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إلثراء التفكري االبتكاري يف تنمية مفهوم  فعالية إسرتاتيجية سكامرب
 الذات للموهوبني فنيا يف املرحلة اإلعدادية

Effective strategy to scamper to enrich the creative thinking in 

the development of the self-concept artistically Talentedinthe 

preparatory stage 

 إعـداد
  شيماء جمال عبد الشافي

Doi: 10.33850/jasht.2020.101199 

 2020/  5/  25قبول النشر :  2020/ 4/  25استالم البحث : 

 المستخلص:

فعالية إستراتيجية سكامبرإلثراء التفكير التعرف على هدف البحث الحالي 

االبتكاري في تنمية مفهوم الذات للموهوبين فنيا في المرحلة اإلعدادية، حيث طبق البحث 

( طالبة من الطالبات الموهوبات في مجال التربية الفنية، وتمثلت 30على عينة قوامها )

حيث إعتمد البحث الحالي ت البحث فى مقياس التفكير اإلبتكارى ومقياس مفهوم الذات،أدوا

البحث على النتائج  وتوصل.ذي التصميم القائم على المجموعة الواحدةعلى المنهج التجريبى

التالية: توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين )القبلي /البعدي( لصالح 

القياس البعدي لمهارة المرونة، توجد فروق دالة إحصائيا بين رتب درجات القياسين )القبلي 

دالة  /البعدي( لصالح القياس البعدي وذلك للمهارتين: الطالقة واألصالة، توجد فروق

إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين )القبلي /البعدي( لصالح القياس البعدي لكل مكون 

من مكونات مفهوم الذات: السلوك، الشعبية، والسعادة،  توجد فروق دالة إحصائيا بين رتب 

درجات القياسين )القبلي /البعدي( لصالح القياس البعدي وذلك لكل من: مفهوم الذات الكلي، 

 لق والمظهر الخارجي، وأخيرا الحالة الذهنية.والق

 إستراتيجية سكامبر، التفكير اإلبتكارى، مفهوم الذات، الموهوبين فنيا. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 The current research targeted the effectiveness of the 

Scamper strategy to enrich creative thinking in developing the self-

concept of theartistically Talented in the preparatory stage, where the 

research was applied to a sample of (30) talented female students in 

the field of art education, and the research tools were represented in 
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the scale of creative thinking and the scale of the concept of self, 

where it was adopted Current research on the experimental method 

with a one-group design. The research found the following 

results:There are statistically significant differences between the mean 

scores of the two measurements (pre / post) in favor of the post-

measurement of the flexibility skill, There are statistically significant 

differences between the ranks of the two measurements (pre / post) for 

the benefit of post-measurement for the two skills: fluency and 

originality, There are statistically significant differences between the 

mean scores of the two measurements (pre / post) in favor of post-

measurement for each component of the concept of self: behavior, 

popularity, and happiness, There are statistically significant 

differences between the levels of the degrees of measurements (pre / 

post) in favor of post-measurement, for each of: total self- concept, 

anxiety and physical appearance, and finally intellectual staus. 

Key words: Scamperstrategy-Creative thinking- self-concept- 

artistically Talented. 

 المقدمة:

شهد القرن الحادى والعشرون ثورة علمية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل، أدت إلى تقدم     

هائل وسريع في شتى مجاالت الحياة، وقد صاحب هذا التقدم تحوالت سياسية وإجتماعية 

بدورها على التربية واألهداف التي تسعى لتحقيقها، والتي أحدثت  وإقتصادية كبيرة إنعكست

إنقالبا كبيرا في طبيعة تلقى المعلومة سواء على مستوى الدرس والمحاضرة أو على مستوى 

الثقافة العامة والمعرفة المتداولة، حيث لم يعد هدف العملية التربوية اإلقتصار على إكساب 

تنمية قدراته على التفكير السليم وذلك بإستخدام العمليات العقلية  الفرد المعرفة، بل تعداها إلى

العليا، ومحاولة إكسابهم المهارات االزمة كى يستطيع التعامل مع المعرفة بمختلف أطيافها 

بفاعلية. فأصبح من الضرورى على المعلم أن يكون على إطالع مستمر بما يستجد من طرق 

ألساليب واإلستراتيجيات التي تناسب الموقف التعليمى، تدريس وإستراتيجيات، أو يبتكر ا

وخصائص طالبه حتى يوفر لهم توظيف المعارف، والمهارات المكتسبة غى جميع مواقف 

 (2015الحياة. )سعد الحارثى، 

 علماء قبل من كبيرا اهتماما نالت التي التفكير مهارات احد ويعدالتفكيراالبتكارى

)عبد هللا  عديدة جوانب من السيكولوجيه والبحوث لدراسات تناولتها حيث والتربيه، النفس

 التاليه: هاألساسي المهارات ممارسة على ،اعتمادا(Roberta,2013)( 2014عبد الحميد،
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 يسعى البحث الحالى الى تحقيق االهداف التالية:اهداف البحث: 

كير االبتكارى في التعرف على فعالية  استخدام استراتيجية سكامبر الثراء التف -

 تنميه مفهوم الذات للموهوبين فنيا في المرحلة اإلعدادية.

 تتضح أهمية البحث الحالى فى االتى: أهمية البحث:

يسهم البحث فى توجيه اهتمام القائمين فى عمليه بناء المناهج للمرحلة االعداديه  -1

اسيه فى وتطويرها من خالل االهتمام بمهارات التفكير اإلبتكارى كمهارة أس

 تنميه شخصيه الطالبات.

مساعدة االخصائيين النفسيين فى المدارس بإعداد برامج ارشادية وتدريبيه لتنميه  -2

 مهارات التفكير اإلبتكارى لدى الموهوبين فنيا.

 تنميه القدرة على التعبير الفنى االبداعى من خالل إستراتيجية سكامبر . -3

 محددات البحث:

إستخدم البحث الحالي المنهج التجريبى ذي تصميم المجموعة الواحدة : المنهج المستخدم-1

 )قياس قبلى وبعدى(.

( طالبه من طالبات الصفين األول والثانى 30تألفت عينة البحث من )الحدود البشرية: -2

اإلعدادى الموهوبات في التربيه الفنية. وبذلك تمثل العينة ما نسبته 6.98%= 7% تقريبا 

صل.من المجتمع األ  

الحدود الموضوعية:-3  

 إستخدم البحث األدوات اآلتية لتحقيق أهدافه والتحقق من فرضياته        

 مقياس التفكير االبتكارى للموهوبين فنيا. )إعداد الباحثة( -1

 Felicianoمقياس مفهوم الذات للمراهقين. )تأليف: فليسيانو فيغا، أنطونيو اليتى  -2

Veiga, Antonio Leite ،2016 )تعريب وتقنين: الباحثة 

، Bob Eberle. )تأليف: بوب ابريل (SCAMPER)ألعاب استراتيجية سكامبر  -3

 (2007( )تعريب: عبد الناصر األشعل الحسينى، 1996

 .مدرسة بنايوس اإلعدادية بنات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقيةالحدود المكانية:-4

، 2019/2020فيالفصاللدراسى األولللعام : طبق هذا البحثعلى عينة البحث حدود زمنية-5

 ( أنشطة في األسبوع.3( أسابيع بواقع )8حيث إستغرق تطبيقه )

 مصطلحات البحث:

 Creative Thinkingالتفكيراالبتكارى : 

: بأنه قدرة الطالبات الموهوبات فنيا في إنتاج حلول علمية يعرف إجرائيا في هذا البحث

لة، ويستدل عليه من خالل الدرجات التي تحصل عليها تتميزبالطالقة والمرونة واألصا

الطالبات في كل مهارة من مهارات التفكير اإلبتكارى في المقياس المستخدم في البحث 

 الحالى وتعرف األبعاد الثالثة على النحو التالى:
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: يقصد بها قدرة الطالبات على إستدعاء أو توليد اكبر عدد ممكن من Fluency الطالقة 

 اإلستجابات واألفكار المبتكرة في فترة زمنية محددة.

يقصد بها قدرة الطالبات على إنتاج عدد متنوع من األفكار  :Flexibility المرونة 

 واإلستجابات المبتكرة .

: يقصد بها قدرة الطالبات على إنتاج إستجابات وأفكار جديدة Originality األصالة

 فترة زمنية محددة.مبتكرة غير شائعة وغير مكررة في 

 Self-Conceptمفهومالذات : 

: هو عبارة عن الدرجات التى تحصل عليها الطالبات الخاصة يعرفاجرائيا في هذا البحث

باألبعاد )القلق، المظهر الخارجي، السلوك، الشعبية، السعادة، الحالة الذهنية( والدرجة 

 (.2016طونيواليتى،الكلية فى مقياسمفهومالذاتللمراهقين )فيليسانوفيغا،أن

  Artistically Talentedالموهوبينفنيا :
هن مجموعة من الطالبات الملتحقين بالمدرسة اإلعدادية  تعرف إجرائيا في هذا البحث:

االطالع على سجالت المدرسة والتى تم التعرف عليهن من خالل ترشيح المعلمات ،و

الموهوبات فنيا فى اإلدارة الرجوع الى القسم الخاص ب، والخاصة بالموهوبات فنيا

 .التعليمية التابعة لها المدرسة

 بحوث سابقة:

 تم تقسيم البحوث السابقة إلي ثالث محاور وهما:

 المحور األول: بحوث تناولت إستراتيجية سكامبر وتنمية التفكير االبتكاري:

بحثاا هادف إلاى تنمياة التحصايل ومهاارات حال المشاكالت (:2014تناولت حياه رمضاا    -

وبعااع عااادات العقاال بإسااتخدام إسااتراتيجية سااكامبر لاادى تالميااذ الصااف الرابااع اإلبتاادائى. 

وتحقيقا لهذا الهدف، قامت الباحثة بتطبيق أدوات البحث وهى اختبار التحصيل ومهارات حال 

تقساايم العينااة الااى مجمااوعتين المشااكالت ومقياااس لاابعع عااادات العقاال قباال التاادريس وتاام 

إحااادامها ضاااابطة واألخااارى تجريبياااة مااان تالمياااذ الصاااف الراباااع اإلبتااادائى، وتااام تااادريس 

إساااتراتيجية ساااكامبر للمجموعاااة التجريبياااة فقاااا والمجموعاااة الضاااابطة بالطريقاااة العادياااة. 

( باين متوساطى 0.05وأظهرت النتائج إلى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى )

المجموعتين فيما ينعلق بإختبار التحصايل ومهاارات حال المشاكالت ومقيااس عاادات  درجات

 العقل للتطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية.

هاادف إلااى تاادريب عينااة ماان الطالبااات المعلمااات (: بحثااا 2016تناولاات ساامر الاادوين    -

والتعرف على  "فكارجامعة االسكندرية عمى "قائمة سكامبر لتحفيز األ -بكليةرياض األطفال

تحساااين مهاااارات التفكيااار SCAMBER Idea-Spurring Checklistتاااأثير ذلاااك فاااي

طالباة منطالباات الفرقاة الرابعاة بالكلياة، واساتخدم 120اإلبتكاري لديهن. وتكونت العيناة مان 

البحث المنهج التجريبي حيث اتبعتصميم القياس القبلى والبعدي للمجموعة الواحدة. وقد قامات 
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الباحثة بتعريبوتقنين اختبار تورانسالمختصر للتفكير االبتكاري للراشادين واساتخدمته فيقيااس 

وتوصاال البحااث الااى فعاليااة تاادريب .مهااارات التفكياار االبتكاااري لاادى الطالبااات المعلمااات

الطالباااات المعلماااات عماااى "قائمةساااكامبر لتحفياااز األفكاااار" فاااي تحساااين مهاااارات التفكيااار 

كبوجااود فااروق دالااة احصااائيا بااين متوسااطات درجااات الطالبااات فااي االبتكاااري لااديهن وذل

 .المهارات قيدالبحث في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي

بحثا هدف إلى اعطااء تصاور واضاح عان (: 2016تناولت سها الضاوى وجاسمن نعمة   -

طلباة العماارة و تكونات  تاثير استخدام برنامج سكامبر في تنمية انمااط التفكيار االباداعي لادى

(طالب من المرحلة الثالثة في قسم هندسة العمارة ] الجامعة التكنولوجياة 60عينة البحث من )

[ ،مااوزعيين علااى مجمااوعتيين ] المجموعااة الضااابطة و المجوعااة التجريبيااة [ و تاام تصااميم 

اظهاارت  اختبااار خاااص لقياااس درجااة تنميااة مهااارات التفكياار االبااداعي لاادة طلبااة العمااارة ، و

النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية لدى افراد المجموعاة التجريبياة فاي تنمياة مهاارات و 

قدرات التفكير االبداعي و ان الفرصة ال تتاح للمصمميين كافة بتنمية انماط التفكيار االباداعي 

ضاامن خطااوات هااذا البرنااامج ضاامن مسااتوى واحااد لوجااود معوقااات ذاتيااة و خارجيااة تساامح 

 في مستويات التنمية لديهم. بالتشتت

هاادف الدراساة إلااى التعاارف علااى فاعليااة اسااتراتيجية ( بحثااا2017تناولات فاممااة توفياا    -

سكامبر في تدريس التربياة األساساية إلكتسااب التحصايل المعرفاى ومهاارات حال المشاكالت 

علمااة لاادى تلميااذات الصااف الثالااث المتوسااا، ولتحقيااق ذلااك قاماات الباحثااة بإسااتخدام دلياال الم

وكتيب التلميذ للتدريس بإستخدام إستراتيجية سكامبر وإختبار تحصيلى ومقيااس مهاارات حال 

بمدرسااتا ( تلميااذة ماان تلميااذات الصااف الثالااث المتوسااا 60المشااكالت، علااى عينااة قوامهااا )

المشعلية والجويرية بإدارة نجران التعليمية بالمملكة العربية الساعو ديةوقسامت إلاى مجموعاة 

( تلميذة، درست وحدات مجال البحث"شؤون منزلية"؛ "عناية ملبساية"؛ "غاذاء 30)تجريبية 

( تلمياذة، درسات 30مجموعة ضاابا ) SCAMPER وتغذية" باستخدام إستراتيجية سكامبر

وأظهرت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيا في التطبياق البعادى .الوحدات بالطريقة المعتادة

 المشكالت  لصالح تلميذات المجموعة التجريبية.لإلختبار التحصيلى ومقياس حل 

هادفإلى التعارف علاى أثار إساتخدام إساتراتيجية ساكامبر ( بحثا 2018تناول خالد الشيدى   -

في تنمية التحصيل في ماادة الرياضايات والتفكيار اإلبتكاارى لادى طالباات الصاف التاساع فاي 

به التجريباى وتام إجاراء إختباار سلطنة عمان، ولتحقيق هذا الهدف إساتخدم الباحاث المانهج شا

 9أسئلة من نوع اإلختبار من متعادد، و 10تحصيل )المعرفة، التطبيق، اإلستدال( مكون من )

أسئلة مقالية(، وكذلك إختبار للتفكير اإلبتكارى )الطالقة، المرونة، األصاالة( مكاون مان سات 

هم علااى مجمااوعتين ( طالبااة وتاام تااوزيع51أنشااطة، تاام تطبيااق الدراسااة علااى عينااة قوامهااا )

إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وأظهارت النتاائج إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية 

إلسااتخدام اسااتراتيجية سااكامبر علااى تنميااة التحصاايل )المعرفااة، التطبيااق( فااي تاادريس مااادة 
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ن الرياضيات مقارنة بالطريقة اإلعتيادية بإستثناء اإلساتدالل )حال المشاكالت( فاإن التاأثير كاا

متوسطا، كماا يوجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية إلساتخدام إساتراتيجية ساكامبر تنمياة التفكيار 

االبتكارى )الطالقة، المرونة، األصالة( في تدريس مادة الرياضيات مقاارة بالطريقاة التقليدياة 

 لصالح المجموعة التجريبية.

إسااتخدام إسااتراتيجية هاادف إلااى التعاارف علااى أثاار ( بحثااا 2019تنولاات لولااة رل سااري    -

سااكامبر علااى تنميااة مهااارات التفكياار اإلبااداعى لاادى الطالبااات، وتاام إسااتخدام الماانهج شاابه 

( طالباة مان طالباات الصاف الراباع اإلبتادائى وتام تقسايمهم 50التجريبيى علاى عيناه قوامهاا )

 بالتساوى إلاى مجماوعتين إحاداهما تجريبياة واألخارى ضاابطة، وتام إساتخدام مقيااس التفكيار

اإلبداعى وإختبار تحصيلى ومجموعاة مان األنشاطة الخاصاة بالوحادات الدراساية القاائم علاى 

إستراتيجية سكامبر، وتوصلت النتاائج إلاى إتاحاة الفارص أماام الطاالب للتعبيار عان أفكاارهم 

ومشاعرهم وما يادور باداخلهم عان طرياق كتاباة خاواطرهم وأفكاارهم، وأدى ذلاك إلاى تنمياة 

لديهم، وإتاحة الفرصة إلدراك العالقات بين األشياء وعالقاة الجازء بالكال  القدرة على التفكير

والسبب بالنتيجة، إتاحة الفرصة إلستخدام المهارات التي إكتسبوها بصورة وظيفاة تسامح لهام 

بممارستها، ومنحهم الفرصة لمشاهدة بعع المفااهيم والحقاائق العلمياة التاي كانات بعيادة عان 

ة الفرصااة لتمييااز األشااياء وعقااد مقارنااات بينهااا حسااب الصاافات تفكياارهم وإدراكهاام، إتاحاا

 المشتركة.

 المحور الثاني: بحوث تناولت برامج إرشادية وتدريبية لتنمية التفكير االبتكاري.

هدف إلي الكشف عن أثر برنامج تدريبي يحتوى علاي ( بحثا 2012أجرت حنا  حجازي   -

اإلبااداعي لاادي طلبااه المرحلااة األساسااية فااي  أنشااطة تخيليااه وأنشااطة أخاارى فااي تنميااة التفكياار

( طالبا وطالبه، تم اختيارهم بالطريقاة القصادية 60منطقة الجليل. وتكونت عينة الدراسة من )

من أفراد المجتمع الكلي، وتوزيعهم عشوائيا علي مجموعتين تجريبية وضابطة، وبعد تطبياق 

( 14خرى، وقد تكون البرنامج مان )البرنامج التدريبي الذي يحتوى نشاطات تخيليه وأنشطة أ

جلسة تدريبية واستخدمت الباحثة اختبار تورانس للتفكيار اإلباداعي الصاورة اللفظياة " أ" فاي 

القياسااين القبلااي والبعاادي. وقااد أظهاارت النتااائج وجااود فااروق إحصااائية لصااالح المجموعااة 

 التجريبية تعزي للبرنامج التجريبي.

هدف إلى استقصاء أثار برناامج تعليماي ( بحث 2014 أجرى فتح  جروا  وزين العابدى  -

قااائم علااى اسااتراتيجية الحاال اإلبااداعي للمشااكالت فااي تنميااة مهااارات التفكياار اإلبااداعي لاادى 

طالبًا وطالبة ملتحقاين  28الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم. وتكونت عينة الدراسة من 

م بصاورة متكافئاة إلاى مجماوعتين بمدارس حكومية والسيما في مديناة عماان، جارى تاوزيعه

تجريبيااة وضااابطة. وتااام إسااتخدام برناااامج تعليمااي مساااتند إلااى اساااتراتيجية الحاال اإلباااداعي 

للمشكالت، واختبار تاورانس للتفكيار اإلباداعي علاى المجماوعتين قبال تطبياق البرناامج وبعاد 

ئية عنااد االنتهاااء ماان التطبيااق، وأظهاارت نتااائج البحااث البحااث إلااى وجااود فااروق دالااة إحصااا
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بااين متوسااطات درجااات أفااراد المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة علااى  α>0.05مسااتوى

مهارات الطالقة والمرونة واألصالة واالختبار ككل، لصالح أداء أفراد المجموعاة التجريبياة، 

كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر دل إحصائيا للتفاعل بين البرنامج التادريبي ونسابة الاذكاء، 

ير إلااى أن أثاار البرنااامج التعليمااي كااان متشااابًها لاادى الطلبااة ذوي نساابة الااذكاء التااي وهااذا يشاا

 ، والطلبة الذين تزيد نسبة ذكائهم عن ذلك. 124 -115تتراوح من 

هدف إلى فعالية برنامج تدريبي لتنمياة مهاارات التفكيار ( بحثا 2014تناولت من  الريس   -

بات الااتعلم بالمرحلااة االبتدائيااة. وتكوناات عينااة االبتكاااري لاادى المتفااوقين عقليااا ذوي صااعو

(  تالميذ في الصف الخامس من التالميذ المتفاوقين عقلياا ذوي صاعوبات الاتعلم 9البحث من )

ماان مدرسااتي الغرفااة التجاريااة االبتدائيااة وأسااامة باان زيااد االبتدائيااة بمحافظااة بورسااعيد  وتاام  

امااة ،وبطاريااة مقياااس التقاادير التشخيصااي لينااون للقاادرة العقليااة الع-إسااتخدام اختبااار اوتاايس 

لصااعوبات تعلاام الرياضاايات، واختبااار التفكياار االبتكاااري اللفظااي الصااورة " أ"  لتااورانس، 

وبرنامج لتنمية مهارات التفكير االبتكاري لفئة التالميذ المتفاوقين عقلياا ذوي صاعوبات الاتعلم 

فروق ذات دالله إحصاائيا باين  وجودى بالمرحلة االبتدائية )اعداد الباحثة (وأظهرت النتائج إل

متوسااطات رتااب درجااات التالميااذ المتفااوقين عقليااا ذوي صااعوبات الااتعلم قباال وبعااد تطبيااق 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فاي القيااس رى، وكذلكالبرنامج على مقياس التفكير االبتكا

بياة لادى المتفاوقين عقلياا البعدي والتتبعى على مقياس التفكير االبتكاري في المجموعاة التجري

 ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.

هادف إلاى قيااس فاعلياة برناامج الكاورت بجزئاه ( بحثاا 2016تناولت عائشة شيخموس   -

توسعة مجال اإلدراك في تنمية مهارات التفكير اإلبداعى لدى الطلبة الفاائقين دراساياً  –األول 

دراسيا في المرحلة الثانوية، بحيث تكونت عينة البحث من  من خالل دراسة حالة لطالبة فائقة

الصفً  العاشر مسجلة في إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعلايم -طالبة فائقة دراسيا 

بدولة اإلمارات العربياة المتحادة، وتام اختيارهاا بطريقاة قصادية وتام إساتخدام اختباار للتفكيار 

بصورته اللفظية أ( باإلضافة إلى برنامج كورتأشاارت نتاائج الدراساة إلاى  TTCT (اإلبداعي

توسعة مجال اإلدراك في تنمية مهارات التفكير اإلبداعى لادى الطالباة  -فاعلية برنامج كورت

الفائقة على كل من أبعااد الطالقاة والمروناة األصاالة، باإلضاافة إلاى الدرجاة الكلياة لإلختباار 

 ي. لصالح االختبار البعد

هدف إلى الكشاف عان فاعلياة برناامج تادريبى قاائم علاى ( بحثا 2018أجرى محمد جودة   -

التمثياال المعرفااى للمعلومااات فااى تحسااين مهااارات التفكياار االبتكاااري )الطالقااة   المرونااة   

االصالة( ومهارات التفكيار الناقاد )التفساير   االساتناج   التقاويم( لادى عيناة مان التالمياذ ذوى 

الااتعلم بالمرحلااة االعاادادي، مان خااالل برنااامج تاادريبى قاائم علااى التمثياال المعرفااى صاعوبات 

للمعلومااات، فضااالً عاان التعاارف علااى ماادى اسااتمرارية فعاليااة البرنااامج القااائم علااى التمثياال 

المعرفاي فاي تحساين مهاارات التفكيار االبتكااري )الطالقاة   المروناة   االصاالة( ومهاارات 
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  االستناج   التقويم( لادي التالمياذ ذوي صاعوبات الاتعلم. وتكونات عيناة التفكير الناقد)التفسير 

( تلميااذات بالصااف األول اإلعاادادى بمدرسااة كفرالشااي  االعداديااة القديمااة 10الدراسااة ماان )

بنات. وتم إستخدام اختبار المصفوفات المتتابعه، ومقياس التقادير التشخيصاى لصاعوبات تعلام 

الرياضاايات ، واختبااار التفكياار الناقااد ، واختبااار التفكياار  الرياضاايات، واختبااار تشخيصااى فااى

االبتكارى إلبراهام ، باالضافة للبرنامج التدريبي القائم على التمثيال المعرفاى للمعلوماات مان 

إعداد/ الباحث. وتوصلت الدراسة إلى: وجود فروق ذات داللة إحصاائية باين متوساطى رتاب 

ر االبتكاارى، وأن هاذا الفاروق لصاالح القيااس البعادى درجات القياسين القبلى والبعادى للتفكيا

لدى التالمياذ ذوى صاعوبات تعلام الرياضايات، وعادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين 

متوسطى رتب درجات القياسين البعدى والتتبعى للتفكير االبتكارى، ووجود فروق ذات داللاة 

دى للتفكيار الناقاد وأن هاذا الفاروق إحصائية بين متوساا رتاب درجاات القياساين القبلاى والبعا

لصالح القياس البعدى لدى التالمياذ ذوى صاعوبات تعلام الرياضايات، عادم وجاود فاروق ذات 

 .داللة إحصائية بين متوسا رتب درجات القياسين البعدى والتتبعى للتفكير الناقد

خاالل  هدف إلى تنمية مهاارات التفكيار االبتكاارى مان( بحثا2019تناولت رضوى حسن   -

تام ( و48برنامج إرشادى معرفى سلوكى لدى عينه من المراهقين، حيث كانت عيناة البحاث )

تلميذ لكل مجموعاة، وتام  11تلميذا و 13تجريبية( بواقع  –تقسيمهم إلي مجموعتين )ضابطة 

المصاور، وإساتبيان ديماوجرافى، إختباار الاذكاء  إستخدام المنهج شبة التجريبى ، وتم إستخدام

القاادرة علااى التفكياار اإلبااداعى، وإسااتمارة مالحظااة الساالوك اإلبتكااارى، والبرنااامج  وإختبااار

وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين اإلرشااادى المعرفااى الساالوكى. وأظهاارت النتااائج إلااى 

متوسا رتب درجات أفراد المجموعاة شابه التجريبياة فاي القياساين القبلاي والبعادي فاي أبعااد 

توجااد فااروق ذات داللااة ،كماوالدرجااة الكليااة لصااالح القياااس البعديمقياااس التفكياار االبتكاااري 

إحصائية بين متوسا رتاب درجاات أفاراد المجموعاة شابه التجريبياة ومتوساا رتاب درجاات 

أفراد المجموعة الضابطة فاي القيااس البعادي علاى أبعااد مقيااس التفكيار االبتكااري والدرجاة 

جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسا رتاب ال تووالكلية لصالح المجموعة شبه التجريبية،

درجات أفراد المجموعة شبه التجريبية في القياس البعدي والتتبعي علاى أبعااد مقيااس التفكيار 

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااا رتااب وأيضااا ،االبتكاااري والدرجااة الكليااة

رجات أفراد المجموعة شابه درجات أفراد المجموعة شبه التجريبية ) ذكور( ومتوسا رتب د

التجريبيااة )إناااث( فااي أبعاااد مقياااس التفكيراالبتكاااري والدرجااة الكليااة بإسااتثناء بعااد الطالقااة 

 ،ثالفكريااااااااااة فكاناااااااااات هناااااااااااك فااااااااااروق ذات داللااااااااااة إحصااااااااااائية لصااااااااااالح اإلنااااااااااا

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسا رتب درجات أفراد المجموعة شابه التجريبياة  ، وتوجد

القبلي والبعدي فاي إساتمارة مالحظاة السالوك االبتكااري والدرجاة الكلياة لصاالح  في القياسين

،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسا رتب درجات أفراد المجموعاة  .القياس البعدي

شاابه التجريبيااة ومتوسااا رتااب درجااات أفااراد المجموعااة الضااابطة فااي القياااس البعاادي فااي 
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مالحظة السلوك االبتكاري والدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريباة، وعادم وجاود  إستمارة

فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااا رتااب درجااات أفااراد المجموعااة شاابه التجريبيااة فااي 

القياس البعدي والتتبعي في إستمارة مالحظة السلوك االبتكااري والدرجاة الكليه،وعادم وجاود 

بين متوسا رتب درجات أفراد المجموعة شبه التجريبياة ) ذكاور( فروق ذات داللة إحصائية 

ومتوسا رتب درجات أفراد المجموعة شبه التجريبياة )إنااث( فاي إساتمارة مالحظاة السالوك 

 .والدرجة الكلية االبتكاري

 المحور الثالث: بحوث تناولت برنامج لتنمية مفهوم الذات:
أثاار برنااامج تعلاايم التفكياار " المواهااب غياار بحثاهاادفإلي اختبااار (2000تناولاات رنااا مطاار   -

المحدودة" في تطوير القدرات اإلبداعية ومفهاوم الاذات لادي عيناة مان طلباة الصاف الخاامس 

( طالبا من طالبه الصف الخامس في منطقاة عماان 58األساسي، حيث تكونت عينة الدراسة )

( طالباا 29وعاددها ) ( طالبا، وضابطة29الكبري، وزعوا إلي مجموعتين تجريبية وعددها )

من مدرسة أخرى مماثلة لها بالظروف االجتماعية واالقتصادية، تكون البرنامج التدريبي مان 

( نشااااطا موزعاااا علاااي مهاااارات ) اتخااااذ القااارار، التنباااؤ، االتصاااال، التفكيااار المناااتج، 125)

التخطااايا(، طباااق مقيااااس تاااورانس اللفظاااي ومقيااااس مفهاااوم الاااذات كاختباااار قبلاااي وبعااادي، 

ارت النتائج إلي تفوق المجموعة التجريبياة علاي جمياع أبعااد مقيااس تاورانس ) الطالقاة، وأش

المروناااة، األصاااالة(، كماااا أظهااارت فروقاااا علاااي مقيااااس مفهاااوم الاااذات لصاااالح المجموعاااة 

 التجريبية.

بحثاهادف إلااي التعارف علااي فاعلياة برنااامج تولياد األفكااار (2006أجارى شاادى الباادارين  -

في تنمية القادرات اإلبداعياة، ومفهاوم الاذات لادي عيناة أردنياة مان الطلباة  الجديدة ) سكامبر(

( طالبا وطالبه موزعه في مجموعتين تجريبياة 97ذوي صعوبات التعلم، وتكونت العينة من )

وضابطة واعتمد على المنهج شبه التجريبيى، وتم تطبيق ألعااب ساكامبر الخيالياة بعاد تعاديلها 

اسااتخدام عاادة أدوات كاختبااار تااورانس اللفظااي اإلبااداعي، ومقياااس  علااي البيئااة األردنيااة. وتاام

بيرس هاريس لقياس مفهوم الذات لدي األطفال، وأسفرت النتاائج إلاي أن برناامج ساكامبر ذو 

 فعالية في تنمية التفكير اإلبداعي ومهاراته ومفهوم الذات لدي ذوي صعوبات التعلم.

ة مادى فاعلياة برناامج الكاورت ) اإلدراك بحثهدفت إلي معرف(2008أجرى ناصر خطاب   -

والتنظيم( في تنمية القدرات اإلبداعية ومفهوم الذات لدي عينة أردنية من طلبة الصاف الراباع 

( طالباا مان طلباة 32والخامس والسادس ذوي صعوبات التعلم، وقد بلا  عادد أفاراد الدراساة )

الصاف وناوع الصاعوبة والاذكاء ذوي صعوبات التعلم، تم  إجراء المزاوجة بينهم علي أساس 

( طالبا ومجموعة تجريبياة 16والعمر، ثم وزعوا عشوائيا إلي مجموعتين مجموعة ضابطة )

( طالبااا، حيااث تلقاات المجموعااة التجريبيااة برنااامج الكااورت بينمااا اسااتمرت المجموعااة 16)

واقاع الضابطة في برنامجها االعتياادي، وقاد اساتغرق تطبياق البرناامج فصاال دراسايا كاامال ب

( حصااة. اسااتخدم الباحااث اإلحصااائي )ث( لقياااس الفااروق بااين متوسااطات المجموعااة 50)
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التجريبية والمجموعة الضابطة في المقارناات البعدياة علاي اختباار تاورنس للتفكيار اإلباداعي 

وفي األداء علي مقياس بيرس/هاريس لمفهوم الذات، وقد بينت النتائج تفوق أفاراد المجموعاة 

أفااراد المجموعااة الضااابطة. وأشااارت نتااائج التحلياال النااوعي إلااي تحساان فااي التجريبيااة علااي 

اتجاهات كل من المعلمين وأهالي الطلباة نحاو الطلباة ذوي صاعوبات الاتعلم ماع مضاى التقادم 

في البرنامج، وتعلم الطلبة ذوو صعوبات التعلم المشاركون في البرناامج بعاع اساتراتيجيات 

المقارناة، وعباار الطلباة ذو صااعوبات الاتعلم المشاااركون فااي التفكيار مثاال: التخطايا والتنبااؤ و

البرناامج عان مشااعرهم بشاكل إيجاابي نحااو البرناامج، وأكادوا أناه ساهل وممتاع، وذكااروا أن 

البرنااامج حساان ماان قاادراتهم، وغياار ماان نظاارة اآلخاارين لهاام، وأنااه قااد زاد ماان فاااعليتهم فااي 

 المشاركة الصفية، وحسن من نتائجهم التحصيلية.

بحثاهاادف إلااي اختبااار أثاار برنااامج التخياال البعيااد فااي تنميااة (2009ولاات منااال شااعبا   تنا-

مهارات التفكير اإلبداعي وتحسين مفهوم الاذات لادي طلباة المرحلاة االبتدائياة الموهاوبين فاي 

( طفااال وطفلااه ماان طلبااه الصااف األول 60المملكااة العربيااة السااعودية، وتكوناات العينااة ماان )

ف البحااث ثاام اسااتخدام أداتااين همااا: مقياااس التفكياار اإلبااداعي والااذي تاام االبتادائي ولتحقيااق هااد

إعاادادا، واسااتخراج الاادالالت الساايكومتريه لااه، ومقياااس مفهااوم الااذات المسااتند إلااي مقياااس 

(، ثاام البرنااامج التاادريبي الااذي قاماات بتعريبااه وتعديلااه اسااتنادا إلااي 1981الكيالنااي وعباااس )

( جلسااة 25الحال اإلبااداعي للمشااكالت، ويتكاون ماان ) نماوذج ) تريفنجاار( فاي تنميااة مهااارات

تدريبية، ومن محاور تلك الجلسات ) أحالم الديناصورات، الغيوم القطنية،......( المساتندة فاي 

جوهرها إلي التخيل، وأشارت نتائج البحث إلى وجود فروق دالة إحصاائيا لصاالح المجموعاة 

لذات، تعزى للبرناامج التادريبي، وأشاارت إلاي التجريبية علي مقياس التفكير اإلبداع ومفهوم ا

وجااود شااروط دالااة احصااائيا تعاازى لمتغياار الجاانس ولصااالح األناااس والتفاعاال بااين الجاانس 

 والبرنامج التدريبي في المجموعة التجريبية.

العالقة بين تقدير الاذات وباين  بحثاهدفت إلى إكتشاف(Marilena,2016 تناولت ماريلينا  -

مكونات الدافعية وتحديد أفضل التنبؤات لإلنجاز األكاديمى باين الطاالب األتاراك الموهاوبين، 

( طالاب فاي 16ذكار(، حياث قسامت إلاى ) 108أنثاى،  76( طالباا موهوباا )184لدى عينة )

( 32و)( طالب في الصف الساادس، 34( طالب في الصف الخامس، و)43الصف الرابع، و)

( طالباا مان مركاز 84( طالب في الصف الثامن. كماا حضار)14طالب في الصف السابع، و)

( طالااب ماان ماادارس التعلاايم العااام للطااالب الموهااوبين وتاام 100اساانبطول للعلااوم والفنااون و)

إستخدام مقياس التوجه التحفيزى الاداخلى مقابال التوجاه التحفيازى الخاارجي لتقيايم المكوناات 

د أظهاارت النتااائج إلااى وجااود تاارابا كبياار بااين تقاادير الااذات وبااين التحفياااز التحفيزيااة. وقاا

واإلنجاااز، وبإسااتخدام التحلياال التاارددى وجااد أن طااالب الصااف الرابااع محفاازين بشااكل عااام، 

وطالب الصف الخامس محفزين أكاديميا، وطالل الصف السادس والسابع ليهم تحفياز داخلاى 

 ز خارجى للتنبؤ باالنجاز األكاديمى.المنشأ، وطالب الصف الثامن لديهم تحفي
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هاادف البحااث إلااى الكشااف عاان العالقااة بااين الرضااا عاان ( بحثااا 2018أجاارى أحمااد الساايد  -

برامج رعاية الموهوبين وفعالية الذات لادى الطلباة الموهاوبين بالمرحلاة المتوساطة بمحافظاة 

مان الرضاا عان اإلحساء، كما هدفت إلى الكشف عن الفروق بين الطاالب والطالباات فاي كال 

( طالاب وطالباة مان 137برامج رعاية الموهوبين وفعالية الذات، وتكونت عيناة البحاث مان )

الطلبة الموهوبين الملتحقين ببرامج رعاية الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بمحافظاة اإلحسااء، 

( طالبة، وتم إساتخدام مقيااس الرضاا عان بارامج رعاياة الموهاوبين 66( طالب و)71بواقع )

قياس فعالية الذات، وأظهرت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيا على مقيااس الرضاا عان وم

 برامج رعاية الموهوبين ومقيال فعالية الذات.

هاادف البحااث إلااى معرفااة مفهااوم الااذات وعالقتهااا بحثا(2019تناااول محمااد عبااد الع ياا    -

ة بمديناة الفاشار، وكاذلك بالتحصيل الدراسي والتفكيار االبتكااري لادى طاالب المرحلاة الثانويا

معرفة الفروق في مفهوم الذات تبعاً لمتغير النوع )ذكر، أنثى( ولتحقياق ذلاك إساتخدم الباحاث 

( 200( مان الاذكور و)200( طالبااً )400المنهج الوصفي االرتباطي. حيث بل  حجم العينة )

ة العشاوائية الطبقياة. من اإلنااث بالمرحلاة الثانوياة بمديناة الفاشار، وتام إختياار العيناة بالطريقا

ولجماااع البياناااات إساااتخدم الباحاااث األدوات التالياااة: مقيااااس مفهاااوم الاااذات، ومقيااااس التفكيااار 

االبتكاري، وتوصل البحث لمجموعة من النتائج أهمهاا إرتفااع مساتوى السامة العاماة لمفهاوم 

عالقاة طردياة الذات لطالب المرحلة الثانوية بمدينة الفاشر بدرجة دالة إحصائياً. كاذلك توجاد 

دالة إحصائياً بين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي وسا طاالب المرحلاة الثانوياة. كماا توجاد 

عالقااة طرديااة دالااة إحصااائياً بااين مفهااوم الااذات والتفكياار االبتكاااري. كمااا توجااد فااروق دالااة 

ليااة إحصااائياً فااي التفكياار االبتكاااري تبعاااً للنااوع )ذكاار، أنثااى( لصااالح الااذكور فااي الدرجااة الك

للتفكير االبتكاري. أيضاً بعع أبعااد التفكيار االبتكااري لهاا القادرة علاى التنباؤ بمفهاوم الاذات 

 ثالث(.  –وسا طالب المرحلة الثانوية بمدينة الفاشر تبعاً للمستوى الدراسي )ثاني 

 يمكن تلخيص التعقيب على البحوث السابقةفى:التعقيب عل  البحوث السابقة:

بتادريس إساتراتيجية ساكامبر فاي جمياع المراحال التعليمياة بالنسابه للموهاوبين  هناك إهتمام -

 وغير الموهوبين.

هناك عدد قليل من البحوث التي تناولت فعالية إستراتيجية سكامبر لتنمية التفكيار اإلبتكاارى  -

 ومفهوم الذات للمرحلة اإلعدادية ، وذلك ما سعى إلية البحث الحالي.

الي من البحوث السابقة في إثراء وتأصيل اإلطار النظرى، والتعرف علاى إستفاد البحث الح -

أساااليب تصااميم أدوات البحااث، وإختيااار األساااليب اإلحصااائية المناساابة، ولاام يوجااد بحااث فااي 

حدود علم الباحثة لقيااس فعالياة إساتراتيجية ساكامبر إلثاراء التفكيار اإلبتكاارى وتنمياة مفهاوم 

مرحلة اإلعدادية، مما قد يمثال إضاافة نوعياة للبحاوث ذات العالقاة الذات للموهوبين فنيا في ال

 مما سبق يمكن إستخالص فروض البحث بمجال البحث العلمى.
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 فروض البحث:
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين )القبلي /البعدي( لصالح  -1

 القياس البعدي لمهارة المرونة. 

بين رتب درجات القياسين )القبلي /البعدي( لصالح القياس  توجد فروق دالة إحصائيا -2

 البعدي وذلك للمهارتين: الطالقة واألصالة.

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين )القبلي /البعدي( لصالح القياس  -3

 البعدي لكل مكون من مكونات مفهوم الذات: السلوك، الشعبية، والسعادة.

دالة إحصائيا بين رتب درجات القياسين )القبلي /البعدي( لصالح القياس توجد فروق  -4

 البعدي وذلك لكل من: مفهوم الذات الكلي، والقلق والمظهر الخارجي، وأخيرا الحالة الذهنية.

 الطريقة واإلجراءات:

ذي تصميم المجموعة الواحدة  إستخدم البحث الحالي المنهج التجريبىالمنهج المستخدم:  -

 )قياس قبلى وبعدى(.

( طالبه من طالبات الصفين األول والثانى 30: تألفت عينة البحث من )عينه البحث -

تقريبا  %7%= 6.98اإلعدادى الموهوبات في التربيه الفنية. وبذلك تمثل العينة ما نسبته 

 من المجتمع األصل.

 ات اآلتية لتحقيق أهدافه والتحقق من فرضياتهإستخدم البحث األدو أدوات البحث:  -

 مقياس التفكير االبتكارى للموهوبين فنيا. )إعداد الباحثة(-1

 Felicianoمقياس مفهوم الذات للمراهقين. )تأليف: فليسيانو فيغا، أنطونيو اليتى  -2

Veiga, Antonio Leite ،2016تعريب وتقنين: الباحثة ) 

، Bob Eberle. )تأليف: بوب ابريل (SCAMPER)ألعاب استراتيجية سكامبر -3

 (2007( )تعريب: عبد الناصر األشعل الحسينى، 1996

 يلى وصف يبين مدى صالحية كل أداة لإلستخدام في هذا البحث: وفيما

 مقياس التفكير االبتكارى للموهوبين فنيا:  اعداد الباحثة(-1

 مجال التربية الفنية بالخطوات التاليه:مرت عملية إعداد مقياس التفكير االبتكارى في      

أعد هذا المقياس للتعرف على مهارات التفكير االبتكارى  تحديد الهدف من المقياس:-أ

 )الطالقة، المرونة، األصالة(، لدى طالبات الصفين األول والثانى اإلعدادى الموهوبات فنيا.

تم االطالع على بعع األدبيات والدراسات تحديد أبعاد مقياس التفكير االبتكارى: -ب

السابقة التي اهتمت بالتفكير االبتكارى في مجال التربية الفنية وبعع المقاييس العربية في 

التفكير االبتكارى عامة. التي أعدت لصالحية تطبيقها في البيئة العربية؛ وذلك لصياغة 

( الذى 1974قياس سيد خير هللا )مفردات المقياس في مجال التربية الفنية على ضوئها، كم

اعدا بناء على بطاريات تورانس للتفكير االبتكارى واختبار بارون، واختبار التفكير 

( من تاليف ابراهام 2001االبتكارى الذى اعدا وقننه على البيئة المصرية مجدى حبيب )
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(Ebraham,1977) ختبارات للكشف عن درجة االبتكارية لألطفال والمراهقين، وبطارية ا

( بناء على مقياس جليفورد 2007القدرات اإلبداعية التي اعدها عبد اللطيف خليفة )

Guliford  وترجمها وقننها عبد الحليم السيد عن القدرات اإلبداعية وعالقتها بسمات

الشخصية، وقائمة األنشطة االبتكارية الذى اعدا وقننه على البيئة المصرية مجدى حبيب 

، واختبار الكشف عن الخصائص (Torrance,1974)أ.ب. تورانس  ( من تأليف2008)

(، ودراسة االدبيات 2014المعرفية والشخصية للطفل الموهوب من اعداد آمال باظة )

الخاصة بمهارات التفكير االبتكارى وذلك للتعرف على المتطلبات الالزمة إلعداد هذا النوع 

خاصة، وتم تحديد ثالثة مكونات ألنها األكثر من المقاييس عامة وفى مجال التربية الفنية ب

 تكرارا في البحوث األكثر استخداما في التنظير للتفكير اإلبتكارى وهى كما يلى :

من األفكار أو البدائل أو  بأكبر عدد ممكن: هي القدرة على اإلتيان Fluency* الطالقة

 المقترحات ذات العالقة بموقف أو حاله ما في زمن محدد.

، مجالت متنوعة: هي قدرة الفرد على إصدار استجابات متعددة في Flexibilityونة* المر

 أى أن الفرد يسلك أكثر من مسلك للوصول إلى األفكار كافة او االستجابات المحتملة.

 :هي القدرة على اإلتيان بفكرة جديدة وأصلية بالنسبه له ولمن حولهOriginality*األصاله

 ى أن األفكار ال تتكرر وقليله الشيوع.في زمان ومكان محددين، أ

تعدهذا األبعاد أساسيه وأكثر أهميه في الدراسات وتم اختيار هذا االبعاد لألسباب التالية:

النظريه والمقاييس التي تناولت دراسة تنميه التفكير االبتكارى. وهى األكثر ارتباطا بالهدف 

، باإلضافة الى تناسب هذا االبعاد مع العمر الزمنى الذى تقوم عليه استراتيجيه سكامبر

 للطالبات الموهوبات بالمرحلة اإلعداديه.

تم صياغة مفردات المقياس بناء على عدد من األسئله التي تحقق  صياغة أسئله المقياس:-ت

المهارات المحددة سابقاعلى أن تكون مفرداته من نوع أسئلة المقال التي تتميز بالنهايات 

توحة، متضمنة أنشطة تتناسب مع مادة التربيه الفنية، حيث تتفق طبيعة هذا االسئله المف

والوصف الذى قدمه كل من: تورانس، جليفورد لالختبارات االبتكارية وقد روعى عند 

 صياغة مفردات المقياس ما يلى:

 مناسبه األسئله لتعريف المهارات األساسيه للتفكير االبتكارى. -1

 موضوعات التربية الفنية بالمرحلة اإلعدادية.شموليه األسئله ل -2

 وضوح االسئله ومناسبتها لمستوى الطالبات، مع تحديد المطلوب من كل سؤال. -3

 

 

 

 



 Doi: 10.33850/jasht.2020.101199 شيماء مجال عبد الشايف

 

 

84 

( نوعية األسئلة التي تقيس كل مهارة من مهارات التفكير اإلبتكارى في 1ويبين جدول رقم )

 مجال التربية الفنية.
 

 م

 

 المهارات

 اإلختبارات

 

 (الطالقة )ط 

 

 المرونة )م(    

 

 األصاله )ص(

1 

 

 ------   ✓ ✓ طرح األسئله

2 

 

 ------   ✓ ✓ تنبؤ األسباب

3 

 

 ✓ ------   ------   تنبؤ النتائج

 

4 

 

 ------   ✓ ✓ أ/ االستعماالت

 ✓ ✓ ------   ب/ االستعماالت غير الشائعة

 4 3 عدد األسئله لكل مهارة             

 

2 

 

يتم تقدير الدرجات التقدير الكم  لتطبي  مقياس التقكير االبتكارى في التربية الفنية:-ث

وتحديد مستوى الطالبات للمهارات المحددة بصورة موضوعية؛ باالعتماد على التقدير الكمى 

 للدرجات، حيث وضعت لتطبيق كل مهارة الدرجات التالية.

االستجابات التي تذكرها الطالبه في المهارة  تحسب درجة الطالقة لكل سؤال بعدد*الطالقة:

التالية: )طرح األسئلة، تنبؤ األسباب، االستعماالت الشائعة( في زمن محدد، وتم تخصيص 

درجة واحدة لكل استجابه صحيحة واستبعاد االستجابه غير مناسبة، وبجمع درجات الطالبة 

ه التي تعبر عن مهارة الطالقة فى أنشطة الطالقة الفرعية  تم الحصول على الدرجة الكلي

 لديها.

تحسب درجة المرونة لكل سؤال بعدد االستجابات المتنوعة التي يحددها االنتقال *المرونة:

من فئة الى أخرى من فئات االستجابه للمهارات التاليه )طرح االسئله، تنبؤ األسباب، 

جة واحدة لكل فئة من االستعماالت الشائعة، االستعماالت غير المعتادة( وتم تخصيص در

االستجابات التي تحمل نفس المضمون )المتشابهة(، وتعطى الطالبه درجة واحدة لكل 

استجابة تنتمى الى فئة معينه. وبجمع درجات الطالبه في أنشطة المرونه الفرعية تم الحصول 

 على الدرجة الكليه التي تعبر عن مهارة المرونه لديها.

جات الطالبات في مهارة األصالة األكثر صعوبه في تصحيح هذا لقد كان تقدير در*األصالة:

المقياس، حيث تم تفري  استجابات الطالبات في نماذج خاصة، ثم حساب التكرارات لكل 

إستجابة وتحديد اإلستجابة األقل في التكرارات ثم الذى يليها وهكذا، ثم تم إختيار أقل ثالث 

( درجتان ثم 2( درجات ثم التكرار الذى يليه )3)تكراراتوأقلهم على اإلطالق تم اعطاؤا 
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( درجة واحدة، وذلك عند االستجابه للمهارات التالية )تنبؤ النتائج، 1التكرار الذى يليه )

 اإلستعمالت غير المعتادة(.

على موضوعية صياغة التعليمات واألسئلة: للتحقق من موضوعية المقياس تم  اإلطمئنان-ج

عرضه على سبع طالبات من الصفين األول والثانى اإلعدادى في جلسات منفردة، وسمح 

لكل طالبة أن تقرأ المقياس كامال بتعليماته، وأن يسأل عن أي شيء غير مفهوم لها. وكان 

اغة مفردات وتعليمات المقياس حيث لم توجه أي طالبه ناتج ذلك إطمئنان الباحثة على صي

 أي سؤال للباحثة.

تم التأكد من تقدير الصدق الظاهرى لمقياس التفكير اإلبتكارى وف  مجال التربية الفنية:-ح

صدق اإلختبار عن طريق الصدق الظاهرى )صدق المحكمين(،  حيث أشار بعع 

غتها لتصبح مالئمة وأكثر وضوحا، وأصبح المحكمين إلى تعديل بعع األسئلة وإعادة صيا

 اإلختبار مكون من أربعة أسئلة.

طبيق المقياس على عينه حساب ثبات مقياس التفكير اإلبتكارى بطريقة إعادة تطبيقه:-ح

( طالبة من طالبات الصفين األول والثانى االعدادى الموهوبات بدايه الفصل 70عددها )

( يوم من تاري  التطبيق األول، أعيد تطبيق 30ر )، وبعد مرو2019الدراسى األول لعام

 ( يوضح ثبات مهارات المقياس.2المقياس مرة أخرى على نفس الطالبات. والجدول رقم )

 (70( قيم معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق للمقياس )ن=2يبين جدول )             

 المهارة

 
 األصالة المرونة الطالقة

 معامل الثبات

 
0.828** 0.898** 920**.، 

 .    305.**(= 01.      وعند )235.*(= 05القيمة الجدولية عند ) 68د.ح.=

 مقياس مفهوم الذات للمراهقين:-2

 Feliciano)وجدت "مقياس قص       ير لمفهوم الذات للمراهقين"  وصـــــــف المقياس:

Veiga& Antonio Leite,2012) البرتغالى لمقياس مفهوم الذات وذلك باستخدام التكيف

. وقامت الباحثة بترجمته إلى اللغة   (Piers& Hertzberg,2002)لألطفال لبيرس هاريس

( ،المظهرالخارجى Anxietyأبعاد وهى القلق ) س     ت   هالعربية. ووجدت أنه مكون من 

(Physical appearance( السلوك، )Behavior( الشعبية، )Popularity ) السعادة،

(Happiness( الحالةالذهنية، )Intellectual status.وكل بعد ممثل بخمس مفردات ،) 

( مفردة لقياس مفهوم الذات للمراهقين  30يتكون المقياس من):مريقة تصحيح المقياس

( درجه 1( درجات حين تنطبق العبارة على المفحوص الى )6بحيث تتراوح الدرجات من )

ارة على المفحوص، هذا بالنسبه للعبارات الموجبه، ويعكس ميزان واحدة ال تنطبق العب
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( درجه واحدة حين تنطبق 1التصحيح بالنسبه للعبارات السالبه، بحيث يأخذ المفحوص )

 عليه العبارة، كما هو موضح في الجدول التالى:

 ( يوضح البدائل الستة التي يختار منها المستجيب3جدول       
 غير موافق تماما غير موافق غير موافق نادرا موافق نادرا موافق تماماموافق  المفردات

       أنا شخص سعيد

 كما يوضح الجدول التال  األبعاد والمفردات ونوعيتها من حيث السلبية واإليجابية.

 ( يوضح األبعاد والمفردات التي تقيسه، ونوعيتها من حيث اإليجابية والسلبية4جدول  

 المفردات

  األبعاد                 

 

 

 العبارات الموجبه   

 

 العبارات السالبة    

 25-19-13-7-1  البعد األول: القل 

 20 26-14-8-2 البعد الثان : المظهر الخارجي

 27-21-15-9 3 البعد الثالث: السلوك

  28-22-16-10-4 البعد الراب : الشعبية

 29-11 23-17-5 البعد الخامس: السعادة

 30 24-18-12-6 البعد السادس: الحاله الذهنية

درجاااة(  بينماااا تتاااراوح الدرجاااة  180إلاااى  30وتتاااراوح الدرجاااة الكلياااة للمقيااااس )مااان  

درجاااة(. وتشااااير الدرجااااة المرتفعاااة إلااااى مفهااااوم ذات  30إلااااى  5الكلياااة لكاااال بعاااد ) ماااان 

 مرتفع، والعكس صحيح.

حسااااااب معامااااال الثباااااات للمقيااااااس  حسااااااب معامااااال الثباااااات لمقيااااااس مفهاااااوم الاااااذات:تم

 بطريقتين هما: معامل ألفا لألبعاد، وطريقة إعادة التطبيق، وفيما يلى عرض لذلك:

: حياااث تااام تطبياااق المقيااااس ثباااات مكوناااات  أبعااااد( مقيااااس مفهاااوم الاااذات بمعامااال ألفاااا-1

( طالبااااة ماااان طالبااااات الصاااافين األول والثااااانى بمدرسااااة بنااااايوس اإلعداديااااة 75علااااى )

(، 0.501(، بعااااد المظهاااار الخااااارجى )0.529تااااائج كمااااا يلااااى: بعااااد القلااااق )وجاااااءت الن

(، وبعااااااد 0.719(، وبعااااااد السااااااعادة )0.488(، بعااااااد الشااااااعبية )0.556بعااااااد الساااااالوك )

 (، وكل القيم تشير إلى الثبات المرتفع للمقياس.0.609الحالة الذهنية )

تطبيااااق  حيااااث تاااامثبااااات مقياااااس مفهااااوم الااااذات ومكوناتااااه بطرياااا  إعااااادة التطبياااا :-2

( طالبااااة ماااان طالبااااات مدرسااااة بنااااايوس اإلعداديااااة مدينااااه الزقااااازيق  70المقياااااس علااااى )

محافظااة الشاارقية، ثاام بعااد مضااى عشاارة أيااام تاام إعااادة تطبيااق نفااس المقياااس علااى نفااس 

مجموعااااة الطالبااااات وفااااي نفااااس المدرسااااة االعداديااااه ونفااااس الفصاااال الدراسااااى المعااااد 

تطبياااق المقيااااس وجااااءت النتاااائج كماااا  للتطبياااق. وتااام حسااااب الثباااات عااان طرياااق إعاااادة

(، بعااااد 0.59(، بعااااد الساااالوك )0.56(، بعااااد المظهاااار الخااااارجى )0.54يلى:بعااااد القلااااق )
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(. والدرجاااااة 0.66(، وبعاااااد الحالاااااة الذهنياااااة )0.59(، وبعاااااد الساااااعادة )0.66الشاااااعبية )

 (، وكل القيم تشير إلى الثبات المرتفع للمقياس.0.68الكلية )

حسااابت الباحثاااة الصااادق بطاااريقتين هماااا الصااادق : الاااذات حسااااب صااادق مقيااااس مفهاااوم

التالزمااااى )المصاااااحب(، وصاااادق اإلتساااااق الااااداخلى بطااااريقتين إرتباااااط المفااااردة ببعاااادها، 

 ثم إرتباط البعد بالدرجة الكلية. وفيما يلى عرض لتلك النتائج.

الباحثة مقياس تقدير الذات  إستخدمتالصدق التالزم   المصاحب( لمقياس مفهوم الذات: -ا

مفردة( إعداد عبد هللا سليمان كمحك لمقياس مفهوم الذات حيث تم تطبيق المقياسين معا  25)

( طالبه من طالبات الصف األول والثانى من مدرسة بنايوس 70في عدة لقاءات على )

( 0.44اإلعدادية وبحساب معامل الصدق عن طريق معامل إرتباط بيرسون كانت النتيجة )

 (.0.01وهى قيمة دالة عند مستوى )

  صااادق اإلتسااااق الاااداخل  للمفاااردات بحبعادهاااا بعاااد حاااذف المفاااردة مااان درجاااة بعااادهاأ/ -2

 (5والنتائج  موضحة بالجدول )

( معامالت ارتبام المفردة بحبعادها بعد حذف درجة المفردة من درجة بعدها 5جدول    

=  75)  
الـــمظــــــهــــــر  السلوك الشعبية السعادة الحالة الذهنية

الخارجي       

 القل 

 

 مفردة م ر مفردة م ر مفردة م ر مفردة م ر مفردة م ر مفردة م ر

608.  6 629.  5 424.  4 539.  3 475.  2 314،  1 

539.  12 610.  11 482.  10 489.  9 391.  8 508،   7 

455.  18 687.  17 311.  16 477.  15 460.  14 497.  13 

585.  24 710.  23 477.  22 347.  21 452.  20 452.  19 

563.  30 637.  29 433.  28 535.  27 443.  26 521.  25 

(0.305= )0.01(   وعند 0.235= ) 0.05القيمة النظرية عند 73د.ح=   

2-أ/ صدق اإلتساق الداخل  لألبعاد م  الدرجة الكلية للمقياس م  حذف درجة البعد منها 

( اآلتى:6والنتائج  موضحة في الجدول )  

( يبين معامالت صدق اإلتساق الداخل  لألبعاد والدرجة الكلية للمقياس 6جدول رقم  

 (75محذوف منها درجة البعد   =
 الحالة الذهنية السعادة الشعبية السلوك المظهر الخارجي القل  معامل اإلرتبام

الدرجة الكلية 

 درجة البعد –
0.47 0.40 0.46 0.44 0.49 0.48 

 : SCAMPERألعاب استراتيجيه سكامبر -3

قامت الباحثة باالطالع على استراتيجيات سكامبر المعدة بصورتها األصليه واالطالع على 

بعع النماذج المترجمة والمعدلة، ومن ثم قامت الباحثة بإعداد أنشطة وفق هذا 
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التدريبيه، ومن ثم تم عرض األنشطة على االستراتيجيات، والتي تتضمن األلعاب واألنشطة 

عدد من المحكمين من قسمى الصحة النفسية وعلم نفس التربوى بكليه التربيه جامعة 

الزقازيق حيث أتوجه بالشكر والتقدير لهم جميعا لما بذلوا من جهد لمساعدتى في إختيار 

 ا.األلعاب الخاصة باستراتيجيه سكامبر وإجراء التعديالت الالزمة عليه

( العاب مع 10( لعبه باإلضافة الى لعبتين تدربيتين وتم اختيار )20شملت االستراتيجيه )

 ، وهذا األلعاب هي:وعدد من المحكميناللعبتين التدربيتين باالتفاق مع المشرفين 

 لعبه تدريبيه أولى: ايس كريملعبه تدريبيه ثانيه: جيلى اصفر

 الكعكة المحالا )الدونات( -3حديقة الحيوان الجديدة.             -2صندوق الكرتون.      -1

 المصباح الكهربى. -6أشياء جنونية.                      -5ألعاب الحيوانات.             -4

األكياس  -9كل ما حولك ينقلب رأسا على عقب.     -8اليوم الثامن في األسبوع.    -7

 غرفة المستقبل. -10     الورقية.

 مبررات اختيار األلعاب:

 سهوله توظيفها في مجال التربيه الفنية. -

 سهوله التعبير عن األلعاب وإبعاد الغموض في طريقة التوضيح للطلبه. -

( ألعاااااب بواقااااع نشاااااطين لكاااال لعبااااه لزيااااادة جلسااااات التاااادريب وإلعااااادة 10اختيااااار ) -

 هم واطالق العنان لخيالهن.تدريب على األلعاب حتى يتثنى للطالبات الف

سااااهوله فهاااام وتوصاااايل المعلومااااات للطالبااااات وخاصااااة بااااأنهن حااااديثى اإلنتقااااال ماااان  -

 المرحلة اإلبتدائية.

( ألعاااااب و لعبتااااين تاااادريبيتين بواقااااع نشاااااطين 10فاصااااحبت االسااااتراتيجية تشاااامل علااااى )

( 8)( دقيقاااة تطباااق علاااى الطالباااات الموهوباااات فنياااا ولمااادة 45لكااال لعباااة، مااادة كااال منهاااا )

 ثمانية أسابيع بمعدل ثالث أنشطة أسبوعيا.

إن اسااااتراتيجية سااااكامبر هااااي طريقااااة لتحفيااااز األفكااااار كمااااا أنهااااا تعااااد ماااان األساااااليب 

 اإلبداعية المشهورة حيث أنها تشمل على:

 Substitute            S.تبديل شيء ما بدل شيء اخر 

Combine          C مع بعضها. جمع أفكار أو أشياء أو أداءات 

AdaptA ضبا وتكييف شيء لمالئمة هدف وغايه معينه 

 Magnify, Modify, Minify          Mتعديل وتصغير وتكبير األشياء 

 Put to other uses            Pاالستخدامات األخرى لشئ 

 Eliminate           Eالتخلص واإلزاله والحذف لجزء أو مجموعة أو صفه 

Reverse (Rearrange)          R عكس األشياء 

سااانوات وحتاااى طلباااة  3بتطبياااق هاااذا المحفااازات علاااى الطفاااال مااان عمااار  كماااا أناااه يوصااا 

المرحلاااة الجامعياااة وهاااى تساااتند الاااى مجموعاااة مااان التااادريبات والتاااي تنفاااذ علاااى شاااكل 
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ألعاااب تعااازز النشااااط العقلااى المساااتهدف عناااد الفااراد الاااذين يطباااق علاايهم. )نادياااا السااارور، 

2002) 

 وهدفت هذا االستراتيجيه الى تحقيق ما يلى:

 إثراء مهارات التفكير االبتكارى ) الطالقة، المرونة، األصالة(. -1

 تحسين مفهوم الذات للموهوبات فنيا. -2

 األساليب اإلحصائية:

 إختبار )ت( للعينات المترابطة.-

 إختبار ويلكوكسون لألزواج المترابطة.-

 نتائج البحث وتفسيرها:

متغيرات البحث قبل وبعد تطبيق ألعاب سكامبر على الطالبات  نتائج اعتداليةوء في ض      

( طالبة من طالبات المرحلة اإلعدادية تم تحديد االختبار 30الموهوبات فنيا وعددهن )

 اإلحصائي المناسب لتحليل البيانات لكل متغير والتي أسفرت عما يلي:

رات التفكير االبتكاري واإلجابة عن الفرضيتين أوال: نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات مها

 األول  والثالثة:

 (8(و )7جاءت النتائج كما هو موضح بالجدولين )

 ( نتائج اختبار  ت( للفروق بين متوسطي  درجات القياسين  القبلي /البعدي( 7جدول رقم  

 لمهارة المرونة                                         

 المتوسط العدد القياس المكو 
 االنحراف المعياري

 

قيمة  ت( 

 وداللتها

معامل 

 االرتبام

 المرونة

 القبلي
30 

 
12,467 1,634 10,685- 

 

000، 

342.، 

 

 البعدي ،.064
30 

 
18,90 3,478 

وذلك    0,000تشير نتائج الجدول السابق إلى أن قيمة )ت( دالة إحصائيا عند مستوى 

.. وبناء عليه نقبل صحة الفرضية األولى التي مفادها " يوجد فرق بالنسبة لمهارة المرونة 

دالة إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين )القبلي /البعدي( لصالح القياس البعدي لمهارة 

 المرونة أي أن:

 التدريب على ألعاب سكامبر أدت إلى تنمية مهارة المرونة لدى الطالبات الموهوبات فنيا -

 

 

 

نتائج اختبار  ويلكوكسو ( للفروق بين رتب درجات القياسين  القبلي ( 8جدول رقم  

 /البعدي(، لكل من مهارتي الطالقة واالصالة
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لمكاون الطالقاة، 0,00( دالة إحصاائيا عناد مساتوى Zتشير نتائج الجدول السابق إلى أن قيم )

نقبل صحة الفرضية الثالثة التي مفادها ،. لمكون األصالة. وبناء عليه 048ودالة عند مستوى 

" توجااد فااروق دالااة إحصااائيا بااين رتااب درجااات القياسااين )القبلااي /البعاادي( لصااالح القياااس 

 البعدي وذلك لكل من مهارتي الطالقة واألصالة أي أن:

أدت إلى تنمية مهارتي الطالقة واألصالة   لدى الطالبات  التدريب على ألعاب سكامبر -

 الموهوبات فنيا.

 تفسير نتائج البحث المتعلقة بمقياس التفكير اإلبتكارى:

باين  0.01( اتضح وجود فروق دالة إحصائيا عند مساتوى داللاة 8،7بإستقراء الجدولين )    

هارتى )الطالقة، والمرونة(، بينماا متوسطات درجات الطالبات في القياسين القبلى والبعدى لم

باين متوساا درجاات الطالباات فاي  0.05يوجد وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللاة 

القياسين القبلى والبعدى لمهارة )األصالة( في مقياس التفكير اإلبتكارى لصالح القياس البعادى 

ذا النتاائج أن اساتراتيجية بعد تطبيق األنشاطة الخاصاة بألعااب اساتراتيجيه ساكامبر، وتؤكاد ها

سكامبر يمكن إعتبارهاا أداا مناسابه إلثاراء التفكيار اإلبتكاارى، حياث أن إساتراتيجية ساكامبر 

تضم مجموعة من المهام التي قامت بها الطالباات والتاي مان شاأنها أدت إلاى تنمياة المهاارات 

التكيياف، التعاديل أو  الخاصة باالتفكير اإلبتكاارى لاديهم وتلاك المهاام هاي )اإلساتبدال، الادمج،

التطاااوير، التكبيااار أو التصاااغير، إساااتخدامات أخااارى، الحاااذف واإللغااااء، العكاااس أو إعاااادة 

الترتيب( حيث أن تلك المهام تام إساتخدامها فاي كال مارة يطباق فيهاا النشااط الخااص باللعباة، 

كال مان  والتي ساعدتهن على مزيد من اإلبتكار والتخيل، وتتفق هذا النتائج مع نتائج دراسات

()سااااامر 2014( )حيااااااا رمضاااااان، 2009()مناااااال شاااااعبان، 2006)شاااااادى البااااادارين، 

 (2019( )لولة آل سريع، 2018()خالد الشيدى، 2016الدوينى،

ثانيا: نتائج التحليل اإلحصائي لمفهوم الذات ومكوناته واإلجابة عن الفرضيتين الثانية 

 والرابعة

 المكو 

 
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 العدد الرتب

متوسط 

 الرتب
 مجموع الرتب

  قيمة  

Zداللتها 

 الطالقة

 

 

19,833 3,887 
 السالبة

 
1 2 2 

4,745- 

000، 
30.0667 4,901 

 الموجبة

 
29 15,97 463 

 األصالة

 

 

1,133 1,306 
 السالبة

 
7 7,5 52,5 

1,975- 

048.، 
1,967 1,974 

 الموجبة

 
13 12,12 157,5 
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 (10 (و  9جاءت النتائج كما هو موضح بالجدولين  

( نتائج اختبار  ت( للفروق بين متوسطي  درجات القياسين  القبلي /البعدي( 9جدول رقم  

 لمكونات مفهوم الذات ]السلوك والشعبية والسعادة[
 معامل االرتباط قيمة )ت( وداللتها االنحراف المعياري المتوسا العدد القياس المكون

 السلوك
 -9,165 2,445 19,433 30 القبلي

000.، 

530.،- 

 2,444 23,400 30 البعدي ،000

 الشعبية
 -6,752 5,657 19,000 30 القبلي

000.، 

698.،- 

 4,525 24,067 30 البعدي ،000

 السعادة
 -6,499 4.346 22.267 30 القبلي

000.، 

769.،- 

 3.256 25.567 30 البعدي ،000

وذلاك    0,000تشير نتائج الجدول السابق إلى أن قايم )ت( دالاة إحصاائيا عناد مساتوى        

بالنسبة للمكونات الثالثة المبينة بالجدول. وبناء عليه نقبل صحة الفرضاية الثانياة التاي مفادهاا 

" توجد فروق دالة إحصائيا بين متوساطي درجاات القياساين )القبلاي /البعادي( لصاالح القيااس 

 بعدي لكل مكون من مكونات مفهوم الذات: السلوك، الشعبية، والسعادة. أي أن:ال

التدريب على ألعاب سكامبر أدت إلى تنمية مكون السلوك لمفهوم الذات لدى  - أ

 الطالبات الموهوبات فنيا 

التدريب على ألعاب سكامبر أدت إلى تنمية مكون الشعبية لمفهوم الذات لدى  - ب

  الطالبات الموهوبات فنيا

التدريب على ألعاب سكامبر أدت إلى تنمية مكون السعادة لمفهوم الذات لدى  - ت

 الطالبات الموهوبات فنيا 

( نتائج اختبار  ويلكوكسو ( للفروق بين رتب درجات القياسين  القبلي 10جدول رقم 

 الحالة الذهنية(–المظهر الخارجي -/البعدي(، لمفهوم الذات الكلي ومكوناته  القل 
 المكون

 
 المتوسا

االنحراف 

 المعياري
 العدد الرتب

متوسا 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

  قيمة  

Zداللتها 

الدرجة 

 الكلية

 

 30 30 1 السالبة 15,182 120,333
4,168- 

000، 132,600 26.614 
 الموجبة

 
29 15 435 

 القلق

 465 15,5 30 السالبة 3,624 13,80
4,795- 

000، 9,33 3,188 
 الموجبة

 
0 00.، 00.، 

المظهر 

 الخارجي

 1,5 1,5 1 السالبة 3,642 23,9
4,691- 

 الموجبة 1,907 27,867 ،000
28 

 
15,48 433.5 

الحالة 

 الذهنية

 -4,714 ،.00 ،.00 0 السالبة 3,928 22,767

 435 15 29 الموجبة 2,95 26,7 ،000
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 (390،ص 2004)السيد أبو هاشم ، ( القيمة المحسوبة من اختبار ويلكوكسونZتمثل )*

لمفهاوم الاذات 0,00( دالة إحصائيا عند مستوى Zتشير نتائج الجدول السابق إلى أن قيم )     

وبعع مكوناته المبينة بالجدول. وبناء عليه نقبل صحة الفرضية الرابعة التي مفادهاا " توجاد 

( لصاالح القيااس البعادي وذلاك فروق دالة إحصائيا بين رتب درجات القياسين )القبلي /البعدي

 لكل من : مفهوم الذات الكلي ،والقلق والمظهر الخارجي ،وأخيرا الحالة الذهنية .أي أن :

 التدريب على ألعاب سكامبر أدت إلى تنمية مفهوم الذات لدى الطالبات الموهوبات فنيا. - أ

بااات التاادريب علااى ألعاااب سااكامبر أدت خفااع مكااون القلااق لمفهااوم الااذات لاادى الطال - ب

 الموهوبات فنيا.

التدريب على ألعاب سكامبر أدت إلى تنمية مكاون المظهار الخاارجي لمفهاوم الاذات لادى  - ت

 الطالبات الموهوبات فنيا.

التاادريب علااى ألعاااب سااكامبر أدت إلااى تنميااة مكااون الحالااة الذهنيااة لمفهااوم الااذات لاادى  - ث

 الطالبات الموهوبات فنيا.

 مفهوم الذات:تفسير نتائج البحث المتعلقة بمقياس 

 0.01( اتضح وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 10،9بإستقراء الجدولين )    

بين متوسطات درجات الطالبات في القياسين القبلى والبعدى في القياسين القبلى في مقياس 

 -الشعبية -السلوك -المظهر الخارجي -الستة )القلق مفهوم الذات للدرجة الكلية وأبعادة

الحالة الفكرية( لصالح القياس البعدى بعد تطبيق األنشطة الخاصة بألعاب  -السعادة

استراتيجيه سكامبر، وتؤكد هذا النتائج أن استراتيجية سكامبر يمكن إعتبارها أداا مناسبه 

م مجموعة من المهام التي قامت بها لتنمية مفهوم الذات، حيث أن إستراتيجية سكامبر تض

الطالبات والتي من شأنها أدت إلى تنمية مفهوم الذات لديهم وتلك المهام هي )اإلستبدال، 

الدمج، التكييف، التعديل أو التطوير، التكبير أو التصغير، إستخدامات أخرى، الحذف 

لبات على التعبير عن واإللغاء، العكس أو إعادة الترتيب( حيث أن تلك المهام ساعدت الطا

أرائهم والثقة بأنفسهم وعدم الخوف أو الخجل من إصدار أي فكرة ليدهن وإنخفاض القلق مما 

أثر تأثيرا إيجابيا على سلوكهن وأكد مفهوم الذات لديهن، هذا النتائج مع نتائج دراسات كل 

( )محمد 2009( )منال شعبان، 2008()ناصر خطاب، 2006من )شادى البدارين، 

 .(2019بدالعزيز، ع

 توصيات البحث والبحوث المقترحة:

 أوال: توصيات البحث:

 فى ضوء نتائج البحث، وما  أسفرت عنه من نتائج، فإن الباحثة توصى بما يلى:

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لمعلمى التربية الفنية قبل وأثناء الخدمة تحت إشراف  -

وتوظيف إستراتيجيه سكامبر في التربية الفنية  مدربين ومؤهلين لتدريبهم على إستخدام

 وتصميم دروس لتدريس الموهوبين.
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يجب على المعلم أن يتقبل األفكار الجديدة التي يطرحها الطالب ويحترم رغباتهم في  -

 البحث واإلستقصاء عن المعلومات وضرورة اإلجابة عن تساؤالتهمدون ضجر أو ملل.

فنية بالمرحلة اإلعدادية بطريقة تكفل للطالب تنمية ضرورة تنظيم محتوى كتب التربية ال -

 مهارات التفكير اإلبتكارى للموهوبين وتضمين أنشطة تصاغ وفق إستراتيجية سكامبر.

إنشاء فصول دراسية للموهوبين ذات إمكانيات حديثثة ووضع برامج وأنشطة تتناسب  -

 مع حاجاتهم.

والمشاركة اإليجابية للطالب وإتاحة االهتمام بطرق  التدريس التي تعتمد على التعاون  -

 الفرصة إلدراك المشكالت المختلفة وإفتراض حلول لها.

االهتمام بتكوين مفهوم الذات ورفع الوعى به عند دخول الطالبات المرحلة اإلعدادية  -

 ألنها مرحلة يتم فيها تكوين الشخصية وبناء الهوية.

الفهم الجيد لما يدور حولهم من مثيرات إثراء الحياا الثقافية للطالبات حتى يتسنى لهم  -

 وتعمل على التكيف معها.

مساعدة الطالبات على اإلستقاللية والتفكير السليم والقدرة على اإلبتكار وذلك من خالل  -

 وضع خطا وبرامج تساهم في ذلك.

إهتمام كال من التربوين والمربين بالتوافق النفسى والدراسى والمهارات االجتماعية لدى  -

 البات مما يزيد من وعيهم بمفهوم الذات لديهم.الط

 

 الـــــــمـــــراجـــــــ 

 أوال: المراج  العربية:

(. أثاار برنااامج سااكامبر فااي تنميااة مهااارات التفكياار 2016أحمااد توفيااق محمااد الحسااينى ) -

(، 1)اإلبتكارى لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية في مادة العلوم. مجلة كلياة التربياة ببورساعيد، م

 .304-270(، ص ص 20ع)

(. الرضاا عاان بارامج رعايااة الموهاوبين وهالقتااه بفعاليااة 2018أحماد رجااب محماد الساايد ) -

مجلاة عجماا  للدرساات الذات لدى الطلبة الموهاوبين بالمرحلاة المتوساطة بمحافظاة إحسااء، 

 .156-134(، ص ص 2(، ع)17، م)والبحوث

، SPSSحصاائ  فاي تحليال البياناات بدساتخدام الادليل اإل(. 2004السيد محماد أباو هاشام ) -

 الرياض: مكتبة الرشد.

إختبار الكشف عن الخصائص المعرفية (. 2014آمال عبد السميع مليجى باظة ) -

 ، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.والشخصية للطفل المبدع

(  أثر برنامج تادريبي مقتارح فاي تنمياة التفكيار اإلباداعي لادي طلباة 2012حنان حجازي ) -

 عمان، جامعة عمان العربية. رسالة ماجستير  غير منشورة(،المرحلة األساسية، 
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(. فاعليااة قائمااة توليااد األفكااار لبرنااامج سااكامبر فااي فهاام األحااداث 2014حنااان نجاام الاادين ) -

يار اإلباداعى لادى طالباات الصاف الثالاث الثاانوى بمحافظاة جادة. مجلاة التاريخية وتنمية التفك

 .166-117(، ص ص 18)6الطفولة والتربية، جامعة األسكندرية، 

(. أثار إساتراتيجية ساكامبر فاي تنمياة التحصايل ومهاارات حال 2014حيااة علاى رمضاان ) -

دراسااات تدائيااة، المشااكالت وبعااع عااادات العقاال فااي مااادة العلااوم لاادى تالميااذ المرحلااة اإلب

 .145-78(، ص 51، السعودية، ع)عربية في التربية وعلم النفس

(. أثاار إسااتخدام إسااتراتيجية سااكامبر فااي تنميااة 2018خالااد باان جمعااة باان خماايس الشاايدى ) -

التحصاايل فااي مااادة الرياضاايات والتفكياار اإلبتكااارى لاادى طالبااات الصااف التاسااع فااي ساالطنة 

 ، عمان، جامعة الشرق األوسا.منشورة(رسالة ماجستير  غير عمان، 

( برنامج إرشادى معرفى سلوكى لتنمية مهارات التفكير 2019رضوى محمد السيد حسن ) -

، القاهرة، جامعة عين رسالة ماجستير  غير منشورة(اإلبتكارى لدى عينة من المراهقين، 

 شمس.

يار المحادودة" فاي تطاوير ( أثر برنامج تعليم التفكير " المواهاب غ2000رنا عدنان مطر ) -

رسااالة القاادرات اإلبداعيااة و مفهااوم الااذات لاادي عينااة ماان طلبااة الصااف الخااامس األساسااي، 

 عمان، الجامعة األردنية. ماجستير   غير منشورة(،

(. أثاار إسااتخدام برنااامج سااكامبر فااي تنميااة تحصاايله مفااردات اللغااة 2015سااعد الحااارثى ) -

رسالة ماجساتير  غيار توسا في مدينة مكة المكرمة، اإلنجليزية لدى طالب الصف األول الم

 ، السعودية، جامعة أم القرى.منشورة(

(. فعالية إستخدام قائمة سكامبر لتحفيز األفكار في 2016سمر سعد محمد يوسف الدوينى ) -

مجلة الطفولة تحسين مهارات التفكير اإلبتكارى لدى عينة من طالبات كلية رياض األطفال، 

 .227-185(، ص ص 27امعة اإلسكندرية، ع )، جوالتربية

(. أثار إساتخدام خطاوات برناامج 2016سها حسن عبد هللا الضااوى، جاسامن محماد نعماة ) -

مجلاة الهندساة سكامبر في تنمية األنماط الخمسة للتفكيار اإلباداعى لادى المصامم المعماارى، 

 .324-312(، ص ص10(، ع)36، م)والتكنولوجيا

، القااهرة: مكتباة دليال إختباار القادرة علا  التفكيار اإلبتكاارى( 1974)سيد محماد خيار هللا  -

 األنجلو المصرية.

(. فاعليااة إسااتراتيجية ) سااكامبر( فااي تنميااة القاادرة اإلبداعيااة 2006شااادي خالااد الباادارين ) -

رسااالة ماجسااتير   غياار ومفهااوم الااذات لاادي عينااة أردنيااة ماان طلبااة ذوي صااعوبات الااتعلم، 

 معة عمان العربية للدراسات العليا.، جامنشورة(،عما 

(. فاعلية برنامج الكاورت أ فاي تنمياة مهاارات التفكيار 2016عائشة عبد القادر شيخموس ) -

، كلياة رساالة ماجساتير  غيار منشاورة(اإلبداعى لدى الطلبة الفائقين دراسيا )دراساة حالاة(، 

 التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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، القااهرة: دار غرياب بطارياات إختباارات القادرات اإلبداعياة(. 2007عبد اللطياف خليفاة ) -

 للطباعة والنشر.

(. فاعلياة نمااذج تدريساية فاي تنمياة التحصايل ومهاارات 2014عبد هللا مهدى عبد الحمياد ) -

ساالة رالحل اإلباداعى للمشاكالت واإلتجااا نحاو ماادة الفيزيااء لادى طاالب المرحلاة الثانوياة، 

 ، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.دكتوراه  غير منشورة(

(. فاعلية إستخدام إستراتيجية سكامبر في تدريس مادة التربياة 2017فاطمة عاشور توفيق ) -

األساسية إلكتساب التحصيل المعرفاى ومهاارات حال المشاكالت لادى طالباات الصاف الثالاث 

 .417-324، ص ص (50، ع)المجلة التربوية المتوسا،

(. أثاار برناامج تعليمااى قاائم علااى 2014فتحاى عبااد الارحمن جااروان، زيان حساان العباادى ) -

إساااتراتيجيه الحااال اإلباااداعى للمشاااكالت فاااي تنمياااة مهاااارات التفكيااار اإلباااداعى لااادى الطلباااة 

، مجلااة إتحاااد الجامعااات العربيااة للتربيااة وعلاام الاانفسالموهااوبين ذوى صااعوبات الااتعلم، 

 . 39-11(، ص ص 1(، ع)12م)

(. تنمية مهارات التفكير اإلبداعى لطالبات الصف الرابع 2019لولة أحمد عيظة آل سريع ) -

الملتقاا  العلماا  الاادول  المعاصاار للعلااوم التربويااة اإلبتاادائى بإسااتخدام إسااتراتيجية سااكامبر،

 31-30 ، فايواإلجتماعية واإلنسانية واإلدارية و الطبيعية  نظرة بين الحاضار والمساتقبل(

 .1125-1102ديسمبر، ص ص 

إختباااار التفكيااار اإلبتكاااارى  سلسااالة اإلختباااارات (. 2001مجااادى عباااد الكاااريم حبياااب ) -

 (، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.2، ط)السيكولوجية المصرية المقننة(

(. إتجاهااات حديثااة فااي تعلاايم التفكياار  إسااتراتيجيات 2008مجاادى عبااد الكااريم حبيااب ) -

 (، القاهرة: دار الفكر العربى.2، ط)لفية الجديدة(مستقلة لأل

(. مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل الدراسى والتفكيار 2019محمد أحمد محمد عبد العزيز ) -

رسااالة دكتااوراه  غياار اإلبتكااارى لاادى عينااة ماان طااالب المرحلااة الثانويااة بمدينااة الفاشاار، 

 جيا.، السودان، جامعة السودان للعلوم والتكنولومنشورة(

(. فاعلية برنامج قائم على التمثيل المعرفاى للمعلوماات 2018محمد سعد عبد الفتاح جودة ) -

فاااي تحساااين بعاااع مهاااارات التفكيااار اإلبتكاااارى والناقاااد لاااذوى صاااعوبات الاااتعلم بالمرحلاااة 

 ، كلية التربية، جامعة كفر الشي .رسالة دكتوراه  غير منشورة(اإلعدادية، 

(. فعالية برنامج قائم علاى األنشاطة العلمياة 2004، عبد هللا على )محمد عبد المجيد ممدوح -

اإلثرائية في تنميه المفهيم والسالوكيات البيئياة وبعاع العملياات العقلياة لادى األطفاال الفاائقين 

 .156-109(، ص ص 4(، ع)7بمرحلة ما قبل المدرسة، مجلة التربية العلمية، م)

برناامج التخيال البعاد لتريفنجار فاي تنمياة مهاارات (. أثار 2009منال محمد حسين شاعبان ) -

التفكير اإلبداعي وتحسين مفهاوم الاذات لادي طلباة المرحلاة االبتدائياة الموهاوبين فاي المملكاة 

 ، عمان، جامعة عمان العربية.رسالة دكتوراه   غير منشورة(العربية السعودية، 
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تاادريبى لتنميااة مهااارات التفكياار (. فعاليااة برنااامج 2014منااى محمااد عبااد الاارحمن الااريس ) -

، مجلاة كلياة التربياةاإلبتكارى لدى المتفوقين عقليا ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة اإلبتدائية، 

 .708-673(، ص ص 16ع)

 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.مقدمة في اإلبداع( 2002ناديا السرور ) -

التنظاايم" علااي  –" اإلدراك  (. أثاار برنااامج الكااورت2008ناصاار جمااال جمياال خطاااب، ) -

تنميااة التفكياار اإلبااداعي ومفهااوم الااذات لاادي عينااة أردنيااة ماان الطلبااة ذوي صااعوبات الااتعلم. 

 ، األردن، الجامعة األردنية.رسالة دكتوراه   غير منشورة(
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