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یهدف البحث الحالي ِإلى الكشف عن َأثر ُأنموذج تعلیمي مقترح قائم على األَلعاب 

نبار، التربویة في تنمیة مهارات التفكیر االبتكاري لدى اَألطفال المعاقین سمعیًا في محافظة األَ 

، )صمأو ضعیف سمع بتكاري وفق متغیر شدة اِإلعاقة (التفكیر اال التعرف على الفروق فيو 

َأدوات  استعمالالمنهج التجریبي لمالئمة وطبیعة مشكلة البحث وَتمَّ  انوقد استعمل الباحث

(ب) واختبار الذكاء المصور ألحمد زكي  البحث وهي اختبار تورنس للتفكیر االبتكاري الشكل

تعلیمًیا مقترًحا قائًما على األَلعاب التربویة، وقد ُأجریت معامل ُأنموذًجا  انصالح وصمم الباحث

) طفًال معاًقا سمعًیا، وَتمَّ ٧٢( الصدق والثبات والموضوعیة، ویتكون مجتمع البحث من

) طفًال كل مجموعة َأحداهما في تجریبیة طبق علیهم ٣٦( تقسیمهم ِإلى مجموعتین بواقع

(العمر ودرجة الذكاء والتحصیل الدراسي  تي البحث فيتم تحقیق تكافؤ مجموعاألُنموذج، و 

للوالدین) وَتمَّ اختبارهم باختبار تورنس للتفكیر االبتكاري قبل تطبیق األُنموذج وبعد االنتهاء 

ِإلى ِإنَّ  انمنه لكال مجموعتي البحث، وجمعت البیانات وَتمَّ معالجتها ِإحصائیًا وتوصل الباحث

على األَلعاب التربویة حقق تطوًرا ذا داللة ِإحصائیة في تنمیة التفكیر  األُنموذج المقترح القائم

االبتكاري لَألطفال المعاقین سمعیًا في المجموعة التجریبیة، وتوجد فروق ذو داللة ِإحصائیة 

واستكماًال  في التفكیر االبتكاري بین اَألطفال الصّم وضعاف السمع لصالح ضعاف السمع،

 .باحثان بمجموعة من االستنتاجات والتوصیات والمقترحاتالللبحث الحالي خرج 

Abstract 

The recent research aims to show the Impact of Suggested Educational 

Sample based on Educational games in developing Creative Thinking for the 

Hearing- Impaired Children in Al- Anbar Province, and to know the differences in 

the Creative thinking depends on the degree of the obstacle's force (Deaf & 
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Hearing- Impaired) The researcher used experimental approach to suit with the 

nature of the problem of the research The community of the research consists of 

(72) Hearing- Impaired children. They had been divided into two groups each 

group consists of (36) children one of them had been named. Before applying this 

sample and after finishing it, these two groups had been tested by Torrancs's test 

for Creative thinking and the data had been statistically made and the result 

is:The suggested sample had made a development in developing the Creative 

thinking for the Hearing-Impaired children in the experimental group. There are 

differences between the deaf and the partially Hearing (to the Children deaf)in the 

inventorial thinking. 

 

 ا اول

ا :  

كثر النواتج أَ التفكیر االبتكاري أرقى مستویات النشاط العقلي المعرفي لالنسان و  دُّ عَ یُ 

و مختلف أَ نتاج شيء جدید إِ ن یحث المتعلم على أَ یجب  ةتعلیمال العملیة يفالتربویة أهمیة، ف

هتمام كبیر احظي هذا النوع من التفكیر ب لذا طابع تفرده الشخصي، نفسه ویحمل في الوقت

 -١٩٥٦ -Gilford١٩٥٠جیلفورد (تناولت نظریات إذ من قبل علماء النفس والتربیة 

 & Walashanوكوجان  وواالشن ،١٩٦٥ - ١٩٦٢ Torrance وتورانس ،١٩٦٧ -١٩٥٩

Cojanد كّ أَ ، و ذلك العوامل التي تدخل في تكوینهطبیعة هذا النوع من التفكیر، وك )١٩٦٥

عداد جیل یستطیع مواجهة التحدیات همیة تنمیة التفكیر االبتكاري، إلأَ هؤالء العلماء على 

 العصریة لمستقبل متغیر غامض، وال یكون هذا بتزویده بأكبر كمیة من المعلومات والمعارف

حیاتهم، بل یكون بإطالق إمكانیاتهم وابتكاراتهم وتحریر ما یمكن تحریره سلوب أُ و بتسهیل أ

من قدراتهم وتنمیة ما یمكن تنمیته من استعداداتهم مما یساعدهم على مواجهة تحدیات 

  )  ٢٠٠٢ :١٨٠ (الزیات: المستقبل الغامضة.

ن ا یتمتعو قین سمعیً االمع نَّ أَ لى إِ    Kramer 1977  & Puchبیك وكرمرویشیر 

من   Silver1977 سلفیربالقدرة على االبتكار على الرغم من مشاكلهم السمعیة، ویؤكد ذلك 
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ا تساووا مع قین سمعیً االمع نَّ أَ الحظ  إذا، خالل دراساته المتعددة لالبتكار عند المعوقین سمعیً 

  .علیهم في االبتكار اا ما تفوقو ادیین بل غالبً تیعنظرائهم اال

وعلى الزیارات المیدانیة لمعاهد المعاقین سمعًیا في محافظة ما سبق تأسیًسا على و 

نشطة أَ ، لذا من الضروري بناء مواقف تعلیمیة و اَألنبار َأدرك الباحث َأهمیة القیام بهذه الدراسة

متعددة یمكن من خاللها تنمیة الثقة بالنفس وحب االستطالع وحریة النشاط لدى هؤالء 

جیة الحدیثة لتنمیة مهارات االبتكار عن طریق بناء برامج سس المنهوفق األُ على طفال األَ 

نشطة حركیة حرة فردیة وجماعیة لهذه الفئة من فئات ذوي االحتیاجات الخاصة الذي أَ لعاب و أَ 

امة على مدى تقدم من الدالئل اله دُّ عَ رعایة المبتكرین یُ  نَّ من المجتمع، ألَ  ایشكلون جزءً 

  .المجتمع و نضجه

نموذج تعلیمي مقترح أُ ثر أَ  بیان في دراسةمشكلة ال سبق یمكن َأن تتحددوبناًء على ما 

ا طفال المعاقین سمعیً لعاب التربویة في تنمیة مهارات التفكیر االبتكاري لدى األَ قائم على األَ 

 .في محافظة االنبار

أا  :  

   یأتي:همیة البحث الحالي فیما أَ تكمن 

ه وسـیلة للنهـوض بالمجتمعـات والعمـل علـى اسـعاد نَّـاالبتكـاري ألَ همیة التفكیر أَ تؤكد على  -١

 . تكار یدخل في میادین الحیاة كافةبناء المجتمع ألن االبأَ 

ا  كونهم فئة من الفئات یظهر أهمیة االهتمام بتنمیة التفكیر االبتكاري لدى المعاقین سمعیً  -٢

كد قدراتهم العقلیة والمعرفیة اقل ؤ دلة تأَ الخاصة ویمثلون نسبة لیست بالقلیلة بالمجتمع وال توجد 

جــل أَ ، لــذا یمكــن تنمیــة مهــارات االبتكــار لــدیهم وذلــك ببنــاء بــرامج تعلیمیــة مــن عتیــادیینمــن اال

   دراكیة والمعرفیة والوجدانیة والنفسیة واالجتماعیة والمهاراتیة. تنمیة الجوانب اإلِ 

أاف ا: 

 یهدف البحث الحالي إلى

نموذج تعلیمي مقترح قائم على األلعاب التربویة في تنمیة مهارات التفكیر االبتكاري أُ ق یتطب - 

  ا في محافظة األنبار.لدى األطفال المعاقین سمعیً 

نموذج تعلیمي مقترح قائم على األلعاب التربویة في تنمیة مهـارات التفكیـر أُ ثر الكشف عن أَ  - 

 .ظة األنبارا في محافاالبتكاري لدى األطفال المعاقین سمعیً 
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وفـق متغیـر شــدة اِإلعاقـة (ضـعاف ســمع،  علــى التعـرف علـى الفـروق فــي التفكیـر االبتكـاري - 

 .وصم)

ت ا: 

  من فحص الفرضیات اآلتیة: دَّ ألجل تحقیق أهداف البحث البُ 

) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ - 

  القبلي والبعدي. التفكیر االبتكاري، في مقیاس المعاقین سمعًیااَألطفال الضابطة من 

) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ - 

 القبلي والبعدي. التفكیر االبتكاري، في مقیاس اَألطفال المعاقین سمعًیامن  تجریبیةال

) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ - 

، فـــي مقیـــاس اَألطفـــال المعـــاقین ســـمعًیامـــن ، ومتوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة الضـــابطة

 .تبًعا لمتغیر ضعاف السمع البعدي التفكیر االبتكاري

 ) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ - 

، فـــي مقیـــاس اَألطفـــال المعـــاقین ســـمعًیامـــن ، ومتوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة الضـــابطة

 .تبًعا لمتغیر الصم البعدي التفكیر االبتكاري

) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠.٠٥داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ( وال یوجـــد فـــرق ذ -

تبًعـا لمتغیـر شـدة  البعـدي كـاريالتفكیـر االبت، فـي مقیـاس اَألطفال المعاقین سمعًیامن التجریبیة 

 .اِإلعاقة السمعیة (ضعاف السمع والصم)

ود ا : 

دراسة َأثر ُأنموذج تعلیمي مقترح قائم على األَلعاب التربویة في یقتصر البحث الحالي على 

 وهم: االمعاقین سمعیً  تنمیة مهارات التفكیر االبتكاري لدى األطفال

 .المسجلین في المعاهد التعلیمیةا اَألطفال المعاقین سمعیً  - ١

 .) سنة١٧ -٦الفئة العمریة من ( - ٢

 .محافظة اَألنبار، و مدینة الفلوجة مدینة الرمادي مركز - ٣

  .م٢٠١٤/ ٢٠١٣العام الدراسي  - ٤
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  : ات

لى تحویل المعلومات الواردة (بیاجیه): هو عملیة تمثیل تعمل ع عرفه : Play: اللعبأوالً 

من عملیة النماء العقلي  أوالتقلید والمحاكاة جزء ال یتجز  الفرد، فاللعبم حاجات ءلتال

)                                                                                                            ١٩٩٨ :٨ :(المصري.والذكاء

المعاق سمعیًا یؤدیها الطفل والنشاطات : هو مجموعة من الحركات التعریف االجرائي للعب

ي ولیطور وینمعلى الواقع  َأفكارهللحصول على المتعة والتسلیة وتمثیل  منهجیةبصورة 

 .مهارات التفكیر االبتكاري لدیه

: هي مجموعة ٢٠٠٥ )حجازي( عرفها : Educational gamesالتربویة   األلعاب: اثانیً 

و في مجموعة وفق قواعد واجراءات معینة أَ ا التلمیذ منفردً نشطة منظمة و هادفة یمارسها أَ 

ا للمهارات المختلفة كثر ایجابیة وتفاعًال وتعاونًا، واكتسابً أَ ا محددة تجعله دوارً أَ بحیث یمارس 

 )  ٢٠٠٥ :٢٥ جازي:مثناء تدریس مبحث اللغة العربیة.(أَ 

اختیارها ضمن مواصفات معینة  مَّ لعاب تَ أَ هي مجموعة  :لعاب التربویةالتعریف االجرائي لألَ 

  .اهداف تم رسمها وتحدیدها مسبقً أَ وتسیر ضمن قواعد محددة لتحقیق 

سلوب من أُ : هو ١٩٩٤ )ويسالعی( عرفه :Creative Thinking: التفكیر االبتكاري  اثالثً 

و یصل أَ سالیب التفكیر الموجه والهادف، یسعى الفرد من خالله الكتشاف عالقات جدیدة أَ 

جهزة جدیدة، أَ و أَ ا جدیدة و طرقً أَ و یبتكر مناهج جدیدة أَ و یخترع أَ لى حلول جدیدة لمشكالته، إِ 

  ) ١٩٩٤ :١٤٤ :ويس(العی. صورًا جمیلةفیه و ینتج أَ 

 ونطفال المعاق: هو الدرجة الكلیة التي یحصل علیها األَ للتفكیر االبتكاري التعریف االجرائي

الذي یقیس  (ب) ا من خالل استجاباتهم على اختبار تورنس للتفكیر االبتكاري الشكلسمعیً 

  صالة.الطالقة والمرونة واألَ 

على بشكل مفصل و ساسیة للتفكیر االبتكاري بشيء المكونات األَ  انوسیتناول الباحث    

  :تياآل النحو

كبــر قــدر ممكــن مــن أَ : هــي القــدرة علــى انتــاج ١٩٩٧مصــري  عرفهــا: Flaency  :الطالقــة - 

 ) ١٩٩٧ :٢١ :ئمة في وحدة زمنیة محددة . (مصريفكار والصور والتعبیرات المالاألَ 
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عـدد ممكـن مــن  كبـرأَ نتـاج  إِ ا علــى هــي قـدرة الطفـل المعـاق سـمعیً  :للطالقـةالتعریـف االجرائـي 

ة مـــن خـــالل اســـتجابته علـــى فقـــرات اختبـــار دفكـــار المتنوعـــة والجدیـــدة فـــي وحـــدة زمنیـــة محـــداألَ 

 تورنس للتفكیر االبتكاري الشكل (ب) .

القدرة علـى تولیـد أفكـار متنوعـة لیسـت  ي: ه١٩٩٩ جروان عرفها :Flexibility: المرونة - 

و متطلبـات أَ و تحویله مع تغیر المثیـر، أَ وتوجیه مسار التفكیر  فكار المتوقعة عادة،من نوع األَ 

 ) ٢٠١٢: ٢٣١ الموقف.(طراد:

كبـر عـدد ممكـن مـن أَ نتـاج إِ ا علـى قـدرة الطفـل المعـاق سـمعیً  يهـ :للمرونـةالتعریف االجرائـي  

رنس للتفكیــر االبتكــاري فكــار المتنوعــة والجدیــدة مــن خــالل اســتجابته علــى فقــرات اختبــار تــو األَ 

  .الشكل (ب)

ــــد فــــي األَ  ي: هــــ٢٠٠٧النــــافع عرفهــــا  :Originalityصــــالة  ألِ ا -  فكــــار القــــدرة علــــى التجدی

هم نَّ صــالة المرتفعــة بــأَ شــخاص ذوو األَ تیــان بأفكــار جدیــدة ونــادرة وغیــر مألوفــة ویوصــف األَ واإلِ 

فكـار وحلـول جدیـدة أَ یستطیعون االبتعاد عن الشائع والمألوف ویـدركون العالقـات ویفكـرون فـي 

 ) ٢٠٠٧ :٥ :(النافع.خرونالتي یفكر بها اآل صیلة عن تلكأَ و 

كبـر عـدد ممكـن مـن أَ نتـاج إِ ا علـى قـدرة الطفـل المعـاق سـمعیً  ي: هـصـالةالتعریف االجرائي لألَ  

الشـــیوع مـــن خـــالل اســـتجابته علـــى فقـــرات اختبـــار  وأَ  صـــیلة والجدیـــدة قلیلـــة التكـــرارفكـــار األَ األَ 

  .(ب) ورنس للتفكیر االبتكاري الشكلت

ضافة التفاصیل للفكرة إِ : هو القدرة على ١٩٩٦ الدایني عرفها :Elaborationالتفاصیل   - 

لــى المزیــد مــن إِ ضــافات جدیــدة لفكــرة معینــة قــد تــؤدي إِ ي قــدرة الفــرد وقابلیتــه لتقــدیم ساســیة، أَ األَ 

ــــــالفرد المبتكــــــر یســــــتطیع  ــــــم یقــــــوم یتنــــــاول فكــــــرة بســــــیطة یحــــــدد تفا نْ أَ التفاصــــــیل، ف صــــــیلها ث

   )٢٠٠٨ :٣٩١ :بتوسیعها.(العامري

ضـافة تفاصـیل جدیـدة لفكـرة إِ ا علـى : هو قـدرة الطفـل المعـاق سـمعیً جرائي للتفاصیلالتعریف اإل

 .(ب)ر تورنس للتفكیر االبتكاري الشكلمعینة من خالل استجابته على فقرات اختبا

  :Hearing Impairedا  سمعیً  ون: المعاقارابعً 

والضعف السمعي  Deafness یشمل مصطلح اإلعاقة السمعیة كًال من الصمم    

Limited Hearing فالصمم یعني أن حاسة السمع غیر وظیفیة ألغراض الحیاة الیومیة ،

األمر الذي یحول دون القدرة على استخدام حاسة السمع لفهم الكالم واكتساب اللغة، أما 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٧١ ( 

 

الضعف السمعي فیعني أن حاسة السمع لم تفقد وظائفها بالكامل فعلى الرغم من أنها ضعیفة 

  )١٩٩٨ :٢٦ (الخطیب، جمال: .ها قناة یعتمد علیها لتطور اللغة أنها وظیفیة بمعنى أنإال

شــخاص الــذین ال تــؤدي ولئــك األَ أُ ): هــم ٢٠١٤(الكبیســي، والحیــاني  عرفــه :Deafصــم األَ  - 

 :٢٣٦ غـــراض الحیــاة العادیة.(الكبیســي، والحیـــاني:أَ جــل أَ عنــدهم حاســة الســمع وضـــیفتها مــن 

٢٠١٤( 

ال  هخرین عـن طریـق اللغـة كونـاالتصـال بـاآل دَ قَـهـو الطفـل الـذي فَ  :صـماالجرائـي لألَ التعریف  

 -٩٠اقــة الســمعیة مــن (، وتتــراوح شــدة اِإلعیســمع الكــالم حتــى مــع اســتخدام المعینــات الســمعیة

 .) دیسبیل١٣٠

: هـو الشـخص الـذي لدیـه قصـور ٢٠٠١القریطـي  :Hard of hearingضـعیف السـمع  - 

حاسـة الســمع لدیـه تـؤدي وظائفهـا بدرجــة مـا ویمكنـه تعلــم  سـمع، ومــع ذلـك فـإنَّ و بقایـا أَ سـمعي 

 ) ٢٠٠١ :٣١٢ :و بدونها. (القریطيأَ ستخدام المعینات السمعیة االكالم واللغة سواء ب

صـوات : هـو الطفـل الـذي ال یسـتطیع سـماع وفهـم الكـالم واألَ التعریف االجرائي لضعیف السمع

ســــتخدام اقدرتــــه الســــمعیة ویمكنــــه االســــتفادة مــــن بقایــــا الســــمع ب  بحــــدودالَّ إِ علــــى درجــــة معینــــة 

  .) دیسبیل٧٠-٢٥، وتتراوح درجة السمع بین(المعینات السمعیة

ما ا 

 ات اراي وار اط 

  َأوًال: الوظیفة السمعیة:

الجهاز السمعي من  دَّ عَ وظیفة السمع من الوظائف الرئیسة للكائن الحي، ویُ  دَّ عَ تُ 

نسان على المعلومات نسان فمن خالل الجهاز السمعي یحصل اإلِ األجهزة الحیویة في جسم اإلِ 

(اِإلذن الداخلیة،  ویكسب اللغة ویتفاعل مع البیئة المحیطة، ویتكون الجهاز السمعي من

  )٢٠١٠ :٩٨: عبدالعزیز ، فواز(كوافحةواِإلذن الوسطى، واِإلذن الخارجیة). 

یشمل مصطلح "اِإلعاقة السمعیة"  : Hearing–Impairment السمعیة عاقةاإلِ بف تعری

كالَّ من "الصمم" َأو درجة الفقدان السمعي الكلي، و"ضعیف السمع" َأو درجة فقدان السمع 

الجزئي والصمم وضعف السمع لها مستویات مختلفة تتراوح بین َفْقد السمع البسیط ِإلى الصمم 

  :عاقة السمعیة منهاتعاریف مختلفة لإلِ ثمة و  العمیق،



  أ..د.  د اي

  

أ أ   ح  ذج

اب ا  ما  ر   
 

 )٦٧٢ ( 

 

ویعتمد هذا التعریف على مدى تأثیر  Definition Functional التعریف الوظیفي -١

 )١٩٩٨ :٢٥ :الخطیب(الفقدان السمعي على إدراك وفهم اللغة المنطوقة.

هو الطفل الذي یعاني من فقدان  :Deaf اَألصم: ویقسم ِإلى فئتین هما: التعریف الطبي  -٢

 Partiallyضعیف السمع)، و ٢٠٠٧ :٢٦٥ :(الزبیديكثر.أَ و أَ دیسبیل)  ٩٠سمعي مقداره (

Hearing دیسبیل) بعد  ٦٥ -٣٥الشخص الذي یعاني من فقدان سمعي یتراوح ما بین ( بَأنَّه

ماد على حاسة م واالعتاستخدام المعینات السمعیة مما یجعله یواجه صعوبات في فهم الكال

  .السمع فقط

صوات عاقة السمعیة لها عدة درجات حسب وصول األَ اإلِ  نَّ إِ ومما سبق یمكن القول        

صوات من قبل الدماغ في مراكز اللغة وترمیزها مما لى الدماغ وتفسیر هذه األَ إِ ذن عبر األُ 

 مَّ السمعیة ومن ثَ عاقة حسب درجة اإلِ  یجعل الشخص یفهم العالم حوله ویتفاعل معه كًال 

 .حسب درجة الفقدان السمعي یحصل االتصال بین الشخص والعالم الخارجي كًال 

  :نواع هيأَ لى ثالثة إِ عاقة السمعیة یمكن تصنیف اإلِ  :عاقة السمعیةتصنیف اإلِ 

: وهم الذین فقدوا : صم قبل تعلم اللغةویقسم الى عاقةالتصنیف حسب زمن حدوث اإلِ  -١

اكتساب اللغة فال یستطیعون السمع وال الكالم ویطلق علیهم مصطلح  قدراتهم السمعیة قبل

یولد الطفل ضعیف السمع فیكتسب بعض المهارات  ِإذ صم بعد تعلم اللغة:، و الصم والبكم

 ةهیلیأالتوبالتالي یفقد قدرته على الكالم إذا لم تقدم له الخدمات  ماللغویة ثم یصاب بالصم

لمبكر عن هذه الحاالت مهم لمساعدتهم على تطویر مهاراتهم الكشف ا نَّ إِ لذلك ف -الالزمة

 ) ٢٠١١ :٢٩٠ :یة قبل فقدانها بالكامل. (الشریفاللغو 

 اعاقة السمعیة البسیطة جدً اإلِ (لى إِ وتقسم  التصنیف من حیث درجة فقدان السمع -٢

)Slight( عاقة السمعیة البسیطةاإلِ ، و )Mild( عاقة السمعیة المتوسطةاإلِ ، و )Moderate( ،

 ).Prafound( اعاقة السمعیة الشدیدة جدً اإلِ ، و )Severe( عاقة السمعیة الشدیدةاإلِ و 

 ) ١٩٩٨ :٣٤ :(الخطیب

  Deafصماألَ ( لى فئتین هماإِ عاقة السمعیة یصنف التربویون اإلِ  :التصنیف التربوي -٣

ا ال یمكنه من فهم اللغة ومباشرة ویقصد به الشخص الذي یعاني من عجز سمعي شدید جدً 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٧٣ ( 

 

و أَ ویقصد به الشخص الذي یعاني من صعوبات  Partially Hearingثقیل السمع و  الكالم،

  .قصور في حاسة السمع ویمكنه االستفادة من المعلومات المنقولة في صورة لغة منطوقة

   :السمعیة وتشملعاقة ن تسبب اإلِ أَ یمكن  ةسباب كثیر أَ هناك  :عاقة السمعیةسباب اإلِ أَ 

لمانیة خالل فترة م بالحصبة األَ إصابة األ( شهرهاأَ : وهي عدیدة أسباب ما قبل الوالدة -١

اختالف ، و م خالل فترة الحملسوء تغذیة األ، و ولىشهر الثالثة األُ الحمل وخاصة في األَ 

 وغیرها). م العقاقیر كالمضادات الحیویةتعاطي األ، و )RHعامل (

ٕاصابة الطفل بالتهاب ، و لمانیةإصابة الطفل بالحصبة األَ ( : ومنهاالوالدةسباب ما بعد أَ  -٢

، ٕاصابة الطفل بالحمى القرمزیة، و و الغدة النخامیةأَ ذن الداخلیة السحایا الذي یؤثر في األُ 

  )  ٢٠٠٨ :١٢٣ :.(الظاهروغیرها) و المفرقعات العالیة والمستمرةأَ صوات تعرض الطفل لألَ و 

عاقة السمعیة تختلف تأثیرات اإلِ ِإنَّ  :قین سمعیاً اطفال المعوالسلوكیة لألَ الخصائص  النفسیة 

عاقة، عاقة، شدة اإلٍ عاقة، عمر الشخص عند حدوث اإلِ عدة عوامل منها: نوع اإلِ  باختالف

عاقة، القدرات السمعیة المتبقیة وكیفیة استثمارها، الوضع السمعي للوالدین، سرعة حدوث اإلِ 

ن أَ مر فمن المتوقع االقتصادیة، وغیر ذلك. ومهما یكن األَ  –الفئة االجتماعیةعاقة، سبب اإلِ 

ن مظاهر النمو مترابطة الذلك و  عاقة السمعیة على الخصائص النمائیة المختلفةتؤثر اإلِ 

االنفعالیة، والجسمیة والحركیة  –الخصائص اللغویة، والمعرفیة، واالجتماعیة( ومنهاومتداخلة، 

 )٢٠٠٧ :٢٢٣ :خرونآسلیمان، و ( .)كادیمیةواألَ 

تشیر إحصائیات المنظمات والجمعیات الدولیة المتخصصة  :عاقة السمعیةنسبة انتشار اإلِ 

%) ٠,٥( هناك ما نسبته نَّ أَ %) بمعنى ٠,٥٧٥( عاقة السمعیة بحدودنسبة انتشار اإلِ  نَّ أَ لى إِ 

السمع ممن هم ضمن سن طفال ضعیفي عدد األَ  نَّ أَ یات ئحصالدیهم صمم و بذلك تقدر اإلِ 

) ٦٠٠٠٠( طفال الصم بحوالي) طفل وعدد األَ ٤٠٠٠٠٠( المدرسة في الوطن العربي بحدود

%) من ٨٥( نَّ أَ و  ةدیصابات تكون وآل%) من اإلِ ١٥( نَّ أَ لى إِ یات ئحصاطفل وتشیر اإلِ 

صابات المكتسبة تحدث في الخمس سنوات %) من اإلِ ٨٠( نَّ أَ صابات تكون مكتسبة، و اإلِ 

%) منها وشفائها إذا اكتشفت في وقت ٨٠ولى من عمر الطفل والتي یمكن معالجة (األَ 

  )٢٠١٤ :٢٤٧ :والحیانيمبكر.(الكبیسي، 
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  :Play اللعب: ثانًیا

و عمل أَ وموجه یكون على شكل حركة  ) اللعب هو نشاط حرّ ٢٠١٢(الحیلة  فَ رَّ وعَ 

العقلیة والحركیة، ویمتاز بالسرعة والخفة ا، ویستغل طاقة الجسم و جماعیً أَ ا یمارس فردیً 

ا من یتمثل الفرد المعلومات ویصبح جزءً  هالرتباطه بالدوافع الداخلیة، وال یتعب صاحبه وب

ثناء اكتسابه في أَ  ا وفعاًال لعاب التربویة من الوسائل التي تجعل المتعلم نشیطً األَ  دوتع ،حیاته

و شبیهه بالواقع وذلك بتفاعله أَ مواقف تعلیمیة قریبة للحقائق والمفاهیم والمبادئ والعملیات في 

  )٢٠٠٠ :٢٣٩ :هداف.(الحیلةو مع غیره من المتعلمین لتحقیق األَ أَ مع المواد التعلیمیة 

 االلعب متنفسً  دیع نْ أَ یمكن  ِإذال نهمل الدور التربوي للعب  نْ أَ یجب  :لعاب التربویةفوائد األَ 

لحاق الطفل إِ ا وقد یستمر هذا الدور قبل للطاقات الجسمیة ومؤسسة تربویة فعلیة تعمل تلقائیً 

سهام الذي سیؤدي نشطة اللعب بدایات الطفل لممارسة اإلِ أَ  دثناء اللعب وتعوفي أَ بالمدرسة 

تزید  ا اللغویة التيحیانً أَ في حیاته المقبلة فمن خالل اللعب یطور قدراته البدنیة والذهنیة و 

 ) ١٩٩٠ :١٩ :(الجراح  قابلیته على التفاهم.

(التعلیمیة، و  منها في عدة انواع لعاب التربویةنجمل األَ  نْ أَ ویمكن  :لعاب التربویةنواع األَ أَ 

الشعبیة، والحركیة، واُألحاجي، والتمثیلیة، والعاب الغناء والرقص والهجائیة والتربویة)،إذ نجد 

طفال المعاقین سمعیًا ولكن بنسب متفاوتة تتحدد التربویة تصلح جمیعًا لألَ لعاب األَ  ِإنَّ هذه

هداف والمهارات المراد طفال المشتركین في اللعبة واألَ هذه النسب حسب الموضوع وعدد األَ 

لعاب التربویة بشكل لى اللغة، واستخدم الباحث األَ إِ لعاب التي تحتاج تحقیقها بعد استبعاد األَ 

ها تناسب عینة البحث وقد تنمي مهارات نَّ أَ خرى كما لعاب األُ حتوي جمیع األَ ها تعام ألنَّ 

  )      ٢٠٠٥ :٦٧ :جازيمالتفكیر االبتكاري لدیهم. (

هناك مجموعة من النظریات التي قام  :Theories of playالنظریات التي فسرت اللعب 

ي عرض أتظاهرة اللعب، وفیما یعدادها وتدعیمها لتفسیر إِ العلماء والباحثون في علم النفس ب

  :لهذه النظریات

ــدة عــن الحاجــة - ــتخلص مــن الطاقــة الزائ ــة ال اخــر القــرن ظهــرت هــذه النظریــة فــي أو  :نظری

وشـــرحها الفیلســـوف هیربــــرت  ،لمـــاني (شـــیللر)دى بهـــا الشــــاعر األَ آالتاســـع عشـــر، وأول مـــن نـــ

وظیفـة اللعـب هـي  نَّ أِ هـذه النظریـة د لـى دعـائم علمیـة، وتعـإِ سندها أَ كمل دعائمها و أَ  ِإذسبنسر، 

ذا تـوافرت لـدى الفـرد طاقـة تزیـد عمـا یحتاجـه إِ تفریغ الطاقة الزائدة عـن حاجـة الجسـم والـنفس، فـ



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٧٥ ( 

 

نصـارها أَ نه سیستعملها في ممارسـة سـلوك اللعـب، ویسـتند صـاحب هـذه النظریـة و إِ منها للعمل ف

هم یعتمدون على رعایة الكبار وعنایتهم نَّ ، ألَ كثر من الكبارأَ طفال یلعبون األَ  نَّ لى دلیل یفید بأَ إِ 

   )٢٠١٠ :٣٣ :طاقة یصرفونها في اللعب. (صوالحةبهم، مما یوفر لدیهم المزید من ال

اللعــب ینطــوي علــى خاصــیة فطریــة، هــي قدرتــه علــى  نَّ أِ  )بیاجیــه(یــرى  :النظریــة المعرفیــة -

نسان یحقـق التكیـف مـع البیئـة اإلِ  نَّ أَ التكیف مع البیئة الطبیعیة واالجتماعیة التي یعیش فیها، و 

عن طریق عملیتین هما: التمثیل والمواءمة، فعـن طریـق التمثیـل یقـوم بإدخـال التغیـرات الثقافیـة 

لى البنى العقلیة والوجدانیة، ویكملها مـع خبراتـه السـابقة، وعـن إِ التي تحدث في البیئة الخارجیة 

یـتالءم  نْ أَ جـل أَ الت علـى مكوناتـه الداخلیـة مـن طریق المواءمـة یقـوم بـإجراء سلسـلة مـن التحـوی

 نْ إ حصــل التــوازن بــین التمثیــل والمواءمــة حصــل تكیــف ذكــي، و  نْ إِ مــع الخــارج ویتكیــف معــه، فــ

حصــل  نْ إِ و المحاكــاة، و أَ تغلبــت عملیــة المواءمــة علــى عملیــة التمثیــل حصــل مــا یســمى بالتقلیــد 

یـرى  ِإذئیة هي ما یسمى عند بیاجیه باللعـب. تطابق بین التمثیل والمواءمة وحاجات الفرد النما

لــى مــا یتناســب مــع مطالــب الفــرد للنمــو، إِ اللعــب هــو تمثیــل خــالص یحــول حاصــل المعرفــة  نَّ أَ 

  )٢٠١٠ :٤١اللعب عملیة متكاملة مع النمو المعرفي لدى الطفل.(صوالحة:  نَّ إِ ولهذا ف

 طفال كال� عب عند األَ وعلى الرغم من االختالف في النظریات التي تفسر ظاهرة الل

ه مما ال خالف نَّ أَ  الَّ إِ حسب فرضیاته والنتائج التي یحصل علیها عن طریق الدراسة والبحث 

في جمیع جوانب الطفل الحركیة والعقلیة واالجتماعیة  ثیرأها ظاهرة موجودة ولها تنَّ أَ علیه 

وعن طریقه یمكن قیاس سلوك الطفل  مهمةوسیلة تربویة وعالجیة  عدوالوجدانیة، فاللعب ی

 .هداف تربویة سامیة وهادفةأَ حسب احتیاجات المربي لتحقیق بوتعدیله 

  :التفكیر االبتكاري: ثالثًا

تدور حول  مصطلح االبتكار في اللغة مرادًفا لمفهوم "اِإلبداع" ِإذ ِإنَّ داللتهما اللغویة

نشاء الشيء على غیر مثال سابق ولذا فقد شاع بین إِ و  ةمعنى واحد یتضمن الجدة والبداع

االبتكار في ان  وأَ بداع كلمتي اإلِ  عمال) استCreativity( جنبيلمصطلح األَ االمترجمین 

بداعي وال كما ان التفكیر االبتكاري هو التفكیر اإلِ  بداع،االبتكار هو اإلِ  نَّ أَ ونحن نرى  واحد،

ه عملیة نَّ بأَ  التفكیر اِإلبداعي) Torranace 1962( تورانس ویرى ا یذكر بینهما،نجد فرقً 

ویبحث  قصةوجه النقص وفجوات المعرفة والمبادئ الناأَ ا للمشكالت و یصبح فیها الفرد حساسً 
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ا عن النقائض ویختبر هذه الفروض ویعید م بتخمینات ویصوغ فروضً و عن الحلول ویق

  ) ٢٠٠٦ :٤١ (عزیز:. رمخر األَ آم نتائجه في درها ویعد لها ثم یقاختبا

ا یتمیز بأكبر قدر من نتاجً إِ نتاج قدرة الفرد على اإلِ  هانَّ أَ بتكاریة بسید خیراهللا اال هویعرف

و الحساسیة للمشكالت وذلك أَ صالة والتداعیات البعیدة الطالقة الفكریة والمرونة التلقائیة واألَ 

ات الرئیسیة لالبتكار وهي ویتضمن هذا التعریف المهار ، و موقف مثیرأَ ستجابة لمشكلة اك

  ) ٢٠٠١ :٣٩٢ :(الزیات .صالة والتفاصیل)(الطالقة، والمرونة، واألَ 

بداع القدرة بداع فبعضهم یقصد باإلِ راء العلماء حول مفهوم اإلِ آتباین  مما سبق نرىو 

الرأي الذي یمیل ِإلیه  لى حیز الوجود، وهذاإِ خراجه إِ ا و و مبتكر تمامً أَ على خلق شيء جدید 

ا السیكولوجیة منها، والتي یتم خر العملیات وخصوصً ، في حین یقصد بعضهم اآلالباحث

  . الشيء الجدید ذي القیمة العالیة بواسطتها ابتكار

الفكرة  هائثناأَ بداع عبارة عن مراحل متباینة تتولد عملیة اإلِ  نَّ إِ  :تكاریةمراحل العملیة االب

مرحلة ، و Preparationعداد والتحضیراإلِ  مرحلة( هي ةربعأَ  الجدیدة المبدعة وتمر بمراحل

، Illuminationلهام و اإلِ أَ شراق مرحلة اإلِ ، و Incubation"و االختمارأَ الكمون "االحتضان 

  )٢٠١٠ :٢٢٢ :بو شعیرةأ(غبارة، وخالد  )Verificationعادة النظر إِ و أَ مرحلة التحقیق و 

یرى غالبیة التربویین المختصین بعلم النفس وطرائق  تكاري:والتفكیر االب تكارتنمیة االب

  :حدى الطریقتینإداخل المدرسة ب تكاره یمكن تنمیة االبنَّ أَ التدریس 

بداع والتفكیر میة اإلِ ن: عن طریق تصمیم برامج تدریبیة خاصة لتالطریقة المباشرة -١

 .بداعياإلِ 

سالیب والوسائل التربویة مع المناهج ستخدام بعض األَ ا: وذلك بمباشرةالالطریقة غیر  -٢

  : انترنت)٢٠١٣یسرى مصطفى:  ،السید( .المستخدمة بعد تطویرها

دارة بطرح قام عدد من العلماء والكتاب وعلماء اإلِ  :یات التي فسرت التفكیر االبتكاريالنظر 

ذ قدمت إِ صبحت تعرف فیما بعد نظریات عرفت بأسمائهم، أَ  لتفسیر التفكیر االبتكاري فكارأَ 

بداع، كما استعرضت مالمح المنظمات و العوامل هذه النظریات معالجات مختلفة حول اإلِ 

  )٢٠١٠ :٢٣٠ المؤثرة، وهذه النظریات هي: (غباري، وخالد:

بداع من فسرت هذه النظریة اإلِ  : Simon & March 1958سیمون ومارس نظریة -١

ذ تواجه بعض المنظمات فجوة بین ما إِ خالل معالجة المشكالت التي تعترض المنظمات، 
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 تكارن تقوم به، فتحاول من خالل عملیة البحث خلق بدائل، فعملیة االبأَ تقوم به وما یفترض 

عزیا الفجوة  ِإذ) تكارداء، عدم رخاء، بحث ووعي، وبدائل، ثم ابأَ تمر بعدة مراحل هي (فجوة 

و الداخلیة). أَ لى عوامل خارجیة (التغیر في الطلب، تغیرات في البیئة الخارجیة إِ دائیة األَ 

  ) ٢٠١٠ :٢٣٢:(غباري ، وخالد

یبدأ مع مشكلة ما وعلى وجه  تكرالتفكیر المب نَّ أَ یرى  ِإذ : Wertheimerویرثیمر نظریة - ٢

خر، وعند صیاغة أَ و بأَ ا بشكل غیر مكتمل ناقصً  او جانبً أَ التحدید تلك التي تمثل خاصة 

جزاء فیجب تدقیقها وفحصها ضمن ما األَ أَ یؤخذ بعین االعتبار.  نْ أَ المشكلة والحل ینبغي 

  )٢٠٠٤ :٢٨ :. (حسینتكارنصار النظریة الكشتالتیة في االبأَ إطار الكل، وهذا ما جاء به 

العدید من الدراسات السابقة التي تناولت التفكیر االبتكاري  انوسیتناول الباحث :دراسات سابقة

لعاب ستخدام برامج مختلفة واستخدام األَ اا وتنمیة التفكیر االبتكاري لدیهم بقین سمعیً الدى المع

لى التعرف على التفكیر إِ جریت العدید من الدراسات التي هدفت أُ  ِإذا قین سمعیً امع المع

  :تا ومن هذه الدراساقین سمعیً المعطفال ااالبتكاري لدى األَ 

تمــت هــذه الدراســة فــي الوالیــات المتحــدة اَألمریكیــة  :)١٩٧٧( Johnson جونســون دراســة -

وكانــت تهــدف ِإلــى ِإجــراء مقارنــة لقــدرات التفكیــر االبتكــاري عنــد المعــاقین ســمعًیا واالعتیــادیین 

) طفًال معاًقا ١٣٣ودراسة الفرق بینهما باستخدام اختبار غیر لغوي، وكانت عینة الدراسة من (

) ســنة، وَتــمَّ تطبیــق اختبــار ١٩ -١١تراوحــت َأعمــارهم بــین( ) طفــًال اعتیادًیــا ِإذ١٣٣ســمعًیا و(

(ب)، وَأظهــرت النتــائج تفــوق اَألطفــال المعــاقین ســمعًیا علــى  تــورنس للتفكیــر االبتكــاري الشــكل

ــم تظهــر هنــاك  اَألطفــال االعتیــادیین فــي كــّل مــن قــدرة (الطالقــة والمرونــة والتفاصــیل)، بینمــا ل

 .)وق بین المجموعتین في (اَألصالةفر 

بعنــوان فاعلیــة ُأجریــت هــذه الدراســة فــي مصــر  :)١٩٩٩دراســة عبــد الجــواد وعبــد الفتــاح ( -

بلغــت  ِإذا، قین ســمعیً اطفــال المعــبرنــامج یســتخدم اللعــب فــي خفــض الســلوك العــدواني لــدى األَ 

تقسـیمهم  مَّ ) سـنة وتَـ١١-٩( عمـارهم مـا بـینأَ ا تراوحـت سـمعیً  اقًـامع ) طفـالً ٦٠( عینـة الدراسـة

عـداد إِ (اختبار الذكاء الصـورة (أ)  دوات الدراسة هيأَ لى مجموعتین ضابطة وتجریبیة، وكانت إِ 

داللـة  يظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذأَ  ،)عـداد البـاحثینإِ عطیة، ومقیاس السـلوك العـدواني مـن 

لصـالح المجموعـة السـلوك العـدواني خفـض حصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة فـي إِ 
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وكذلك وجـود فـرق ذو داللـة ِإحصـائیة بـین متوسـط درجـات الـذكور ومتوسـط درجـات ، بیةالتجری

  االناث لصالح َأفراد المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي .

بعنـوان فاعلیـة برنـامج حاسـوب  فـي اَألردن ُأجریت هذه الدراسة :)٢٠٠٤دراسة المناصیر ( -

 ا) طالًبـ٦٠( بلغـت عینـة الدراسـة ِإذطفـال الصـم، فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر االبتكـاري لـدى األَ 

دوات الدراســـة هـــي أَ مجمـــوعتین تجریبیـــة وضـــابطة، وكانـــت  لـــىإِ وطالبـــة مـــن الصـــم، مقســـمین 

فـراد المجموعـة أَ تطبیـق البرنـامج علـى  مَّ اختبار تـورنس للتفكیـر االبتكـاري وبرنـامج حاسـوب، وتَـ

وجـود فـروق البعـدي عـن رنس للتفكیر االبتكـاري جراء اختبار تو وَأظهرت النتائج بعد إِ التجریبیة 

ــــة  ــــة والدرجــــة الكلیــــة لصــــالح أَ حصــــائیة بــــین إِ ذات دالل داء المجمــــوعتین فــــي الطالقــــة والمرون

كمــا صــالة، حصــائیة بــین المجمــوعتین فــي األَ إِ المجموعــة التجریبیــة وال توجــد فــروق ذات داللــة 

ــة أَ  ــإِ ظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات دالل داء الــذكور واالنــاث فــي التفكیــر أَ ین حصــائیة ب

  .امج والجنس في التفكیر االبتكاريثر للتفاعل بین البرنأَ االبتكاري، وعدم وجود 

ا ا 

 إو اءات ا   

  :وًال: منهج البحثأَ 

لعاب نموذج تعلیمي مقترح قائم على األَ أُ ثر أَ هداف البحث الحالي المتضمن أَ لتحقیق 

نبار، ا في محافظة األَ طفال المعاقین سمعیً التربویة في تنمیة مهارات التفكیر االبتكاري لدى األَ 

معتمدًا على تصمیم المجموعتین المتكافئتین (ضابطة  تبع الباحث خطوات المنهج التجریبيأَ 

َأكثر  ألَنَّه منمته لطبیعة البحث، و ئلمآل وتجریبیة) ذات االختبارین (القبلي والبعدي) وذلك

البحوث التربویة دقة فهو یتسم بالقدرة على الضبط والتحكم في مختلف العوامل المؤثرة في 

 )١٩٨١ :٨٧ :لمراد دراستها.(الزوبعي، والغنامالظاهرة ا

 :ا: مجتمع البحثثانیً 

نبار محافظة األَ  ضمن طفال المعاقین سمعیاً یشتمل مجتمع البحث على جمیع األَ و  

) طفًال وطفلة موزعین ١٣٣( ا، والبالغ عددهم) عامً ١٧ -٦( ما بینممن تتراوح أعمارهم 

(معهد اَألمل للصم نبارعلى معهدین للصم یوجد أحدهما في مدینة الرمادي مركز محافظة األَ 

(مدرسة  خر في قضاء الفلوجة) طفًال وطفلة، ویوجد اآل٤٧( والبالغ عددهم وضعاف السمع)

 .م٢٠١٣/٢٠١٤) طفًال وطفلة للعام الدراسي ٨٦( عددهموالبالغ  اَألمل للصم وضاف السمع)
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  :ثالثًا: عینة البحث

بطریقة عشوائیة من العینة من مجتمع البحث الموضح في الجدول َأعاله اختیار  مَّ تَ 

عمارهم ما أَ ) طفًال وطفلة تتراوح ٧٢( نبار بعددا في محافظة األَ طفال المعاقین سمعیً األَ 

مدینة الرمادي مل للصم في ختیار عینة البحث من معهد األَ ا مَّ تَ  ِإذ) عامًا، ١٧ - ٦بین(

) ٦( صلي بعد استثناء%) من المجتمع األَ ٣٥( طفًال وطفلة وبنسبة )٢٦( والبالغ عددهم

ا على المعلومات عاقة مزدوجة بناءً إِ طفال لدیهم أَ ) ٤أطفال كونهم في مرحلة الروضة، و(

اختیار كذلك عینة البحث بطریقة عشوائیة من  مَّ ، وتَ ولیةالمدونة في استمارة البیانات األَ 

) طفًال وطفلة ٤٦( في مدینة الفلوجة والبالغ عددهم ضعاف السمعمل للصم و مدرسة األَ 

ا عاقة مزدوجة بناءً إِ طفال كون لدیهم أَ ) ٥صلي بعد استثناء(%) من المجتمع األَ ٦٥( وبنسبة

(ضابطة  لى مجموعتینإِ تقسیم عینة البحث  مَّ وقد تَ  على المعلومات المدونة في سجالتهم.

 .) َأصًما لكال المجموعتین١٨) ضعاف سمع و(١٨( منهمطفًال وطفلة  )٣٦( وتجریبیة) بواقع

 :جراء ضبط تكافؤ المجموعتین (الضابطة والتجریبیة)إِ  :رابًعا

 ِإحصائًیا لى مجموعتین متكافئتین تم ضبط مجموعة من المتغیراتإِ بهدف التوصل  

حمد زكي صالح، ومتغیر العمر والمستوى الثقافي ستخدام مقیاس الذكاء ألَ اكمتغیر الذكاء ب

استخدام استمارة خاصة وزعت على عینة البحث لهذا الغرض والتأكد من سرة واالقتصادي لألُ 

(الضابطة والتجریبیة) في  ، ولفحص تجانس المجموعتینالمعلومات عن طریق ِإدارة المعهد

وتم تطبیقه في ظروف حمد زكي صالح ألَ  المصور الذكاءاختبار استخدام  مَّ ء تَ درجة الذكا

متشابهة ووقت واحد، وَتمَّ الحصول على ِإجابات الطلبة ِإذ بلغ متوسط درجات اَألطفال 

)، ومتوسط ١٠,٤٥( ) واالنحراف المعیاري٢٦,٨٣( المعاقین سمعًیا في المجموعة الضابطة

، )٩,٣٥( ) واالنحراف المعیاري٢٦,٣٣سمعًیا للمجموعة التجریبیة (درجات اَألطفال المعاقین 

) لعینتین مستقلتین لفحص داللة الفروق بین درجات t-test(تطبیق مَّ وبعد جمع البیانات تَ 

تبین َأنَّ قیمة(ت)  فراد المجموعتین(الضابطة والتجریبیة) المتحققة على اختبار الذكاءأَ ذكاء 

وجد ت ) وهذا یدل على انه ال١,٩٩اصغر من القیمة الجدولیة() وهي ٠,٢١٠المحسوبة هي(

فراد المجموعتین(الضابطة والتجریبیة) مما حصائیة بین درجات الذكاء ألَ إِ داللة  اتفروق ذ

  .درجات الذكاء قبل تطبیق البرنامجلى تجانس المجموعتین في إِ یشیر 



  أ..د.  د اي

  

أ أ   ح  ذج

اب ا  ما  ر   
 

 )٦٨٠ ( 

 

مَّ حساب َأعمار تَ  (الضابطة والتجریبیة) في العمر ولفحص تجانس المجموعتین

م ١٢/١٠/٢٠١٣اَألطفال المعاقین سمعًیا بالشهر من یوم الوالدة ولغایة ِإجراء الدراسة في

) شهًرا، ِإذ بلغ متوسط َأعمار اَألطفال المعاقین سمعًیا ٢٠٤ - ٧٧( والتي تتراوح َأعمارهم من

َأعمار )، وبلغ متوسط ٣٩,١٧٣( ) وانحراف معیاري١٥٦,٣٦( في المجموعة التجریبیة

) ٣٦,٥٦٥( ) وانحراف معیاري١٥٣,٣٣( اَألطفال المعاقین سمعیا في المجموعة التجریبیة

فراد المجموعتین أَ ) لفحص داللة الفروق بین t-test( تطبیق التجانس عن طریق تطبیق مَّ تَ و 

) وهذا یدل على ١,٩٩( ) وهي َأصغر من الجدولیة٠,٣٣( (ت) المحسوبة هي تبین َأنَّ قیمة

(الضابطة والتجریبیة)  فراد المجموعتینأَ حصائیة بالنسبة لعمر إِ داللة  اتوجد فروق ذت ال انه

  .وعتین بالعمر قبل تطبیق البرنامجفراد المجمأَ لى تجانس إِ مما یشیر 

ولیاء (الضابطة والتجریبیة) في المستوى الثقافي ألَ  ولفحص تجانس المجموعتین

الخاصة بالتحصیل الدراسي َألولیاء ُأمور اَألطفال بجمع المعلومات  قام الباحث موراألُ 

المعاقین سمعًیا عن طریق ِإدارة المعهد واستمارة المعلومات المعدة لذلك وكانت مستویات 

 -ِإعدادیة - متوسطة –(ابتدائیة التحصیل الدراسي آلباء اَألطفال المعاقین سمعًیا هي

ي لفحص داللة الفروق في التحصیل آمربع كمعادلة تطبیق  مَّ تَ بكلوریوس فما فوق)، و 

) وهي اصغر من قیمة ٢,٤( ِإذ بلغت قیمة كآي المحسوبةبین المجموعتین  آلباءالدراسي ل

) لذا ال توجد فروق ذات ٣) ودرجة حریة (٠,٠٥( ) عند مستوى داللة٧,٨٢( كآي الجدولیة

في التحصیل الدراسي (التجریبیة والضابطة)  داللة ِإحصائیة مما یدلل على تكافؤ المجموعتین

(الضابطة والتجریبیة) في  لآلباء اَألطفال المعاقین سمعًیا، ولمعرفة تكافؤ مجموعتي البحث

 التحصیل الدراسي لُألمهات طبق الباحث معادلة مربع كآي ِإذ بلغت قیمة كآي المحسوبة

) ٠,٠٥( ) عند مستوى داللة٧,٨٢( ) وهي اصغر من قیمة كآي الجدولیة والتي بلغت٠,٦(

 ) لذا ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائیة مما یدلل على تكافؤ المجموعتین٣( ودرجة حریة

ومن خالل (التجریبیة والضابطة) في التحصیل الدراسي ألمهات اَألطفال المعاقین سمعًیا، 

(  مور المجموعتینأُ ولیاء أَ حصائیة في تحصیل إِ داللة  اتوجد فروق ذت انه الالنتائج تبین 

ستوى الثقافي قبل تطبیق لى تجانس المجموعتین بالمإِ ، مما یشیر ریبیة والضابطة)التج

  .البرنامج



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٨١ ( 

 

(الضابطة والتجریبیة) في التفكیر  التأكد من التجانس بین المجموعتین مَّ كما تَ 

) لفحص داللة الفروق على القیاس القبلي t-test( االبتكاري، من خالل  تطبیق اختبار

 مَّ تَ  ِإذنشطة، أَ (ب) المتضمنة ثالثة  للمجموعتین على اختبار تورنس للتفكیر االبتكاري الشكل

یجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لألداء القبلي للمجموعتین(الضابطة والتجریبیة) إِ 

ِإذ بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة ، ب)( الشكل على اختبار تورنس للتفكیر االبتكاري

) وبلغ المتوسط ٣,٤٢٨( ) ومقدار التباین١,٨٥١( ) وانحراف معیاري١٠,٣٣٣( الضابطة

 ) ومقدار التباین٢,٠٠٢( ) وانحراف معیاري١٠,٢٢٢( الحسابي للمجموعة التجریبیة

(ت)  نَّ قیمةأَ  تبین حصائیة لفحص داللة الفروق(ت) اإلِ  یجاد قیمةإِ  مَّ كما تَ ) ٤,٠٠٦(

) مما یدل على انه ٢,٠٠٠( (ت) الجدولیة ) وهي َأصغر من قیمة٠,٢٤٤( المحسوبة بلغت

) بین متوسطي َأداء َأفراد المجموعتین ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة ِإحصائیة عند مستوى

تجانس (ب)، مما یشیر ِإلى  التجریبیة والضابطة على القیاس القبلي للتفكیر االبتكاري الشكل

َأفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة قبل تطبیق النموذج التعلیمي المقترح القائم على 

  . ة على َأفراد المجموعة التجریبیةاألَلعاب التربوی

وفي ضوء تلك الخطوات التي تم اتخاذها لضبط المتغیرات من اجل تكافؤ َأفراد 

حصائیة بین َأفراد المجموعتین في درجات المجموعتین، یظهر انه ال توجد فروق ذات داللة إِ 

الذكاء لدیهم كما یقیسها اختبار الذكاء المصور َألحمد زكي صالح، ویالحظ َأنَّ َأفراد العینتین 

یتقاربون في العمر الزمني وبفارق َأشهر، وَتمَّ التَأكد من تجانس المجموعتین في امتالكهم 

رح القائم على قبل تطبیق األُنموذج التعلیمي المقتالقدرة االبتكاریة، مما یشیر ِإلى تجانسهم 

  .األَلعاب التربویة

    :خامًسا: ِإجراءات التطبیق

تطبیـــق اســـتمارة المعلومـــات الشخصـــیة: بعـــد ِإعـــداد اســـتمارة المعلومـــات الشخصـــیة بشـــكلها   -١

النهـائي، كــان الباحثــان یقومــان بتعبئــة االســتمارة بنفســهما مــن خــالل اطالعهمــا علــى الســجالت 

اَألساسیة وملفات كل طالب في مجتمع البحث الخاصة باَألطفال المعاقین سـمعًیا، ومـن خـالل 

مقابلــة مــدیرة المعهــد والباحــث االجتمــاعي والمعلمــات وَأولیــاء ُأمــور اَألطفــال والزیــارات المنزلیــة 

 .عي في َأثناء زیاراته اُألسبوعیةبمساعدة الباحث االجتما
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مــن اجــل الحصــول علــى مجمــوعتین  :َألحمــد زكــي صــالح ر الــذكاء المصــورتطبیــق اختبــا  -٢

متكافئتین من حیث القدرات العقلیة تم تطبیق اختبار الذكاء المصـور بمسـاعدة معلمـة مختصـة 

ان بلغـــة اِإلشـــارة لتوصـــیل تعلیمـــات االختبـــار لَألطفــــال المعـــاقین ســـمعًیا، بعـــد َأْن شـــرح الباحثــــ

فهمــه مــن قــبلهم، َتــمَّ اختبــاره علــى شــكل مجــامیع و  ســمعًیا المعــاقین تعلیمــات االختبــار لالطفــال

 صغیرة لسهولة ِإیصال المعلومات كونهم معاقین سمعًیا ویحتاجون ِإلى وقت ِإلیصال المعلومة

تَـــمَّ تطبیـــق اختبـــار تـــورنس للتفكیـــر  :رنس للتفكیـــر االبتكـــاري الشـــكل (ب)تطبیـــق اختبـــار تـــو  -٣

مجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة وفقـًا لتصـمیم (ب) كاختبار قبلي علـى َأفـراد ال االبتكاري الشكل

البحــث بعــد شــرح التعلیمــات للمعلمــة مــن قبــل الباحــث وإِیصــالها ِإلــى اَألطفــال المعــاقین ســمعًیا، 

وبعـــد تطبیـــق األُنمـــوذج التعلیمـــي المقتـــرح القـــائم علـــى األَلعـــاب التربویـــة علـــى َأفـــراد المجموعـــة 

 التجریبیة والضابطة تطبیًقا بعدًیا بالطریقة نفسها. التجریبیة، َتمَّ اختبار َأفراد المجموعتین

تنمیــة مهــارات التفكیــر  تطبیــق األُنمــوذج التعلیمــي المقتــرح القــائم علــى األَلعــاب التربویــة فــي -٤

 :جراءات قبل تطبیق اُألنموذج وهيَتمَّ اتخاذ مجموعة من اإلِ   :االبتكاري

الرمادي والفلوجة َألخذ الموافقة المبدئیة مخاطبة مدیري معاهد المعاقین سمعًیا في مدینة   - أ

على تطبیق َأدوات البحث على َأطفال العینة في بدایة الفصل الدراسي اَألول للعام الدراسي 

  .م٢٠١٣/٢٠١٤

 َتمَّ اختیار مكان التطبیق وهو َأحد الصفوف الدراسیة وَتمَّ تجهیزه باَألدوات المناسبة.  - ب

األُنموذج التعلیمي المقترح القائم على األَلعاب التربویة َتمَّ ِإعداد دلیل المعلم الخاص ب  - ت

وتزوید كل معلمة التي تم اختیارها من قبل ِإدارة المعهد لكي یطبق األُنموذج على عینة 

البحث وهم اَألطفال المعاقین سمعًیا وتم تدریب المعلمات على ُأسلوب تنفیذ األُنموذج بدورة 

 یذه.استغرقت ُأسبوًعا واحًدا قبل تنف

َتمَّ شراء جمیع اَألدوات الالزمة لتطبیق الجلسات، وكان الباحث یقوم بتجهیز البیئة   - ث

المتعلقة بالنشاط  ُأسبوعًیا بما یتفق مع متطلبات ذلك اُألسبوع، وتجهیز اَألدوات الالزمة

 .اُألسبوعي فقط

یستعمل الباحثون التطبیق االستطالعي لغرض التعرف على مدى وضوح فقرات   -  ج

اس، من حیث الصیاغة، وسهولة القراءة متمثًال بصیغة التقریر الذاتي، وتعطى معنى المقی

 )   ١٩٧٩ :٣٦ (السید: واحًدا، وتصحیح اَألخطاء للتوصل ِإلى صیغة واضحة ومفهومة لَألداة.



مما  رما    
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  ) ٦٨٣ ( 

 

ــ بتطبیــق األُنمــوذج المقتــرح علــى عینــة اســتطالعیة للتعــرف علــى وضــوح  انقــام الباحث

اب الوقـــت المســـتغرق، وتَـــمَّ التطبیـــق علـــى مجموعـــة مـــن اَألطفـــال الجلســـات وتعلیماتهـــا وحســـ

) َأیام ابتداًء من بدایة الفصل الدراسي ١٠) طفًال ولمدة زمنیة(٢٠( المعاقین سمعیًا بلغ عددهم

م، وقــد تبــین َأنَّ األُنمــوذج واضــح واألَلعــاب ١٠/١٠/٢٠١٣م ولغایــة ١/١٠/٢٠١٣اَألول فــي 

 . ) دقیقة٤٥غرق لكل جلسة كافي وهو(طفال والوقت المستمفهومة وسهلة الفهم من قبل األَ 

 :تطبیق اُألنموذج

للتفكیــر االبتكــاري تطبیًقــا قبلًیــا وعنــد  بعــد اتخــاذ اِإلجــراءات َتــمَّ تطبیــق اختبــار تــورنس 

م لغایــة ١٣/١٠/٢٠١٣االنتهــاء تَــمَّ تطبیــق األُنمــوذج التعلیمــي وللمــدة الزمنیــة المحصــورة بــین

) جلسة موزعة على عشرة َأنشطة تسبقها مدة زمنیة ُأسبوًعا واحًدا ٤٥( م بواقع١٩/١٢/٢٠١٣

المجموعـــات التجریبیـــة وبمســـاعدة  انیـــیلتق انلتـــدریب المعلمـــات علـــى األُنمـــوذج، وكـــان الباحثـــ

باِإلشــراف علــى كــل جلســة وتســجیل المالحظــات  انمعلمــة مختصــة بلغــة اِإلشــارة ویقــوم الباحثــ

ومعرفـة سـیر  انوتقویم كل جلسة بعد ِإعداد استمارة التقویم ویتم ملؤها من قبل المعلمة والباحث

ي، وبعـــد تطبیـــق األُنمـــوذج بكـــل الجلســـة نحـــو اَألهـــداف المحـــددة مســـبقا فـــي األُنمـــوذج التعلیمـــ

جلساته تم تطبیق اختبار تورنس للتفكیر االبتكاري تطبیًقا بعدًیا على َأفراد المجموعة التجریبیة 

  والضابطة .  

  :وسائل تقویم اُألنموذج التعلیمي

یتضـــمن مفهــــوم التقــــویم، عملیــــة ِإصــــدار حكـــم علــــى قیمــــة اَألشــــیاء َأو اَألشــــخاص َأو 

هـذه  من َأیًضا معنـى التحسـین َأو التعـدیل َأو التطـویر الـذي یعتمـد علـىالموضوعات كما یتض

  :ا اُألنموذج َتمَّ من خالل اآلتيوالتقویم في هذ،  )١٩٨٧ :٩ :اَألحكام .(أبو حطب، وعثمان

ـــاني الوصـــفي العـــددي لكـــل جلســـة ویقـــوم بملئهـــا الباحـــث  -١ عمـــل اســـتمارة ســـلم التقـــدیر البی

 لسة.بمساعدة المعلمة في نهایة كل ج

المالحظــة لســلوك اَألطفــال الیــومي فــي َأثنــاء تــأدیتهم األَلعــاب بهــدف التعــرف علــى نقــاط  -٢

مـدى الضعف ومحاولة عالجها، وكذلك التعرف على مدى استیعاب اَألطفال للخبرة المعطـاة و 

 .لها ممارستهم

  .فال وبمساعدة خبیر بلغة اِإلشارةالحوار والمناقشة بین الباحث واَألط -٣
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 )٦٨٤ ( 

 

  :الوسائل اإلحصائیة: سادًسا

  استعمل الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

 .)t-test For Independent Sampleاالختبار التائي لعینتین مستقلتین( -١

  .)t-test Forاالختبار التائي لعینتین مترابطتین ( -٢

  .)Chi Square – X2) (٢مربع كآي (كا -٣

   ااا

 و ض ا 

   :عرض النتائج :أوالً 

تعد النتائج وتفسیرها محصلة البحث واِإلسهام العلمي المتوقع من الدراسة، ویقدم 

الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصل ِإلیها والتفسیر الذي قدم لهذه النتائج على ضوء 

اِإلطار النظري والدراسات السابقة، كما یتضمن هذا الفصل االستنتاجات والتوصیات 

  .ترحات والمق

مـن َأجـل تحقیـق هـدف البحـث اَألول الـذي یـنص على(تطبیـق  :نتیجة الهدف اَألول وتفسیرها

ُأنمــوذج تعلیمــي مقتــرح قــائم علــى األَلعــاب التربویــة فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر االبتكــاري لــدى 

  :ار الفرضیتین الصفریتین اآلتیتیناَألطفال المعاقین سمعًیا في محافظة االنبار)، تم اختب

(ال یوجــد فــرق ذو داللــه ِإحصــائیة عنــد  الفرضــیة الصــفریة اُألولــى، التــي تــنص علــى َأنَّــه -١

) بــین متوســط درجـــات المجموعــة الضــابطة مــن اَألطفـــال المعــاقین ســمعًیا فـــي ٠,٠٥( مســتوى

مقیاس التفكیر االبتكـاري القبلـي والبعـدي)، وعنـد تطبیـق مقیـاس التفكیـر االبتكـاري المكـون مـن 

ة قبل تطبیق النموذج التعلیمي المقترح القائم على األَلعاب التربویة علـى المجموعـة ثالثة َأنشط

التجریبیــة وبعــد االنتهـــاء منــه، َأظهـــرت نتــائج االختبــار لعینـــة الدراســة  الضـــابطة مــن اَألطفـــال 

المعـــاقین ســـمعًیا عـــن عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة ِإحصـــائیة بـــین التطبیـــق اَألول القبلـــي الـــذي یبلـــغ 

ـــغ متوســـه الحســـابي، )١٠,٣٣٣( لحســـابيمتوســـطه ا ـــذي یبل )، ١٠,٤٧٢( والتطبیـــق البعـــدي ال

 ) درجــة، هــي َأقــل مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة البالغــة٠,٣٢٠( وكانــت القیمــة التائیــة المحســوبة

)، وبــــذلك تقبــــل ٠,٠٥( )، ومســــتوى داللــــة٧٠( ) درجــــة، عنــــده درجــــة حریــــة مقــــدارها٢,٠٠٠(

 ) .١٠( مبین في الجدولالفرضیة الصفریة وعلى ما 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٨٥ ( 

 

ـــة لعینـــة البحـــث) ١٠( جـــدول  یوضـــح الوســـط الحســـابي، واالنحـــراف المعیـــاري، ومســـتوى الدالل

  )  والجدولیة (المحسوبة والقیمة التائیة التفكیر االبتكاري القبلي والبعدي) في مقیاس الضابطة(

  المجموعة
حجم 

  العینة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  القیمة التائیة
درجة 

  الحریة

الداللة 

اإلحصائیة 

)٠.٠٥(  
  الجدولیة  المحسوبة

  ١,٨٥١  ١٠,٣٣٣  ٣٦  القبلي

٧٠  ٢,٠٠٠  ٠,٣٢٠  
لیست دالة 

  ١,٧١٥  ١٠,٤٧٢  ٣٦  البعدي  احصائیاً 

 

: التي تنص على َأنَّـه (ال توجـد فـروق  ذات داللـة ِإحصـائیة عنـد الفرضیة الصفریة الثانیة -٢

مـــن اَألطفـــال المعـــاقین ســـمعًیا فـــي  متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة ) بـــین٠,٠٥( مســـتوى

مقیــاس تفكیــر االبتكــاري القبلــي والبعــدي)، عنــد تطبیــق مقیــاس التفكیــر االبتكــاري المكــون مــن 

ــــى  ــــة عل ــــى األَلعــــاب التربوی ــــائم عل ــــق النمــــوذج التعلیمــــي المقتــــرح الق ــــل  تطبی ثالثــــة َأنشــــطة قب

َأظهــرت نتــائج االختبــار لعینــة الدراســة التجریبیــة مــن تهــاء منــه، المجموعــة التجریبیــة وبعــد االن

اَألطفال المعاقین سمعًیا عن وجود فروق  دالـة ِإحصـائیة بـین التطبیـق اَألول القبلـي الـذي یبلـغ 

ــــغ متوســــطه الحســــابي، )١٠,٢٢٢( متوســــطه الحســــابي ــــذي یبل ــــق البعــــدي ال )، ١٧,٥( والتطبی

ى نمو التفكیر االبتكاري لدى اَألطفال المعاقین سمعیًا، ولصالح التطبیق البعدي الذي یؤشر عل

ولغـــرض اختبـــار معنویـــة الفـــروق  بـــین متوســـطات درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــار 

) لعینتــین متــرابطتین  تبــین َأنَّ متوســط t-test( القبلــي والبعــدي، تــم اســتعمال االختبــار التــائي

ـــین المتوســـطین هـــو ـــغ)، واالن٧,٢٧٨( الفـــرق ب ـــاري یبل )، وكانـــت القیمـــة ٢,٩٥٣( حـــراف المعی

) درجة، هي اكبر من القیمة التائیة الجدولیة ١٤,٧٨٧(  التائیة المحسوبة لداللة الفروق البالغة

وبــــذلك تــــرفض  )،٠,٠٥. ومســــتوى داللــــة ()٣٥( ) درجــــة، عنــــد درجــــة حریــــة٢,٠٤٢البالغــــة( 

  .)١١( الفرضیة الصفریة  وعلى ما مبین في الجدول
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 (المحسوبة یوضح الوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والقیمة التائیة) ١١( جدول

التفكیر االبتكاري القبلي ) في مقیاس التجریبیة( والجدولیة) ومستوى الداللة لعینة البحث

  والبعدي

  المجموعة
حجم 

  العینة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  القیمة التائیة
درجة 

  الحریة

الداللة 

إلحصائیة ا

)٠.٠٥(  
  الجدولیة  المحسوبة

  احصائیً دالة إِ   ٣٥  ٢,٠٤٢  ١٤,٧٨٧  ٢,٩٥٣  ٧,٢٧٨  ٣٦  تجریبیةال

  

، قام الباحث بحساب مربع روفي ما یتعلق بحجم الداللة اِإلحصائیة ومعامل التَأثی

 ) یوضح١٢) التي تعبر عن حجم التَأثیر، وجدول (Dایتا، وعن طریقه َأمكن ِإیجاد قیمة (

  .ذلك

قیـــــاس التفكیـــــر    القیمـــــة التائیـــــة ودرجـــــة الحریـــــة، ومربـــــع إیتـــــا وحجـــــم التـــــأثیر فـــــي ) ١٢جـــــدول(

  للمجموعة التجریبیة البعدياالبتكاري القبلي و 

  درجة الحریة  االداة
 االختبار

  التائي
 حجم التأثیر D  مربع إیتا

  ضخم  ٤,٩٩٩  ٠,٨٦٢  ١٤,٧٨٧  ٣٥  مقیاس التفكیر االبتكاري 

  

) َأنَّ حجم التأثیر(قوة َأو درجة التأثیر) ضخم، على وفق ١٢الجدول(ویستدل من 

) بحسب الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات Cohens Standard( معیار كوهین

  )٢٠١٠ :٢٩٠ التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس  حجم التأثیر. (حسن:

الثـــاني الـــذي یـــنص علـــى:  مـــن َأجـــل تحقیـــق هـــدف البحـــث :نتیجـــة الهـــدف الثـــاني وتفســـیرها

(الكشف عن َأثـر ُأنمـوذج تعلیمـي مقتـرح قـائم علـى األَلعـاب التربویـة فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر 

ار الفرضـیتین الصـفریتین االبتكاري لدى اَألطفال المعاقین سمعیا في محافظة االنبار)، َتمَّ اختب

  :اآلتیتین

 توجـــد فـــرق ذو داللـــة ِإحصـــائیة عنـــد (ال الفرضـــیة الصـــفریة اُألولـــى التـــي تـــنص علـــى َأنَّـــه -١

) بـــــین متوســـــط درجـــــات المجموعـــــة الضـــــابطة، ومتوســـــط درجـــــات المجموعـــــة ٠,٠٥( مســـــتوى

التجریبیـــة مـــن اَألطفـــال المعـــاقین ســـمعًیا فـــي مقیـــاس التفكیـــر االبتكـــاري القبلـــي)، وعنـــد تطبیـــق 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٨٧ ( 

 

ــــي المكــــون مــــن ثالثــــة َأنشــــطة علــــى المجمــــوعتین ــــر االبتكــــاري القبل (الضــــابطة  مقیــــاس التفكی

 والتجریبیــة)، َأظهــرت النتــائج َأنَّ متوســط درجــات اَألطفــال المعــاقین ســمعًیا للمجموعــة الضــابطة

)، وبلـغ ١٠,٢٢٢( )، ومتوسط درجات اَألطفال المعاقین سمعًیا للمجموعـة التجریبیـة١٠,٣٣٣(

ري )، فـي حـین بلـغ االنحـراف المعیـا١,٨٥١( االنحراف المعیـاري لـدرجات المجموعـة الضـابطة

 )، وكـان مقـدار التبـاین بـین درجـات المجموعـة الضـابطة٢,٠٠٢( لدرجات المجموعة التجریبیـة

)، ولغرض اختبار معنویة ٤,٠٠٦( )، ومقدار التباین بین درجات المجموعة التجریبیة٣,٤٢٨(

(الضابطة والتجریبیة)، تم استعمال االختبار  الفروق بین متوسطات درجات َأطفال المجموعتین

 ) لعینتــین مســتقلتین للمقارنــة بــین المتوســطین تبــین َأنَّ القیمــة التائیــة المحســوبةt-test( التــائي

) عنـــد مســـتوى داللـــة ٢,٠٠٠( ) وهـــي اقـــل مـــن القیمـــة التائیـــة الجدولیـــة التـــي مقـــدارها٠,٢٤٤(

یة البدیلــــــة )، وبــــــذلك تقبــــــل الفرضــــــیة الصــــــفریة وتــــــرفض الفرضــــــ٧٠( ) ودرجــــــة حریــــــة٠,٠٥(

  .یوضح ذلك) ١٣والجدول(

) المتوســط الحســابي ، واالنحــراف المعیــاري، والتبــاین، والقیمــة التائیــة للمجمــوعتین ١٣جــدول (

  (الضابطة والتجریبیة) ومستوى الداللة لعینة البحث في مقیاس التفكیر االبتكاري القبلي

  المجموعة
 حجم

  العینة

 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري
  التباین

  القیمة التائیة
  درجة

  الحریة

 الداللة

 االحصائیة

)٠,٠٥(  

  الجدولیة  المحسوبة

  ٣,٤٢٨  ١,٨٥١  ١٠,٣٣٣  ٣٦  الضابطة

٧٠    ٢,٠٠٠   ٠,٢٤٤  
  غیر دالة

  ٤,٠٠٦  ٢,٠٠٢  ١٠,٢٢٢  ٣٦  التجریبیة  ِإحصائًیا

  

ویستدل من ذلك َأنَّه ال توجد فرق ذو داللة ِإحصائیة بین المجموعتین (الضابطة 

في مقیاس التفكیر االبتكاري قبل تطبیق النموذج التعلیمي المقترح القائم على  والتجریبیة)

  األَلعاب التربویة وهذا یعزز تكافؤ المجموعتین في مستوى التفكیر االبتكاري .

(ال یوجـــد فــرق ذو داللـــة ِإحصــائیة عنـــد  الفرضــیة الصــفریة الثانیـــة، التــي تـــنص علــى َأنَّــه -٢

المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة التجریبیـة  ) بین متوسط درجات٠,٠٥( مستوى

مـــن اَألطفـــال المعـــاقین ســـمعًیا فـــي مقیـــاس التفكیـــر االبتكـــاري البعـــدي)، وعنـــد تطبیـــق مقیـــاس 

(الضــابطة والتجریبیــة)،  التفكیــر االبتكــاري البعــدي المكــون مــن ثالثــة َأنشــطة علــى المجمــوعتین
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لتفكیـــــر االبتكـــــاري لَألطفـــــال المعـــــاقین ســـــمعًیا َأظهـــــرت النتـــــائج َأنَّ متوســـــط درجـــــات مقیـــــاس ا

)، ومتوسط درجات مقیاس التفكیر االبتكـاري لَألطفـال المعـاقین ١٤,١٣٩( المجموعة الضابطة

 )، وبلـــغ االنحــراف المعیـــاري لــدرجات المجموعـــة الضـــابطة١٧,٥( ســمعًیا المجموعـــة التجریبیــة

)، وكــان ١,٩٩٣( عــة التجریبیــة)، فــي حــین بلــغ االنحــراف المعیــاري لــدرجات المجمو ٢,٣٥٦(

)، ومقـــــدار التبـــــاین بـــــین درجـــــات ٥,٥٥٢( مقـــــدار التبـــــاین بـــــین درجـــــات المجموعـــــة الضـــــابطة

) ولغـرض اختبــار معنویــة الفـروق بــین متوسـطات درجــات َأطفــال ٣,٩٧١( المجموعـة التجریبیــة

نتــین مســتقلتین ) لعیt-test( (الضــابطة والتجریبیــة)، َتــمَّ اســتعمال االختبــار التــائي المجمــوعتین

) وهي َأكبـر مـن القیمـة ٦,٥٣٨للمقارنة بین هذین المتوسطین تبین َأنَّ القیمة التائیة المحسوبة(

) وبــذلك ٧٠( ) ودرجــة حریــة٠,٠٥) عنــد مســتوى داللــة(٢,٠٠٠( التائیــة الجدولیــة التــي مقــدارها

 .) یبین ذلك١٤یة البدیلة والجدول(ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرض

وســـط الحســـابي، واالنحـــراف المعیـــاري، والتبـــاین، والقیمـــة التائیـــة للمجمـــوعتین متال) ١٤جـــدول (

  التفكیر االبتكاري البعديالتجریبیة) ومستوى الداللة لعینة البحث في مقیاس و  (الضابطة

  حجم  المجموعة

  العینة

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري 

  درجة  القیمة التائیة        التباین 

  الحریة

الداللة االحصائیة 

  الجدولیة  المحسوبة  )٠,٠٥(    

  دالة ِإحصائًیا   ٧٠  ٢,٠٠٠  ٦,٥٣٨  ٥,٥٥٢  ١٤,١٣٩٢,٣٥٦       ٣٦  الضابطة

  ٣,٩٧١  ١,٩٩٣  ١٧,٥     ٣٦  التجریبیة

  

وفیما یتعلق بحجم الداللة اِإلحصائیة ومعامل التأثیر، قام الباحث بحساب مربع ایتا، 

  .) یوضح ذلك١٥( ) التي تعبر عن حجم تأثیر والجدولD( طریقه َأمكن ِإیجادوعن 

 قیاس التفكیر االبتكاريالقیمة التائیة ودرجة الحریة، ومربع إیتا وحجم التأثیر في ) ١٥جدول (

  )والضابطة للمجموعتین (التجریبیة البعدي

  درجة  اَألداة       

  الحریة

  حجم التاثیر      D  مربع ایتا     االختبار التائي 

  ضخم      ١,٥٦٣    ٠,٣٧٩      ٦,٥٣٨     ٧٠   مقیاس التفكیر االبتكاري

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٨٩ ( 

 

(قوة َأو درجة التأثیر) ضخم، على وفق  ) َأنَّ حجم التأثیر١٥ویستدل من الجدول (

) بحسب الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات Cohens Standard( معیار كوهین

  )٢٩٠:٢٠١٠مقیاس من مقاییس حجم التأثیر. (حسن:التأثیر بالنسبة لكل 

ویستدل من ذلك َأنَّ نمو التفكیر االبتكاري قد تحقق لدى َأفراد عینة البحث المجموعة 

التجریبیة من اَألطفال المعاقین سمعًیا بعد تطبیق األُنموذج التعلیمي المقترح القائم على 

بحث المجموعة الضابطة بعد تطبیق األُنموذج األَلعاب التربویة، ولم ینم لدى َأفراد عینة ال

  .ا وحجمه ضخمالتعلیمي القائم على األَلعاب التربویة، وهذا الفرق دال ِإحصائیً 

ویمكن تفسیر ذلك بأن األُنموذج التعلیمي اثبت فاعلیته في تنمیة التفكیر االبتكاري 

نموذج من العاب تربویة لدى اَألطفال المعاقین سمعًیا، ویمكن تفسیر ذلك فیما یحتویه األُ 

متنوعة تجعل المعاق یتفاعل معها ویغیرها حسب ما یرید مما تجعل لدیه مرونة في التفكیر 

  .وهذا هو مفهوم التفكیر االبتكاريویطرح َأفكار جدیدة ونادرة 

ویرى الباحث َأنَّ األَلعاب التربویة هي َأنشطة تتصف بالمتعة والتسلیة والحریة 

طفال سواء كانت فردیة َأم جماعیة في سبیل الوصول ِإلى اَألهداف والمنافسة بین األَ 

له حوالكثیر عن نفسه وعن اآلخرین من  المرسومة مسبقا ومن خالل اللعب یكتشف الطفل

  .مما یدفعه ِإلى التفكیر المنطقي والبناء

: ق هـدف البحـث الثـاني الـذي یـنص علـىمـن َأجـل تحقیـ :نتیجة الهـدف الثالـث وتفسـیرها

َأصــــم و  -وفـــق متغیـــر شــــدة اِإلعاقـــة الســـمعیة (التعـــرف علـــى الفــــروق فـــي التفكیـــر االبتكــــاري

  )، َتمَّ اختبار الفرضیتین الصفریتین اآلیتین:ضعیف سمع

الفرضیة الصفریة اُألولى، التي تنص على َأنَّه (ال یوجد فرق ذو داللة ِإحصائیة عند  -١

، ومتوسط درجات المجموعة التجریبیة ) بین متوسط درجات المجموعة الضابطة٠,٠٥مستوى(

من اَألطفال المعاقین سمعیا في مقیاس التفكیر االبتكاري البعدي لمتغیر ضعاف السمع) وعند 

(الضابطة والتجریبیة)، َأظهرت نتائج  تطبیق مقیاس التفكیر االبتكاري على المجموعتین

لَألطفال ضعاف السمع  (عینة البحث) َأنَّ متوسط درجات التفكیر االبتكاري استجابات

)، ٥,٥١٦( ) ومقدار التباین٢,٣٤٩( ) وانحراف معیاري١٣,٨٨٩( المجموعة الضابطة

) ١٨,٣٨٩ومتوسط درجات التفكیر االبتكاري لَألطفال ضعاف السمع المجموعة التجریبیة(

)، ولغرض اختبار معنویة الفروق بین ١,٥٤٦( ) ومقدار التباین١,٢٤٣( وإِنحراف المعیاري
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-t( (الضابطة والتجریبیة) تم استعمال االختبار التائي متوسطات درجات َأطفال المجموعتین

testلعینتین مستقلتین للمقارنة بین هذین المتوسطین تبین َأنَّ القیمة التائیة المحسوبة ( 

 ) عند مستوى داللة٢,٠٤( ) وهي اكبر من القیمة التائیة الجدولیة التي مقدارها٧,١٨٨(

 ) وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة، والجدول٣٤( و درجة حریة) ٠,٠٥(

 ) یوضح ذلك .١٦(

وسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والتباین، والقیمة التائیة للمجموعتین متال) ١٦جدول (

تبًعا  التفكیر االبتكاري البعديالتجریبیة) ومستوى الداللة لعینة البحث في مقیاس و  (الضابطة

  لمتغیر ضعاف السمع

  
  

ویستدل من ذلك َأنَّه یوجد فرق ذو داللة ِإحصائیة بین المجموعتین في مقیاس التفكیر 

االبتكاري البعدي وهذا َأمر طبیعي لكون اَألطفال ضعاف السمع في المجموعة التجریبیة تم 

تطبیق األُنموذج التعلیمي المقترح علیهم وكان له تأثیر في اِإلجابات، وفیما یتعلق بحجم 

ِإلحصائیة ومعامل التأثیر، قام الباحث بحساب مربع ایتا، وعن طریقة َأمكن ِإیجاد الداللة ا

)Dیوضح ذلك١٧( ) التي تعبر عن حجم تأثیر والجدول (.  

 قیاس التفكیر االبتكاريالقیمة التائیة ودرجة الحریة، ومربع إیتا وحجم التأثیر في ) ١٧( جدول

  تبًعا لمتغیر ضعاف السمعوالضابطة)  للمجموعتین ( التجریبیة البعدي

  حجم التاثیر      D  مربع ایتا  االختبار التائي     درجة الحریة  اَألداة       

  ضخم      ٢,٤٦٥    ٠,٦٠٣  ٧,١٨٨        ٣٤     مقیاس التفكیر االبتكاري

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٩١ ( 

 

) َأنَّ حجم التأثیر (قوة َأو درجة التأثیر) ضخم، على وفق ١٧( ویستدل من الجدول

) بحسب الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات Cohens Standard( معیار كوهین

  )٢٩٠:٢٠١٠التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر. (حسن:

(ال یوجد فرق ذو داللة ِإحصائیة عند  الفرضیة الصفریة الثانیة، التي تنص على َأنَّه -٢

ومتوسط درجات المجموعة ) بین متوسط درجات المجموعة الضابطة، ٠,٠٥( مستوى

التجریبیة من اَألطفال المعاقین سمعًیا في مقیاس التفكیر االبتكاري البعدي تبعا لمتغیر الصم) 

(الضابطة والتجریبیة)، َأظهرت نتائج  وعند تطبیق مقیاس التفكیر االبتكاري على المجموعتین

َألطفال الصم المجموعة (عینة البحث) َأنَّ متوسط درجات التفكیر االبتكاري ل استجابات

)، ومتوسط درجات ٥,٧٨١( ) ومقدار التباین٢,٤٠٤( ) وانحراف معیاري١٤,٣٨٩( الضابطة

) ٢,٢٢٧( ) وانحراف المعیاري١٦,٦١١( التفكیر االبتكاري لَألطفال الصم المجموعة التجریبیة

فال )، ولغرض اختبار معنویة الفروق بین متوسطات درجات َأط٤,٩٥٨( ومقدار التباین

) لعینتین مستقلتین t-test( المجموعتین(الضابطة والتجریبیة) تم استعمال االختبار التائي

) وهي َأكبر من القیمة ٢,٨٧٨للمقارنة بین هذین المتوسطین تبین َأنَّ القیمة التائیة المحسوبة (

بذلك ) و ٣٤( ) ودرجة حریة٠,٠٥( ) عند مستوى داللة٢,٠٤( التائیة الجدولیة التي مقدارها

 .) یوضح ذلك١٨( ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة، والجدول

 وسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والتباین، والقیمة التائیة للمجموعتینمتال) ١٨( جدول

التفكیر االبتكاري البعدي تبًعا التجریبیة) ومستوى الداللة لعینة البحث في مقیاس و  (الضابطة

  لمتغیر الصم

  

  

ویستدل من ذلك َأنَّه یوجد فرق ذو داللة ِإحصائیة بین المجموعتین في مقیاس التفكیر 

االبتكاري البعدي وهذا َأمر طبیعي لكون اَألطفال الصم من المجموعة التجریبیة طبق علیهم 

ة ، وفیما یتعلق بحجم الداللة اِإلحصائیقترح وكان له تأثیر في اِإلجاباتاألُنموذج التعلیمي الم



  أ..د.  د اي

  

أ أ   ح  ذج

اب ا  ما  ر   
 

 )٦٩٢ ( 

 

) التي تعبر عن D( ومعامل التأثیر، قام الباحث بحساب مربع ایتا، وعن طریقة َأمكن ِإیجاد

  .) یوضح ذلك١٩( حجم تأثیر والجدول

 قیاس التفكیر االبتكاريالقیمة التائیة ودرجة الحریة، ومربع إیتا وحجم التأثیر في ) ١٩جدول (

  تغیر الصمتبًعا لموالضابطة)  للمجموعتین ( التجریبیة البعدي

  حجم التاثیر    D  مربع ایتا   االختبار التائي  درجة الحریة  اَألداة         

  كبیر      ٠,٩٨٧  ٠,١٩٦   ٢,٨٧٨   ٣٤     مقیاس التفكیر االبتكاري

  

) َأنَّ حجم التأثیر (قوة َأو درجة التأثیر) كبیر، على وفق ١٩( ویستدل من الجدول

) بحسب الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات Cohens Standard( معیار كوهین

  التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر. 

(ال یوجد فرق ذو داللة ِإحصائیة عند  الفرضیة الصفریة الثالثة، التي تنص على َأنَّه  -٣

) بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة من اَألطفال المعاقین سمعیا في ٠,٠٥( مستوى

ضعاف السمع والصم)  –یاس التفكیر االبتكاري البعدي تبعا لمتغیر نوع اِإلعاقة السمعیةمق

وعند تطبیق مقیاس التفكیر االبتكاري على المجموعة التجریبیة البعدي، َأظهرت النتائج َأنَّ 

 متوسط درجات التفكیر االبتكاري لَألطفال ضعاف السمع لدى المجموعة التجریبیة بلغ

)، ومتوسط درجات التفكیر ١,٥٤٦( ) ومقدار التباین١,٢٣٤( نحراف معیاري) وا١٨,٣٨٩(

) ومقدار ٢,٢٢٧( ) وانحراف معیاري١٦,٦١١( االبتكاري َألطفال المجموعة التجریبیة الصم

)، ولغرض اختبار معنویة الفروق بین متوسطات درجات اَألطفال ضعاف ٤,٩٥٨( التباین

) t-test( التجریبیة َتمَّ استعمال االختبار التائي السمع واَألطفال الصم ضمن المجموعة

) ٢,٩٥٨( لعینتین مستقلتین للمقارنة بین هذین المتوسطین تبین َأنَّ القیمة التائیة المحسوبة

) ودرجة ٠,٠٥( ) عند مستوى داللة٢,٠٤( وهي اكبر من القیمة التائیة الجدولیة التي مقدارها

) یوضح ٢٠( ریة وتقبل الفرضیة البدیلة والجدول) وبذلك ترفض الفرضیة الصف٣٤( حریة

 ذلك.

  

 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٩٣ ( 

 

وسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والتباین، والقیمة التائیة متال) ٢٠جدول (

التفكیر االبتكاري البعدي تبًعا (التجریبیة) ومستوى الداللة لعینة البحث في مقیاس ةللمجموع

  لمتغیري (ضعاف السمع والصم)

  
  

ویستدل من ذلك انه توجد فرق ذو داللة ِإحصائیة بین ضعاف السمع والصم في 

المجموعة التجریبیة وهذا الفرق یعود ِإلى َأنَّ ضعاف السمع لدیهم بقایا سمع ویستطیع َأْن یفهم 

الكالم على عكس الصم الذي ال یسمع الكالم المنطوق وإِنما اعتماده على لغة اِإلشارة وهذا 

متغیر اللغة ساعد في فهم االختبار وتطبیقه وبذلك َأثََّر على نمو التفكیر  یدل على َأنَّ 

االبتكاري، وفیما یتعلق بحجم الداللة اِإلحصائیة ومعامل التأثیر قام الباحث بحساب مربع ایتا 

  .) یوضح ذلك٢١حجم تأثیر والجدول( ) التي تعبر عنDوعن طریقه َأمكن ِإیجاد(

 قیاس التفكیر االبتكاريالتائیة ودرجة الحریة، ومربع إیتا وحجم التأثیر في القیمة ) ٢١( جدول

  )(ضعاف السمع والصم تبًعا لمتغیريوالضابطة)  (التجریبیة للمجموعتین البعدي

  حجم التاثیر  D  مربع ایتا   االختبار التائي  درجة الحریة  اَألداة         

  كبیر      ١,٠١٥  ٠,٢٠٥   ٢,٩٥٨        ٣٤     مقیاس التفكیر االبتكاري

  

(قوة َأو درجة التأثیر) كبیر على وفق  ) َأنَّ حجم التأثیر٢١ویستدل من الجدول (

) بحسب الجدول المرجعي لتحدید مستویات التأثیر Cohens Standard( معیار كوهین

  .لكل مقیاس من مقایس حجم التأثیر بالنسبة
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  على وفق معیار كوهین التأثیر) الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستوى ٢٢جدول ( 

  حجم التاثیر  االداة المستعملة

  

         D 

  صغیر  متوسط   كبیر        كبیر جًدا     ضخم    

     ٠,٢  ٠,٥   ٠,٨        ١,١       ١,٥  

  
  :ثانًیا: مناقشة النتائج

ُأنموذج تعلیمي مقترح قائم على األَلعاب التربویة في  هدفت الدراسة الحالیة ِإلى َأثر

تنمیة مهارات التفكیر االبتكاري لدى اَألطفال المعاقین سمعیا وفحص الفروق في التفكیر 

(ضعاف السمع، والصم)، ولتحقیق  االبتكاري عند َأفراد عینة الدراسة تبًعا لمتغیر شدة اِإلعاقة

  :مَّ التوصل ِإلى النتائج اآلتیةصمیم المجموعتین وتَ ذلك َتمَّ ِإجراء التحلیل تبًعا لت

) بــین َأداء َأفــراد المجموعــة التجریبیــة ٠,٠٥( وجــود فــروق ذو داللــة ِإحصــائیة عنــد مســتوى -١

(ب) ولصــالح  وَأداء َأفــراد المجموعــة الضــابطة علــى اختبــار تــورنس للتفكیــر االبتكــاري الشــكل

بـــین َأثـــر األُنمـــوذج التعلیمـــي المقتـــرح القـــائم علـــى َأفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة، وهـــذه النتیجـــة ت

األَلعاب التربویة في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى اَألطفال المعـاقین سـمعًیا، ِإذ َأظهـرت النتـائج 

ِإلــى وجــود فــرق ذي داللــة ِإحصــائیة بــین متوســط َأفــراد المجموعــة التجریبیــة الــذین طبــق علــیهم 

لــــیهم األُنمــــوذج التعلیمــــي موعــــة الضــــابطة الــــذین لــــم یطبــــق عاألُنمــــوذج التعلیمــــي وَأفــــراد المج

 .المقترح

ویمكن تبریر ذلك التحسن في التفكیر االبتكاري ِإلى طبیعة األُنموذج وما یتضمنه من 

َأنشطة تعلیمیة متنوعة والعاب ممتعة وما تتضمنه هذه األَلعاب من مثیرات بصریة لیس لها 

عاقین سمعًیا ِإلى االبتكار والتحسن في المهارات االبتكاریة عالقة باللغة مما دفع اَألطفال الم

كونه یلعب بحریة واستمتاع، وجمیع األَلعاب تعمل بمثابة تعویض النقص في القدرة السمعیة 

لدى َأفراد العینة عن طریق المثیرات البصریة التي یتعامل معها الطفل بنفسه ،وكان الوقت 

فیًا الستثارة التفكیر االبتكاري لدیهم وهذا یعطي اَألطفال الذي یقضیه اَألطفال في اللعب كا

الوقت الستكشاف اَألشیاء وترتیبها وتصنیف اَألدوات ثم التفاعل معها ومن ثم ابتكار َأشیاء 

جدیدة خاصة بهم، حیث تثیر هذه األَلعاب القدرات العقلیة للطفل فیتخیل ویقلد و یمارس 

َألطفال على تقدیم ما هو جدید ویوجههم ِإلى ممارسة مهارات جدیدة، وكان الباحث یشجع ا
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) من َأنَّ هذا النوع من التعلیمات ١٩٦٥( َأنشطة جدیدة ومتنوعة، وهذا ما َأشار ِإلیه تورنس

  .ى الحصول على نتائج َأكثر َأصالةیؤدي ِإل

َأفراد ِإنَّ تلك العوامل جمیًعا ساهمت بشكل َأو بأخر في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى 

المجموعة التجریبیة الذین طبق علیهم األُنموذج التعلیمي القائم على األَلعاب التربویة، بینما 

َأفراد المجموعة الضابطة لم یطبق علیهم األُنموذج التعلیمي القائم على األَلعاب التربویة وما 

یئة التقلیدیة یتضمنه من العاب تثیر الطفل وتشجعه على تقدیم ما هو جدید وبقائهم في الب

  .مثیرات التي تنمي االبتكار لدیهمالتي تفتقر لمثل هذه ال

) حیث َأظهرت تفوق المجموعة ١٩٨١(روبرت وشیري  واتفقت هذه النتیجة مع دراسة

التجریبیة على المجموعة الضابطة في مهارات الحركات الراقصة اِإلیقاعیة واَألصالة 

) ِإذ َأظهرت َأنَّ المعاقین سمعیا ١٩٨٥ویست شاك و (مار  واتفقت َأیضا مع دراسة والتفاصیل،

قد ابتكروا مهارات لغویة في قصصهم على االعتیادیین، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع 

) في تنمیة القدرات االبتكاریة عند الصم وَأظهرت النتائج وجود فرق في ١٩٩٨(النجار

صالح المجموعة التجریبیة، كما اتفقت االختبار البعدي بین المجموعة التجریبیة والضابطة ل

) والتي تهدف ِإلى فاعلیة برنامج اللعب في ١٩٩٩(عبد الجواد وعبد الفتاح  مع نتائج دراسة

(باسك  خفض السلوك العدواني لدى اَألطفال المعاقین سمعیا ،كما اتفقت مع نتائج دراسة

یر لدى اَألطفال الصم ) التي استخدمت األَلعاب لتحسین المرونة في التفك٢٠٠٠وایدن 

وشدیدي اِإلعاقة السمعیة وَأظهرت النتائج وجود مرونة في التفكیر لصالح المجموعة 

) والتي تستخدم اللعب في تخفیف حدة ٢٠٠٢(القوشتي  التجریبیة، كما اتفقت مع نتائج دراسة

یاس السلوك االنطوائي لدى اَألطفال ضعاف السمع وَأظهرت النتائج وجود فرق لصالح الق

) التي َأظهرت وجود فروق في القیاس ٢٠٠٤(المناصیر البعدي، كما اتفقت مع نتائج دراسة

 البعدي في القدرات االبتكاریة لصالح المجموعة التجریبیة، كما اتفقت مع نتائج دراسة

تكاري لصالح ) التي َأظهرت وجود فروق في القیاس البعدي في التفكیر االب٢٠٠٥(الهذیلي 

  تجریبیة.المجموعة ال

) فـي َأداء َأفـراد المجموعـة التجریبیـة تبعـا ٠,٠٥( وجـود فـروق دالـة ِإحصـائیة عنـد مسـتوى -٢

، ِإنَّ هنــاك فروقــا بــین متوســطات َأداء ضــعاف (ضــعاف ســمع، وصــم) لمتغیــر شــدة اِإلعاقــة

الســمع عــن َأداء الصــم علــى اختبــار تــورنس للتفكیــر االبتكــاري ممــا یعنــي َأنَّ ضــعاف الســمع 
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بقایا سمع وهذا یفید في االستفادة من اَألنشطة التـي یتضـمنها األُنمـوذج التعلیمـي كونهـا لدیهم 

كانــت ذات طبیعــة عامــة وبعیــدة عــن اللغــة فــي اســتخدام َأدواتهــا ِإذ نجــد َأدواتهــا مناســبة للصــم 

وضعاف السمع لكن الفرق یعود ِإلى متغیر اللغـة ِإذ ِإنَّ ضـعاف السـمع یسـتطیع سـماع الكـالم 

م ما یرید من اللعبة َأسرع من اَألصم الـذي یعتمـد اعتمـاًدا كـامًال علـى لغـة اِإلشـارة والفـرق ویفه

في االبتكار یعود ِإلى َأنَّ اَألطفال ضـعاف السـمع یسـتفید مـن التعلیمـات التـي توجههـا المعلمـة 

 َأسرع  من اَألطفال الصم الذي یعتمد على لغة اِإلشارة فقط.

  :ثالثًا: االستنتاجات

 :یمكن استنتاج ما یأتي انضوء نتائج البحث التي توصل الیها الباحث في

تــي اَألطفــال المعــاقین ســمعًیا یمتلكــون القــدرات واِإلمكانیــات العقلیــة والمعرفیــة نفســها ال ِإنَّ  -١

 .یمتلكها اَألطفال االعتیادیون

یمكــن تنمیــة التفكیــر االبتكــاري لــدى اَألطفــال المعــاقین ســمعًیا مــن خــالل ِإعــداد بــرامج  ِإنَّــه -٢

 .خاصة لهذا الغرض

ـــة المحیطـــة بهـــم  ِإنَّ  -٣ ـــاثراء البیئ ـــك ب اَألطفـــال المعـــاقین ســـمعًیا یمكـــن اســـتثارت َأفكـــارهم وذل

 .رات بصریة متنوعة خالیة من اللغةبمثی

لعــاب التربویــة والتفكیــر االبتكــاري لــدى اَألطفــال َأشــارت النتــائج ِإلــى وجــود عالقــة بــین األَ  -٤

 .المعاقین سمعًیا

 :التوصیات :رابًعا

حث الحالي یمكن التوصیة بما في ضوء النتائج التي َتمَّ التوصل ِإلیها من خالل الب 

 :یأتي

 .ن سمعًیا وإِعطائها الوقت الكافيِإدخال األَلعاب التربویة ضمن مناهج المعاقی -١

ــــیم المعــــاقین ســــمعًیا كــــون   -٢ ــــة الخاصــــة لتعل ضــــرورة وجــــود معلمــــات متخصصــــات بالتربی

 .أهیل في تربیة هذه الفئات الخاصةالمعلمات المختصات یوجد لدیهن الت

االتصـــال الـــدائم بـــین مـــدارس المعـــاقین ســـمعًیا وُأســـر اَألطفـــال فـــي ســـبیل توضـــیح البـــرامج  -٣

مـع هـذا الطفـل وتقـدیم البـرامج التـي تتناسـب مـع  المقدمة لهم فـي البیـت لتعلـیمهم كیفیـة التعامـل

 .العوق السمعي بحسب درجة اِإلعاقة
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ضرورة توعیة َأولیاء ُأمور اَألطفال المعاقین سـمعًیا بتنمیـة التفكیـر االبتكـاري لـدیهم كـونهم  -٤

مـن اللغـة و تنمـي االبتكـار  ال یختلفون عن اَألطفال االعتیادیین من خـالل تـوفیر العـاب خالیـة

 .لدیهم

ِإعطــاء الطفــل المعــاق ســمعًیا الحریــة لتحمــل المســئولیات فــي المواقــف المختلفــة مــن خــالل  -٥

 .المجتمع و مساعدته على َأخذ دورهدمجه في 

  :خامًسا: المقترحات

 :تخلصة للقیام ببعض الدراسات منهافي ضوء النتائج المس اناقترح الباحث

 فـي جمیـع مهـارات التفكیـر االبتكـاريِإجراء دراسـة معمقـة وموسـعة فـي ُأطروحـة للـدكتوراه  -١

 .ى ِإیجاد الدرجة الكلیة لالختبار(اَألصالة ، والمرونة، والطالقة، والتفاصیل) باِإلضافة ِإل

ـــى مســـتوى الدولـــة َأم  -٢ ـــة التـــي تعتنـــي باالبتكـــار ســـواء َأكانـــت عل ـــادرة المؤسســـات التربوی مب

ین بصــفة عامــة و المعــاقین ســمعًیا المنظمــات اِإلنســانیة علــى اَألخــذ بعــین االعتبــار فئــة المعــاق

قـدراتهم علــى التفاعــل  بصـفة خاصــة مـن خــالل ِإعـداد بــرامج تنســجم مـع نــوع اِإلعاقـة ودرجتهــا 

 .مع البرامج

تطـویر منـاهج المـواد الدراســیة للصـم وضـعاف الســمع بمـا ُیَنمِّـي لــدیهم القـدرة علـى التفكیــر  -٣

 .َأعلى مستوى ت والوصول بهم ِإلىاالبتكاري وُأسلوب َحّل المشكال

 ِإجراء دراسات للبحث حول مدى تأثیر َأنواع ُأخرى من اللعب في تنمیة التفكیر االبتكاري  -٤

ِإجــراء دراســات اســتخدام األَلعــاب التربویــة لعــالج بعــض مشــاكل االنضــباط الســلوكي لــدى  -٥

 .تعدیل سلوكهم ودمجهم في المجتمع اَألطفال المعاقین سمعًیا من اجل

ر وســائل اِإلعــالم فــي بــث األَلعــاب التــي تعمــل علــى تنمیــة اِإلبــداع لــدى ِإجــراء دراســات َأثــ -٦

 اَألطفال المعاقین سمعًیا.
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 ، مصر.، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرةالتقویم النفسي )١٩٨٧( وعثمان، سید احمد، أبو حطب، فؤاد - ١

) الطفــل واللعــب مــدخل نظریــة وتطبیقــات تربویــة، ١٩٩٠(د كمــال رفیــق رشــید، وفــائزة مهــدي محمــالجــراح،  - ٢

 .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج

) حجـــم التـــأثیر فـــي بحـــوث الموهـــوبین، المـــؤتمر العلمـــي الثـــامن: ٢٠١٠( حســـن، عـــزت عبدالحمیـــد محمـــد - ٣

ـــیم ـــة ودور مؤسســـات التعل ـــة، جامعـــة الزقـــازیق،  –اســـتثمار الموهب ـــل ا ٢٢-٢١الواقـــع والطمـــوح، كلیـــة التربی بری

 م.٢٠١٠

بــداعي واكتســاب المفــاهیم ) اثــر اســتخدام الحاسـوب فــي القــدرة علــى التفكیـر اإلِ ٢٠٠٤( حسـین، فــاتن ســالم - ٤

ول كلیة المعلمین في مـادة العلـوم، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة المعلمـین، دى طلبة الصف األأَ العلمیة 

 .، العراقجامعة الموصل

)، دار المســــیرة للنشــــر ١(ط نتــــاج الوســــائل التعلیمیــــة التعلمیــــةإِ تصــــمیم و ) ٢٠٠٠( دالحیلــــة، محمــــد محمــــو  - ٥

 .ردنوالتوزیع، عمان، األُ 

 ) مقدمة في اِإلعاقة السمعیة، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، اُألردن.١٩٩٨( الخطیب، جمال - ٦

فكـر للنشـر )، دار ال١(ط لـى التربیـة الخاصـةإِ ) المـدخل ٢٠٠٩( الخطیب، جمال، ومنـى صـبحي الحدیـدي - ٧

 .ردنوالتوزیع، عمان، األُ 

 -، مطبعــة جامعــة بغــداد١) منــاهج البحــث التربــوي،ج١٩٨١( دي، عبــد الجلیــل، والغنــام محمــد احمــالزوبعــ - ٨

 .، العراقكلیة التربیة

)، الجـــزء الثـــاني، مـــدخل ونمـــاذج ونظریـــات، دار ١) علـــم الـــنفس النمـــو(ط٢٠٠١الزیـــات، فتحـــي مصـــطفى( - ٩

 .مصر، النشر للجامعات، القاهرة

قضــــــــایا العریــــــــف والتشــــــــخیص  –متفوقـــــــون عقلیــــــــًا ذو صــــــــعوبات الــــــــتعلم) ال٢٠٠٢(___________  -١٠

 .، مصر)، دار النشر للجامعات المصریة١والعالج(ط

، المملكـة )، الریـاض١(ط ) تكنلوجیـا التعلـیم لـذوي الحاجـات الخاصـة٢٠٠٩( سالمة، عبد الحـافظ محمـد -١١

 .العربیة السعودیة

 :htt) االبداع في العملیة التربویة وسائله ونتائجه، بحث منشور (انترنت) ٢٠١٣السید، یسرى مصطفى( -١٢

yasry.Brave pages.com.index.htm. 

 .)، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، االردن٣(ط ) علم النفس اللعب٢٠١٠( صوالحة، محمد احمد -١٣

ســـتخدام اســـا وكـــالین) فـــي تنمیـــة التفكیـــر االبـــداعي ب) أثـــر برنـــامج (كو ٢٠١٢( طـــراد، حیـــدر عبـــد الرضـــا -١٤

، عادات العقل لدى طلبة المرحلة الثالثة في كلیـة التربیـة الریاضـیة، مجلـة علـوم التربیـة الریاضـیة، العـدد االول

 .المجلد الخامس



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

  ) ٦٩٩ ( 

 

)، دار وائــل للنشــر والتوزیــع، عمــان، ٢(ط ) مــدخل الـى التربیــة الخاصــة٢٠٠٨( دالظـاهر، قحطــان احمــ -١٥

  .دناالر 

) أثــر اللعــب التمثیلــي علــى قــدرات التفكیــر االبتكــاري، مجلــة كلیــة ٢٠٠٨( العــامري، عــامر خلیــل ابــراهیم -١٦

 .، العراق، جامعة صالح الدین، العدد الثالث والخمسونالتربیة االساسیة

سـیكولوجیة االبـداع، مجلـة الثقافـة النفسـیة،  -) علم نفس الشخصیة١٩٩١( الرحمن محمد العیسوي، عبد -١٧

 .الجسدیة، طرابلس، لیبیا –د الثاني، مركز الدراسات النفسیةالعدد السابع، المجل

) مكتبـــة المجتمـــع ١) القـــدرات العقلیـــة بـــین الـــذكاء واالبـــداع (ط٢٠١٠( غبـــاري، ثـــائر،  خالـــد ابـــو شـــعیرة -١٨

 .، عمان االردنالعربي للنشر والتوزیع

)، دار الفكـر ٢(ط االحتیاجـات الخاصـة وتـربیتهم) سـیكولوجیة ذوي ٢٠٠١( القریطي، عبد المطلب امـین -١٩

 .، مصرالعربي للنشر والتوزیع، القاهرة

)، مركـز دیبونـو لتعلـیم ١(ط ) مدخل الى التربیة الخاصة٢٠١٤( الواحد، وصبري الحیاني الكبیسي، عبد -٢٠

 التفكیر، عمان، االردن .

الخاصــــة، دار المســــیرة للنشــــر ) مقدمــــة فــــي التربیــــة  ٢٠١٠( زفحــــة، تیســــیر مفلــــح، وفــــواز عبــــدالعزیكوا -٢١

 .، االردنوالتوزیع، عمان

) دراســـة تحلیلیــة لطبیعــة العالقـــة بــین اللعــب وتـــأثیره فــي شخصــیة اطفـــال ١٩٩٨( المصــري، ولیــد احمــد -٢٢

 .، االردنالسادسة، مجلة المعلم والطالب، دائرة التربیة والتعلیم، الیونسكو، العدد الثاني، عمان

ـــو  -٢٣ ـــد حن ـــو المصـــریة، القـــاهرة االبـــداع مـــن منظـــور تكـــاملي، )١٩٩٧(ر مصـــري، عبدالحمی  ،مكتبـــة االنجل

 .مصر

) فاعلیة برنامج حاسوب في تنمیـة مهـارات التفكیـر االبتكـاري فـي االطفـال ٢٠٠٤( المناصیر، زین حسن -٢٤

 .، االردنالصم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان العربیة، عمان

) قیــاس التفكیــر االبــداعي تقنــین مقیــاس تــورانس للتفكیــر االبــداعي وتطبیقاتــه فــي ٢٠٠٧( النــافع، عبــداهللا -٢٥

 .، المملكة العربیة السعودیةالبیئة السعودیة، بحث مقدم الى الملتقى االداري الخامس، االبداع والتمیز االداري

26- Johnson, R. (1977). “Creative Thinking in the Absence of Language: Deaf 

Versus Hearing Adolescents”. Journal of Child Study, 7(2), 49-57.  

  


