للتفكري الإبداعي، وكذا  درجة احنراف القمي عهنا  ابلنس بة ل فراد العينة التجريبية .ونتاجئ التوصل 

لهيا معروضة يف اجلدول ال يت.  اإ

 

 11اجلدول رمق 

 البعدي( -قمية ت دللةل الفروق ل داء اجملموعة التجريبية يف التطبيقني )القبيل 

 الإبداعيلدلرجة اللكية للتفكري 

 

املتوس   ن 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قمية ت 

 احملسوبة

قمية ت 

 اجملدوةل

مس توى 

ادللةل 

 املعنوية

القياس 

 القبيل

12 44.41 15.80 11 

 

 داةل عند 3.10 9.72

0.01 

القياس 

 البعدي

12 71.75 16.63 

 

ختبار  ةأ ن املتوس  احلسايب دلرجب( 11اجلدول رمق )املعروضة يف بياانت خالل ال يتضح من *  اإ

  (71,75م= ) قد بلغللمجموعة التجريبية ابلنس بة  لدلرجة اللكية للتفكري الإبداعي القياس البعدي
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، أ ما ابلنس بة لقمية املتوس   احلسايب دلرجات القياس  (16,63ع=)وتنحرف عنه القمي بدرجة 

يف حني بلغت قمية  .(15,80ع= )وتنحرف عنه القمي بدرجة  (44,41م=)القبيل فقد وصلت قميته 

 Tوعند مقارنهتا بقمية  T  =9,72احملسوبني بني  القياسني القبيل والبعدي  الفروق مابني املتوسطني

هنا داةل عىل وجود فروق  P<0.01ومس توى دلةل ( DF  =11)اجملدوةل عند درجة حرية فاإ

 جوهرية بني القياسني القبيل والبعدي لصاحل القياس البعدي ،وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل 

ابلفرضية البديةل واليت تنص عىل أ نه توجد فروق حقيقية مابني متوسطي درجات القياس القبيل 

 البعدي للمجموعة التجريبية.والبعدي  يف ادلرجة اللكية للتفكري الإبداعي لصاحل القياس 

 

  : 6 الفرضية رمق

يوجد فرق بني متوسطي القياس القبيل و البعدي للمفاهمي العلمية  لتالميذ اجملموعة و اليت تنص : 

 .التجريبية

 

 عرض نتاجئ الفرضية السادسة:

ختبار ملعاجلة بياانت الفرضية مقنا حبساب متوسطيي ادلرجات القياس القبيل و البعدي دلرجة  اإ

لهيا  املفاهمي العلمية، وكذا  درجة احنراف القمي عهنا  ابلنس بة ل فراد العينة التجريبية .ونتاجئ التوصل اإ

 معروضة يف اجلدول ال يت.
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 12اجلدول رمق 

 البعدي( -قمية ت دللةل الفروق ل داء اجملموعة التجريبية يف التطبيقني )القبيل 

 لإختبار املفاهمي العلمية

 

املتوس   ن 

 احلسايب

قمية ت  قمية ت احملسوبة درجة احلرية الاحنراف املعياري

 اجملدوةل

مس توى 

ادللةل 

 املعنوية

القياس 

 القبيل

12 22.58 1.50 11 

 

 داةل عند 3.10 5.23

0.01 

القياس    

 البعدي

12 24.66 1.72 

 

ختبار  ةاملتوس  احلسايب دلرجأ ن ب( 12اجلدول رمق )املعروضة يف بياانت خالل ال يتضح من *  اإ

ختبار املفاهمي العلمية البعديالقياس   (24.66م= ) قد بلغللمجموعة التجريبية ابلنس بة  دلرجة اإ

، أ ما ابلنس بة لقمية املتوس   احلسايب دلرجات القياس  (1,72ع= )وتنحرف عنه القمي بدرجة

يف حني بلغت قمية  .(1,50ع= )وتنحرف عنه القمي بدرجة  (22,58م=)القبيل فقد وصلت قميته 

 Tوعند مقارنهتا بقمية  T  =5.23احملسوبني بني  القياسني القبيل والبعدي  الفروق مابني املتوسطني

هنا داةل عىل وجود فروق  P<0.01ومس توى دلةل ( DF  =11)اجملدوةل عند درجة حرية فاإ

جوهرية بني القياسني القبيل والبعدي لصاحل القياس البعدي ،وعليه نرفض الفرضية البديةل ونقبل 

الفرضية الصفرية واليت تنص عىل أ نه توجد فروق حقيقية مابني متوسطي درجات القياس القبيل 

ختبار املفاهمي العلمية لصاحل القياس الب  عدي للمجموعة التجريبية.والبعدي  يف درجة اإ

 

 مناقشة نتاجئ الفرضيات: -7
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حصائية بني متوسطات درجات أ طفال اجملموعة  - لقد أ ظهرت النتاجئ و جود فرق ذو دلةل اإ

 التجريبية يف ادلرجة اللكية ملهارات التفكري الإبداعي يق القياس البعدي أ ي بعد تطبيق برانمج تريز

TRIZ   كام أ ظهرت النتاجئ منو يف همارات التفكري الإبداعي )ال صاةل  عىل اجملموعة التجريبية.

،املرونة ،الطالقة ،التفاصيل( ل طفال اجملموعة التجريبية ،مما يعكس فعالية الربانمج عىل اجملموعة 

ختبار تورانس  الشلك  TORRANCEالتجريبية يف تمنية همارات التفكري الإبداعي املقاسة ابإ

لهيا البحث ،بأ ن الإبداع يمنى ابلتدريب و هو )ب(، و تتفق هذه النتاجئ ستند اإ  مع املسلامت اليت اإ

س تعداد فطري موجود دلى لك ال طفال ، تفاق نتاجئ ادلراسة احلالية مع لك من اإ وهذا ما يعكس اإ

ىل (1998)دراسة كواليك  بتاكرات يف الصف و تبني أ ن عقول  اليت توصلت نتاجئ دراس هتا اإ عدة اإ

رتفعت خالل فرتة قصرية  الطلبة أ صبحت أ كرث نفتاحا ، و أ ن قدرهتم الإبداعية قد اإ كام تتفق مع ،اإ

لهيا لك من دراسة اليت أ ظهرت وجود فروق يف القياس  (2001)الزبريي   النتاجئ اليت توصلت اإ

البعدي يف القدرات الابتاكرية ال ربع )الطالقة، واملرونة، وال صاةل، والتفاصيل( ولصاحل اجملموعة 

 .يةالتجريب 

حصائية يف درجات القياس اليت  (2008)ودراسة الرافعي  ىل وجود فروق ذات دلةل اإ توصلت اإ

القبيل و البعدي يف لك من )الطالقة، ال صاةل، املرونة، التفاصيل ،ادلرجة اللكية( دلى اجملموعة 

ىل اس تقصاء اليت  (2003)و دراسة أ بو جادو  .التجريبية لصاحل الإختبار البعدي أ ثر هدفت اإ

ىل نظرية احلل الإبداعي للمشتالت تريز ،يف تمنية  TRIZاس تخدام برانمج تدرييب مستند اإ

نهتت النتاجئ ابلإجياب لصاحل اجملموعة التجريبية يف التطبيق التتبعي.التفكري الإبداعي  ،و اإ
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كام أ ظهرت نتاجئ الفرضية السادسة اليت نصت عىل وجود فروق حقيقية بني متوسطي درجات  -

ختبار املفاهمي العلمية لصاحل القياس البعدي للمجموعة  القياس القبيل والبعدي  يف درجة اإ

تفاقا مع نتاجئ دراسة ىلاليت توصلت  (2000) عبري منيس التجريبية، اإ  يف العلمية ال نشطة فاعلية اإ

تفقت مع نتاجئ، التجريبية العينة أ طفال دلى الإبداعي التفكري قدرات تمنية  هتاين منيبدراسة  و اإ

ثرائية لتمنية الإبتاكرية دلى ال طفال و اليت( 2005) سرتاتيجية اإ ىل تقدمي اإ وتوصلت النتاجئ  هدفت اإ

ىل أ ن أ طفال اجملموعة التجريبية اذلين تعرضوا للربانمج الإثرايئ قد أ ظهروا مس توى أ فضل  كذكل اإ

 الإبتاكرية.يف املهارات مقارنة ابجملموعة الضابطة اذلين مل يتعرضوا للربانمج 

اليت خلصت نتاجئ دراس هتا  (2009)لطيفة عبد الشكور عبد هللا مع نتاجئ دراسة أ يضا تفقت و اإ  

ىل  لك بتفوق أ طفال اجملموعة التجريبية عىل أ طفال اجملموعة الضابطة يف منو التفكري الإبداعي اإ

ىل  تفقت تفوقهم يف منو املفاهمي البيئية هماراته )طالقة ،مرونة ،أ صاةل ،تفاصيل( ،ابلإضافة اإ ،و كام اإ

ىل هدفتاليت  (2009)كذكل مع دراسة أ ماين محمد أ هل  عداد اإ  أ طفال دلى الإبداع لتمنية برانمج اإ

بعاده الإبداع تمنية عىل الربانمج هذا أ ثر ومعرفة ، غزة فظة حما  ، املرونة ، الطالقة ال ربعة ) ابإ

ىل  ( التفاصيل ، ال صاةل حصائية دلةل ذات فروق وجودو اليت أ سفرت نتاجئ دراس هتا اإ  يف اإ

 التتبعي التطبيق ويف الربانمج تطبيق بعد التجريبية اجملموعة أ فراد دلى الإبداعي التفكري مس توى

 .التتبعي لصاحل

تفقت نتاجئ ادلراسة احلالية مع دراسة جنوى بدر خرض   هتادراس  هدفتو اليت  (2009)وكذكل اإ

ىل  أ صاةل، الإبداعي )طالقة، التفكري همارات تمنية يف العلمية ال نشطة بعض أ ثر التعرف عىل اإ

ىل  دمشق مدينة يف الروضة أ طفال من عينة ختيل( دلى  وجودو اليت توصلت نتاجئ دراس هتا اإ
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حصائي الد فرق   اختبار عىل والتجريبية الضابطة اجملموعتني من لك أ طفال درجات متوس  بنيا اإ

 .التجريبية اجملموعة لصاحل الإبداعي التفكري

 

س تنتاج عـــــام:  اإ

الإبداعي وهماراته ال ربعة )الطالقة، واملرونة، وال صاةل، التفكري ميكن تربير التحسن يف و 

ىل طبيعة الربانمج وما يتضمنه من أ نشطة تدريبية متنوعة وممتعة، حيث مت جتهزي  والتفاصيل( اإ

البيئة ابل دوات الالزمة لل نشطة التدريبية وما يرثهيا، عىل الرمغ من   املدة الزمنية اليت مت تطبيق 

تطبيق مل أ عتربها اكفية لإستثارة التفكري الإبداعي دلهيم لظروف معينة مر هبا يت والالربانمج فهيا 

ىل الإسرتاتيجيتني اللتان تستندان لنظرية تريز الربانمج ،  ضافة اإ و طريقة تطبيقهام من  TRIZاإ

س تخداهما لل س ئةل املفتوحة ، القدرة عىل حل املشتالت  اليت تس تثري طرف الباحثة خشصيا ابإ

ىل توفري بيئة نفس ية تتسم أ مناط تفكري جديدة وغري روتينية. ب ولمية بطريقة ع  ضافة اإ  ابلعفوية اإ

تقوم عىل الإحرتام و التقدير و احملبة و الثقة يف  ،والتلقائية وعدم التعقيد والتشدد يف املواقف

جاابهتم و أ س ئلهتم ،و منحهم جوا من احلرية داخل  القسم قدرات ال طفال ،و عدم السخرية من اإ

 مادام تعد رشطا رضوراي من رشوط الإبداع.

ضافة جلو املرح و اللعب اذلي ساد ال نشطة خاصة ملا كنت أ جشعهم عىل تقدمي حلول للمشتالت  اإ

ضافة جلو  تكون أ صيةل ،أ ظهروا حيهنا تفاعال كبريا و رغبة يف تقدمي أ كرب عدد ممكن من احللول ،اإ

 املنافسة اذلي اكن يسودمه.
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 : ادلراسة احلالية قد حققت ال هداف التالية تكونو منه 

عداد برانمج تعلميي تدرييب يف ضوء نظرية تريز . -  اإ

ختبار لقياس املفاهمي العلمية املكتس بة دلى تلميذ القسم التحضريي. - عداد اإ  اإ

 التعرف عىل الفرق يف مس توى التفكري الإبداعي دلى أ فراد اجملموعة التجريبية قبل تطبيق -

 .الربانمج و بعده

حصائيا يف متوسطات درجات أ فراد  - جيابية ما يدل عىل وجود فروق داةل اإ ىل نتاجئ اإ التوصل اإ

 اجملموعة التجريبية يف القياسني القبيل و البعدي لصاحل القياس البعدي.

 أ ثبتت ادلراسة احلايل فعالية الربانمج التدرييب اذلي سامه يف حتسني مس توى التفكري الإبداعي

تفاق نتاجئ ادلراسة احلالية مع الكثري من  دلى أ طفال القسم التحضريي ،و ادلليل عىل ذكل اإ

 ادلراسات السابقة اليت تناولت نفس املوضوع.

و أ خريا تبقى نتاجئ هذه ادلراسة جمرد حمطة تعرب عن ال طر املدرجة يف هذه ادلراسة ،و نقطة 

ىل املكتبة اجلامعية اجلزائرية.وصل هامة دلراسات و حبوث أ خرى و تراث علمي يض اف اإ  
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 مقرتحات ادلراسة : -8

س تكامل لنتاجئ ادلراسة ترى الباحثة رضورة تقدمي بعض املقرتحات  :الآتية و اإ

سرتاتيجيات نظرية تريز يف مناجه اخلاصة بأ طفال ما قبل املدرسة . - دراج اإ  اإ

 العلمية العملية اليت تمني فيه الرغبة يف التعمل .ابل نشطة التحضريي تمثني املناجه اخلاصة بطفل  -

تدريس حل املشتالت يف اكفة املواد ادلراس ية ل أ ن تبقى حكرا عىل مادة الرايضيات فق   -

 رايضية . لولاملس تقبلية للطفل ل حتتاج حل ة،مادام هناك مشتالت تواجه احليا

دخال بعض الوسائل التكنولوجية يف املناجه اخلاصة ب - أ طفال املدرسة ،و هذا ما لحظته يف اإ

نعدام اتم للوسائل التكنولوجية اليت تس تثري حقا ال طفال و حتبهبم يف التعمل.  ادلراسة امليدانية اإ

عقد دورات تدريبية ملعلمي أ طفال ما قبل املدرسة لتدريهبم عىل طريقة تدريس الإسرتاتيجيات  -

بداعية .  اليت حتفز حل املشتالت بطريقة اإ

س تكشافية علمية .  ت -  دعمي املناجه اخلاصة بأ طفال ال قسام التحضريية برحالت اإ

جراء دراسات مماثةل عىل وحدات تعلميية خمتلفة يف نطاق أ وسع و عىل عينات أ كرب . - اإ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 املــراجــــــــــع
 



158 

 

 

 : عــــــراجــــــــــامئة املـــــــــــق

 ابللغة العـــــــربية : -أ  

آن الكرمي . -  القرأ

آل عامر، حنان ، -  عامن ،ال ردن :، TRIZ نظرية احلل الإبداعي للمشتالت تريز   2009أ

 ديبونو للطباعة والنرش والتوزيع.

، 2برانمج تريز لتمنية التفكري الإبداعي، النظرة الشامةل،ط 2012أ بو جادو صاحل ،محمد عيل ، -

 عامن ،ال ردن : دار ديبونو للطباعة و النرش.

 عامن ،ال ردن:، 1تعلمي التفكري النظرية و التطبيق ،ط 2007أ بوجادو صاحل ،و نوفل محمد، -

 دار املسرية . 

، عامن 1تطبيقات معلية يف تمنية التفكري الإبداعي،ط 2004أ بو جادو صاحل ،محمد عيل ، -

 ،ال ردن : دار الرشوق و دار ايفا للنرش و التوزيع.

عمل النفس الرتبوي ، عامن ،ال ردن: دار املسرية للطباعة و  2003أ بو جادو صاحل، محمد عيل، -

 النرش.

شق،سوراي: دار الكتاب ، دم 1الشخصية الإبتاكرية املبدعة ،ط 2012أ بو احلجاج ،يوسف ، -

 العريب. 

، عامن، ال ردن : دار املسرية للنرش و 1التعمل املعريف، ط 2007أ بو رايش، حسني محمد ،  -

 الطباعة .

جحم أ ثر املعاجلات التجريبية و دلةل ادللةل الإحصائية، جامعة  2006أ بوعالم، رجاء محمود، -

 .150-5الكويت : اجملةل الرتبوية ، 
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بداع و العبقرية، القاهرة :دار الفكرالعريب للطباعة و النرش و التوزيع  2003ال لويس، عادل،  -  الإ

أ ثر برانمج قا م عىل بعض ال نشطة العلمية يف تمنية همارات التفكري  2009بدر خرض، جنوى ، -

 الإبداعي دلى طفل الروضة يف مدينة دمشق ،لكية الرتبية ،جامعة دمشق ،سوراي.

طفال 2001بغدادي، محمد رضا ،ال  -  ، القاهرة : دار الفكر العريب.1، ط ال نشطة الإبداعية لل 

 ، عامن ،ال ردن:2برامج تربية أ طفال ما قبل املدرسة ،ط 2008هبادر سعدية ،محمد عيل ، -

 دار املسرية . 

طبيق، مّعان، أ ساس يات عمل النفس الرتبوي: النظرية والت  2007الرتتوري محمد، و القضاه محمد ، -

 ال ردن: دار احلامد للنرش والتوزيع.

ثرائية يف تمنية الإبتاكرية دلى أ طفال  2005هتاين ، منيب، و محمد عامثن ، -  سرتاتيجية اإ فاعلية اإ

مبتكريني و عاديني يف مرحةل الرايض ،جمةل لكية الرتبية ،جامعة عني مشس ، العدد التاسع و 

 القاهرة.العرشون ، اجلزء الثالث، 

آخرون،  -  أ سس عمل النفس الرتبوي، مّعان، ال ردن : دار الفكر للنرش والتوزيع. 2001توق، و أ

املوهبة و الإبداع: طرائق التشخيص و أ دواته احملوس بة، عامن: دار  1992تيسري، صبحي ،  -

رشاق.  التنوير العلمي ،دار اإ

، عامن ،ال ردن : 1معايريه ،مكوانته ،طالإبداع : مفهومه،  2002 جروان ، فتحي عبد الرحامن، -

 دار الفكر للطباعة و النرش.

 15املؤرخ يف  04-08القانون التوجهييي للرتبية الوطنية رمق:اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  -

 27املوافق لـ 1429حمرم  19،الصادرة بتارخي  04العدد  ،2008جانفي  23املوافق لـ  1429حمرم 

 . 2008جانفي 
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تدريس الرايضيات للمكفوفني )دراسات و حبوث( الإسكندرية  1998حسن محمد، مدحية ، -

 ،مرص: دار عامل الكتب.

 احلل الإبتاكري للمشتالت املرصية ، موقع موهوبون ،  2011حاميق ،أ محد ، -

 http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=4240 الراب  :

،عامن ، ال ردن:  دار الراية              1التعمل القا م عىل املشلكة ،ط 2013محدي أ محد محمود حامد،  -          

 للنرش و التوزيع .  

ىل املادة التعلميية،ط 2000محزاوي ، احلسني ، - ،ال ردن: دار ،عامن  1البيولوجيا من العمل اإ

 النرش و التوزيع .

فاعلية وحدة يف الرتبية البيئية يف تمنية املفاهمي و الإجتاهات البيئية يف  2008داوود، عبد هللا ، -

مرحةل رايض ال طفال ابململكة العربية السعودية، رساةل دكتوراه غري منشورة،لكية الرتبية ،جامعة 

 الرايض للبنات.

 TRIZأ ثر بعض مبادئ احللول الإبتاكرية للمشتالت وفق نظرية تريز  2008الرافعي ، حيىي،  -

يف تمنية التفكري الإبتاكري دلى عينة من املوهوبيني ابلصف ال ول الثانوي ،مبنطقة عسري ،رساةل 

كة دكتوراه غري منشورة ،قسم عمل النفس ،قسم املناجه و طرق التدريس، جامعة أ م القرى ، اململ

 العربية السعودية . 

الاجتاهات الوادلية و عالقهتا ابلتفكري الابتاكري دلى الطفل السعودي  2002زقزوق ،تغريد ، -

يف مرحةل ما قبل املدرسة، رساةل ماجيس تري غري منشورة، لكية الاقتصاد املزنيل، جامعة املكل 

 عبد العزيز، جدة.

 

http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=4240
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، عامن، ال ردن: دار ديبونو للطباعة و 1مقدمة يف الإبداع،ط 2006الرسور ،انداي هائل ، -

 النرش. 

 موسوعة التعلمي و التدريب، همارات التفكري،  2010، مىن ،السعدي  -

   http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=593الراب  :

واقع اس تخدام برامج احملااكة و دورها يف تمنية همارات التفكري   2001سعودي، أ محد،  -

لثانية اثنوي تقين راييض ،مادة التكنولوجيا منوذجا ،دراسة ميدانية الابتاكري دلى تالميذ الس نة ا

 بثانوايت ولية املس يةل ،رساةل ماجيس تري غري منشورة ،جامعة احلاج خلرض ابتنة ، اجلزائر.

كيف نريب أ نفس نا وال بناء من أ جل تمنية الإبداع، القاهرة:  عامل  2005سلامين، س ناء محمد،  -

 الكتب. 

 املصور الابتاكري للتفكري تورانس اختبار وثبات صدق  1991محزة، محمد ،السلاميين -

 العربية اململكة يف الغربية املنطقة مدن ببعض الثانوية املرحةل وطالبات طالب عىل النسخة)ب(

 جامعة ، 05العدد  املنيا، جبامعة النفس وعمل الرتبية يف البحث جمةل .السعودية - 194،

 املنيا،مرص.

، القاهرة ،ادلار املرصية 1معجم املصطلحات الرتبوية  و النفس ية ،ط  2003،النجار، حشاته -

 اللبنانية.

س تخدام نظرية  2005الشطل ،عطا ، -  TRIZمنظومة التفكري الإبداعي حلل املشتالت ابإ

 ،موقع فكر لتكنولوجيا املواد التعلمية ،الراب  : 

www.ust.edu/open/library/other/8/8.doc 

 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=130
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=593
http://www.ust.edu/open/library/other/8/8.doc
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 ، موسوعة التعلمي و التدريبجمالت التعمل ، -تصنيف بلوم  2009صليحة ،،  الطالب  -

 http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=94 الراب :

أ ثر نوع اللعب عىل قدرات التفكري الإبتاكري عند أ طفال ما  1995طيبة ،وفاء ،محمود عبد هللا، -

س تري غري منشورة، لكية الرتبية ،جامعة املكل سعود ،الرايض ، اململكة قبل املدرسة ،رساةل ماجي 

 العربية السعودية .

فعالية برانمج تدرييب لتمنية بعض همارات العناية ابذلات دلى  2008عبد امحليد، ملياء بيويم ، -

 ال طفال املتوحدين، رساةل دكتوراه منشورة ،لكية الرتبية ،جامعة قناة السويس ، مرص. 

فاعلية برانمج مقرتح يف الرتبية البيئية يف ضوء نظرية تريز  2009عبد الشكور، لطيفة عبد هللا، -

TRIZ   يف تمنية التفكري الإبداعي لطفل ما قبل املدرسة يف رايض ال طفال مبحافظة جدة ،رساةل

 دكتوراه غري منشورة ،لكية الرتبية ،جامعة أ م  القرى ،اململكة العربية السعودية .

طفال ، ش بكة بوابة   2012عبدالهادي، محمد ، - تمنية التفكري الابتاكري والإبداعي دلى الل 

 العرب ،

 http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=543763 الراب  :

تبار ادلوائر من الصورة الشلكية )ب( لبطارية  تقنني اخ   2006عطا هللا، صالح ادلين فرح،  -

( س نة مبدارس القبس بولية 12 - 8تورانس للتفكري الإبداعي عىل ال طفال يف ال عامر من )

 .137 – 102،  14اخلرطوم، املركز القويم للمناجه والكتب ، جمةل دراسات تربوية العدد 

دراسة جتريبية ابس تخدام ادلراما الإبداعية الطفل املبدع، القاهرة:  1993عويس ،عفاف أ محد ، -

 .، مكتبة الزهراء

 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=57
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=94
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=543763
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آل محمد ،جالل عزيز ، -  معوقات التفكري الابداعي ، لكية الرتبية ال ساس ية، 2012فرمان أ

 الراب  :

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=257 

ادلليل التطبيقي ملهناج الرتبية التحضريية ، اجلزائر ،املديرية  2008مديرية التعلمي ال سايس ، -

 الفرعية للتعلمي املتخصص.

رية الفرعية للتعلمي مهناج الرتبية التحضريية ، اجلزائر ،املدي 2008مديرية التعلمي ال سايس ، -

 املتخصص.

حبوث و دراسات يف الطفل املبدع ،مكتبة ال جنلو مرصية  2000جمدي عبد الكرمي ،حبيب ، -

 ،القاهرة.

واقع الطفل العريب، القاهرة : التقرير الإحصايئ  2001اجمللس العريب للطفوةل و التمنية،  -

 الس نوي.

حوث و الاستشارات و اخلدمات التعلمية ،العدد مركز البصرية للب 2010جمةل دراسات نفس ية ، -

 ، القبة ،اجلزائر : دار اخلدلونية  للنرش و التوزيع. 02

فاعلية برانمج مقرتح لتمنية الإبداع دلى أ طفال حمافظة غزة ،رساةل  2009محمد أ هل، أ ماين ، -

 ماجيس تري غري منشورة ،لكية الرتبية ،اجلامعة الإسالمية ،غزة ،فلسطني.

فاعلية بعض ال نشطة العلمية يف منو قدرات التفكري  2000منيس، عبري ، محمود فهمي ، -

الإبتاكري دلى أ طفال الروضة ،رساةل ماجيس تري غري منشورة ،لكية الرتبية ببور سعيد ،جامعة 

 قناة السويس ،مرص.

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=25796
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 والتفكري لتحدثا همارات تمنية يف اللغوية ال لعاب فاعلية 2004 وفاء، وسالمة، محمد، موىس، -

  . 32 العدد واملعرفة، القراءة جمةل الابتدائية، القاهرة: املدرسة قبل ما طفل دلى الإبداعي

آخرون، - دراسة حاةل  –، التدريب ك داة التأ هيل و تمثني الكفاءات البرشية 2006نعمية و أ

 اجلامعة الهامشية ،عامن ،ال ردن. -التدريب يف املؤسسات
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 مقدمة 

بداعية دلى املتعمل ورضورة البحث عن أ ساليب تسهم يف  لقد تزايد خالل العقدين املاضيني الاهامتم بتمنية القدرات الإ

حتقق ذكل الهدف، ويعد أ سلوب حل املشتالت من أ برز تمنية تكل القدرات، ذلا تعددت املداخل وال ساليب اليت 

ميكن للمتعمل أ ن ينظم معلياته العقلية يف معاجلة املوقف املشلك، وخاصة املشتالت اليت مل  هاال ساليب اليت من خالل 

طبيقه يف يس بق هل املرور هبا، ل نه يشجع املتعمل عىل الاكتشاف ومواهجة املشتالت اخملتلفة يف احلياة، و أ نه ميكن ت 

ىل مشلكة، يكسب املتعمل ال سلوب العلمي يف التفكري، والقدرة عىل اختاذ القرارات املواقف احلياتية اكفة.  فالتعمل املستند اإ

يرى "أ ن املهم  Brunerوتشكيل وعي اكمل عنده ، و أ سلوب حل املشتالت يعد الهدف ال سايس يف التعلمي، فربونر 

ىل هذه النتيجة" أ ما جون ديوي فريىيف معلية التعمل ليس النتيجة ب   John Deweyل ال مه سلسة العمليات املؤدية اإ

نسان يتعمل من خالل حل املشلكة، وبرب  التفكري املنتج ابلطريقة العلمية املطبقة يف حل املشتالت الإنسانية  "أ ن الإ

ىل املشتالت الاجامتعية املع  ."قدة واملشتالت اجملردةاملمتدة من املشتالت البس يطة للحياة اليومية اإ

 

 الإطار النظري للربانمج التدرييب : -1

بداعي  للمشتالت املعروفة ابمس نظرية تريز )  ىل نظرية احلل الإ ( اختصارا ملا  TRIZيستند هذا الربانمج التدرييب اإ

عرفت به هذه النظرية يف اللغة الروس ية، وقد ودلت هذه النظرية عىل يد هرني التشلر من خالل ادلراسة املكثفة ملئات 

ىل أ ن هناك أ ربعني اسرتاتيجية لتمنية القدرة عىل حل املشتالت، أ طلق علهيا  الآلف من براءات الاخرتاع، حيث توصل اإ

ل أ هنا رسعان ما امس املبادئ الإبداعية، واب لرمغ من أ ن هذه النظرية قد نشأ ت أ صال يف اجملالت الهندس ية والتكنولوجية، اإ

( دوةل يف العامل، ويمت تدريسها 28انتقلت للتطبيق يف خمتلف جوانب النشاط الإنساين، وأ صبحت معروفة يف أ كرث من )

 ت :( جامعة ،ويه تتبع املهنجية التالية يف حل املشتال42يف أ كرث من )

 حتديد املشلك. -

 حتديد أ س باب املشلك. -

ن وجدت(. -  حتديد الآاثر السلبية املرتتبة عىل املشلكة ،)و الإجيابية اإ

 حتديد احلل املثايل للمشلكة.-

 تقومي احلل. -

،و  املضاداسرتاتيجية العمل المتهيدي و  اسرتاتيجية العمل المتهيدي القبيلو سوف تس تخدم الباحثة اسرتاتيجيتني هام : 

نطباقا  عىل الربانمج املقرتح يف  فامي ييل وصف خمترص للكيفية اليت تعمل هبا هاتني الإسرتاتيجيتني ،و ذكل ل هنام ال كرث اإ

 املفاهمي العلمية و ل هنام أ كرث مالمئة لقدرات تلميذ القسم التحضريي.

 

 الإسرتاتيجيات املعمتدة يف تنفيذ الربانمج : -2

 لعمل المتهيدي القبيل :اسرتاتيجية ا 2-1

جراء التغريات املطلوبة يف اليشء أ و النظام جزئيا أ و لكيا قبل ظهور احلاجة ذلكل فعليا،  تتضمن هذه الاسرتاتيجية اإ

جراءات بشلك مس بق، و ذكل لس تخداهما من أ كرث املواقف مالءمة لتجنب الهدر النامج عن عدم  وترتيب ال ش ياء أ و الإ

 املاكن املناسب.وجود ال ش ياء يف 
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سرتاتيجية العمل المتهيدي املضاد: 2-2  اإ

جيابية مفيدة  آاثر اإ تس تخدم اسرتاتيجية العمل المتهيدي املضاد يف حل املشتالت عندما يكون من الرضوري القيام بعمل هل أ

جراءات مضادة لضب  الآاثر الضارة.  ذا تبني أ ن نظاما أ و و أ خرى سلبية ضارة، حيث يصبح همام يف هذه احلاةل القيام ابإ واإ

جراءات املضادة لحتواء هذا التوتر.  شيئا يتضمن توترا أ و اختالل يف بعض جوانبه، فال بد من اختاذ الإ

 

 تعريف املفهوم العلمي : -3

ىل املعرفة العلمية واليت يعرب عهنا بلغة متخصصة تبىن عىل املصطلح   Le)املفهوم العلمي فهو الانتقال من املعرفة العامة اإ

Terme) فلك مصطلح حييل عىل مفهوم وتتحد املصطلحات لتشلك قضااي(Proposition) ( -  مبادئ –حقائق- 

 (2000أ و ما يسمى ببنية العمل. )محزاوي،  -نظرايت  -قوانني

 ( فتمتثل أ مهية املفاهمي فامي ييل:Brunerأ ما من وهجة نظر برونر )

 لميية وأ ساليب التفكري املرتبطة هبا.أ هنا تشلك ال ساس البنايئ للامدة التع   -1

 أ هنا تعكس يف العادة الثقافة أ و الإطار الثقايف اذلي نشأ  فيه الفرد. -2

س تدخال الصور والرموز املوجودة يف ثقافته واليت تبىن عىل املفاهمي السائدة اليت تشلك المنو  -3 أ ن الفرد يقوم بعملية اإ

 خصائص البناء املعريف هل. املعريف للفرد كام وكيفا مما ينعكس عىل 

يرتتب عىل لك ما تقدم أ ن حيقق دراسة املفاهمي الرئيس ية معيار وظيفية املعلومات فهيي تساعد التالميذ عىل فهم  -4

لهيا أ ي يتعلموهنا كام أ هنا تزيد من قدراهتم  وتفسري كثري من ال ش ياء اليت تثري انتباههم يف البيئة واليت ميكن أ ن يس تجيبوا اإ

س تخدام املعلومات يف موقف حل املشتالت.عىل   اإ

ن املفاهمي الرئيس ية توفر أ ساسا لختيار خربات ومواقف التعمل وتنظميها  -5 ويف جمال التخطي  للمناجه وبناء وحداهتا فاإ

 وابلتايل فهيي ختدم كخيوط أ ساس ية يف النس يج العام للمهنج.

فاهمي احلس ية ميكن أ ن ترتب  هذه احلقائق والظواهر يف مجموعات تسمح ابلرب  والتنظمي بني مجموعات احلقائق مفن امل -6

دراك العالقات بيهنا، وهبذا ل تصبح معارفنا جمرد جزئيات متناثرة بل تنظم يف مجموعات مرتابطة.   حبيث ميكن اإ

 

 تعلاميت حول تنفيذ الربانمج : -4

 اخلطة الزمنية لتنفيذ الربانمج : 4-1

 

 الـــــــــــوحــــدة ال ســبــــــــــــــــوع       

 املـــاء يف حياتنا ال ول

 الغذاء الثاين

 مراجعة الوحدتني الثالث
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 الوسائل املس تخدمة : 4-2

 .هجاز مكبيوتر-1

 .data showهجاز -2

لكرتونية.-3  قصص اإ

 جتارب علمية . -4

 أ نشطة كتابية.-5

 .أ نشطة فنية يدوية ابلعجينة -6

 

 عرض حملتوى الوحدتني : -5

 

 الوحدة ال وىل : املـــــــــــاء يف حياتنــــــا :-

 أ مه مفاهمي الوحدة:

 وجود املاء يف الطبيعة. -

 من أ جزاء الكون. 80%املاء يغطي  -

 رضورة املاء مجليع الاكئنات احلية. -

 مصادر املاء. -

 حالت املاء. -

 تلوث املاء. -

 للرشب.املياه الصاحلة  -

آداب اس تعامل -  .املاء أ

 

 الثالثة: معرفية, وجدانية, نفس حركية. Bloomوزعت تكل ال هداف حسب جمالت بلوم   الاهداف السلوكية للوحدة:

 

 أ ول: اجملال املعريف:

 يقارن بني مساحة اليابس و مساحة املاء ابس تخدام جمسم الكرة الارضية. -

 احلية.يذكر امهية املاء للاكئنات  -

 ميزي الاكئنات اليت تعيش يف البحر و اليت تعيش يف الارض. -

 يس تنتج حالت املاء من خالل التجربة. -

 يعدد بعض مصادر املاء. -

 يعدد حالت املاء ) سائل , جامد , خبار (. -

 يتحدث عن طريقة حتلية ماء البحر. -

 يتحدث عن مشالك املياه. -

بداعي -  ة حلل مشتالت املاء.يس تنتج بعض احللول الإ

 ء, تبخر املاء, ذوابن اجلليد...جيري جتارب علمية متعلقة ابملاء ) ال ش ياء اليت تطوف, و الاش ياء اليت تغوص, جتمد املا -
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 اثنيا: اجملال الوجداين:

 يتوقع من الطفل يف هناية الربانمج أ ن يكون قادرا عىل أ ن:

 يدرك أ مهية املاء يف حياتنا. -

 شالك املرتتبة عىل تبذير املاء.يستشعر امل  -

 يستشعر املشالك املرتتبة عىل تلوث املاء. -

س تعامهل. -  حيافظ عىل املاء عند اإ

 

 اثلثا: اجملال احلس احلريك :

 يتوقع من الطفل يف هناية الربانمج أ ن يكون قادرا عىل أ ن:

 يتدرب ليحافظ عىل املاء من الضياع. -

 التلوث.يتدرب ليحافظ عىل املاء من  -

 ميزي بني املاء امللوث و املاء النقي من حيث الشلك. -

 ميزي بني املواد اليت تطفو فوق املاء و اليت تغوص فيه. -

ىل ثالث حالت. -  يتدرب عىل حتويل املاء اإ

 

 الوحدة الثانية : الغـــــــــــذاء

 

 أ مه مفاهمي الوحدة:

 تعاىل.أ نواع ال طعمة يه هبة من هللا س بحانه و  -

 تصنيف ال غذية. -

 تنوع ال طعمة من حيث اللون و الشلك و اللمس و الراحئة و املذاق. -

آداب تناول الطعام . -  أ

 حاجة الإنسان و احليوان للغذاء. -

 أ مهية التوازن الغذايئ. -

 جتميع ال طعمة و تصنيفها. -

 املراحل اليت مير هبا حتضري الطعام. -

 التغذية. ال مراض الناجتة عن سوء -

 

 الثالثة : معرفية ، وجدانية ، نفس حركية. Bloomوزعت حسب جمالت بلوم   ال هداف السلوكية للوحدة :

 

 أ ول: اجملال املعريف :

 يذكر أ نواع ال غذية. -

نسان و احليوان. -  يذكر أ مهية الغذاء لالإ

 املذاق.ميزي بني أ نواع ال طعمة من حيث اللون و الشلك و اللمس و الراحئة و  -
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 يتحدث عن مشالك الغذاء. -

 يس تنتج أ مهية الغذاء املتوازن. -

بداعية حلل مشتالت الغذاء. -  يس تنتج بعض احللول الإ

 يذكر مصادر ال غذية. -

 يذكر طرق طبخ بعض أ نواع الغذاء. -

جراء بعض التجارب العلمية كغرس بعض البقوليات )حبات عدس ،حبات الفول ...( -  اإ

 

 اجملال الوجداين :اثنيا: 

 يتوقع من التلميذ يف هناية الربانمج أ ن يكون قادرا عىل أ ن :

 يدرك أ مهية التنوع الغذايئ للصحة و سالمة اجلسم. -

 يستشعر ابملشالك املرتتبة عن سوء التغذية. -

 نات، فيتامينات..(يدرك أ ن هللا خلق التنوع يف ال طعمة ليس تفيد اجلسم من احتياجاته كـ )ادلمس ،سكرايت ،بروتي  -

 يستشعر بأ مهية ال طعمة همام اكن نوعها . -

حرتام أ حصاب املهن املتخصصة يف الزراعة و الصناعات الغذائية و الطباخني. - جتاهات و قمي كتقدير و اإ  تكوين اإ

 

 اثلثا : جمال احلس احلريك :

 يتوقع من التلميذ يف هناية الربانمج أ ن يكون قادرا عىل أ ن :

 بني أ نواع ال طعمة.ميزي  -

 يتدرب عىل كيفية احلصول عىل بعض ال غذية من خالل جتربة الغرس. -

 ميزي بني الطعام الصحي و الغري حصي. -

عداد بعض ال طعمة. -  يتدرب عىل طرق اإ

 أ ن يصنع ابلعجينة بعض اخلرض و الفواكه. -

 القيام بعملية التطابق يف مذاق ال طعمة و جتميع لك صنف عىل حدى. -

 يتدرب عىل رضورة حفظ املواد الغذائية محلايهتا من التعفن. -

 التحيل بعادات سلوكية محيدة حسب القمي الإسالمية لكيفية تناول الطعام و الرشاب.-
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 ارمس دائرة حول الفاكهة اخملتلفة:
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رب  بني شلك الطعام من ادلاخل مع شلكه من اخلارج:  اإ
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 03امللحق رمق 
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ختبار املــــــــــــاء املتبين ويه :  * املفردات اليت مت تعديلها يف اإ

 ال وساخاستبدلت بــ    القاذورات  -1

 يءـــــــــالقاستبدلت بــ  انــــالغثي  -2

 امحلـــىاستبدلت بــ   املرض -3

 يةــــ احلنف استبدلت بــ  ورــالصنب  -4

 الجةــــالثاستبدلت بــ  ريزرـــالف  -5

 ياع ــــ الض استبدلت بــ  درـــــاله  -6
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رب  لك حيوان بغذائه املناسب : -1  اإ
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 ضع اخلرض اجلافة داخل حزي أ خرض ، و الفواكه اجلافة داخل حزي أ محر : -2
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شارة              ملا هل عالقة ابلسنبةل   -3  :ضع اإ
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شارة  -4 غذية املسببة لتسوس ال س نان ومرض السكري و السمنة الزائدة : xضع اإ  لل 
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 صل احلساء مبكوانته ال ساس ية : -5
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:ارب  بني شلك الطعام من ادلاخل مع شلكه من اخلارج  - 6 
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 )أ نواع الغذاء( : ارمس دائرة حول الطعام و الرشاب -7
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ىل طبيب ال س نان ، كيف  -8 يف يوم من ال ايم مرض سلمي من أ س نانه و بدأ ت توجعه كثريا  وخاف من اذلهاب اإ

ىل طبيب ال س نان ..؟؟؟حيافظ سلمي عىل   أ س نانه ليك ليذهب اإ

 كبف ميكن حل مشلكة سلمي ؟

 

 

 

ىل حديقة احليواانت  -يأ لك احللوايت                        ج -ب يغسل أ س نانه بعد ال لك  -أ    يذهب اإ
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 04امللحق رمق 

 

 قامئـــــــــة احملكــــــــمني

 

 الرقـــــم الإســـم و اللــقـــــب ادلرجة العلميـــة التخصـــص اجلامعــــة

 –جامعة سعد دحلب 

 البليدة

 01 لوريس عبد القادر  أ س تاذ التعلمي العايل علوم الرتبية

وهران -جامعة السانية  عمل النفس  

 العيادي

 02 ميك محمد أ س تاذ التعلمي العايل

 –جامعة أ يب بكر بلقايد 

 تلمسان

 03 عطار سعيدة  أ س تاذة حمارضة أ   قياس تربوي

وهران -جامعة السانية  عمل النفس  

 العيادي

 04 حمرزي مليكة أ س تاذة حمارضة أ  

 -جامعة قاصدي مرابح 

 ورقةل

عمل النفس 

 العيادي

 05 أ يب مولود عبد الفتاح  أ س تاذ حمارض أ  

 -جامعة حسيبة بن بوعيل 

 الشلف

حمارضة أ  أ س تاذة  علوم الرتبية  06 رحال سامية  

املركز اجلامعي لعني 

 متوشنت

 07 مقداد أ مرية   أ س تاذة حمارضة ب علوم الرتبية 
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 ...........................................................................................وان :ـــــالعن
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 تفاصيل اإجرائية لتطبيق اختبار تورانس )الصورة " ب " ( مع دليل التطبيق والتصحيح كتيب اختبارات ال شاكل

 ) اس تخدم ساعة توقيت (      

 بورقة ال س ئةل ثالث أ نشطة. 

 

 صفحة فارغة ، أ دانه عنوان ، يزود الطالب صورة عىل شلك لكى لصق ابحلجم واللون ال زرق كام هو مرفق النشاط ال ول :

 . ) ب (ابلصورة  

 املطلوب من الفاحص : قراءة التعلاميت املرفقة يف النشاط 

 ال ول ، مع توضيح كيفية نزع الالصق واللصق .

 الوقت احملدد : عرش دقائق .

 

 طريقة التصحيح :

 التأ كد من العنوان لتحديد درجة ال صاةل . (1

 ملحوظات العنوان: 

 ) ب (الصورة  العنوان همم ملتابعة التصحيح للنشاط ال ول .

 

 تفاصيل ادلرجة

0 

 
 للعناوين اجملردة. مثل: لكب ، قبعة ، رجل ...

1 
للعنوان الوصفي. مثل: رجل بأ ذن كبرية ، لكب خطري ، 

 قبعة جندي ...

2 
الوصفي اخليايل. مثل: اللكب املسمى مكل ، للعنوان 

 الرجل ذو ال نف اذلهيب ...

3 
للعنوان التجريدي. مثل: العنوان اذلي حييك قصة غريبة ، 

 الرجل اذلي يركب السفينة الفضائية الهاجئة ...

 

 ( عند عدم كتابة العنوان ل يصحح النشاط ال ول ويس متر التصحيح للنشاطني التاليني .2

 درجة التفاصيل حتسب عىل لك خ  أ و نقطة يضاف للشلك مع جتاوز املكرر أ و املشابه للخ  أ و النقطة ذات املدلول نفسه .( 3

 ( جيب أ ن يكون الشلك ) ب ( من مصمي الرمس أ و الشلك اذلي حييك القصة حبيث نزعه يؤثر عىل الرمس .4

 الطالب يلغي التصحيح . ( العنوان اخملتلف متاما  مع الرمس أ و الشلك اذلي يكونه5

 ( جتمع درجة العنوان مع التفاصيل يف الرصد بورقة التصحيح .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متامه خبطوط حيث يكون شلك ميزيه ومل يفكر فهيا غريه .النشاط الثاين:   عرشة أ شاكل انقصة عىل الطالب اإ

 الوقت احملدد لتكوين ال شاكل العرشة : عرشة دقائق .

 املطلوب من الفاحص : قراءة التعلاميت املرفقة يف النشاط الثاين .

 طريقة التصحيح :

 م ملتابعة التصحيح حيث ل يصحح شلك بغري عنوان .( العنوان هم1

 ( ليس للعنوان درجة لكن لرتباط العنوان مع الشلك أ مهية يف متابعة التصحيح .2

 ( ترصد درجة املرونة + ال صاةل حسب حتديد كتيب ال شاكل.3

ن اكنت )صفر( فال 4 جيايب. أ ما اإ ن اكنت درجة ال صاةل اإ  حتسب التفاصيل .( مث ترصد درجة التفاصيل اإ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 5×5دائرة مصفوفة  25. الثانية: هبا  3×3دوائر مصفوفة  9صفحتني متقابلني ال وىل: هبا  دائرة عىل 34) ادلوائر ( عددها  النشاط الثالث:

 الوقت احملدد: عرشة دقائق .

 املطلوب من الفاحص : قراءة التعلاميت املرفقة يف النشاط الثالث .

 طريقة التصحيح :

 ( العنوان همم ملتابعة التصحيح حيث ل يصحح شلك بغري عنوان .1

 س للعنوان درجة لكن لرتباط العنوان مع الشلك أ مهية يف متابعة التصحيح .( لي2

 ( جيب أ ن تكون ادلائرة أ و ادلوائر املس تخدمة يف تكوين شلك ما من مصمي الشلك حبيث حذفه يؤثر عىل الشلك .3

ل املكررة ما دام بعنوان مس تقل ( ترصد درجة املرونة + ال صاةل حسب حتديد كتيب ال شاكل عىل لك شلك حسب عنوانه حىت ال شاك4

. 

ن اكنت )صفر( فال حتسب التفاصيل .5 جيايب. أ ما اإ ن اكنت درجة ال صاةل اإ  ( مث ترصد درجة التفاصيل اإ

 ( يف هذا النشاط درجات تشجيعية حتسب عىل جتميع أ كرب عدد لدلوائر يف الشلك الواحد .6

 عىل النحو لتايل:

 

 ادلرجة التشجيعية ادلوائر اجملمعة

 درجات 5 5ــــ   3من 

 درجات 10 10ــــ   6من 

 درجات 15 15ــــ   11من 

 درجات 20 ــــ  فأ كرث 16من 

مجع مجيع ادلوائر يف شلك 

 واحد
 درجة25

 

 ( جتمع ادلرجة التشجيعية يف كشف ورقة التصحيح مع ال صاةل للنشاط الثالث .7

ن مل يوجد فيوضع هل درجة  ن مل يوجد يبحث يف مرتادفاته أ و أ صهل أ و مكوانته أ و معومه ... واإ * ملحوظة: العنوان يبحث عنه يف ادلليل واإ

 وهذا يرفع للجنة العليا لتحديد درجة لها وهكذا اإن تكرر. x1بطريقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تعبئة منوذج ورقة التصحيح :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل
س

سل
لت ا

 

 3النشاط الثالث 2النشاط الثاين 1النشاط ال ول

 تفاصيل أ صاةل مرونة تفاصيل أ صاةل مرونة تفاصيل أ صاةل

1.          

2.         

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.      

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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 ص ادلرجـــــــاتــــــملخ

 

 تفاصيل أ صاةل مرونة طالقة 

     1نشاط

     2نشاط

     3نشاط

     اجملموع

     ادلرجة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كيفية تعبئة هذا امللخص أ عاله .

 الطالقة:* درجة 

 يه مجموع  املربعات املشار ابللون ال محر حتت خانة املرونة وحتسب اخلاانت الإجيابية حىت ادلرجات املكررة .

 * درجة املرونة:

لغاء ادلرجة املكررة .  يه مجموع  املربعات املشار ابللون ال محر حتت خانة املرونة وحتسب اخلاانت الإجيابية مع اإ

 * درجة ال صاةل:

 ادلرجات عادي يف اخلاانت اخلرضاء.مجع 

 ويضاف علهيا ادلرجة التشجيعية اليت حصل علهيا .

 * درجة التفاصيل:

 مجع ادلرجات عادي يف اخلاانت الزرقاء.

 * مث جتمع قوا م ال نشطة يف اجملموع.

 * احتساب ادلرجة بعد امجلع:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

عداد  /055519117لعامصة املقدسة .ج / : عبدالوهاب بنقايل.مركز رعاية املوهوبني اب اإ

 wahabo87@gawab.com: لكرتوين الإ ربيد ال
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ختبار املــــــــــــاء املتبين ويه :  * املفردات اليت مت تعديلها يف اإ

 ال وساخاستبدلت بــ    القاذورات  -1

 يءـــــــــالقاستبدلت بــ  انــــالغثي  -2

 امحلـــىاستبدلت بــ   املرض -3

 يةــــ احلنف استبدلت بــ  ورــالصنب  -4

 الجةــــالثاستبدلت بــ  ريزرـــالف  -5

 ياع ــــ الض استبدلت بــ  درـــــاله  -6
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رب  لك حيوان بغذائه املناسب : -1  اإ
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 ضع اخلرض اجلافة داخل حزي أ خرض ، و الفواكه اجلافة داخل حزي أ محر : -2
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شارة              ملا هل عالقة ابلسنبةل   -3  :ضع اإ
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شارة  -4 غذية املسببة لتسوس ال س نان ومرض السكري و السمنة الزائدة : xضع اإ  لل 
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 صل احلساء مبكوانته ال ساس ية : -5
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:ارب  بني شلك الطعام من ادلاخل مع شلكه من اخلارج  - 6 
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 )أ نواع الغذاء( : ارمس دائرة حول الطعام و الرشاب -7
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ىل طبيب ال س نان ، كيف  -8 يف يوم من ال ايم مرض سلمي من أ س نانه و بدأ ت توجعه كثريا  وخاف من اذلهاب اإ

ىل طبيب ال س نان ..؟؟؟حيافظ سلمي عىل   أ س نانه ليك ليذهب اإ

 كبف ميكن حل مشلكة سلمي ؟

 

 

 

ىل حديقة احليواانت  -يأ لك احللوايت                        ج -ب يغسل أ س نانه بعد ال لك  -أ    يذهب اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ 
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 04امللحق رمق 

 

 قامئـــــــــة احملكــــــــمني

 

 الرقـــــم الإســـم و اللــقـــــب ادلرجة العلميـــة التخصـــص اجلامعــــة

 –جامعة سعد دحلب 

 البليدة

 01 لوريس عبد القادر  أ س تاذ التعلمي العايل علوم الرتبية

وهران -جامعة السانية  عمل النفس  

 العيادي

 02 ميك محمد أ س تاذ التعلمي العايل

 –جامعة أ يب بكر بلقايد 

 تلمسان

 03 عطار سعيدة  أ س تاذة حمارضة أ   قياس تربوي

وهران -جامعة السانية  عمل النفس  

 العيادي

 04 حمرزي مليكة أ س تاذة حمارضة أ  

 -جامعة قاصدي مرابح 

 ورقةل

عمل النفس 

 العيادي

 05 أ يب مولود عبد الفتاح  أ س تاذ حمارض أ  

 -جامعة حسيبة بن بوعيل 

 الشلف

حمارضة أ  أ س تاذة  علوم الرتبية  06 رحال سامية  

املركز اجلامعي لعني 

 متوشنت

 07 مقداد أ مرية   أ س تاذة حمارضة ب علوم الرتبية 
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 05امللحق رمق 
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 ...........................................................................................وان :ـــــالعن
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 تفاصيل اإجرائية لتطبيق اختبار تورانس )الصورة " ب " ( مع دليل التطبيق والتصحيح كتيب اختبارات ال شاكل

 ) اس تخدم ساعة توقيت (      

 بورقة ال س ئةل ثالث أ نشطة. 

 

 صفحة فارغة ، أ دانه عنوان ، يزود الطالب صورة عىل شلك لكى لصق ابحلجم واللون ال زرق كام هو مرفق النشاط ال ول :

 . ) ب (ابلصورة  

 املطلوب من الفاحص : قراءة التعلاميت املرفقة يف النشاط 

 ال ول ، مع توضيح كيفية نزع الالصق واللصق .

 الوقت احملدد : عرش دقائق .

 

 طريقة التصحيح :

 التأ كد من العنوان لتحديد درجة ال صاةل . (1

 ملحوظات العنوان: 

 ) ب (الصورة  العنوان همم ملتابعة التصحيح للنشاط ال ول .

 

 تفاصيل ادلرجة

0 

 
 للعناوين اجملردة. مثل: لكب ، قبعة ، رجل ...

1 
للعنوان الوصفي. مثل: رجل بأ ذن كبرية ، لكب خطري ، 

 قبعة جندي ...

2 
الوصفي اخليايل. مثل: اللكب املسمى مكل ، للعنوان 

 الرجل ذو ال نف اذلهيب ...

3 
للعنوان التجريدي. مثل: العنوان اذلي حييك قصة غريبة ، 

 الرجل اذلي يركب السفينة الفضائية الهاجئة ...

 

 ( عند عدم كتابة العنوان ل يصحح النشاط ال ول ويس متر التصحيح للنشاطني التاليني .2

 درجة التفاصيل حتسب عىل لك خ  أ و نقطة يضاف للشلك مع جتاوز املكرر أ و املشابه للخ  أ و النقطة ذات املدلول نفسه .( 3

 ( جيب أ ن يكون الشلك ) ب ( من مصمي الرمس أ و الشلك اذلي حييك القصة حبيث نزعه يؤثر عىل الرمس .4

 الطالب يلغي التصحيح . ( العنوان اخملتلف متاما  مع الرمس أ و الشلك اذلي يكونه5

 ( جتمع درجة العنوان مع التفاصيل يف الرصد بورقة التصحيح .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متامه خبطوط حيث يكون شلك ميزيه ومل يفكر فهيا غريه .النشاط الثاين:   عرشة أ شاكل انقصة عىل الطالب اإ

 الوقت احملدد لتكوين ال شاكل العرشة : عرشة دقائق .

 املطلوب من الفاحص : قراءة التعلاميت املرفقة يف النشاط الثاين .

 طريقة التصحيح :

 م ملتابعة التصحيح حيث ل يصحح شلك بغري عنوان .( العنوان هم1

 ( ليس للعنوان درجة لكن لرتباط العنوان مع الشلك أ مهية يف متابعة التصحيح .2

 ( ترصد درجة املرونة + ال صاةل حسب حتديد كتيب ال شاكل.3

ن اكنت )صفر( فال 4 جيايب. أ ما اإ ن اكنت درجة ال صاةل اإ  حتسب التفاصيل .( مث ترصد درجة التفاصيل اإ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 5×5دائرة مصفوفة  25. الثانية: هبا  3×3دوائر مصفوفة  9صفحتني متقابلني ال وىل: هبا  دائرة عىل 34) ادلوائر ( عددها  النشاط الثالث:

 الوقت احملدد: عرشة دقائق .

 املطلوب من الفاحص : قراءة التعلاميت املرفقة يف النشاط الثالث .

 طريقة التصحيح :

 ( العنوان همم ملتابعة التصحيح حيث ل يصحح شلك بغري عنوان .1

 س للعنوان درجة لكن لرتباط العنوان مع الشلك أ مهية يف متابعة التصحيح .( لي2

 ( جيب أ ن تكون ادلائرة أ و ادلوائر املس تخدمة يف تكوين شلك ما من مصمي الشلك حبيث حذفه يؤثر عىل الشلك .3

ل املكررة ما دام بعنوان مس تقل ( ترصد درجة املرونة + ال صاةل حسب حتديد كتيب ال شاكل عىل لك شلك حسب عنوانه حىت ال شاك4

. 

ن اكنت )صفر( فال حتسب التفاصيل .5 جيايب. أ ما اإ ن اكنت درجة ال صاةل اإ  ( مث ترصد درجة التفاصيل اإ

 ( يف هذا النشاط درجات تشجيعية حتسب عىل جتميع أ كرب عدد لدلوائر يف الشلك الواحد .6

 عىل النحو لتايل:

 

 ادلرجة التشجيعية ادلوائر اجملمعة

 درجات 5 5ــــ   3من 

 درجات 10 10ــــ   6من 

 درجات 15 15ــــ   11من 

 درجات 20 ــــ  فأ كرث 16من 

مجع مجيع ادلوائر يف شلك 

 واحد
 درجة25

 

 ( جتمع ادلرجة التشجيعية يف كشف ورقة التصحيح مع ال صاةل للنشاط الثالث .7

ن مل يوجد فيوضع هل درجة  ن مل يوجد يبحث يف مرتادفاته أ و أ صهل أ و مكوانته أ و معومه ... واإ * ملحوظة: العنوان يبحث عنه يف ادلليل واإ

 وهذا يرفع للجنة العليا لتحديد درجة لها وهكذا اإن تكرر. x1بطريقة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تعبئة منوذج ورقة التصحيح :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل
س

سل
لت ا

 

 3النشاط الثالث 2النشاط الثاين 1النشاط ال ول

 تفاصيل أ صاةل مرونة تفاصيل أ صاةل مرونة تفاصيل أ صاةل

31.          

32.         

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.      

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     
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 ص ادلرجـــــــاتــــــملخ

 

 تفاصيل أ صاةل مرونة طالقة 

     1نشاط

     2نشاط

     3نشاط

     اجملموع

     ادلرجة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كيفية تعبئة هذا امللخص أ عاله .

 الطالقة:* درجة 

 يه مجموع  املربعات املشار ابللون ال محر حتت خانة املرونة وحتسب اخلاانت الإجيابية حىت ادلرجات املكررة .

 * درجة املرونة:

لغاء ادلرجة املكررة .  يه مجموع  املربعات املشار ابللون ال محر حتت خانة املرونة وحتسب اخلاانت الإجيابية مع اإ

 * درجة ال صاةل:

 ادلرجات عادي يف اخلاانت اخلرضاء.مجع 

 ويضاف علهيا ادلرجة التشجيعية اليت حصل علهيا .

 * درجة التفاصيل:

 مجع ادلرجات عادي يف اخلاانت الزرقاء.

 * مث جتمع قوا م ال نشطة يف اجملموع.

 * احتساب ادلرجة بعد امجلع:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

عداد  /055519117لعامصة املقدسة .ج / : عبدالوهاب بنقايل.مركز رعاية املوهوبني اب اإ

 wahabo87@gawab.com: لكرتوين الإ ربيد ال
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 06امللحق رمق 
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ختبار املفاهمي العلمية للمجموعة  -1    التجريبية يف القياسني )القبيل و البعدي( :درجات اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الافراد اجلنس الإختبار القبيل الإختبار البعدي

 01 ذكر 25 27

 02 ذكر 22 24

 03 ذكر 23 25

 04 ذكر 24 25

 05 ذكر 23 26

 06 أ نىث 21 23

 07 أ نىث 22 22

 08 أ نىث 22 27

 09 أ نىث 21 22

 10 أ نىث 20 24

 11 أ نىث 24 26

 12 أ نىث 24 25

 اجملمــــــــــوع 271 296
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  درجـــــــات افــــــــــراد المجمــــــوعــة التجــــــــريبيـــــة

 الدرجة الكلية
 للتفكير اإلبداعي 

 لكل فرد

اإلختـــبار القبــــــــــلي    ) المجموعــة 
 التـجـــريبيـــة( 

 
 األفــــــراد

 األصالة المرونة الطالقة التفاصيل

32 01 00 27 04 01 

57 02 10 25 20 02 

15 00 02 13 00 03 

26 02 01 16 07 04 

47 05 10 12 20 05 

66 06 16 16 28 06 

59 01 12 38 08 07 

38 02 07 14 15 08 

65 05 14 16 30 09 

44 03 05 23 13 10 

35 03 06 16 10 11 

50 02 17 28 03 12 

534 32 100 244 158  

 

 الدرجة الكلية
 للتفكير اإلبداعي

 لكل فرد

  اإلختـــبار البعـــــدي     ) المجموعــة التـجـــريبيـــة( 
 األصالة المرونة الطالقة التفاصيل األفــــــراد

71 03 14 40 14 01 

94 08 27 34 25 02 

45 04 07 22 12 03 

62 06 15 20 21 04 

69 11 16 16 26 05 

93 13 21 21 38 06 

75 02 23 38 12 07 

54 05 12 16 21 08 

100 06 23 28 43 09 

68 07 12 27 22 10 

70 06 23 26 15 11 

60 03 20 34 03 12 

861 74 213 322 252  



257 

 

 درجـــــــات افــــــــــراد المجمــــــوعــة الضابــــطـــة  

 الدرجة الكلية
اإلبداعيللتفكير   

 لكل فرد

  اإلختـــبار القبــــــــــلي    ) المجموعــة الضابطة ( 
 األصالة المرونة الطالقة التفاصيل األفــــــراد

07 01 00 05 01 01 

64 07 13 19 25 02 

28 00 12 16 00 03 

49 04 05 24 11 04 

32 05 04 13 10 05 

38 04 06 13 15 06 

45 02 04 23 16 07 

30 02 06 11 11 08 

30 02 05 10 13 09 

41 00 02 34 05 10 

60 03 07 36 14 11 

03 01 00 00 02 12 

 

 الدرجة الكلية
 للتفكير اإلبداعي

 لكل فرد

  اإلختـــبار البعـــــــــدي   ) المجموعــة الضــــابـــطة ( 
 األصالة المرونة الطالقة التفاصيل األفــــــراد

20 00 05 13 02 01 

61 06 16 16 23 02 

08 01 00 02 05 03 

35 06 07 15 07 04 

41 01 11 28 01 05 

63 03 20 21 19 06 

63 01 04 11 10 07 

56 04 11 16 25 08 

71 02 26 30 13 09 

45 01 07 25 12 10 

70 04 23 20 23 11 

46 05 06 06 29 12 
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 (4الشلك )

 

 

(5الشلك )  

 

 

 

39% 

61% 

 األصالة

 الإختبار القبيل 

 الإختبار البعدي 

43% 
57% 

 المرونة 

 الإختبار القبيل 

 الإختبار البعدي 



260 

 

(6الشلك )  

 

 

(7الشلك )  

 

 

 

32% 

68% 

 الطالقة 

 الإختبار القبيل 

 الإختبار البعدي 

30% 

70% 

 التفاصيل

 الإختبار القبيل 

 الإختبار البعدي 
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(8)الشلك   
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 ملخص البحث 
ىل التعرف عىل فاعلية برانمج تدرييب يف ضوء نظرية تريز  لتمنية التفكري الإبداعي عند طفل القسم التحضريي ،حبيث  TRIZهدفت ادلراسة احلالية اإ

بتدائية حافظ التنيس مبدينة تلمسان ، تأ لفت عينة ادلراسة من ) ( تلميذا و تلميذة موزعني 24أ جريت ادلراسة عىل عينة من تالميذ القسم التحضريي ابإ

ىل مجموعتني ابلتساوي  بطريقة عشوائية .و  اإ

س تخدامأ عطت ادلراسة احلالية  سرتاتيجيتني من نظرية  تصورا جديدا يف طريقة تدريس مناجه ال قسام التحضريية من خالل اإ ىل تمنية قدرة  TRIZاإ هتدف اإ

 الطفل عىل حل مشتالته احلالية و املس تقبلية بطريقة غري مأ لوفة.

 

 اللكامت املفتاحية 

 ، طفل التحضريي.،حل املشتالت ،التفكري الإبداعي TRIZبرانمج تدرييب ،نظرية تريز 

 

 

 

Résumé 
La présente étude visait à identifier l'efficacité d'un programme de formation, à la lumière de la théorie de 
TRIZ, pour le développement de la pensée créatrice, chez un enfant du préscolaire, l’étude a été menée sur un 
échantillon d'enfants du préscolaire de l’école primaire Hafedh Altensi de la ville de Tlemcen, l'échantillon 
d'étude comprenait 24 élèves distribués en deux groupes, de manière aussi aléatoire. 
L'étude actuelle a donné une nouvelle vision sur la façon d'enseigner le programme du préscolaire, par 
l'utilisation de deux stratégies de la théorie TRIZ, qui vise à développer la capacité de l'enfant à résoudre les 
problèmes actuels et futurs d'une manière inhabituelle. 
 
Les Mots clés 
Le programme de formation, la théorie TRIZ, la résolution de problèmes, la pensée créative, enfant 
préparatoire 
 

 

 

Abstract 

This study aimed to identify the effectiveness of a training program in the light of the theory of TRIZ , for the 
development of creative thinking in a preschool child, the study was conducted on a sample of children from 
preschool to primary school Hafedh Altensi of the city of Tlemcen, the study sample consisted of 24 students 
distributed into two groups, also randomly. 
The current study has given a new vision of how to teach preschool program, the use of two strategies TRIZ 
theory, which aims at developing the child's ability to solve current and future problems an unusual way. 
 
Key words 
Training program, TRIZ theory, problem solving , creative thinking, préparatory child. 

 


