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 املهخص
عميم التعاوني هدفت الدراسة لمتعرف  عمى فاعمية استخدام برنامج لأللعاب الرياضية مبني عمى حل المشكالت في كل من الت

المصغر ولألزواج لتنمية التفكير اإلبداعي وفي تطوير بعض المهارات األساسية )الجري، الرمي، القفز(  عند أطفال القسم 
(  بين 0.05α ≥ التحضيري، وقد طرحنا الفرض التالي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة           )

عند المجموعات الثالثة ) التجريبية األولي ، والتجريبية الثانية، والضابطة( عند الذكور واإلناث االختبارين القبمي والبعدي 
في مستوي التفكير اإلبداعي، وفي بعض المهارات األساسية المدروسة تعزي إلى االستراتيجيات المستخدمة ، لصالح 

عميم التعاوني لألزواج.   ولهذا الغرض قمنا باالعتماد القياس البعدي، والتعميم التعاوني لممجموعات المصغر أحسن من الت
مسكن، تم اختيارهم بطريقة  033طفل من أقسام التحضيرية بمدرسة حي  88عمى المنهج التجريبي عمى عينة قوامها 

ني عمدية ، قسموا عمى ثالثة مجموعات ، مجموعة تعتمد عمى التعميم التعاوني المصغر ، ومجموعة عمى التعميم التعاو 
 لألزواج، ومجموعة ضابطة. من الذكور واإلناث. 

حصص في  8بعد إجراء االختبار القبمي تم  تطبيق التجربة عمى العينات المختمفة وهذا باالعتماد عمى برنامج مكون من 
 48أسابيع كعمل فعمي. أي بمجموع  6دقيقة لمحصة الواحدة ودام هذا العمل مدة شهر ونصف أي  84األسبوع بواقع  

دقيقة بعد إجراء االختبار البعدي عمى المجموعات وجمع النتائج قمنا بتحميمها إحصائيا  0383حصة  أي بمجموع 
باستخدام المعادالت المناسبة  توصمنا إلى استنتجنا أن استخدام مختمف أنواع التعميم التعاوني أثر بشكل إيجابي في تنمية 

ث. واستخدام مختمف أنواع التعميم التعاوني أثر بشكل إيجابي في تنمية المهارات مهارة التفكير اإلبداعي عند الذكور واإلنا
األساسية)الجري، القفز ، الرمي(. وعميه أوصينا استخدام التعميم التعاوني لممجموعات المصغرة يساعد عمى تنمية التفكير 

المصغرة يساعد عمى تنمية المهارات األساسية  اإلبداعي عند طفل القسم التحضيري. واستخدام  التعميم التعاوني لممجموعات
 ) الجري، القفز، الرمي(

 التفكير اإلبداعي -التعميم التعاوني  -الكممات المفتاحية: برنامج األلعاب
Effective use of the Games program is based on solving problems in mini 

cooperative education for pairs for the development of creative thinking and 

develop some basic skills (running, throwing, jumping) for the children of the 

preparatory department 
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Abstract 

                This study aimed to identify the effectiveness of using the program for sports  based 

on solving problems in each of the mini cooperative education for couples for the development 

of creative thinking and developing some basic skills (running, throwing, jumping) of children 

to preparatory section. We have put forward the hypothesis as follows there were significant 

differences at the level (≤ 0.05α) between pre- tests and post-test for the three groups (first 

experimental and second experimental, and control) in males and females in the level of 

  2162 –( 16) –العدد  –( 21) –اجمللد  –نصف سنوية(جملة الرافدين للعلوم الرياضية )



 ........فاعهٍة استخداو برنايج نألنعاب يبنً عهى

                                                                    181 

creative thinking, and in some basic skills studied attributed to the strategies used for the 

benefit of post-test, and cooperative education was best than  cooperative education for 

couples. For this purpose we have depending on the experimental method on a sample of 48 

children from preparatory school departments neighborhood of 300 houses, were selected in a 

deliberate manner, divided into three groups, the group relies on mini cooperative education, 

and a group of cooperative education for couples, and a control group, male and female. 

After a pre-test experiment has been applied to different samples and depending on the 

program consisting of 4 units per week by 45 minutes per unit and as long as this work for a 

month and a half or 6 weeks as a physical act. For a total of 24 share for a total of 1080 

minutes after the post-test groups and collecting results we statistically analyzed using the 

appropriate equations we conclude that the use of various types of cooperative education have 

positive impact in the development of creative thinking skills in males and females. And the 

use of various types of cooperative education have positive impact in the development of basic 

skills (running, jumping, throwing). The researchers recommended that the use of mini 

cooperative education helps to develop creative thinking of a child preparatory department. 

And the use of mini cooperative education helps to develop basic skills such as (running, 

jumping, throwing)  

Keywords: Software Games - Cooperative Education - Creative Thinking  

 مقدمة وأهميته:  -0-0
لقد عرفت الجزائر مند مدة تحوالت جوىرية في مختمف مراحل التعميم ، بداية من المرحمة االبتدائية إلى  

العالمية التي  المرحمة الثانوية مرورا بالمرحمة المتوسطة. ىذه التحوالت التي شيدتيا مردىا إلى التحوالت والتغيرات
يعيشيا العالم اليوم، والذي يشيد حركية واسعة في مختمف المجاالت ، مما حتم عمى القائمين عمى العممية التعميمية 
التعممية في الجزائر إلى خمق ىيكل جديد في التربية والتعميم يتالءم وىذه التحوالت السابقة. ففكر الميتمين بتغير في 

المرحمة االبتدائية ، حيث أنيا شيدت عدة تغيرات في الييكل العام، فبعدما كان يعتمد  نمط التكوين وفي مدتو في
عمى نظام تعميمي بستة سنوات ، تغير ىذا النظام وأصبح بخمس سنوات ، مع خمق ما يعرف بالقسم التحضيري 

ات لتحضيره إلى الدخول الذي يسبق مرحمة التعميم االبتدائي بسنة يدخميا التالميذ أو األطفال في سن خمسة سنو 
 المدرسي في سن ستة سنوات. 

فالقسم التحضيري يكون لتييئة الطفل عمى التكيف لدخول عالم المدرسة، والتكيف مع الدخول المدرسي ، من خالل 
اعتماده عمى نشاطات تربوية كرسم، والموسيقي، والحساب، والرياضة...وغيرىا. من المواد التربوية التي تسمح بنقل 

طفل من عالم األسرة الصغيرة إلى عالم جديد وخارجي وىو المدرسة  وتكيفو معيا لمدة سنة كاممة يسمح لو بعد ال
 نيايتيا من دخول السنة األولي من التعميم االبتدائي.   

إن البرنامج الذي يعتمده المعمم في ىذه المرحمة يعتمد عمى دليل عممي فيو أنشطة مبرمجة تعتمد في  
ى عنصر المعب ، والذي يعتبر الوسيمة األساسية في تدريب المتعمم عمى اكتساب المتغيرات المقصودة. معظميا عم

ويعد المعب مظيرًا من مظاىر السموك اإلنساني في مرحمة الطفولة المبكرة التي تعتبر مرحمة وضع المبنات األولى 
ا عمى أىمية ىذه المرحمة في تكوين شخصية في تكوين شخصية الفرد ، حيث تجمع نظريات عمم النفس رغم اختالفي

 (.  5،ص3991) قناوي،   الفرد

وتؤكد الدراسات الحديثة أن لعب األطفال ىو أفضل وسائل تحقيق النمو الشامل المتكامل لمطفل ففي أثناء المعب 
ي إمكانياتو العقمية يتزود العقل بالمعمومات والميارات والخبرات الجديدة من خالل أشكال المعب المختمفة التي تثر 
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والمعرفية وتكسبو ميارات التفكير المختمفة وتنمي الوظائف العقمية العميا كالتذكر والتفكير واإلدراك. 
 ( . 18،ص1003)شريف،

نظريات النمو المعرفي والعقمي عمى أن المعب خالل سنوات الطفولة المبكرة من عمر الطفل   ىذا باإلضافة إلى تأكيد
ة األولى واألكثر كفاءة لتعميم الطفل وتنميتو، فالمعب يستثير حواس الطفل وينمي بدنو نموًا سميمًا كما ىو اإلستراتيجي

وتفكيره فعن طريق المعب يستطيع اكتساب أصعب المفاىيم العممية والرياضية وكذلك قدراتو   ينمي لغتو وعقمو وذكاءه
 ( .  15، ص  1001اإلبداعية )جابر، 

وم بو األطفال لتنمية سموكيم وقدراتيم العقمية والجسمية والوجدانية ويحقق في نفس الوقت المتعة المعب نشاط موجو يق
والتسمية وأسموب التعمم وىو استغالل لألنشطة في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ التعمم لألطفال وتوسيع آفاقيم 

 ( .  115، ص  1001المعرفية )الحيمة ، 

مراحل الطفل األولي أضحي من الضروريات الميمة وىذا لما لو من دور في إن االعتماد عمى المعب في 
إكساب الطفل االتزان في نواحي الشخصية المختمفة ، و الشك أن ىذا سوف يؤثر عمى نموه من جميع الجوانب 

 وخاصة من الناحية العقمية ، وكذا في أساليب تفكيره ، حيث 
عمييا عمم النفس ، ومختمف العموم األخرى لما ليا من أىمية بالغة في  يعتبر التفكير من أىم المواضيع التي ركز

حياة اإلنسان وتطوره ورقيو ، وكذا في تعاممو مع المتغيرات التي تصادفو. وقد ركزت العديد من الدراسات عمى 
مية بالغة في مواجية االىتمام بمستويات العميا لمتفكير ، ومنيا التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد لما ليما من أى

 المشكالت المعقدة في الحياة اليومية وخاصة مع التطور المذىل الحاصل في العالم اليوم. 
لقد بدأ االىتمام في الدول العربية  بالتفكير في المراحل األولي من العمر لما لو من أىمية ، وظيرت عدة دراسات 

لحميد عامر( التي تيدف إلى التعرف عمى تأثير برامج مقترحة تيتم بدراسة التفكير عند الطفل كدراسة )رضا عبد ا
لمتربية الحركية مع الوعي الحس حركي والتفكير اإلبداعي لمرحمة رياض األطفال ، ودراسة )ميا صالح الدين( التي 

منيا  ىدفت إلى التعرف عمى دور األنشطة التربوية المنتيجة برياض األطفال في تنمية طفل الروضة من عدة جوانب
 الجوانب االجتماعية ، النفسية، العقمية ، الحركية، والمغوية.

وأصبح العالم اليوم ييتم بالطفل ألنو الحاضر والمستقبل في آن واحد ، وألننا نيتم بمستقبل تدخمت فيو عدة متغيرات 
بأطفالنا وتعميميم تعميما سميما، وتعقدت فيو األمور ولمحفاظ عمى قيمنا وىويتنا وثقافتنا وديننا ، البد لنا من االىتمام 

وتنميتيم تنمية متزنة ، وخاصة من الناحية العقمية، وىذا بتنمية روح اإلبداع فييم وتعويدىم عمى سموك المبدع 
المخترع، وقد ذكر عمى ) أن التي نتوقعيا في مجتمعنا في األعوام القادمة خالل تحركنا نحو القرن الواحد والعشرين 

د يقينا أن اإلبداع والقدرة عمى التفكير العممي ، وقدرة اإلنسان عمى التغبير عمى نفسو وعن تفكيره ، فإننا سوف نج
كد عمى أىمية العناية بالتفكير قد أو   (، 10، 3987ىي خصائص يجب توافرىا في اإلنسان( ) أحمد فتحي سرور، 

لمخبرة الممارسة، ومن ثم يقع عمى عاتق المبدعين اإلبداعي ألنو )يساعد عمى مد األفراد بالكثير من المداخل الجديدة 
في عالمنا اليوم عبء تطوير المجتمع وتقدمو والخروج بو من الكثير من المشكالت المستعصية التي تقف حجر عثرة 

.  في سبيل نموه، وبالتالي فإن محاولة التوصل إلى طرق عممية لتنمية اإلبداع لدى األطفال واجٌب عمى المجتمع(
 ( . 7 ص ،3983اهلل،)خير 
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المبابيدي كل من ) وضح، و يولمعب دور رئيس في تنمية الوظائف العميا لمنشاط العقمي وتحفيز اإلبداع
 –دورًا كبيرًا في نمو النشاط العقمي المعرفي، ولو أىمية في نمو الوظائف العميا  لو م( ذلك بأن3991وخاليمو( )

االستطالع، واإلبداع عند الطفل بدءا من أبسط الوظائف إلى أكثرىا تعقيدا كاإلدراك والتفكير، والذاكرة، والخيال، و 
من خالل تفاعمو ية اإلبداعلديو الخاصية عندما يمعب وتنمو ، وبالتالي يتفتح ذىن الطفل (39ص  ،3991)المبابيدي،

ممارسة ألعاب  من أن الخيال الذي يظيره األطفال عند (Taylor,1999مع األلعاب، وىذا ما يؤكده تايمور ) 
وقد درست  (.131ص  ، Schunk ،3998الحاسب اآللي قد تكون لو قيمو عظيمة في القدرة عمى اإلبداع )

األساليب أثناء ممارسة األطفال لطرائق المعب وىي ذات ارتباط في التفكير، منيا المالحظة التي تعد أعرق طريقة 
أىمية في التفكير العممي بالذات ويتاح لمطفل بفضل المعب عقد في التفكير، وال تزال المالحظة المقننة طريقة ذات 

المقارنات وتتبين أوجو التشابو واالختالف بين المواقف والتجارب والنتائج. مما يشكل تمرينًا لمطفل عمى استخدام 
الميمة. وبوجو  المقارنة التي تعد أسموبًا في التفكير، وىي حين ترقي المستوى العممي تعد أحد مناىج البحث العممي

عام يخمق المعب مواقف ال حصر ليا، وىذه المواقف تستدعي التذكر، ومن ىنا ارتبط المعب بالتفكير ) صادق، 
 ( .  31، ص  1001

ويجمع عمماء التفكير واإلبداع والعمميات العقمية والباحثون في ميدان اإلبداع وتنميتو عمى ضرورة تعدد األساليب لتقديم 
 ، وروسمانGordon, 1961م( أن )جوردن 3998أورد )نور( ) وفي ىذا الخصوص ة اإلبداع،الخبرات لتنمي

Rossman, 1963،  وزوبونوOsborn, 1963 و دي بونو ،De Bono, 1986  وفشر ،Fisher, 1990  وغيرىم )
ت المتحدة أكثر من الطالب وتنميتو وتدريبو وفق أساليب عديدة، بمغ عددىا في الواليا عيجمعون عمى أىمية تحفيز إبدا

يتم بإعداد عقول مفكرة، مبدعة، قادرة عمى معالجة مشاكل الحياة الكثيرة تثالثين أسموبا وفي اليابان أكثر من مائة أسموب، 
 (.138ص  ،3998نور، كاظم،والمتنوعة والمعقدة بأساليب غير تقميدية )

روف، أصبح أكثر من ميم ، ألنو يتيح فالعناية بالطفل أصبحت أكثر من ضرورية وتوفير كل الوسائل والظ
لنا التعامل مع المستقبل بأكبر جدية، وليذا فالتركيز عمى التعميم في المراحل األولي شيء ضروري وخاصة في 
مرحمة ما قبل المدرسة، والتي تعرف في الجزائر بالقسم التحضيري. حيث يكون الطفل لو من العمر خمسة سنوات، 

 الضرورية لمدخول إلى المدرسة.يسمح لو بتعمم األشياء 
ونركز في الدراسة الحالية عمى استخدام االستراتيجيات التعميمية المختمفة ) التعميم التعاوني المصغر، واألزواج( 
مستعينين باأللعاب مبنية عمى حل المشكالت الحركية من أجل تنمية التفكير اإلبداعي عند طفل األقسام التحضيرية، 

ل ىذه الدراسة المساىمة في إيجاد طرائق أخري لمتعمم مبنية عمى الحركة، الن الطفل ىذه المرحمة حيث نأمل من خال
 يمتاز بالحركة والنشاط. 

 مشكمة البحث: -0-4

يعد القسم التحضيري من األقسام التي تسبق الدخول المدرسي، يدخمو الطفل في سن خمسة سنوات، ليتمقى 
ح ليم أيضا باالبتعاد عمى جو األسرة وتعوده عمى جو المدرسة، وىو إجباري فيو المبادئ األساسية لمتعمم. كما يسم

في طابعو القانوني، غير أنو لم يعمم بعد نظرا لظروف استثنائية. لو برنامج خاص والذي يعتمد عمى األنشطة 
 المختمفة كاأللعاب والنشاطات مثل الرسم والموسيقي...غيرىا.
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ينبغي لنا االىتمام بيا في حياة الطفل، ألنيا تمعب دورا كبيرا في تكوين ىذه المرحمة ونظرا ألىمية الكبيرة التي تميز 
كيانو ككل وىذا من خالل إشراكو في تطوير قدراتو وشخصيتو. وقد اعتمدنا عمى األلعاب ألن الطفل في ىذه المرحمة 

كية نترك الطفل من خالليا يستخدم يميل إلى المعب ، حيث أن األلعاب التي اعتمدنا عمييا يجب أن تحمل مشكمة حر 
 تفكيره إليجاد الحمول ، وعمى ىذا جاءت ىذه الدراسة من أجل طرح التساؤل التالي: 

التعميم التعاوني ما فاعمية استخدام برنامج لأللعاب الرياضية مبني عمى حل المشكالت في كل من 
ت األساسية )الجري،الرمي، القفز( ألطفال القسم في تنمية التفكير اإلبداعي، وتطوير الميارا المصغر، واألزواج

 التحضيري الذكور واإلناث ؟ 
 وعميو نطرح جممة من األسئمة الفرعية التالية:

ما فاعمية استخدام برنامج لأللعاب الرياضية مبني عمى حل المشكالت في كل من تعميم التعاوني ) لألزواج  -
لميارات األساسية )الجري،الرمي، القفز( ألطفال القسم والمصغر( لتنمية التفكير اإلبداعي، و تطوير ا

 التحضيري الذكور واإلناث؟
ما أحسن إستراتيجية تعميمية بين التعميم التعاوني ) لألزواج والمصغر ( ذو فاعمية لتنمية التفكير اإلبداعي،  -

 إلناث؟وتطوير الميارات األساسية )الجري،الرمي، القفز( ألطفال القسم التحضيري الذكور وا
 ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى ما يمي: األهداف:  -3-1
معرفة فاعمية استخدام برنامج لأللعاب الرياضية مبني عمى حل المشكالت في كل من الهدف العام:  -0-0-0

القفز( تعميم التعاوني)لألزواج والمصغر ( في تنمية التفكير اإلبداعي، و تطوير الميارات األساسية )الجري،الرمي، 
 ألطفال القسم التحضيري الذكور واإلناث

 األهداف الفرعية: -0-0-0-0
التعرف عمى فاعمية استخدام برنامج لأللعاب الرياضية مبني عمى حل المشكالت في تعميم التعاوني  -

 )لألزواج والمصغر ( لتنمية التفكير اإلبداعي، و تطوير الميارات األساسية )الجري،الرمي، القفز( ألطفال
 القسم التحضيري الذكور واإلناث.

معرفة أحسن إستراتيجية تعميمية بين التعميم التعاوني  ) لألزواج والمصغر ( ذو فاعمية في تنمية التفكير  -
 اإلبداعي، وتطوير الميارات األساسية )الجري،الرمي، القفز( ألطفال القسم التحضيري الذكور واإلناث.

 لمطروحة نقوم بصياغة الفرضيات التالية:لإلجابة عمى األسئمة االفرضيات:  -3-4
بين االختبارين القبمي  ( 0.05α ≥ )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة الفرض العام:  -0-8-0

والبعدي عند المجموعات الثالثة ) التجريبية األولي ، والتجريبية الثانية، والضابطة( عند الذكور واإلناث في مستوي 
تعزي إلى االستراتيجيات المستخدمة، لصالح القياس  وفي بعض الميارات األساسية المدروسة إلبداعي،التفكير ا

 البعدي، والتعميم التعاوني لممجموعات المصغرة أحسن من التعميم التعاوني لألزواج.  

 الفروض الفرعية: -0-8-0-0

ن االختبارين القبمي والبعدي عند بي ( 0.05α ≥ )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -
المجموعات التي تمقت التعميم التعاوني ) لألزواج والمصغر ( عند الذكور واإلناث في مستوي التفكير 

 لصالح القياس البعدي. ، وفي بعض الميارات األساسية المدروسةاإلبداعي
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جموعات التي تمقت التعميم بين الم ( 0.05α ≥ )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -
التعاوني لألزواج والتعاوني لممجموعات المصغر والضابطة لمذكور واإلناث في مستوي التفكير اإلبداعي، 

لصالح  المجموعة التي تمقت التعميم التعاوني لممجموعات  وفي بعض الميارات األساسية المدروسة
 المصغرة.

 مجاالت البحث: -0-4
 مسكن بمستغانم 100البحث في مدرسة حي  : تمالمجال المكاني -0-4-0
 في السداسي األول. 1030/1033: تم البحث في السنة المجال الزماني -0-4-4
طفل و طفمة يدرسون في القسم التحضيري لمدرسة حي  48: تكونت العينة من المجال البشري -0-4-0

 مسكن. 100
 التصميم التجريبي: -0-6

 بية والضابطة يمثل توزيع العينة التجري 8جدول رقم 
 

التعميم التعاوني لممجموعات  المجموعات
 المصغرة

التعميم التعاوني 
 األزواج

المجموعة 
 الضابطة

   مجموعة ثانية مجموعة أولى

 ذكور 8 أزواج 8 أطفال 8 أطفال 8 ذكور الجنس

 إناث 8 أزواج 8 أطفال 8 أطفال 8 إناث

 06 06 8 8 المجموع

 فمةطفل و ط 88 المجموع العام

 
 حدود الزمنية لمبحث: -0-7

 37/30/1030إلى  01/30/1030التجربة االستطالعية لألداة:
 05/33/1030إلى  01/33/1030االختبار القبمي:

 31/01/1033إلى  01/03/1033بداية العمل:
 38/01/1033إلى  36/01/1033االختبار الثاني:

 مصطمحات البحث اإلجرائية: -0-8

كات تعتمد عمى نشاط وتصور يؤدي عن طريق الحركة يكون فييا عنصر ىي حر األلعاب الرياضية:  -0-8-0
التشويق واإلثارة تستخدم فييا القصة في بعض األحيان وتستخدم فييا التصور المباشر وغير المباشر لألىداف 
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كية المرغوبة من المعبة تعتمد عمى طابع المرح والتسمية والتنافس، ويكون ىدفيا ترويحي وتكيفي لممواقف الحر 
جراءات تحددىا طبيعة المعبة وشروطيا في ىذه الدراسة.  المطموبة تحكميا قوانين وا 

ونعرفيا إجرائيا: بأنيا جميع الحركات والمواقف التي نعدىا في شكل قصص أو ألعاب لغرض القيام بيا من قبل 
 الطفل.  

اإلبيام الذي يمف الموضوع ويعرف الباحثين المشكمة بأنيا االستفيام والغموض و  حل المشكالت: -0-8-4
المطروح، وقد اعتمدنا في البرنامج عمى اعتماد كل األلعاب المقترحة عمى مشكالت حركية يقوم الطفل بتحدييا 

يجاد الحمول ليا.  وا 

 ونعرفيا إجرائيا : بأنيا كل االستفيام التي نخمقيا في األلعاب ليجد الطفل ليا حل لمتغمب عمييا.

رفيا بأنو مجموعة من األنشطة واأللعاب التي يقوم من خالليا الطفل بالممارسة عمميًا من نع البرنامج : -0-8-0
 خالل الحركًة، وىي تتضمن لعبًا مناسبة لقدراتيم النفسية والجسمية والعقمية.

تضمن كما يمكننا أن نقول بأنيا كل ما يقوم بو األطفال عند ممارسة األلعاب واألنشطة المحددة في البرنامج وىي ت
أنشطة حركية موجية وتنفذ وفق خطة محدودة تبدأ باالستماع والتفاعل مع الموقف التعميمي الذي يعززه نعتمد من 
خالليا عمى مشكالت حركية دقيقة بيدف استثارة التفكير وتحريك العواطف نحو المعبة أو الموقف المثير وبعد ذلك 

يسيم تجاه المعبة التي تعرض عمييم من خالل استجابتيم يسمح لألطفال بكل حرية التعبير عن مشاعرىم وأحاس
تقانيا.  واستيعابيم لمعبة وا 

 ونعرفو إجرائيا: بأنو مجموعة الحصص التي نقوم بيا خالل مرحمة التعمم ألطفال.
 
تعرف التعميم التعاوني عمى ''أنيا إستراتيجية من استراتيجيات التدريس تقوم عمى التعميم التعاوني:  -0-8-8 
ساس التعاون و تبادل المسؤولية في التعمم بين أفراد المجموعة التعاونية، و تفاعميم مع بعضيم و التكامل  فيما أ

بينيم وصوال إلى التعمم المنشود، و التنافس فيو ىو تنافس بين المجموعات و ليس  بين األفراد'' )محسن عمي عطيـة، 
 (.345،  ص 1008

اتيجية تدريس ناجحة يتم فييا استخدام المجموعات الصغيرة، وتضم كل و يعبر عنيا كذلك بأنيا ''إستر 
مجموعة تالميذ ذوي مستويات مختمفة في القدرات يمارسون أنشطة تعمم متنوعة لتحسين فيم الموضوع المراد دراستو، 

ز و التحصيل'' و كل فرد في الجماعة مسؤول عن تعممو و عمى مساعدة زمالئو عمى التعمم، و بالتالي زيادة اإلنجا
 (. 395، ص 1008)عمر، وعبد الحكم، 

و يرى البعض أن التعمم التعاوني ''ىو نموذج تدريسي، فيو يقوم التالميذ بأداء الميارات المتحكمة مع بعضيم البعض 
مع المشاركة في الفيم و الحوار و المعمومات المتعمقة بالميارات المتحكمة، كما يساعد بعضيم البعض في عممية 
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التعمم، و أثناء ىذا األداء والتفاعل تنمو لدييم الكفايات الشخصية و االجتماعية اإليجابية'' )مصطفى السايح محمد، 
 (.337، ص 1003

و منو يمكن القول أن التعميم التعاوني ىي إستراتيجية تعميمية تتمحور حول المتعمم، حيث يعمل التالميذ في 
ميمي مشترك عن طريق تفاعميم مع بعضيم و التكامل فيما بينيم لينافسوا مجموعات غير متجانسة لتحقيق ىدف تع

 المجموعات األخرى.
ونقصد بيا إجرائيا تمك الخطة التي تعتمد عمى العمل التفاعمي و التكاممي بين تمميذين في كل مجموعة والتي تكون 

 لمجموعات األخرى. غير متجانسة بيدف تحقيق ىدف تعميمي مشترك ويتم من خالليا التنافس مع ا
وىو تعميم يعتمد عمى العمل في مجموعة ال تقل عن اثنان. ويعتمد التعميم التعاوني عمى تقسيم المجموعات 

 لتتعاون عمى حل مشكل مطروح. وقد أخدنا في ىذه الدراسة نوعين من التعميم ىما:
ت يتم بموجبيا تقسيم األطفال بشكل وىو يعتمد عمى مجموعة من اإلجراءاالتعميم التعاوني لألزواج:  -0-8-8-0

 زوجي حسب ميول الطفل ورغبتو في الختيار الزميل. 
ىي سمسمة من اإلجراءات يتم من خالليا تقسيم األطفال عمى تعميم التعاوني لممجموعات الصغيرة:  -0-8-8-4

ون مجموعتين متساويتين مجموعات صغيرة حسب ميول ورغبات األطفال لممجموعة التي يردون االنتماء إلييا وقد يك
 في العدد . 

ىي كل ما يسود في مدارسنا من ممارسات عند معمم الذي يشرف عمى القسم الطريقة التقميدية:  -0-8-8-0  
 التحضيري والمعمم يكون ىنا ىو المسيطر في تمقين التالميذ.

تعميمية/تعمميو مختمفة                                              يذكر بأن ''التنمية ىي رفع مستوى أداء التالميذ في مواقفالتنميـة:  -0-8-4
 (.111، ص 1001'' )حامد عمار، و آخران

 فـالتعريف اإلجرائـي المقصود ىو التـطوير والتـحسين.  
لقد عرف اإلبداع بأنو خمق شيء جديد لم يكن معروفا من قبل ، وقد تناول اإلبداع من قبل  اإلبداع : -0-8-6
 (10، ص1006عض المدارس النفسية ولكل وجية نظر الخاصة بو حيث: )سعيد عبد العزيز، ب

المدرسة الجشتالتي لإلبداع: ويتمخص بأنو قدرة المبدع عمى إعادة دمج المعارف أو األفكار بحث تأتي بمعني أو 
 شكل جديد.

وأن اإلبداع يتحقق بكبت األنا حتى تطفو مدرسة التحميل النفسي: اإلبداع ىو محصمة لتفاعل األنا واألنا األعمى  
 عمى السطح محتويات الالشعور أو ما قبل الشعور.

المدرسة المعرفية: اإلبداع من مفاىيم عمم النفس المعرفي يشمل االستعدادات المعرفية والخصائص واالنفعالية التي 
 تتفاعل مع المتغيرات البيئية لتعطي نتاجا غير عادي .

الفمسفية العربية: اإلبداع ىو إنتاج شيء جديد أو صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة في تعريف الموسوعة  
 احدي المجاالت كالعموم والفنون.

تعريف الموسوعة البريطانية: اإلبداع ىو القدرة عمى إيجاد شيء جديد كحل لمشكمة م أو أداة جديدة أو أثر فني أو 
 أسموب جديد. 
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ـــــــــداعي: -0-8-7 ـــــــــر اإلب ـــــــــورد أالتفكي لمتفكيـــــــــر اإلبـــــــــداعي بأنـــــــــو ســـــــــمات  Guilford,1986ورد  تعريـــــــــف جيمف
يضــــــــاحيا بالتفصــــــــيالت أو اإلســــــــياب)جروان ،  ــــــــة واألصــــــــالة وا  ــــــــر والمرون ــــــــي التفكي ــــــــة ف اســــــــتعداديو تضــــــــم الطالق

(. كمـــــا عــــــرف بأنــــــو وىــــــي التركيــــــز عمــــــى عمميـــــة التفكيــــــر ذاتيــــــا و ال تركيــــــز عمــــــى النــــــواتج حــــــين 11،ص 1001
ـــــى أ ـــــداع عم ـــــث. تنظـــــر لإلب ـــــد عنيـــــا شـــــيء ثال ـــــين شـــــيئين ليتول ـــــة ب ـــــى إدراك العالق ـــــل عم ـــــدرة العق ـــــو ق ـــــد ن )ســـــعيد عب

 (10، ص1006العزيز، 

ونعرفــــــو إجرائيــــــا بأنــــــو: نمــــــط مــــــن أنمــــــاط التفكيــــــر أو النشــــــاط العقمــــــي لــــــو عــــــدة مركبــــــات، منيــــــا: الطالقــــــة، 
 س لمتفكير أالبتكاري والمرونة، واألصالة، ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في اختبار "توران

تعـــــرف عمـــــى أنيـــــا القـــــدرة لتوليـــــد عـــــدد كبيـــــر مـــــن البـــــدائل  أو المترادفـــــات أو األفكـــــار أو الطالقـــــة :  -0-8-7-0
المشـــــكالت أو االســـــتعماالت عنـــــد االســـــتجابة لمثـــــر معـــــين ، والســـــرعة والســـــيولة فـــــي توليـــــدىا ، أو ىـــــي قـــــدرة الفـــــرد 

( ، كمـــــا عرفـــــت 50، ص1005) جميـــــل محمـــــد جيـــــاد،  عمـــــى إنتـــــاج أكبـــــر قـــــدر مـــــن األفكـــــار فـــــي زمـــــن معمـــــوم
 (  43،ص1009عمى أنيا إنتاج عدد كبير من األفكار ) رضا مسعد أحمد الجمال، 

ــــى إنتــــاج واســــتدعاء أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن األفكــــار المناســــبة فــــي وحــــدة زمنيــــة ثابتــــة  ويقصــــد بيــــا القــــدرة عم
 أو موقف مثير في اختبار "تورانس لمتفكير أالبتكاري ".

وىــــــي قــــــدرة الطفــــــل عمــــــى إنتــــــاج  أفكــــــار جديــــــدة غيــــــر مألوفــــــة. وتعــــــرف إجرائيــــــا كــــــذلك األصــــــالة:  -0-8-7-4
ـــــي ضـــــوء األفكـــــار  ـــــالمعنى اإلحصـــــائي ف ـــــة التكـــــرار ب ـــــدة، أي قميم ـــــد أفكـــــار جدي ـــــى تولي ـــــل عم ـــــدرة الطف ـــــى أنيـــــا  ق عم

 بتكاري ".التي تبرز عند األطفال اآلخرين ترتبط بالموقف المثير في اختبار "تورانس لمتفكير أال
ىـــــو قـــــدرة العقميـــــة النشـــــطة عمـــــى تكـــــوين صـــــور وتصـــــورات جديـــــدة، كمـــــا أنـــــو القـــــدرة عمـــــى الخيـــــال:  -0-8-7-0

عــــــادة التركيــــــب لمــــــذاكرة الخاصــــــة بــــــالخبرات الماضــــــية وتشــــــكيميا فــــــي تركيبــــــات جديــــــدة وتكــــــون  الــــــدمج والتركيــــــب وا 
لغــــــة االكتشــــــاف اإلبــــــداعي تكمــــــن و  لغــــــة الخيــــــال اإلبــــــداعي إمــــــا لفظيــــــة أو رياضــــــية أو موســــــيقية أو فنيــــــة و أن

 (310، ص1001تنبثق من الخيال. )نادية ىايل سرور،
ونعــــرف التفكيــــر اإلبــــداعي اجرائيــــا فــــي البحــــث بأنــــو إيجــــاد حــــل مناســــب غيــــر مــــألوف بالنســــبة لمطفــــل فــــي 

يجاد حمول متنوعة ومناسبة تعتمد عمى السرعة في الحل.  الموقف الذي وضع فيو ، وا 
ىي مرحمة تسبق الدخول إلى السنة األولي  من التعميم االبتدائي  يدخميا األطفال من يري: القسم التحض -0-8-8

عمر خمسة سنوات وىي مرحمة إجبارية في التعميم االبتدائي بالرغم من أنيا غير معممة تماما عمى المستوي الوطني 
جبارية وتسبق دخول الطفل إلى   السنة األولي من التعميم االبتدائي.لكن من حيث التشريع المدرسي فيي ضرورية وا 

 الدارسات المشابهة: -4-0
تيدف إلى التعرف عمى مدي فاعمية برنامج  1007دراسة قام بيا رضا مسعد أحمد الجمال في سنة  -1-3-3

 لتنمية التفكير أالبتكاري ألطفال الروضة.
 ألخرى ضابطة.طفل وطفمة موزعين عمى عينتين أحداىما تجريبية وا 60تكونت العينة من 

 أستخدم ليذا الغرض المنيج التجريبي.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير أالبتكاري 

كما أوصي بضرورة اعتماد رياض األطفال عمى برنامج لتنمية التفكير عند الطفل لما لو من أىمية بالغة في تطوير 
 شخصيتو.
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 تيدف إلى معرفة فاعمية  1007الشامات في سنة  أبو صالح بن سعيد بنت العنوددراسة قامت بيا  -1-3-1
 المدرسة. قبل طفل ما لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية الفني في لمتعبير كمصدر األطفال قصص استخدام

ة تم بناء وحدات تدريسية مرتكزة عمى طفل وطفمة  اختيروا بطريقة عشوائية في مكة المكرم 11تكونت العينة من 
 القصص المشوقة ألطفال ، أستخدم ليذا الغرض المنيج الشبو تجريبي عمى عينتين تجريبيتين وأخري ضابطة.

كانت أىم النتائج تشير إلى وجود فروق ذات داللة بين درجات األطفال في القياس القبمي والبعدي في كل أبعاد 
 التفكير اإلبداعي.

 ود فروق بين قياسات البعدية لألطفال في القياس البعدي بين المجموعات في كل أبعاد التفكير اإلبداعي.وكذا وج
 وأوصت الباحثة باالىتمام بتنمية التفكير أإلبداعي  عند األطفال باستخدام شتي الوسائل.  

ألنشطة التربوية بدراسة تيدف إلى التعرف عمى إسيامات ا 1005قامت ميا صالح الدين في سنة  -1-3-1
 برياض األطفال في تنمية طفل الروضة 

 معممة. 53طفمة وعدد من المعممات بمغ  43طفل و  11تكونت العينة من 
 استخدم ليذا الغرض المنيج التجريبي.

أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام األنشطة التربوية في رياض األطفال في تنمية بعض 
 النفسية واالجتماعية والفكرية. الجوانب

بدراسة تيدف إلى التعرف عمى عالقة استخدام أسموبين تدريسيين في تدريس  1004قام الحايك في سنة  -1-3-4
ميارات كرة السمة وتنمية قدرة الطمبة عمى التفكير أالبتكاري ومستوي األداء المياري عند طمبة كمية التربية الرياضية 

 .بالجامعة األردنية
طالب ، ومجموعة تمقت األسموب  14تكونت العينة من مجموعتين مجموعة تمقت أسموب االكتشاف الموجو عددىا 

 طالب.  16التدريبي عددىا 
 استخدم المنيج التجريبي 

أظيرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين استخدام األسموب  االكتشاف الموجو وتنمية قدرة الطالب عمى التفكير 
 ي.أالبتكار 

 كما أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام األسموبين في االختبارات الميارية لصالح األسموب التدريبي.
بدراسة ىدفت لمتعرف عمى أثر استخدام التعميم التعاوني في تنمية التفكير  1003وقام القضاة في سنة  -1-3-5

 م .اإلبداعي لطمبة الصف الثامن األساسي في مادة العمو 
تمميذة  و  57تمميذ وتمميذة من الصف الثامن أساسي تم اختيارىم بطريقة عشوائية عنقودية  319تكونت العينة من 

 تمميذ موزعين عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية. 81
توصمت الدراسة إلى تأثير االيجابي الستخدام األسموب التعاوني عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدي التالميذ، كما 

 أشارت أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين العينة المدروسة.
 و أوصي باستخدام التعميم التعاوني لما لو من أثر في تنمية التفكير اإلبداعي عند التالميذ.

تحت عنوان تأثير التدريب عمى المقاطع المفظية  3994سنة    Meader Karen Sدراسة ميدور كارن  -1-3-6
 ألطفال الموىوبين وغير الموىوبين.لدي ا

 وىدفت إلى التعرف عمى تأثير برنامج تدريبي خاص بالمقاطع المفظية عمى تنمية التفكير اإلبتكاري . 
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 طفل من أطفال الحضانة ، وتم تقسيميم إلى مجموعتين إحداىما  تتمقي التدريب وأخري ال 307وجرت التجربة عمى 
 تتمقي التدريب.
عمى وجود تحسن ذي داللة إحصائية في الدرجات االبتكارية بالنسبة لممجموعة التجريبية ولم يظير  وأشارت النتائج

 ىذا التحسن عند المجموعة الضابطة.
 3995سنة  Hong Eunsook . Milgram Roberta Mدراسة ىونج إنيسوك ومميجرام روبرت  -1-3-7

 طفال الصغار تحت عنوان : أصالة التفكير كمبنى لألداء اإلبتكاري لأل
تمميذ بالصف  60وىدفت الدراسة إلى مدى ارتباط أصالة التفكير باألداء اإلبتكاري لألطفال . وتكونت العينة من 

الثاني االبتدائي. وتكونت األداة من اختبار تل أفيف وىو الكتشاف األنشطة االبتكارية ألطفال المرحمة االبتدائية، 
 وىو يتكون من ستون وحدة .

النتائج أن التفكير اإلبتكاري األصيل الذي يتميز باألصالة في األطفال الصغار كان منبئ لألداء اإلبتكاري  وأشارت
 في مواقف الحياة العامة العادية، كما تم قياسو باألنشطة االبتكارية

 
 إجراءات الدراسة:-0
جريبيتان وواحدة ضابطة ، بطريقة :  استخدم المنيج التجريبي لثالثة مجموعات ، مجموعتان تمنهج الدراسة -0-0

 القياس القبمي والبعدي لكل مجموعة.
 مجتمع الدراسة: -0-4

 68سكن  بمدينة مستغانم ممثمة في قسمين تحضيرين بمجموع  100تكون مجتمع الدراسة من أطفال مدرسة حي 
 طفل وطفمة.

 عينة الدراسة: -0-0
مسكن،  100الذين ينتمون إلى األقسام التحضيرية لمدرسة حي تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عمدية من األطفال 

 ( طفل وطفمة، وزعوا عمى المجموعات كما ىو موضح في توزيع العينة. 48وعددىم ) 
 متغيرات البحث: -0-8
 : ىو المتغير الذي يتحكم فيو الباحث و في بحثنا ىو كل من: المتغير المستقل -0-8-0

 التعمم التعاوني في شكل أزواج 
  التعمم التعاوني المصغر في شكل مجموعات صغيرة 

 : وىي نتيجة المتغير المستقل.المتغيرات التابعة -0-8-4
 .التفكير اإلبداعي 
  الرمي ( –القفز  –الميارات الحركية ) الجري 

 المتغيرات المشوشة أو الحرجة: -0-8-0
فييا من أجل إجراء التجربة بشكل  ىناك العديد من المتغيرات التي يجب عمى الباحث ضبطيا و التحكم 

 صحيح وىي عمى النحو التالي:
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 متغيرات مرتبطة بمجتمع و عينة البحث: -1-4-1-3
مسكن ليم مستوى  100لقد قمنا بالعمل مع أطفال منحدرين من حي سكني واحد و ىم يقطنون بحي  

ن، باإلضافة إلى تقارب في الوزن، االجتماعي متقارب، يتوفر فييم عامل السن و ىو خمسة سنوات عند الجنسي
 والطول عند الجنسين.

قد حرصنا عمى أن يكون التجانس في مستوى ميارة التفكير اإلبداعي عند عينة البحث الثالثة سواء   
التجريبية األولى أو الثانية أو المجموعة الضابطة باإلضافة إلى الميارات األساسية المدروسة و ىي كل من الجري، 

 القفز.الرمي، 
 ( يمثل تجانس العينة في مهارة التفكير اإلبداعي عند الذكور 0جدول رقم  )

 االنحراف المعياري المتوسط المجموعات القياس
قيمة 
 التباين

 مستوى الداللة
نوع 
 الداللة

 
 الطالقة

 0.04 4.74 التعميم التعاوني المصغر
 

3.00 
 
 
 
 

3.34 

 
 غير دال

 0.48 4.70 تعميم التعاوني األزواج
 0.47 4.0 مجموعة ضابطة

 
 األصالة

 0.33 4.06 التعميم التعاوني المصغر
 

3.03 
 

 غير دال
 3.86 4.33 تعميم التعاوني األزواج

 0.34 4.03 مجموعة ضابطة

 
 الخيال

 3.47 0.07 التعميم التعاوني المصغر
 

3.83 

 
 غير دال

 
 3.48 0.63 تعميم التعاوني األزواج

 3.78 0.64 مجموعة ضابطة
 ( يمثل تجانس العينة في مهارة التفكير اإلبداعي عند اإلناث.  4جدول رقم ) 

قيمة  االنحراف المعياري المتوسط المجموعات القياس
 التباين

نوع  مستوى الداللة
 الداللة

 
 الطالقة

  3.90 4.34 التعميم التعاوني المصغر
3.38 

 
 
 
 

3.34 

 
 3.80 4.00 تعميم التعاوني األزواج غير دال

 0.00 4.07 مجموعة ضابطة
 

 األصالة
  3.87 0.93 التعميم التعاوني المصغر

3.84 
 

 3.74 0.46 تعميم التعاوني األزواج  غير دال
 3.80 0.87 مجموعة ضابطة

 
 الخيال

  3.88 0.74 التعميم التعاوني المصغر
0.48 

 
 3.86 0.44 يم التعاوني األزواج تعم غير دال

 3.40 0.07 مجموعة ضابطة
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 ( يمثل المهارات المدروسة عند الذكور. 0جدول رقم ) 
قيمة  االنحراف المعياري المتوسط المجموعات القياس

 التباين
 نوع الداللة مستوى الداللة

 
 الجري

  3.08 6.74 التعميم التعاوني المصغر
0.63 

 
 
 
 

3.34 
 

 
 3.83 6.83 تعميم التعاوني األزواج غير دال

 3.04 6.64 مجموعة ضابطة
 
 القفز

  3.46 0.47 التعميم التعاوني المصغر
3.86 

 
 3.04 0.48 تعميم التعاوني األزواج  غير دال

 3.08 0.43 مجموعة ضابطة
 

 الرمي
  4.84 04.46 التعميم التعاوني المصغر

3.98 
 

 0.80 00.74 تعميم التعاوني األزواج  لغير دا
 4.04 08.07 مجموعة ضابطة

 (  يمثل المهارات المدروسة عند اإلناث.8جدول رقم ) 
قيمة  االنحراف المعياري المتوسط المجموعات القياس

 التباين
 نوع الداللة مستوى الداللة

 
 الجري

  3.70 6.64 التعميم التعاوني المصغر
 

3.04 

 
 
 
 
 
 

3.34 

 
 

 غير دال
 3.48 6.68 تعميم التعاوني األزواج 

 3.46 6.76 مجموعة ضابطة
 
 القفز

  3.04 0.38 التعميم التعاوني المصغر
 

3.38 

 
 

 غير دال
 3.00 0.36 تعميم التعاوني األزواج 

 3.00 0.37 مجموعة ضابطة
 

 الرمي
  0.33 04.04 التعميم التعاوني المصغر

 
3.46 

 
 

 غير دال
 0.09 04.33 تعميم التعاوني األزواج 

 0.03 04.64 مجموعة ضابطة
 
 / متغيرات مرتبطة باإلجراءات التجريبية: -0-8-0-4

حصص في األسبوع  4و فييا قمنا بتقسيم العينة عمى مجموعات صغيرة، كما قمنا بتوحيد مدة العمل و ىو  
دقيقة و قد اعتمدنا مبدأ التنويع في المناوبة في تدريس الحصص ألن المجموعات تدرس إال  45مدة الحصة الواحدة 

 ي:ساعة  عمى النحو التال 31:00إلى  9:00في الفترة الصباحية من  
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 ( يمثل توزيع توقيت العينة في العمل. 4جدول رقم )
 األيام

 التوقيت
 األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 سا 03:33 – 9:33
التعميم التعاوني 

 األزواج
تعميم التعاوني 

 المصغر
 مجموعة ضابطة

التعميم التعاوني 
 األزواج

 سا 00:33 – 03:33
تعميم التعاوني 

 المصغر
 مجموعة ضابطة

التعميم التعاوني 
 األزواج

تعميم التعاوني 
 المصغر

 مجموعة ضابطة سا 04:33 – 00:33
التعميم التعاوني 

 األزواج
تعميم التعاوني 

 المصغر
 مجموعة ضابطة

 
كما أننا قمنا بتوحيد الوسائل البيداغوجية )التربوية(، حيث أننا نقوم باستعمال الوسائل واحدة عند كافة  -

 المجموعات.
 الباحث بتدريس المجموعتين التجريبيتينيقوم  -
 يقوم معمم القسم التحضيري بتدريس المجموعة الضابطة مع السماح لو باستخدام الوسائل المتوفرة. -

 / متغيرات خارجية: -0-8-0-0
 المدرسة التي تمت فييا التجربة واحدة -
 التحكم في وقت التجربة -
 التحكم في المتغيرات الدخيمة. -

 مبني عمى حل المشكالت:برنامج لمعب   -8
بعد اإلطالع عمى العديد من البحوث و الدراسات و الكتابات التي تناولت موضوع المعب، و موضوع  

البرامج الخاصة بالمعب، و كذا التي تناولت حل المشكالت و الفئة العمرية من خمسة إلى ستة سنوات، كدراسة رضا 
 ( 3984(، رضا مصطفى عصفور )1000( ، المفتي )1001)(، و دراسة الكيالني 1009مسعد أحمد الجمال )

و بالرجوع إلى مجموعة من المتخصصين في مجال عمم النفس الرياضي و عمم النفس الطفل، تم تصميم 
برنامج يعتمد عمى األلعاب مبني عمى حل المشكالت، حيث أن البرنامج يحمل مجموعة من الحصص كل 

 الثة أجزاء رئيسية.دقيقة تتشكل من ث 45حصة متكونة من 
 : يحمل تمارين و ألعاب لقصد التييئة ألعضاء الجسم المختمفة.جزء تمهيدي -
: يحتوي عمى ثالثة ألعاب رياضية تعتمد في كل لعبة عمى مبدأ التدرج في العمل، مع وجود جزء رئيسي -

ل بإيجاد شرط أن كل لعبة يجب أن تعتمد عمى مشكمة حركية ) مبنية عمى مشكل حركي( يقوم األطفا
 الحمول المناسبة ليا.

: يحمل تمارين و ألعاب قصد الرجوع إلى اليدوء و تيدئة األطفال والرجوع بيم إلى الحالة جزء الختامي -
 الطبيعية.

دقيقة لمحصة الواحدة ودام ىذا العمل مدة  45حصص في األسبوع بواقع   4وقد اعتمدنا في البرنامج عمى 
 مي.أسابيع كعمل فع 6شير ونصف أي 



 ........فاعهٍة استخداو برنايج نألنعاب يبنً عهى

                                                                    111 

 دقيقة 3080حصة  أي بمجموع  14أي بمجموع 
 وقد كانت موزعة عمى النحو التالي

 دقيقة. 140دقائق في الحصة الواحدة بمجموع عدد الحصص مقدرة  30:  جزء التمهيدي
  دقيقة. 710دقيقة في الحصة الواحدة بمجموع عدد الحصص مقدرة  10:  جزء الرئيسي

 دقيقة. 310الواحدة بمجموع عدد الحصص مقدرة  دقائق في الحصة 05جزء الختامي : 
 

 صدق برنامج األلعاب الرياضية المعتمد عمى حل المشكالت: -8-0
لقد عرضنا ىذا البرنامج بعد االنتياء من إعداده عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في المجال  

اوي يوسف، د/ بومسجد عبد القادر، د/بن محكمين) أ.د/ عطا اهلل أحمد، د/بن قناب الحاج، د/ حرش 6وكان عددىم 
قاصد عمي الحاج محمد، د/ بمكيش قادة( من ذوي األعمى درجات العممية، إلبداء رأييم في البرنامج وكذا إعطاء 

 مالحظاتيم و توجيياتيم حولو من حيث السيولة، و الدقة ، وضوح ، المالئمة، والغرض ...الخ . 
خذت بعين االعتبار وتم العمل بيا، تم أعيد البرنامج لنفس المحكمين ليضبط وقد أبدوا مجموعة من المالحظات أ

 بشكل نيائي وتمت الموافقة عميو ليتم تطبيقو عمى العينة المستيدفة.
 
 أداة البحث:  -4

 ( .3981( لمتفكير اإلبداعي ترجمو )محمد ثابت  Toranceاعتمدنا في البحث عمى اختبار ) تورانس  
 07إلى  01: وىو يعتمد عمى استخدام الحركات واألفعال، وىو يناسب األطفال من سن  اروصف االختب -4-0

سنوات، وقد تم إعداد ىذا االختبار لموقوف عمى بعض القدرات التفكير اإلبداعي عند الطفل في ىذه المرحمة. وىي 
تبار لمتغمب عمى المشكالت الخيال الطالقة و األصالة، في وقت قصير وباستخدام أدوات بسيطة، وصمم ىذا االخ

 التي تواجييا االختبارات األخرى.
ويتكون ىذا االختبار من أربعة أنشطة يعتقد أنيا تمثل بعض الطرق اليامة التي يستخدميا األطفال في التعبير عن 

 قدرتيم اإلبداعية ، وىي:
 كم طريق؟  -

لمتحرك بين نقطتين، حيث يطمب من الطفل التنقل  وقد تم إعداد ىذا النشاط لتمثيل قدرة الطفل عمى إنتاج طرق بديمة
 من مكان إلى آخر يحدده الباحث.

 ىل تقدر التحرك مثل؟ -
وقد أعد ىذا النشاط ليكون ممثال لقدرة الطفل عمى التخيل وتقميد األدوار غير مألوفة. يحتوي ستة موافق كشجرة 

 واألرنب وسمكة والثعبان وقيادة السيارة ودفع فيل عن لعبة.
 الطرق األخرى؟ أي -

في ىذا الموقف يطمب من الطفل وضع عمبة كبريت فارغة في سمة الميمالت فإذا تمكن الطفل من إنتاج أكبر عدد 
 ممكن من الطرق غير عادية لوضعيا فانو يعد مؤشرا صادقا عمى قدراتو اإلبداعية.

 ماذا يمكن أن تكون؟ -
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مكانية استخداميا  كنشاط لوظائف محددة.ىنا يطمب من الطفل  أن يستخدم عمبة الكبريت كمعبة م  ثال ، وا 
 األسس العممية لألداة: -4-4
 ثبات االختبار: -4-4-0

لقد تم حساب معامالت ثبات االختبار في نسختو األمريكية بطريقتين و ىما اتفاق المصححين و وجد أن  
ول لالختبار، و كان معامل الثبات ، و بطريقة إعادة التطبيق بعد أسبوعين من التطبيق األ0.96معامل الثبات 

 3981)تورانس، ترجمة محمد ثابت،  0.81( بحساب الثبات فوجده  3983، و قد قام )محمد ثابت في سنة 0.84
 (11، ص 

ذكور  05أطفال ) 30و قد قمنا بإيجاد معامل ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق عمى عينة مكونة من  
 حث، و بفاصل زمني قدر بأسبوعين.إناث( من نفس مجتمع الب 05و

 ( يوضح ثبات صحة االختبار بودتورانس 6جدول رقم )
 األبعاد

 اإلحصاء

 
 الطالقة

 
 األصالة

 
 الخيال

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0.84 0.78 0.86 0.81 0.79 0.86 الثبات

 0.91 0.88 0.92 0.93 0.88 0.92 الصدق

 
 :صدق االختبار -4-4-4
م )محمد ثابت( بحساب صدق االختبار باستخدام أسموب تحميل التباين المزدوج و اختبار داللة الفروق بين لقد قا

سنوات و أن قيمة ف  7 – 1المتوسطات، و قد أسفرت النتائج عن فعالية ىذا االختبار في التمييز بين األعمار من 
 دالة في األبعاد الثالثة.

صدق الذاتي و الذي ىو عبارة عن جذر ألتربيعي لمعامل الثبات كما ىو و قد استخدمنا في ىذه الدراسة ال 
 موضح في الجدول السابق.

 اختبار الحركات األساسية عند الطفل: -4-0
 لقد قمنا بدراسة ثالثة أنواع من الحركات األساسية عند الطفل و ىي الجري، القفز و الرمي.

القياس ) أ.د/ عطا اهلل أحمد، أ.د/بن قاصد عمي الحاج محمد،  و بعد األخذ بآراء الخبراء في مجال االختبار و
د/بن قناب الحاج، د/ حرشاوي يوسف، د/ بومسجد عبد القادر،  د/ بمكيش قادة( تم اختيار ثالثة اختبارات 

 أساسية و ىي:
  متر أخذ الوقت. 10الجري مسافة 
 .)رمي كرة التنس ألبعد مسافة ) المسافة بالمتر 
 ة ) المسافة بالمتر(.القفز من الحرك 
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 ثبات االختبارات: -4-0-0
إناث( و بعد أسبوعين  05ذكور و  05أطفال ) 30لقد تم تطبيق االختبار عمى مجموعة من األطفال عددىم 

 بعد التطبيق األول تم إعادة التطبيق عمى نفس العينة فكانت النتائج عمى النحو التالي:
 ية األساسية المدروسة( يمثل المهارات الحرك 7جدول رقم ) 

 األبعاد

 اإلحصاء

 القفز الرمي الجري

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 0.79 0.84 0.86 0.83 0.79 0.84 الثبات

 0.88 0.91 0.92 0.90 0.88 0.91 الصدق

 صدق االختبار: -4-0-4
مثبات، فكانت النتائج كما ىي لقد اكتفينا في ىذا الجانب بحساب الصدق الذاتي و ىذا بوضع الجذر ألتربيعي ل

 في الجدول السابق.
 الدراسة اإلحصائية: -6

 حيث استخدمنا: SPSSتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 المتوسط الحسابي -
 االنحراف المعياري -
 معامل ارتباط لبيرسون -
 اختبار)ت (. -
 (one way anovaتحميل التباين األحادي )  -
 قل فرق دال.أل LSDاختبار  -
 عرض و مناقشة نتائج البحث: -7
 : فرضية البحث األولى و التي تشير: -7-3

بين االختبارين القبمي والبعدي عند  ( 0.05α ≥ )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -
التفكير  المجموعات التي تمقت التعميم التعاوني ) لألزواج والمصغر ( عند الذكور واإلناث في مستوي

 لصالح القياس البعدي.، وفي بعض الميارات األساسية ) الجري ، الرمي ، القفز ( اإلبداعي

ليذا الغرض قمنا بمقارنة بين نتائج االختبار القبمي والبعدي باستخدام معادلة ت لداللة الفرق بين اختبار قبمي وبعدي 
 عند مجموعة واحدة فكانت النتائج عمى النحو التالي:
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 ( يمثل مقارنة بين القياس القبمي والبعدي لممجموعات الثالثة في متغير الطالقة.9ول رقم ) جد

 المجموعات الجنس 
ت  بعدي القبمي

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
 نوع الفرق

 انحراف المتوسط انحراف المتوسط

 اختبار

 تورانس

 

 الطالقة

 

 الذكور
 9.80 0.48 8.80 0.04 4.74 تعميم مصغر

 

0.89 

 دال لمبعدي
 دال لمبعدي 6.03 0.00 6.70 0.48 4.70 تعميم األزواج
 دال لمبعدي 4.78 0.46 8.34 0.47 4.03 مج ضابطة

 إلناث
 دال لمبعدي 8.30 0.44 7.08 3.90 4.34 تعميم مصغر
 دال لمبعدي 6.03 0.08 4.74 3.80 4.00 تعميم األزواج
 دال لمبعدي 4.46 3.74 0.44 0.00 4.07 مج ضابطة

من خالل الجدول يتضح، أن قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين االختبار القبمي والبعدي لبعد  
الطالقة عند الذكور واألنات الفرق بينيما كان دال إحصائيا لمصالح االختيار البعدي حيث ان قيمة  ت المحسوبة 

مما يعني أن استخدام  0.05كافة المجموعات المدروسة عند مستوى الداللة أكبر من قيمة الجدولة عند 
 االستراتيجيات التعميمية المختمفة في القسم التحضيري أثرت بشكل ايجابي  في بعد الطالقة عند الذكور واإلناث .

 . يمثل مقارنة بين القياس القبمي والبعدي لممجموعات الثالثة في متغير األصالة 03جدول رقم 

 
ت  بعدي القبمي المجموعات الجنس 

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
 نوع الفرق

 انحراف المتوسط انحراف المتوسط
 اختبار 

 تورانس

 

 األصالة

 

تعميم  الذكور
 مصغر

4.06 0.33 8.08 3.79 04.84  

0.89 

 

 دال لمبعدي

تعميم 
 األزواج

 دال لمبعدي 6.74 0.36 4.08 3.83 4.33

 دال لمبعدي 4.03 0.34 0.03 0.34 4.03 ةمج ضابط
تعميم  إلناث

 مصغر
 دال لمبعدي 7.06 0.03 6.33 3.87 0.93

تعميم 
 األزواج

 دال لمبعدي 6.98 0.04 8.87 3.74 0.46

 غير دال 0.03 0.36 4.43 3.80 0.87 مج ضابطة
ومن خالل مقارنة االختبار القبمي والبعدي بين  من خالل الجدول الذي يوضح بعد األصالة عند الذكور واإلناث -

متوسطات نتائج االختبارين واالنحرافات المعيارية وحساب قيمة ت نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا لصالح االختبار 
البعدي عند كافة المجموعات سواء الذكور أو اإلناث، ماعدا المجموعة الضابطة عند اإلناث كانت قيمة ت  

ل من الجدولة، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين عند عينة القسم المحسوبة أق
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التحضيري، ىذا يعني أن استخدام مختمف استراتيجيات التعميم عند أطفال القسم التحضيري أثر بشكل إيجابي عمى 
 عينة البحث عند مختمف الجنسين .

 قبمي والبعدي لممجموعات الثالثة في متغير الخيال.( يمثل مقارنة بين القياس ال00جدول رقم )

 المجموعات الجنس 
ت  بعدي القبمي

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
 نوع الفرق

 انحراف المتوسط انحراف المتوسط

 اختبار

 تورانس

 

 الخيال

 

 الذكور
 00.46 3.78 4.64 3.40 0.07 تعميم مصغر

 

0.89 

 دال لمبعدي
 دال لمبعدي 7.87 3.86 8.80 3.48 0.63 تعميم األزواج
 غير دال 0.74 3.78 4.47 3.78 0.64 مج ضابطة

 إلناث
 دال لمبعدي 4.60 0.49 4.07 3.88 0.74 تعميم مصغر
 دال لمبعدي 7.08 3.74 0.43 3.86 0.44 تعميم األزواج
 غير دال 0.40 3.73 0.74 3.40 0.07 مج ضابطة

الذي يدرس بعد الخيال وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي لصالح  يظير من خالل الجدول
ساعد ما عد عند  0.05االختبار البعدي ، حيث أن قيمة ت المحسوبة أكبر من الجدولة عند مستوى الداللة 
ائيا حيث أن قيمة ت المحسوبة المجموعة الضابطة عند الذكور واإلناث فكانت النتائج بين االختبارين غير دالة إحص

 أصغر من الجدولة.
من خالل ىذا نستنج أن استخدام استراتيجيات التعميم المختمفة سواء التعميم التعاوني المصغر أن التعميم التعاوني 

 لألزواج أثر بشكل ايجابي في تحسين الخيال عند العينة المدروسة.

 والبعدي لممجموعات الثالثة في مهارة الجري. ( يمثل مقارنة بين القياس القبمي04جدول رقم )
ت  بعدي القبمي المجموعات الجنس 

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
 نوع الفرق

 انحراف المتوسط انحراف المتوسط
 

اختبار مهارة 
 الجري

  4.48 3.84 4.64 3.08 6.74 تعميم مصغر الذكور

0.89 

 دال لمبعدي
 غير دال 0.04 3.00 6.04 3.83 6.83 تعميم األزواج
 دال لمبعدي 8.73 3.44 4.90 3.04 6.64 مج ضابطة

 دال لمبعدي 4.47 3.40 6.34 3.70 6.64 تعميم مصغر إلناث
 دال لمبعدي 4.78 3.00 6.34 3.48 6.68 تعميم األزواج
 دال لمبعدي 6.76 3.00 6.37 3.46 6.76 مج ضابطة

البعدي عند الذكور واإلناث نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس  من خالل الجدول الذي يمثل ميارة
عد مجموعة الذكور التي  القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي عند كافة المجموعات سواء الذكور أو اإلناث ، ما
من خالل ىذا أن استخدام  تمقت التعميم التعاوني لألزواج كانت قيمة ت المحسوبة  أصغر من الجدولة وبالتالي نقول

التعميم بكافة أنواعو  انو بشكل ايجابي عمى تنمية ميارة الجري عند اإلناث والذكور ماعدا المجموعة الذكور التي 
 تمقت التعميم األزواج .
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 ( يمثل مقارنة بين القياس القبمي والبعدي لممجموعات الثالثة في مهارة القفز.00جدول رقم )
ت  بعدي القبمي المجموعات الجنس 

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
 نوع الفرق

 انحراف المتوسط انحراف المتوسط
 

مهارة  اختبار
 القفز

  8.08 3.04 4.08 3.46 0.47 تعميم مصغر الذكور

0.89 

 دال لمبعدي
 دال لمبعدي 8.48 3.04 0.90 3.04 0.48 تعميم األزواج
 ل لمبعديدا 8.40 3.40 0.48 3.08 0.43 مج ضابطة

 دال لمبعدي 07.83 3.03 4.03 3.04 0.38 تعميم مصغر إلناث
 دال لمبعدي 9.40 3.40 0.87 3.00 0.36 تعميم األزواج
 دال لمبعدي 8.64 3.07 0.70 3.00 0.37 مج ضابطة

االختبار البعدي من خالل الجدول يتبين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي لصالح 
عند كافة المجموعات التجريبية والضابطة في ميارة القفز حيث ، أن قيمة ت المحسوبة أكبر من القيمة الجدولة عند 

 0.05مستوى الداللة 
مما يعني أن استخدام التعميم التعاوني المصغر والزوجي أثر بشكل ايجابي في تحسين ميارة القفز عند الذكور 

 واإلناث.

 ( يمثل مقارنة بين القياس القبمي والبعدي لممجموعات الثالثة في مهارة الرمي.08م )جدول رق
ت  بعدي القبمي المجموعات الجنس 

 المحسوبة
 نوع الفرق ت الجدولية

 انحراف المتوسط انحراف المتوسط
 

اختبار مهارة 
 الرمي

  0.60 0.64 09.30 4.84 04.46 تعميم مصغر الذكور

0.89 

 عديدال لمب
 دال لمبعدي 4.38 0.68 08.08 0.80 00.74 تعميم األزواج
 غير دال 0.70 0.73 06.04 4.04 08.07 مج ضابطة

 دال لمبعدي 6.40 0.63 06.43 0.33 04.04 تعميم مصغر إلناث
 دال لمبعدي 4.74 0.08 00.64 0.09 04.33 تعميم األزواج
 دال لمبعدي 4.90 0.48 08.74 0.00 04.64 مج ضابطة

يظير لنا الجدول الذي يعاون بين االختبار القبمي والبعدي في ميارة الرمي عند الذكور واإلناث وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بين القياس القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي عند المجموعات سواء الذكور أو اإلناث وعند 

 كور . كانت قيمة ت المحسوبة أقل من الجدولة .المجموعات ماعدا المجموعة الضابطة ذ
أثر بشكل ايجابي عمى تحسن ميارة  )المصغر ولألزواج    (مما يعني أن استخدام استراتجيات التعميم التعاوني 

الرمي عند الذكور واإلناث وأن البرنامج الال لعاب الرياضة المبني عمى حل المشكالت استطاع أن يؤثر بشكل 
 مية ميارة  الرمي.ايجابي في تن

من خالل كل ما تقدم ، ومن خالل فرضية البحث األولي التي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
عند الذكور واإلناث   )المصغر ولألزواج   (بين القياس القبمي والبعدي عند المجموعات التي تمقت التعميم التعاوني 

لصالح القياس البعدي، رمن خالل  )الجري، الرمي، القفز (ت األساسية في مستوى التفكير اإلبداعي، وبعض الميارا
النتائج التي توصمنا إلييا والتي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياسات البعدية في الميارة 
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مصغر، نقول أن التفكير اإلبداعي، عند الذكور واإلناث وفي المجموعات التي تمقت التعميم التعاوني لألزواج وال
 . )الجري، القفز، الرمي (استخدام االستراتيجيات التدريسية أثر عمى تحسين التفكير اإلبداعي وكذا ميارات األساسية 

والتي تيدف لمتعرف   ) 1007رضا مسعود ، أحمد جمال   (إن ىذه النتائج تتفق من نتائج الدراسات التي قام بيا  
لتفكير االبتكاري عند طفل الروضة ، وكذا دراسة ) العنود بنت سعيد صالح أبو عمى مدي فعالية برنامج لتنمية ا

( والتي تيدف إلى استخدام حصص األطفال كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ميارات التفكير 1007الشمات، 
 اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة .

)خيراهلل  البرامج وأثره عمى التفكير اإلبداعي كالكتابة باإلضافة إلى  الكتابات  النظرية التي تناولت موضوع المعب و 
والتي تشير كميا إلى  )1001صادقة ،  (وكتابة  ) 1003الدين    (، وكتابةschank 1998) (، وكتابة ) 3983

عمى أثر استخدام المعب و األلعاب في تنمية التفكير اإلبداعي عند األطفال، وىذا ما أكدتو ىذه الدراسات التي تعتمد 
األلعاب الرياضية المبنية عمى حل المشكالت عند مختمف المجموعات حيث أنيا اعتمدت متغيرين اثنين، ىما 
البرنامج لأللعاب الرياضة مبني عمى حل المشكالت، وكذا استخدام استراتيجيات مختمفة من التعميم وىو التعميم 

األثر الذي يتركو استخداميما عمى التفكير اإلبداعي التعاوني المصغر و لألزواج في عممية التعميم، وىذا يظير 
 والميارات الحركية األساسية عند طفل القسم التحضيري.

 فرضية البحث الثانية و التي تشير:   -7-1

بين المجموعات التي تمقت التعميم  ( 0.05α ≥ )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -
لممجموعات المصغر والضابطة عند الذكور واإلناث في مستوي التفكير  التعاوني لألزواج والتعاوني

لصالح  المجموعة التي تمقت التعميم وفي بعض الميارات األساسية) الجري ، الرمي ، القفز (  اإلبداعي، 
 التعاوني لممجموعات المصغرة.

( one way anovaباين األحادي ) تحميل التليذا الغرض قمنا بمقارنة بين نتائج االختبار البعدية باستخدام 
 عند مجموعات فكانت النتائج عمى النحو التالي:ألقل فرق دال.  LSDوعند وجود فروق نقوم باستخدام اختبار 

 (48( يمثل نتائج اختبار تورانس لممتغيرات الثالثة المدروسة عند الذكور )ن=04جدول رقم )

 نوع الفرق ف المحسوبة مربعاتمتوسط ال درجة الحرية مج المربعات نوع الفروق 
 

 اختبار

 تورانس

 
 الطالقة

 40.74 08.78 4 77.89 بين المجموعات

 

 دال
 0.60 40 08.48 داخل المجموعات

 40 000.78 المجموع
 

 األصالة
 دال 40.44 88.63 4 97.43 بين المجموعات

 3.98 40 09.79 داخل المجموعات
 40 006.99 المجموع

 
 الخيال

 دال 07.88 40.37 4 86.04 بين المجموعات
 3.60 40 04.94 داخل المجموعات

 40 49.38 المجموع

 1.47ىي  0.05قيمة ف الجدولية عند مستوي الداللة 
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يارات يبين لنا الجدول الذي يمثل المقارنة البعدية بين كافة المجموعات باستخدام اختبار )ف( في اختبار تورانس لمم
 1.47المدروسة ) الطالقة ، الصالة ، الخيال( عند الذكور أن قيمة )ف( المحسوبة أكبر من قيمتيا الجدولية المقدرة 

مما يعني وجود فروق دال إحصائيا بين المجموعات و داخميا. ىذا يعني أن استخدام   0.05عند مستوى الداللة 
غر ، التعاوني لألزواج( أكان تأثيرىما مختمف في تنمية ميارة  مختمف اإلستراتيجيات التعميمية )التعاوني المص

 التفكير اإلبداعي المدروسة.

 ( في متغير اختبار تورانس عند الذكور. LSD( يمثل األقل فرق دال ) 06جدول رقم )
 نتائـــج المــهارات المــقارنــات

 الخيال األصالة الطالقة 
 *2.68750 *4.36250 *1.67500 التعميم زوجي التعميم المصغر
 *1.88750 *4.88750 *3.00000 مج ضابطة التعميم المصغر
 *2.16250 *3.35000 *1.18750 مج ضابطة التعميم زوجي

الجدول يمثل المقارنة البعدية لممتوسطات الحسابية لمعرفة أقل فرق دال، و تشير النتائج إلى وجود فروق عمى النحو 
 التالي :

 التعميم لألزواج فرق دال لصالح التعميم المصغر. -التعميم المصغر -
 مجموعة ضابطة  فرق دال لصالح التعميم المصغر. -التعميم المصغر -
 مجموعة ضابطة  فرق دال لصالح التعميم األزواج. -التعميم لألزواج  -

وعة التي استخدمت مما تقدم نستنتج أن استخدام برنامج األلعاب الرياضية مبني عمى حل المشكالت عند المجم
 التعميم التعاوني المصغر أحسن من المجموعات األخرى.

 (.48(  يمثل نتائج اختبار تورانس لممتغيرات الثالثة المدروسة عند اإلناث)ن=07جدول رقم )

مج  نوع الفروق 
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 نوع الفرق

 

 اختبار

 تورانس

 
 الطالقة

 دال 06.44 46.84 4 40.73 جموعاتبين الم
 0.64 40 08.04 داخل المجموعات

 40 87.80 المجموع
 

 األصالة
 دال 08.47 44.48 4 40.38 بين المجموعات

 0.07 40 48.87 داخل المجموعات
 40 79.94 المجموع

 
 الخيال

 دال 40.74 46.49 4 44.48 بين المجموعات
 0.43 40 44.07 عاتداخل المجمو 

 40 77.94 المجموع

 1.47ىي  0.05قيمة ف الجدولية عند مستوي الداللة 
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من خالل الجدول الذي يمثل مقارنة بعدية لمختمف المجموعات عن طريق )ف( عند اإلناث ، يبين لنا وجود فروق 
عند مستوى  1.47تيا الجدولية المقدرة ذات داللة إحصائية بين المجموعات حيث أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيم

 مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية يبين نتائج االختبار البعدي. 0.05الداللة 

 ( في متغير اختبار تورانس عند اإلناث.LSD( يمثل األقل فرق دال )08جدول رقم )
 نتائـــج المــهارات المــقارنــات

 الخيال األصالة الطالقة 
 *2.20000 *3.63750 *1.43750 التعميم زوجي المصغرالتعميم 

 *2.37500 *3.50000 1.12500 مج ضابطة التعميم المصغر
 *2.37500 *3.62500 *1.87500 مج ضابطة التعميم زوجي

 و جدنا مايمي :  LSDو عند مقارنة بين المتوسطات الحسابية بإستخدام معادلة 
 التعاوني لألزواج فروق لصالح األولى. التعميم –التعميم التعاوني المصغر  -

 المجموعة الضابطة فروق لصالح األولى. –التعميم التعاوني المصغر 
 المجموعة الضابطة فروق لصالح األولى. –التعميم التعاوني لألزواج 

ميارة التفكير مما تقدم نستنتج أن استخدام التعميم التعاوني المصغر عند اإلناث أعطى نتائج دالة و أحسن في تنمية 
 اإلبداعي.

 
 ( يمثل نتائج المهارية المدروسة ) الجري، القفز، الرمي( عند الذكور09جدول رقم )

مج  نوع الفروق 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 نوع الفرق

 

المهارات 
 المدروسة

 
 الجري

 دال 8.69 3.44 4 0.00 بين المجموعات
 3.00 40 4.89 داخل المجموعات

 40 0.60 المجموع
 
 القفز

 دال 03.90 3.74 4 0.88 بين المجموعات
 3.36 40 0.08 داخل المجموعات

 40 4.80 المجموع
 

 الرمي
 دال 6.04 07.69 4 04.09 بين المجموعات

 4.79 40 48.74 داخل المجموعات
 40 98.08 المجموع

 1.47ىي  0.05ند مستوي الداللة قيمة ف الجدولية ع
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من خالل الجدول الذي يبين مقارنة بين االختبارات الميارية عند المجموعات المدروسة عند الذكور ، يظير لنا وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات ، حيث أن قيمة )ف( المحسوبة أكبر من الجدولية عند مستوى الداللة 

 لجري ، القفز ، الرمي(.و في الميارة ) ا 0.05
من خالل ىذا نستنتج أن استخدام إستراتيجيات مختمفة من التعميم التعاوني ) المصغر لألزواج( أثر يشكل متفاوت 

 في اكتساب الميارات األساسية المدروسة.

 عند الذكورلممهارات المدروسة ) الجري، القفز، الرمي(  (LSD( يمثل األقل فرق دال )43جدول رقم )
 نتائـــج المــهارات لمــقارنــاتا

 الرمي القفز الجري 
 82500. *27500. *-52500.- التعميم زوجي التعميم المصغر
 *2.88750 *60000. -31250.- مج ضابطة التعميم المصغر
 *2.06250 *32500. 21250. مج ضابطة التعميم زوجي

 
وسطات المجموعات المختمفة فكانت النتائج عمى النحو بين مت (LSD)المعرفة أحسن فرق دال قمنا بحساب قيمة 

 التالي :
 التعميم الزوجي وجود فرق دال لصالح الثانية ) الجري ، الفقر(. –التعميم المصغر  -
 المجموعة الضابطة وجود فرق دال لصالح األولى ) القفز ، الرمي( –التعميم المصغر  -
 فرق دال لصالح األولى ) القفز ، الرمي(المجوعة الضابطة وجود  –التعميم الزوجي  -
 

 ( يمثل نتائج المهارية المدروسة ) الجري، القفز، الرمي( عند اإلناث.40جدول رقم )
 

مج  نوع الفروق 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 نوع الفرق

 

المهارات 
 المدروسة

 
 الجري

 غير دال 3.64 3.34 4 3.330 بين المجموعات
 3.44 40 3.40 داخل المجموعات

 40 3.400 المجموع
 
 القفز

 دال 03.40 3.030 4 3.636 بين المجموعات
 3.349 40 3.638 داخل المجموعات

 40 0.40 المجموع
 

 الرمي
 دال 7.77 06.79 4 00.48 بين المجموعات

 4.06 40 84.07 داخل المجموعات
 40 78.94 المجموع

 1.47ىي  0.05قيمة ف الجدولية عند مستوي الداللة 
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و الجدول الذي يبين لنا نتائج اإلناث أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج اإلختبار البعدي 
ات داللة في ميارة الجري عند اإلناث ، أما الميارات األخرى و ىي القفز و الرمي أظيرت النتائج وجود فروق ذ

 إحصائية بين نتائج المجموعات.
مما تقدم يمكننا أن نستنتج أن استخدام البرنامج الرياضي المبين عمى حل المشكالت عند المجموعات أثر يشكل 

 إيجابي في تحسين ىذه الميارات األساسية بشكل متفاوت.

 عند اإلناث.لقفز، الرمي( لممهارات المدروسة ) الجري، ا (LSD( يمثل األقل فرق دال )44جدول رقم )
 نتائـــج المــهارات المــقارنــات

 الرمي القفز الجري 
 *2.87500 *22500. // التعميم زوجي التعميم المصغر
 *1.75000 *38750. // مج ضابطة التعميم المصغر
 -1.12500- 16250. // مج ضابطة التعميم زوجي

 فكانت  النتائج عمى النحو التالي : LSDلمعرفة أقل فرق دال إستخدمنا إختبار 
 التعمم التعاوني لألزواج فرق دالة إحصائيا لصالح األول ) القفز ، الرمي( –التعميم التعاوني المصغر -
 المجموعة الضابطة  فرق دالة إحصائيا لصالح األول ) القفز ، الرمي( –التعميم التعاوني المصغر  -
 ال توجد فروق دالة إحصائيا. –موعة الضابطة المج –التعميم التعاوني لألزواج  -

من خالل كل ما تقدم و من خالل فرضية البحث الثانية و التي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
بين المجموعات التعميم التعاوني ) المصغر، و لألزواج( في مستوى التفكير اإلبداعي و في  0.05مستوى الداللة 

ساسية ) الجري، القفز، الرمي ( لصالح المجموعة التعميم التعاوني المصغر، و من خالل النتائج بعض الميارات األ
المتوصل إلييا الموضحة في جداول السابقة، و التي تشير إلى تفوق المجموعة التي تمقت التعميم التعاوني المصغر، 

جري، الرمي، القفز ( عند الذكور، وميارات في الميارات التفكير اإلبداعي، و في بعض الميارات  األساسية ) ال
 )القفز، الرمي ( عند اإلناث.

فإن النتائج تدل عمى وجود تفوق لممجموع التي تمقت التعميم التعاوني المصغر في الميارات المذكورة عند الذكور 
 واإلناث.

ام اإلستراتيجيات التعميم إن ىذه النتائج تتفق مع جممة من الدراسات في ىذا الموضوع، و التي اىتمت باستخد
(، و التي اتفقت عمى أن استخدام التعميم التعاوني 1006( و دراسة )شاىين، 1001المختمفة كدراسة ) الطيراوي ،

 يتيح فرص لمعمل لممتعمم بإشراف المعمم.
 ر عند المتعمم.( إلى ضرورة التنويع في األساليب التعميمية لتنمية التفكي 3998و تشير دراسات أخرى )نور كاظم ، 

إن االىتمام بتنويع في استخدام األساليب و اإلستراتيجيات التعميمية المختمفة تحقق نوعا من الحيوية و النشاط و 
خاصة اعتماد عمى التعميم التعاوني لممجموعات الصغيرة يييئ الطفل عمى العمل الجماعي و يربي فيو القدرة عمى 

 التعاون و روح الجماعة.
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 : تنتاجاتسالا -8

 في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج يمكن أن نستنتج ما يمي :
استخدام برامج لأللعاب الرياضية مبني عمى حل المشكالت أثر بشكل إيجابي في تنمية التفكير اإلبداعي  -3

 عند الذكور و اإلناث المجموعات المختمفة.
ت عند المجموعات التعميم التعاوني ) المصغر استخدام برنامج لأللعاب الرياضية مبني عمى حل المشكال -1

 لألزواج ( أثر بشكل إيجابي في تنمية الميارات األساسية ) الجري ، القفز، الرمي ( عند الذكور و اإلناث.
اختمف تأثير برنامج األلعاب الرياضية المبني عمى حل المشكالت عند المجموعة التعميم التعاوني )  -1

ية التفكير اإلبداعي حيث أن مجموعة التعميم التعاوني المصغر حققت نتائج المصغر، ولألزواج( في تنم
 أفضل عند الذكور واإلناث في الميارات المدروسة )األصالة، الطالقة، الخيال(.

اختمف تأثير برنامج األلعاب الرياضية المبني عمى حل المشكالت عند المجموعات التعميم التعاوني )  -4
نمية الميارات األساسية )الجري ،القفز، الرمي( عند الذكور و اإلناث لصالح المصغر، ولألزواج( في ت

 مجموعة التعميم التعاوني المصغر.
استنتجنا أن استخدام مختمف أنواع التعميم التعاوني أثر بشكل إيجابي في تنمية ميارة التفكير اإلبداعي عند  -5

 الذكور واإلناث.
أثر بشكل إيجابي في تنمية الميارات األساسية)الجري، القفز ،  استخدام مختمف أنواع التعميم التعاوني -6

 الرمي(.
 

 التوصيات : -9
 من خالل ما توصمنا إليو من نتائج نوصي بما يمي :

 استخدام التعميم التعاوني لممجموعات المصغرة يساعد عمى تنمية التفكير اإلبداعي عند طفل القسم التحضيري. -(3
 تعاوني لممجموعات المصغرة يساعد عمى تنمية الميارات األساسية ) الجري، القفز، الرمي(استخدام  التعميم ال -(1
التنويع في استخدام اإلستراتيجيات التعميمية في األقسام التحضيرية لما لو من أىمية بالغة في تنمية الميارات -(1

 المدروسة.
أىمية بالغة في تنمية قدرات األطفال اإلبداعية و استخدام برامج لأللعاب تبني عمى حل المشكالت لما لو من  -(4

 الميارات األساسية.
 إجراء دراسات أخرى حول الموضوع يتناول إستراتيجيات تعميمة أخرى. -(5
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 ادرـــــــالمص

 
 ( الميسر في سيكولوجية المعب، عمان، دار الفرقاء.3987أحمد، توفيق، بمقيس مرعي، ) -
ـــــــد ال - ـــــــاف  عب ـــــــدي، عف ـــــــو المبابي ـــــــة، دار الفكـــــــر،3991)كـــــــريم خاليم  م( ســـــــيكولوجية المعـــــــب. الطبعـــــــة الثاني

 .، األردن عمان
، عمان 1( األلعاب التربوية وتطبيقات إنتاجيا سيكولوجيًا وتعميميًا، وعمميًا، ط1001الحيمة، محمد محمود، ) -

 األردن، دار المسيرة. –
 كمصـدر األطفـال قصـص سـتخداما ( ، فاعميـة1007الشـامات ) أبـو صـالح بـن سـعيد بنـت العنـود -

المدرسـة، رسـالة ماجسـتر غيـر  قبـل طفـل مـا لـدى اإلبـداعي التفكيـر ميـارات تنميـة الفنـي فـي لمتعبيـر
 منشور، مكة المكرمة، المممكة السعودية.

( برنامج االكتشاف و حل المشكالت في التربية الحركية برياض  األطفال و 1000المفتي إبراىيم ) -
 رة، جامعة حموان.االبتدائية، القاى

( تأثير إستخدام التعميم التعاوني عمى تعميم و إتجاه نحو بعض مسابقات ألعاب 1001الظيراوي ، محمد )  -
 القوى لطالب المرحمة الثانوية مجمة بحوث التربية الرياضية،جامعة الزقازيق.

ساسية في كرة اليد و ( أثر إستخدام أساليب تدريبية عمى تعمم بعض الميارات األ1001الكيالني غازي ) -
رياضة السباحة أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان لمدراسات العميا، عمان األردن. الكيالني غازي 

( أثر إستخدام أساليب تدريبية عمى تعمم بعض الميارات األساسية في كرة اليد و رياضة السباحة 1001)
 العميا، عمان األردن. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان لمدراسات

( دليل اختبار التفكير اإلبتكاري عند الطفل باستخدام الحركات 3981بودتورانس، ترجمة محمد ثابت ) -
 واألفعال، جامعة المنصورة كمية التربية المنصورة.

ــــــــان  - ــــــــي، 3991)بيترســــــــون، دونف ــــــــة لطف ــــــــر ، ترجمــــــــة : ىال ــــــــا لمتفكي ــــــــدريس لتكــــــــوين الميــــــــارات العمي م( الت
 .القاىرة  ،مي لمبحوث التربويةالمركز القو 

ــــــــان  - ــــــــي، 3991)بيترســــــــون، دونف ــــــــة لطف ــــــــر ، ترجمــــــــة : ىال ــــــــا لمتفكي ــــــــدريس لتكــــــــوين الميــــــــارات العمي م( الت
 .القاىرة  ،المركز القومي لمبحوث التربوية

 ، عمان، األردن، دار الفكر لمطباعة والنشر.3( النمو المعرفي، ط1001جابر، جابر عبد الحميد، ) -
 م( اإلبداع، دار الفكر لمطباعة والنشر ،األردن.1001بد الرحمن )جروان،فتحي ع -
 .3( دليل ميارات التفكير، جيينة، عمان ط 1001حسين ثائر ، فخرو عبد الناصر، ) -
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( ، تنمية ميارات التفكير من خالل المناىج الدراسية، دار الكتاب الجامعي، 1005جميل محمد جياد ) -
 .العين، االمرات العربية المتحدة

 .بيروت، لبنان م( بحوث نفسيو وتربوية،  دار النيضة العربية،3983)خير اهلل، سيد  -
( أثر برنامج تربية رياضية عمى تنمية التفكير اإلبتكاري لألطفال بنوادي 3984رضا مصطفى عصفور ) -

 األطفال والطالئع بقصور الثقافة، رسالة ماجستير غير منشورة.
 نمية التفكير اإلبتكاري لطفل الروضة المكتبة العصرية.( ت1009رضا مسعد احمد الجمال ) -
(  تأثير إستيراتيجيات التعميم التعاوني بإستخدام كاميرات الديجيتال و األسموب 1006شاىين ، منار ) -

الزوجي عمى إتجاىات الطمبة نحو مادة الجمباز ، و مستوى األداء المياري ، المؤتمر الدولي الخامس " 
 عالم متغير الجامعة األردنية ، عمان، األردن.عموم الرياضة في 

م( المعب كنشاط مسيطر في حياة الطفل ،مجمةالطفولة المبكرة ورياض 1003شريف، نادية محمود، ) -
 ( 31االطفال تصدر عن المجمس العربي لمطفولة والتنمية العدد )

لروضة الجزء الثاني ، القاىرة م ( سيكولوجية الطفولة المبكرة ، طفل الحضانة وا1001صادق ، يسرية ، )  -
 ، دار قباء لمطباعة والنشر .

 ( الطفل ورياض األطفال ، القاىرة ، األنجمو المصرية. 3991قناوي ،ىدى، محمد ) -
( ثقافة المعب والطفل ، مجمة الطفولة المبكرة ورياض األطفال ، المجمس العربي 1003كرم الدين، ليمى ، ) -

  .31لمطفولة والتنمية، العدد، 
 ، عمان، األردن.  1(، مقدمة في اإلبداع، دار وائل لمنشر، ط 1001نادية ىايل سرور ) -
م( دور األســـــــــتاذ الجـــــــــامعي فــــــــي تحفيـــــــــز اإلبـــــــــداع وتنميتـــــــــو، مجمـــــــــة اتحـــــــــاد 3998)نــــــــور، كـــــــــاظم عبـــــــــد  -

 .119-131القاىرة، ص ،10الجامعات العربية، العدد 
- - Schunk, A .(1998) Effect of Computer Games on Curiosity for 

Children’s, Pediatric Annals,Vol.27 , part.2,No.1 .P131- 
 


