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 :المستخلص
تحسين اإلنتباه والتفكير اإلبتكارى لدى المتفوقين عقليًا هدفت الدراسة الحالية إلى 

ذوى إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد بإستخدام برنامج قائم على بعض 
اإلستخالص، / التجزئة، الفصل/التقسيم: )المتمثلة فى  TRIZمبادىء نظرية 

وقد تبنت ، ( ذية الراجعةالتكرارية، التغ/ الدمج، القلب، العكس، العمل الفترى/الربط
 TRIZالدراسة الحالية المنهج التجريبى ، حيث يعد البرنامج القائم على بعض مبادىء 

هو المتغير المستقل فى حين كان اإلنتباه والتفكير اإلبتكارى بمثابة متغيرين تابعين،  
ى ذو  أوالد من المتفوقين عقلياً ( 8)بنات، و (2)أطفال ( 01)وتكونت الدراسة من 

إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد من تالميذ مدرسة رأس غارب الرسمية 
، وقد تراوحت (022-021)المتميزة للغات، حيث تراوحت معامالت ذكائهم ما بين 

نحراف معيارى  2،150سنوات، بمتوسط عمرى (6-4)أعمارهم الزمنية ما بين  سنة، وا 
/ تقنين)التالية مقياس رافن للمصفوفات المتتابعة  ، وقد إستخدمت الدراسة األدوات1،50

مجدى عبد الكريم /تقنين)، إختبار إبراهام للتفكير اإلبتكارى(2106عماد أحمد حسن،
، (2100صفوت فرج،/تقنين)، مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة (2110حبيب،

، مقياس (2100تقنين رضا خيرى،)ل عبد العزيز الشخص ( ز-ن)مقياس النشاط الزائد
تهانى / إعداد ) TRIZالقائم على مبادىء نظرية برنامج  الو (  إعداد الباحثة)اإلنتباه 

تحقق جميع فروضها ، ، وأسفرت نتائج الدراسة عن (ىمنيب، وأسامة عطا، ومنال مصطف
مما نتج عنه تحسين اإلنتباه، وتنمية التفكير اإلبتكارى لدى المتفوقين عقليا ذوى إضطراب 

 .اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد  قصور
 :الكلمات المفتاحيه

    TRIZ Theory تريز   نظرية -
 The attentionاإلنتباه - 
 Creative Thinkingالتفكير اإلبتكارى -
 Gifted Children المتفوقين عقلياً  -
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Program based on Using some principles of TRIZ theory to improve 

the attention and creative thinking among intellectually gifted 

children with attention deficit hyperactivity disorder. 

Abstract: 
The current study aims to improve the attention and creative 

thinking among intellectually gifted children with attention deficit 

hyperactivity disorder,through a program based on the following 

TRIZ theory principles : (Segmentation , Separation , Extraction , 

Combining ,Inversion,Periodic Action, and Feedback ) The 

researcher has adopted the experimental design with one 

experimental group in this study . 

Sample of the Study: The sample of the study consists of (10) 

students from Ras Gharib Official Distinguish School For 

Languages The age of the study sampel ranged from(4-6) years with 

mean age ( 5,031) years and SD (0,43)years. The Research 

depended on experimental method, 

Tools of the study : Raven’s Advanced Progressive Matrices( 

Standardized by/ Emad Ahmed Hassan,2016),The Creative 

Thinking Scale(Prepared by Magdy Abd Elkareem,2001),Stanford 

Binet intelligence scale.,Arabic language achievement test(prepared 

by safwat farag,2011, Hyperactivity Scale(N-Z) Prepared by( Abd-

Elaziz Elshakhs,Reda Khairy,2011),Aprogram based on TRIZ 

principles(Prepared by/ Tahany Monyb,Osama Atta,Manal 

Mostafa,2021) 

Results of the study:The results have revealed the 

effectiveness of the program in improving the attention among 

gifted with attention deficit hyperactivity disorder, It has also 

revealed the verification of the creative thinking. 
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 :مقدمة
يعد الطفل المتفوق عقليًا بما يملكه من قدرات ثروة حقيقية لمجتمعه وكنزًا ال يقدر 
بثمن، ذلك أن الثروات الطبيعية في أي مجتمع بحاجة إلى مواهب بشرية وقدرات عقلية 

 .ونهضتهقادرة على استغاللها واستثمارها بشكل يحقق للمجتمع تقدمه 
لتي تتمتع بمجموعة من الخصائص العقلية واألطفال المتفوقين عقلًيا من الفئات ا

االنفعالية أو الدافعية ،والميول واإلهتمامات التى تختلف عما  –والمزاجية  المعرفية ، -
،وهذه الخصائص يترتب عليها مجموعة من اإلحتياجات .هو لدى أقرانهم العاديين 

عض المشكالت التى الخاصة التى تستلزم التلبية واإلشباع ، كما قد يترتب عليها أيضا ب
 (.2105القريطى،)تتطلب المواجهة والعالج 

أن األطفال المتفوقين بحاجة إلى برامج تربوية خاصة بهم  Johnsonكما أكد 
،حتى نجنبهم أي صعوبات قد تعوق نمو موهبتهم أو صعوبات يلزم اإلنتباه لها 

  .وتشخيصها وعالجها كى ال تؤثر على قدراتهم 
فال المتفوقين من خلل في نمو جهازهم العصبى حيث أنه وقد يعانى بعض األط

يصعب عليهم السيطرة على سلوكهم والتركيز لمدة طويلة ، وقد يكونوا متسرعين شديدى 
اإلندفاعية ،شديدى النشاط فهم بذلك يعانون من إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب 

حيث توجد لديهم (  Attention Deficite Hyperactivity Disorder)بالنشاط الزائد
سلوكيات تحد من قدراتهم ، خاصة اذا كان هؤالء األطفال من المتفوقين عقليًا فهم بذلك 

 ( . 2110إبراهيم،)تهدر طاقاتهم دون جدوى أو هدف 
ويعد التفكير من الموضوعات التي تختلف حولها اآلراء ذلك لتعدد أبعاده وتعقدها 

وقد أكدت العديد من الدراسات على ضرورة  مما يعكس تعقد عمليات العقل البشرى ،
تنمية المهارات التفكيرية لدى جميع االفراد بكافة المراحل العمرية وذلك من أجل بناء جيل 
مفكر مبدع ،علمًا بأن هذه المهارات ال تنمو تلقائيًا ، بل إن تعليم التفكير أصبح عملية 
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العتوم ، عبد الناصر، وموفق، )ممكنة والزمة ألن التفكير يبسط المواقف والمشكالت 
2112. ) 

وقد إتخذ تعليم التفكير ثالث طرق مختلفة أولها هو تعليم التفكير بشكل مستقل 
من خالل برامج مستقلة بذاتها ، وهناك فريق آخر من الباحثين يرى ضرورة تعليم التفكير 

وفيق بين عن طريق محتوى المناهج الدراسية ، أما عن الفريق الثالث فهو ظهر للت
اإلتجاهين من خالل رؤيته بتعليم التفكير بشكل تكاملى مع محتوى المناهج الدراسية 
المقررة وتشير هذه الطريقه إلى حاجة مهارات التفكير إلى تعليم مباشر قبل تطبيقها في 

 (. Sternberg& Williams, 2004. )محتوى المنهج الدراسى 
هو التفكير اإلبتكارى، حيث أن أغلب ومن أهم طرق التفكير في عصرنا الحالي 

العابد )اإلنجازات العلمية التي تخدم المجتمعات ما هي إال نتاج ألفكار المبدعين 
، وقد ظهرت العديد من االستراتيجيات والنظريات التي تهدف إلى تنمية (0،ص2102،

ية قدرات التفكير اإلبتكارى  و اإلبداعى لدى التالميذ لما له من أهمية بالغة في تنم
 ( .2104الميالدى ،. ) المتعلمين بصفة عامة والمتفوقين على وجه الخصوص

مكانة متقدمة فى تنمية التفكير اإلبتكارى مقارنة مع  TRIZكما تحتل نظرية تريز 
هو   (TRIZ) (Pahi ,2002).بقية النظريات التى تعمل فى مجال التفكير اإلبتكارى

 Teoria Resheniqy)رى للمشكالت إختصار روسى لنظرية الحل اإلبتكا
Izobreatatelskikh Zadatch ) فهى تعتمد على  نظام راسخ من أدوات حل ،

المشكالت وتوليد األفكار وتحليل إمكانية الفشل والوقاية منه والقدرة على مواجهة المواقف 
الغربية غير المألوفة ، ومنذ ظهورها في العالم الغربى ساعدت بالفعل العديد من الشركات 

على تحقيق تحسينات هائلة من خالل تطوير المنتجات والعمليات التي تم الكشف عنها 
 ((Beleski  ,2009. من خالل تحليل اآلالف من براءات اإلختراع 
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فى تنمية التفكير  TRIZوقد أكدت العديد من الدراسات على فاعلية نظرية تريز 
؛ دراسة ( 2115)ة أبو جادو اإلبتكارى لدى الطالب بمختلف أعمارهم كدراس

   Aljohani؛ دراسة ( 2101)؛ دراسة العنزى ( 2102)؛ دراسة عياصرة( 2102)بارعيدة
 . Mann&Apte(2110)؛ ودراسة Bower (2118 ) ؛ دراسة  (2108)

ومن منطلق االهتمام بتحسين االنتباه ،نظرًا ألهميته بالنسبة للطالب بصفة عامة 
ولفئة المتفوقين عقليًاعلى وجه الخصوص حين يبدون تعارضًا ملحوظًا بين القدرات 
المقاسة واآلداء المتوقع حيث يعد هذا الفرق فقًدا لثروات المجتمع ، لذلك تسعى الدراسة 

لتحسين التفكير TRIZاستخدام بعض مبادئ نظرية تريز   الحالية الى معرفة تأثير
نتباه االبتكارى وتحسين مستوى اإلنتباه لدى المتفوقين عقليًا ذوى اضطراب نقص اال

 .المصحوب بالنشاط الزائد 

 :مشكلة البحث
إهتمت الدراسات واألبحاث التربوية والنفسية بدراسة إضطراب قصور اإلنتباه 

ذلك ( Attention Deficite Hyperactivity Disorder)د المصحوب بالنشاط الزائ
لتحديد أهم مالمحه وأسبابه حيث أشارت إلى حزمة من األعراض المصاحبة لهذا 
اإلضطراب وهى السلوك اإلندفاعى والعدوانى ، والمستوى التحصيلى المنخفض الناتج عن 

تزان اإلنفعالى وشرود إنخفاض مستوى اإلدراك ، والتذكر  ، والسلوك الفوضوى وعدم اإل
 – 02الذهن ،وضعف تقدير الذات، كما أوضحت نتائج الدراسات المسحية أن ما بين 

%  81- 61من هؤالء األطفال يعانون من ضعف تحصيلى عام وأن ما بين %  21
 (.,Lee,et ,al,2008؛ 2101سليمان ،. )منهم يعانون من مشكالت في التعلم 

متالزمة تعوق قدرة الفرد  لمصحوب بالنشاط الزائداإلنتباه اويعد إضطراب قصور 
اإلندفاع وهو احد إضطرابات وتنظيم مستوى النشاط الزائد، و ( اهعدم اإلنتب)على التركيز 

التعلم األكثر شيوعًا بين األطفال والمراهقين وتعد هذه األعراض بمثابة األعراض 
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صور االنتباه المصحوب األساسية المعتمد عليها في تشخيص األطفال ذوى إضطراب ق
 (. Lovckey,E.A ,2004؛  2116ديفيد ساوسا ،)بالنشاط الزائد 

ومن دواعى االهتمام بهذا اإلضطراب أنه إنتشر إنتشارًا واسعًا  بين األطفال 
أن نسبة إنتشاره بين تالميذ  Shahim  & Weiser (2007)،حيث أشارت دراسة  

  )Abikoff &Gallag (211(8، كما ذكر% 8،2% :2المدرسة اإلبتدائية تتراوح ما بين 
من % 6يصيب حوالى ( ADHD)أن اضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

األطفال في سن المدرسة وهو اإلضطراب األكثر إنتشارا لدى األطفال ، وأوضحت نتائج 
أن نسبة إنتشار  Turkington & Harris( 2116(،وMorthel(2112  )دراسة 
، وتتنوع  0: 5اب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد بين الذكور الى اإلناث اضطر 

ويرجع ذلك الى عدم الدقة في  0:  2إلى  0:  6هذه النسبة في الحاالت اإلكلينيكية من 
التشخيص ، وسوء مصادر اإلحالة ، والخالف حول تعريف االضطراب ، كما أكدت 

من األطفال ذوى %21أن (  (Booth,et,al, 2005بعض الدراسات التتبعية كدراسة   
إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد تستمر لديهم أعراض هذا اإلضطراب 
حتى مرحلة المراهقة والرشد ، وفى حالة إستمرار اإلضطراب إلى مرحلة المراهقة فهو 

  , Neihart )2115 )،وقد أشار . يتحول عند نقطة معينه إلى سلوك مضاد للمجتمع 
أن تشخيص الطفل ذو إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد أسهل بكثير 
من تشخيص الطفل المتفوق عقليًا الذى يعانى من نفس اإلضطراب أن األخير يحتاج إلى 

الوقت ألن ذلك مستوى مرتفع من اإلستثارة والتعقد فى المهام وعدم تبسيطها وعدم تقليل 
 .اط يصيبهم باإلحب

وفى هذا الصدد يؤكد الباحثون أن  األطفال المتفوقين عقليًا مضطربى االنتباه 
مختلفون عن أقرانهم العاديين ذوى اضطراب نقص االنتباه في عدة جوانب معرفية و 
نفعالية حيث أن آداء المتفوقين عقليًا منخفضى اإلنتباه على إختبارات الذكاء  إجتماعية وا 
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اإلجابة عن األسئلة السهلة ويتفوقون في األسئلة الصعبة حيث أكد أنهم يخفقون في 
 (. 2104سليمان ،) لك اإلختبارات يتراوح آدائهم بين متوسط ومرتفع جدًا في ت

إلى أن فكرة الجمع بين التفوق العقلى (   2106)وقد أشارا متولى والقحطانى 
الناس وينظرون لها واضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد تفاجىء بعض 

على انها فكرة شاذة ،كشىء متناقض ، وعليه فان العديد من هؤالء األطفال الذين 
يجمعون بين التفوق العقلى واإلضطراب يستمرون دون إكتشاف ودون تقديم خدمات 
تناسبهم في المدرسة وقد يتم تجاهلهم ،ذلك ألن المنهج  المدرسى ليس مصممًا للتعامل 

  .المختلفة عن الطالب العاديين مع هذه الفئات 
أن اإلستراتيجيات والنظريات الحديثة أصبحت   Moon(2003)ويوضح 

ضرورية لكال من المتفوقين عقليا والمحيطين بهم من معلمين وأولياء أمور وأقران بهدف 
التعرف على مشكالتهم المتنوعة سواء إنفعالية أو إجتماعية أو معرفية مرتبطة بالمناهج 

ستراتيجيات الدرا سية الغير مالئمة لهم ولتفكيرهم ، ومن هنا تأتى ضرورة إيجاد برامج وا 
للتدخل لتحقيق النمو المتكامل للمتفوقين ذوى اضطراب قصور االنتباه المصحوب 

 .بالنشاط الزائد 
ما فاعلية : دراسة الحالية في التساؤل التالىومما سبق تتضح مشكلة ال

تريز فى تحسين التفكير اإلبداعى لدى المتفوقين عقليا استخدام بعض مبادىء نظرية 
 ذوى قصوراإلنتباه والنشاط الزائد ؟

 :فروض البحث
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية في   -0

 .القياس القبلى والقياس البعدى على مقياس اإلنتباه لصالح القياس البعدى 
داللة إحصائية  بين متوسطى رتب درجات المجموعة التجريبية في توجد فروق ذات  -2

  .ر اإلبتكارى لصالح القياس البعدىالقياس القبلى والقياس البعدى على إختبار التفكي
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى  رتب درجات المجموعة  -5
نتباه مما يدل على التجريبية في القياس البعدى والقياس التتبعى على مقياس اإل

 .استمرارية فعالية البرنامج التدريبى 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات المجموعة  -4

التجريبية في القياس البعدى و القياس التتبعى على إختبار التفكير اإلبتكارى مما 
 .يدل إستمرارية فعالية البرنامج التدريبى 

 :أهداف البحث
الدراسة الحالية إلى تحسين مستوى التفكير اإلبتكارى  لدى المتفوقين عقليًا تهدف 

إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد بإستخدام برنامج قائم على بعض  ذوى
 .   TRIZنظرية تريز  مبادئ

 :أهمية البحث
 :األهمية النظرية

 TRIZعن نظرية قدم البحث الحالى خلفية نظرية عن التفكير اإلبتكارى و 
ومبادئها، وأهم الدراسات التى أجريت حولها، مما يلفت إنتباه الباحثين إلى إجراء مزيد من 

 .البحوث على هذه الموضوعات فى البيئة المصرية والعربية
 :األهمية التطبيقية للبحث

تعريف معلمى المتفوقين عقليًا وذوى القدرات العالية بأهمية تدريبهم على إستخدام  –0
ستراتيجيات تريز  اإلنتباه والتفكير  كوسيلة لتحسين      TRIZبعض مبادئ وا 

اإلبتكارى  لدى المتفوقين عقليا  ذوى اضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط 
 .الزائد 

ى أساس علمى دقيق لتحسين اإلنتباه والتفكير اإلبتكارى لدى إعداد وتطبيق برنامج عل -2
المتفوقين ذوى إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد قائم على بعض 
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تدريب الطالب على استخدام  مبادئ  –TRIZ   5مبادئ واستراتيجيات نظرية تريز 
 .واستراتيجيات لتنمية وتطوير التفكير بصورة عامة 

 :لبحثمصطلحات ا
المتفوقين عقلياً ذوى إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

Gifted with Attention deficit hyperactivity disorder: 
أن األطفال المتفوقين عقليًا منخفضى اإلنتباه هم : Lovecky (2000)  يشير

المعرفية ،واإلجتماعية أطفال يختلفون عن أقرانهم العاديين مضطربى اإلنتباه في الجوانب 
،و اإلنفعالية، حيث يوضح آداء األطفال المتفوقين عقليًا  مضطربى اإلنتباه على 
ختبارات التحصيل أنهم ينسون الكثير من العبارات السهلة في الوقت  إختبارات الذكاء وا 
الذى يجيبون فيه بطريقة صحيحة عن العديد من العبارات الصعبة ، وعادة ما يتراوح 

 2115عادل عبداهلل ،)ؤهم على تلك اإلختبارات بين المتوسط والمرتفع جدًا آدا
 (.68.،ص

أنهم الطالب الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية ، وفى : ويمكن تعريفهم اجرائيًا 
الوقت ذاته يعانون من نقص فى تركيز إنتباههم تجاه مثير معين ويتميزون بالنشاط 

فأكثر تضعهم ضمن األرباعى   021ى ذكاءئهم إلىوالحركة الزائدة، حيث يصل مستو 
 .األعلى للمجموعه التي ينتمون إليها

 :The Attentionاإلنتباه 
فكرة، أو إحساس ، أو )هو قدرة الفرد على حصر وتركيز حواسه فى مثير داخلى 

،أو هو أن بؤرة (شىء، أو شخص ، أو موقف)، أو فى مثير خارجى (صورة خيالية 
تمتلىء بالموضوع الذى يجتذب اهتمامه ويكون مركز انتباهه ، وما عداه شعور الفرد 

يشكل هامش الشعور وأن اإلنتقال بين البؤرة والهامش عملية دينامية مستمرة أثناء اليقظة 
 (. 52.، ص2114نبيل حافظ ،)
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 : Creative Thinkingالتفكير اإلبتكارى  
نشاط عقلى مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو  هو

التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقًا ويتميز التفكير اإلبداعى بالشمولية 
نفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية  والتعقيد ألنه ينطوى على عناصر معرفية وا 

 .(21.، ص2112جروان ،.)فريدة 
القدرة على توليد عدد من األفكار األصيلة عند  :إجرائيًا بأنه ويمكن تعريفه

اإلستجابة لمثير معين مع سرعة في توليدها ويعبر عنه مجموع درجات الطالب المتفوق 
عقليا في قدرات الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيل فى إختبار  التفكير اإلبتكارى 

 .إلبراهام المعد لهذا الغرض 

 :TRIZ Theoryنظرية تريز 
أن تريز منهجية منظمة ذات (  semyon savransky)يرى سيمون سافرانسكى 

) توجه إنسانى ، تستند إلى قاعدة معرفية ،تهدف إلى حل المشكالت بطريقة إبداعية 
 (. 08.،ص2108الفاخرى ،

بأنها عبارة عن عمليات منظمة بإستخدام بعض  :ويمكن تعريفها إجرائيًا 
من األدوات التي تسير وفقًا لخطوات تساعد على حل المشكالت بطريقة المبادىء وعدد 

إبتكارية ، من خالل استخدام واحد أو أكثر من أربعين مبدأ بهدف تنمية مهارات التفكير 
الطالقة ، المرونة ، األصالة ، المالحظة ، المقارنة ، التصنيف ، فرض )اإلبتكارى 

 .ه عند المتفوقين عقلياً وتحسين اإلنتبا( الفروض ، اإلستنتاج 
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 :اإلطار النظرى
 :تناولت الباحثة خالل عرضها لإلطار النظرى متغيرات البحث الحالى كما يلى       

 :TRIZنظرية الحل اإلبتكارى للمشكالت -2
 :وتطورهاTRIZ نشأة نظرية

ظهرت تلك النظرية فى اإلتحاد السوفيتى على يد العالم الروسى هنرى ألتشلر   
وعرفت بإسم نظرية الحل اإلبداعى للمشكالت، وكلمة  Henry Altshuller 0264عام 

TRIZ ))إختصار لألحرف األولى للعبارة الروسية(Theoria Resheigy 
Izbreatelskikh Zadatch  ) ( اإلبداعى للمشكالتنظرية الحل )وتعنى بالروسية
وتكتب ( Theory Of Inventive Problem Solving)ويقابلها باللغة اإلنجليزية 

ثم إنتقلت إلى الواليات المتحدة  .وتعنى نظرية تريز روسية المنشأ( TPIS)بإختصار
األمريكية فى منتصف التسعينات الميالدية من القرن الماضى بعد انهيار اإلتحاد 

.) ألتشلر هاجر إلى أمريكا، ومن هنا إنتقلت النظرية إلى أوروباالسوفيتى حيث أن 
  (.2115؛ أبو جادو،2112الشاهى،

 : TRIZتعريف نظرية 
قاعدة معرفية مجردة " بأنها   TRIZنظرية ( 54.،ص2112)الشطل  عرف

ألساليب الحلول اإلبتكارية التى يمكن إعتبارها قياسية، بحيث يمكن إيجاد حلول إبتكارية 
 "لمشكالت أخرى بإستعمال واحد أو أكثر من المبادىء األربعين

هى النموذج الروسى الذى "إلى أن نظرية تريزBowyer(2118 ،p.10 )بينما أشار 
إلبداعى للمشكالت اإلنسانية والذى يستند إلى قاعدة معرفية ويهدف يفسر نظرية الحل ا

 ".إلى حل المشكالت وفق خطوات علمية منظمة
 : TRIZأهداف تعليم 
له هدف عام واضح يتمثل فى تنمية القدرة على التفكير اإلبتكارى  TRIZتعليم 

  .وحل المشكالت التى تواجه الفرد بطريقة إبداعيه 
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 :األهداف الخاصة
 .اإلهتمام المتزايد من قبل األفراد بحل المشكالت التى تواجههم -0
 .زيادة دافعية األفراد نحو التفكير بطريقة إبداعية -2
  .تنمية وعى األفراد بفائدة اإلبداع واإلبتكار فى مجاالت الحياة المتنوعة -5
تحسين مهارات األفراد فى توليد األفكار وتوفير البدائل األصلية لحل المشكالت،  -4

 (.2100قطيط،) ن طريق تزويدهم باإلستراتيجيات المالئمة التى تتيح لهم ذلك ع

 :إجراءات البحث وخطواته
 :منهجية البحث  -2

إستخدمت الباحثة المنهج التجريبى للتحقق من فعالية البرنامج القائم على بعض       
فى تحسين التفكير اإلبتكارى لدى المتفوقين عقليا ذوى قصور  TRIZمبادىء نظرية 

 .اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد
المجموعة التجريبية : وقد إستخدمت الباحثة أحد أنواع التصميمات التجريبية وهو

الواحدة ذات القياس القبلى والبعدى ثم ةالقياس التتبعى بعد مرور شهر، بهدف التأكد من 
على ( TRIZالبرنامج القائم على بعض مبادىء نظرية )أثر المتغير المستقل إستمرارية 

 (.التفكير اإلبتكارى)المتغير التابع 
 :عينة البحث األساسية وأدواته -2

تكونت عينة البحث من أطفال الروضة بمدرسة رأس غارب الرسمية المتميزة لغات       
سنوات بمتوسط ( 6-4)ية فيما بينبمحافظة البحر األحمر، ممن تراوحت أعمارهم الزمن

نحراف معيارى قدره ( 2،150)عمرى قدره  ، حيث تم إختيارهم بطريقة (1،50)سنة، وا 
قصدية ممن وقعوا ضمن األرباعى األعلى لمجموعتهم على مقياس رافن للمصفوفات 

ومقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة ( 2106عماد أحمد حسن،/ تقنين)المتتابعة 
عبد العزيز الشخص، /إعداد) للنشاط الزائد( ز-ن)، ومقياس (2100صفوت فرج،/ تقنين)
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، كما حصلوا فى الوقت ذاته على أقل الدرجات على مقياس (2100رضا خيرى، / تقنين
مجدى عبد الكريم / تقنين)، ومقياس إبراهام للتفكير اإلبتكارى (الباحثة/ إعداد)اإلنتباه
سة األدوات التالية مقياس رافن للمصفوفات المتتابعة وقد إستخدمت الدرا( 2110حبيب، 

مجدى عبد /تقنين)، إختبار إبراهام للتفكير اإلبتكارى (2106عماد أحمد حسن،/ تقنين)
تقنين /إعداد عبد العزيز الشخص)للنشاط الزائد ( ز-ن)، مقياس (2110الكريم حبيب،
أطفال ( 01)العينة عبارة عن ، وهذه (إعداد الباحثة)، مقياس اإلنتباه (2100رضا خيرى 

 .    2120/ 2121أوالد من أطفال الروضة خالل العام الدراسى ( 8)بنات، و( 2: )

 :أدوات الدراسة
 :مقياس اإلنتباه -أولً 

تتطلب الدراسة الحالية إعداد مقياس لإلنتباه بهدف قياس وتشخيص اإلنتباه لدى 
اإلنتباه لديهم، ثم إعداد برنامج لتحسين  األطفال فى مرحلة الروضة بهدف تحديد مستوى 

  .اإلنتباه
 :وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد هذا المقياس

 .تحديد الهدف من المقياس -0
 .الخلفية النظرية للمقياس -2
 .وصف المقياس -5
 . عرض اإلختبار فى صورته المبدئية على المحكمين -4
 . طفل( 41)تطبيق اإلختبار على  -2
 .تى أسفرت المعالجات اإلحصائية والمحكمين عن عدم صالحيتهاحذف البنود ال -6
 . إعداد المقياس فى صورته النهائية -0

 :وفيما يلى عرض موجز
يهدف هذا المقياس إلى تشخيص اإلنتباه لألطفال :  تحديد الهدف من المقياس -0

 .لتحديد مستوى االنتباه لديهم ، ومن ثم إعداد برنامج لتحسين اإلنتباه لديهم
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 : وصف المقياس
سنوات ، ( 6:  4)مهمة تتناسب مع األطفال فى سن ( 42)يتكون المقياس من 

وذلك لقياس اإلنتباه من خالل أداء الطفل نفسه لمجموعة من األنشطة، وليس من خالل 
 :اإلعتماد على تقديرات المعلم وقد وزعت هذه المهام على بعدين هما

تشخيص اإلنتباه السمعى بتقييم قدرة الطفل مهمة ل( 51)ويتضمن : اإلنتباه السمعى -0
 .على إنتقاء المثيرات السمعية المستهدفة

مهمة لتشخيص اإلنتباه البصرى بتقييم قدرة الطفل ( 02)ويتضمن : اإلنتباه البصرى -2
 . على إنتقاء المثيرات البصرية المستهدفة والتركيز عليها

  طريقة تصحيح المقياس
المقياس األخصائى النفسى، أو معلمة الروضة، حيث يعمل من يمكن أن يقوم بتطبيق 

  .يقوم بالتشخيص بحساب عدد المهام التى إستطاع الطفل إنجازها
  :حساب الدرجات

التى قام بها  (الخطأالصحيحة أو )ص بتسجيل اإلستجابات يجب أن يقوم الفاح -
 .المفحوص فى كل فقرة فى المكان المناسب لها فى قائمة التصحيح

يحصل الطفل بعد كل إستجابة صحيحة على درجة واحدة فقط، بينما فى حالة  -
 .اإلستجابة الخاطئة يحصل على صفر

ولحساب درجات  كل بعد يقوم الفاحص بحصر اإلستجابات الصحيحة التى قام بها  -
 .الطفل لكل بعد على حدة من أبعاد المقياس

  .عدى المقياسولحساب إجمالى الدرجة يقوم الفاحص بجمع الدرجات لب -
، وبذلك تتراوح الدرجة التى (0)ر درجة كل مهمة ما بين صفر، ووبهذا تنحص -

  .درجة( 42)يتحصل عليها الطفل فى المقياس ما بين صفر  ، 
( 41)للتأكد من صدق المقياس وثباته  قامت الباحثة بإجرائه على عينة قوامها  -

رأس غارب التعليمية بمحافظة طفال وطفلة ممن هم فى مرحلة رياض األطفال بإدارة 
  .سنوات( 6)إلى ( 4)البحر األحمر، حيث تراوحت أعمارهم ما بين 
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 الخصائص السيكومترية لمقياس اإلنتباه

 :اإلتساق الداخلى لمقياس اإلنتباه  (2)
إعتمدت الباحثة على اإلتساق الداخلى للتأكد من صالحية المقياس وثباته، حيث 

للمقياس عن طريق حساب معامالت اإلرتباط بين درجة قامت بحساب اإلتساق الداخلى 
كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه الفقرة، حيث تراوحت معامالت اإلرتباط بين 

، كما تم حساب إتساق أبعاد (1،10)، وجميعها دالة عند مستوى(1،220، 1،228)
حيث تراوحت معامالت المقياس فيما بينها من جهة، وبالمقياس ككل من جهة أخرى، 

، وجميعها ( 1،252، 1،800)اإلرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس بين 
، وهو ما يعنى ثبات اإلتساق الداخلى للمقياس، وهو ما إتضح ( 1،10)دالة عند مستوى 

 (: 0)فى جدول 
 (0)جدول

 معامالت اإلرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات مقياس اإلنتباه 
  والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى له

 البعد األول
 اإلنتباه السمعى

 البعد الثانى
 اإلنتباه البصرى

 معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م
1 11911** 11 113,1** 13 11411** 34 11199** 

1 11,14** 13 11411** 14 11711** 33 1144,** 

3 11834** 14 11871** 13 11834** 3, 11441** 

4 11,41** 13 11711** 1, 11811** 37 1144,** 

3 1134,** 1, 11771** 17 11811** 38 11391** 

, 1134,** 17 11894** 18 11919** 39 1137,** 

7 11,14** 18 11,37** 19 113,3** 41 11414** 

8 11811** 19 113,1** 31 11,13** 41 117,4** 

9 11199** 11 113,1** 31 11198** 41 11783** 

11 11918** 11 11911** 31 11,38** 43 11441** 

11 113,1** 11 11,4,** 33 1144,** 44 11338** 

  43 11,93**     
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 (2)جدول
 معامالت اإلرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس

 معامل اإلرتباط البعد

 **11939 اإلنتباه السمعى

 **11811 اإلنتباه البصرى

 (  2024)دال عند مستوى دللة (                       *.. 2022)دال عند مستوى دللة **.. 

 :ثبات مقياس اإلنتباه  (2)
تم حساب ثبات مقياس اإلنتباه عن طريق معامل الثبات ألفاكرونباخ لجميع أبعاد       

، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيًا (1،222)المقياس ؛ وقد بلغ معامل الثبات ككل 
سبيرمان )، كما تم حساب الثبات أيضا بطريقة التجزئة النصفية (1،10)عند مستوى 

وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائيًا عند مستوى  (1،251)، حيث بلغ ( براون
 .، مما يدل على ثبات المقياس (1،10)
  :صدق المقياس (4)

 :صدق المحكمين
تم إعداد المقياس ثم عرضه على عدد من السادة المحكمين من أساتذة التربية   

الخاصة، وعلم النفس التربوى ، والصحة النفسية، وذلك للتحقق من  صدق اإلختبار 
مدى صالحية هذا اإلختبار وقياسه للهدف الذى تم وضعه من أجله، حيث طلب من  و 

  :المحكمين أن يبدوا  الرأى حول
  .مدى مالئمة األنشطة الموضوعة لقياس اإلنتباه محور القياس  -
  .عدد األنشطة الموضوعة -
 .إقتراح بدائل متاحة من وجهة نظرهم -
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المالحظات على المقياس، والتى تمثلت فيما وقد أبدى السادة المحكمين بعض 
  :يأتى
  .ضرورة ضبط درجة الصوت أثناء تطبيق أنشطة اإلنتباه السمعى  -

كما أشار  .، هناك من رأى إختيار صور أخرى للنشاط 50فيما يتعلق بالنشاط رقم  
بعض السادة المحكمون إلى إمكانية تطوير المقياس من خالل التقنية الحديثة أى إعداده 

 .من خالل الكمبيوتر ليصبح تطبيقا للتكنولوجيا فى مجال التربية الخاصة 
 ( 4) جدول

 نسب إتفاق المحكمين
رقم 
 النشاط

نسبة 
 اإلتفاق

رقم 
 النشاط

نسبة 
 اإلتفاق

رقم 
 النشاط

نسبة 
 اإلتفاق

1 111% 1, 111% 31 91% 

1 111% 17 111% 31 111% 

3 111% 18 111% 33 111% 

4 111% 19 111% 34 91% 

3 111% 11 111% 33 111% 

, 111% 11 111% 3, 111% 

7 111% 11 111% 37 111% 

8 111% 13 111% 38 111% 

9 111% 14 111% 39 91% 

11 111% 13 111% 41 111% 

11 111% 1, 111% 41 111% 

11 111% 17 111% 41 111% 

13 111% 18 111% 43 111% 

14 111% 19 111% 44 111% 

13 111% 31 111% 43 111% 

 : الصدق الذاتى
يقاس الصدق الذاتى بحساب الجذر التربيعى لمعامل ثبات اإلختبار ، فإذا كان      

إذن يصبح الصدق الذاتى له  (1،222) معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس هو
 .، وهو صدق مرتفع(1،800)
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 TRIZالبرنامج التدريبى القائم على بعض مبادىءنظرية : ا ثانيً 
 :تعريف البرنامج

يعرف بأنه مجموعة من األنشطة والمهام التى توظف بعض مبادىء نظرية 
TRIZ  لتقابل قصور اإلنتباه وقصور التفكير اإلبتكارى عند األطفال المتفوقين عقليا ذوى

قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد ، ويتكون من مجموعة من األنشطة أختيرت 
وأعدت لتطبق بصورة فردية أو جماعية طبقا للهدف المنشود منها، ويتضمن هذا البرنامج 

 تباه السمعى ، واإلنتباه البصرى ، والتفكير اإلبتكارىأنشطة تدريبية لتنمية اإلن
 :المبادىء المستخدمة فى البرنامج

مبدأ )يقوم المدرب بتدريب األطفال على إستخدام خمسة مبادىء على النحو التالى
العكس، /الدمج،  مبدأ القلب/ اإلستخالص، مبدأ الربط / التجزئة، مبدأ الفصل / التقسيم 

 (.التكرارية، مبدأ التغذية الراجعة/مبدأ العمل الفترى
يتمثل الهدف العام للبرنامج فى تحسين مستوى اإلنتباه :  الهدف العام للبرنامج -

 .لتحقيق هذا الهدف   TRIZوتنمية التفكير اإلبتكارى وتوظيف مبادىء 
يستند البرنامج الحالى إلى عدد من األسس  :األسس التى يستند إليها البرنامج -

 :عاتها عند بناء البرنامجالتى تم مرا
 : األسس العامة -2

/ مبدأ التقسيم)وهم  TRIZركز الباحثون فى البرنامج الحالى على بعض مبادىء         
التكرارية، /، مبدأ العمل الفترىالربط/ اإلستخالص، مبدأ الدمج/ مبدأ الفصل التجزئة،
اإلستراتيجيات  فى المهارات التى ، وتوظيف تلك (العكس، مبدأ التغذية الراجعة/القلب

تساهم فى تنمية اإلنتباه وتحسين التفكير اإلبتكارى ، والتدرج فى هذه المهارات من األسهل 
وصوال إلى األصعب ، مع مراعاة إحتياجات  تدريب األطفال على هذه اإلستراتيجيات 

 .الضرورية لتحقيق كل هدف من أهداف البرنامج
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  :ةاألسس النفسية والتربوي -2
مراعاة الفروق الفردية أثناء العمل مع األطفال بوجه عام، والمتفوقين عقليا ذوى  - أ

قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد بوجه الخصوص؛ ذلك ألن العمل مع 
ذوى قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد يعتمد على األنشطة الفردية فى 

 .الغالب
؛ حيث يسير هذا التدرج تبعا لألمد الزمنى  مراعاة التدرج فى جلسات البرنامج - ب

ستمرارهم نحو  المالئم لمدة الدراسة فاألطفال يعانون من نقص القدرة على اإلنتباه وا 
المثيرات التى تعرض عليهم لذا يراعى أن يدرب الطفل على اإلنتباه لفترة زمنية 

نتباه األطفال قصيرة، ثم يتم التدرج فى زيادة هذه المدة  الزمنية، ومن ثم نقل إ
وتوجيه اإلنتباه ثم تتابع اإلنتباه ثم الغلق السمعى والبصرى ثم تدريب الطفل على 
اإلحساس بالمشكلة ثم تدريبه على انتاج األفكار وصوال إلى تحسين التفكير 

  .اإلبتكارى
  :األسس اإلجتماعية -4
ستخدامها فى حل المشكالت التى تواجههم فى الحياة  TRIZتوظيف مبادىء       وا 

تنمية التفكير اإلبتكارى لدى المتفوقين عقليا ذوى إضطراب قصور اإلنتباه  - .اليومية 
العالقة بين تنمية التفكير  - .المصحوب بالنشاط الزائد ليكونوا قوة فاعلة فى المجتمع

طردية تساهم إلى حد كبير فى تحسين اإلبتكارى والحل اإلبتكارى للمشكالت هى عالقة 
 .عالقات الطالب اإلجتماعية مع اآلخرين 

  :الفنيات المستخدمة فى البرنامج
يستند البرنامج الحالى إلى مجموعة من الفنيات التى تتناسب مع طبيعة 
: المشكالت موضوع البحث ، وخصائص المرحلة العمرية لألطفال والتى تمثلت فى

يجابى والسلبى، النمذجة، الحث والتلقين، المناقشة والحوار، التقليد التعزيز بنوعيه اإل
والمحاكاة، التشكيل، والمحاضرة، الواجب المنزلى، تحليل المهمة، تكلفة اإلستجابة، 

 .التحصين التدريجى، التعلم التعاونى، أنشطة اللعب، قلب الدور، والممارسة والتكرار
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 :األدوات المستخدمة فى البرنامج
إستخدمت الباحثة مجموعة من األدوات فى تنفيذ البرنامج الحالى وذلك على النحو       

مجموعة الصور –ألعاب البازل -المتاهات -مجموعة الصور اإلختالفات :التالى
مجموعة  -بازل الحروف والكلمات والجمل -مجموعة من القصص المصورة-المتطابقة

 .لوحة التميز -الصق-الرسوم المنقطة
 :البرنامج مراحل

المرحلة التمهيدية ، مرحلة التنفيذ، ومرحلة : تكون البرنامج من ثالث مراحل هى
جلسة، بواقع ثالث جلسات أسبوعيًا ، حيث ( 50)التقويم، وتحتوى المراحل الثالث على 

رقم وعنوان ( 4)دقيقة تقريبًا، ويوضح الجدول ( 21-21)تراوحت مدة الجلسات فيما بين 
 :هذه الجلسات

 (4)دول ج
 عنوان ورقم جلسات البرنامج

 عنوان 
 الجلسة

 رقم 
 الجلسات

 عنوان 
 الجلسة

رقم 
 الجلسات

 ,1-13 اإلحساس بالمشكالت 1 تمهيدية وتعارف

 18-17 التعبير اللفظى 4-3-1 تركيز اإلنتباه نحو مثير ما

 31-19 تطبيقات إبتكارية ,-3 تدريبات على تحسين اإلنتباه البصرى

 31-31 طالقة األشكال 8-7 اإلنتباه زيادة سعة

 33 المرونة فى التفكير 11-11-9 مرونة اإلنتباه

 ,3-33-34 أصالة األفكار 14-13-11 اإلنتباه السمعى

 37 جلسة ختامية 13 مرونة اإلنتباه السمعى

   ,1 أنشطة تعاونية

   18-17 التمييز السمعى

   11-19 التمييز السمعى والبصرى

   13-11-11 اإلنتباه البصرىتتابع 

   13-14 اإلغالق السمعى و البصرى
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 :المعالجة اإلحصائية
إعتمدت الباحثة فى الدراسة الحالية على بعض األساليب اإلحصائية المالئمة 
لمتغيرات الدراسة، وذلك من خالل إستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) ستخدمت من ، وا 
 :خاللها ما يلى

لمجموعتين مرتبطتين للكشف عن الفروق  Wilcoxon Testإختبار ويلكوكسون 
بين متوسطات رتب درجات القياسين القبلى والبعدى، ومتوسطات رتب درجات القياسين 

حصائية للعلوم البعدى والتتبعى، وحجم التأثير، حيث تم إستخدام برنامج الحزم اإل
 .، فى إجراء المعالجات اإلحصائية المختلفة فى هذا البحث SPSSاإلجتماعية 

 :نتائج البحث وتفسيرها
 :نتائج الفرض األول  (2)

توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطى رتب : ينص هذا الفرض على أنه
مقياس اإلنتباه درجات المجموعة التجريبية فى القياس القبلى والقياس البعدى على 

 .لصالح القياس البعدى
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسط رتب درجات أطفال 
المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج، بمتوسط رتب درجات نفس المجموعة بعد تطبيق 

إستخدمت الباحثة إختبار ويلكوكسون     وقد، برنامج، وذلك على مقياس اإلنتباهال
Wilcoxon Test  يوضح نتائج ( 2)للكشف عن داللة الفروق بين المجموعتين، وجدول

 :هذا الفرض
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 (4)جدول 
 دللة الفروق بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد 

 (22=ن)        تطبيق البرنامج التدريبى0 وذلك على مقياس اإلنتباه
أبعاد مقياس 

 اإلنتباه
إتجاه فروق 

 الرتب
 العدد

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
z* 

مستوى 
 الداللة

حجم 
 التأثير

 اإلنتباه السمعى

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المعتدلة

 اإلجمالى

1 
11 
1 

11 

1 
3131 

1 
33111 

11814 
دالة عند 
مستوى 
1111 

حجم 1
التأثير 
 قوى جدا

 اإلنتباه البصرى

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المعتدلة

 اإلجمالى

1 
11 
1 

11 

1 
313 

1 
33111 

11817 
دالة عند 
مستوى 
1111 

حجم 1
التأثير 
 قوى جدا

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المعتدلة

 اإلجمالى

1 
11 
1 

11 

1 
313 

1 
33111 

11817 
دالة عند 
مستوى 
1111 

حجم 1
التأثير 
 قوى جدا

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (2)يتضح من جدول 
بين متوسطى رتب درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج ( 1،10)

 = Zالتدريبى على مقياس اإلنتباه لألطفال فى إتجاه القياس البعدى،حيث كانت قيمة 
، فيما يعنى تحسن درجات أطفال المجموعة التجريبية بعد ( 2،810-2،810-2،804)

مشاركتهم فى جلسات البرنامج، مما يدل على تحقق الفرض األول، وهذا يدل على فعالية 
فى تحسين اإلنتباه، ويعزو ذلك  TRIZالبرنامج التدريبى القائم على بعض مبادىء نظرية 

ب الطالب مهارات إبتكارية من شأنها تحسن من سلوك إلى قدرة البرنامج على إكسا
وتدريبهم على  TRIZاإلنتباه ، ذلك من خالل مبادىء نظرية الحل اإلبتكارى للمشكالت 

جعلها عادات دائمة للتفكير واإلستذكار، وتنميتها من خالل األنشطة والمهام المتضمنة 
التجزئة، /التقسيم)تضمين مبادىء فى البرنامج الذى تم تقديمه للطالب المتفوقين عقليا و 

التكرارية، التغذية / العكس، العمل الفترى/الدمج، والقلب/اإلستخالص، والربط/ والفصل
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جنبا إلى جنب مع المهارات واألنشطة المقدمة لألطفال عامة وللمتفوقين عقليا ( الراجعة
 اعلية البرامج وبهذا تتفق مع العديد من الدراسات التى أشارت إلى ف.على وجه الخصوص

المعرفية السلوكية فى تحسين اإلنتباه لدى المتفوقين عقليا ذوى قصور اإلنتباه المصحوب 
التى توصلت إلى فاعلية تدريب اإلنتباه (2101)كدراسة غادة السويفىبالنشاط الزائد 

والذاكرة العاملة وضبط الذات لدى األطفال الموهوبين ذوى إضطراب قصور اإلنتباه 
كما . بالنشاط الزائد فى خفض أعراض اإلضطراب، وتحسين سلوك اإلنتباه المصحوب

التى هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبى ( 2105)إتفقت مع دراسة إلهام خوندنة
مقترح فى خفض حدة أعراض إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى 

 .اإلجتماعيةاألطفال المتفوقين عقليا، وتحسين مهاراتهم 
ولحساب حجم تأثير البرنامج على أطفال المجموعة التجريبية، فإن الباحثة 

( 281-202.، ص ص2100)إعتمدت فى حسابها على ما أشار إليه عزت عبد الحميد
لحساب الفرق بين متوسطى   Wilcoxon Testأنه عند إستخدام إختبار ويلكوكسون 

النتائج  عن وجود فرق دال إحصائيا بين  رتب أزواج الدرجات المرتبطة، وحين تكشف
رتب األزواج المرتبطة من الدرجات أو بين رتب القياسين القبلى والبعدى، فإنه يمكن 
معرفة قوة العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع بإستخدام معامل اإلرتباط الثنائى لرتب 

  Matched-Pairs Rank Biserial Correlationاألزواج المرتبطة 

 :نتائج الفرض الثانى   (2)
توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطى رتب : ينص هذا الفرض على أنه

درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى على مقياس التفكير 
 .اإلبتكارى فى إتجاه القياس البعدى

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات رتب درجات   
أطفال المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج التدريبى، ومتوسطات رتب درجات نفس 
المجموعة بعد تطبيق البرنامج التدريبى، وذلك على مقياس التفكير اإلبتكارى، وقد 
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للكشف عن داللة الفروق بين  Wilcoxon Testإستخدمت الباحثة ويلكوكسون 
 .المجموعتين

 (4)جدول
 دللة الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل وبعد

 (22=ن)   تطبيق البرنامج التدريبى0 وذلك على مقياس التفكير اإلبتكارى
إتجاه فروق  األبعاد

 الرتب
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 
 الرتب

مستوى  zقيمة 
 الداللة

حجم 
 التأثير

 البعد األول
 (الطالقة)

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

 اإلجمالى

1 
11 
1 

11 

1 
3131 

1 
33111 

11811 
دالة عند 

1111 

1 
 حجم

التأثير 
 قوى جدا

البعد 
 الثانى

 (المرونة)

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

 اإلجمالى

1 
11 
1 

11 

1 
3131 

1 
33111 

11811 
دالة عند 
مستوى 
1111 

حجم  1
التأثير 
 قوى جدا

البعد 
 الثالث

 (األصالة)

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

 اإلجمالى

1 
11 
1 

11 

1 
3131 

1 
33111 

11813 
دالة عند 
مستوى 
1111 

حجم  1
التأثير 
 قوى جدا

الدرجة 
 الكلية

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 المتعادلةالرتب 
 اإلجمالى

1 
11 
1 

11 

1 
3131 

1 
33111 

11817 
دالة عند 
مستوى 
1111 

حجم  1
التأثير 
 قوى جدا

بين ( 1،10)وق دالة إحصائيا عند مستوى داللةوجود فر ( 6)يتضح من جدول 
متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبى 
على أبعاد مقياس التفكير اإلبتكارى، مما يعنى تحسن درجات األطفال بعد مشاركتهم فى 
جلسات البرنامج التدريبى ، وهذا يحقق الفرض الثانى للدراسة، مما يدل على فعالية 

حسين التفكير اإلبتكارى ويعزو هذا إلى إستخدام مبادىء نظرية الحل البرنامج فى ت
الربط، /اإلستخالص، الدمج/التجزئة، الفصل/التقسيم) الستة  TRIZاإلبتكارى للمشكالت 

والتى أشارت العديد من الدراسات ( العكس، التغذية الراجعة/ التكرارية، القلب/العمل الفترى
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التى أسفرت ( 2102)التفكير اإلبتكارى كدراسة عياصرة إلى فعاليتها فى تنمية مهارات
لتنمية مهارات  TRIZعلى فعالية برنامج لتنمية اإلبتكار واإلبداع مستندا إلى نظرية 

التى توصلت إلى فعالية برنامج تدريبى ( 2102)التفكير اإلبتكارى،  ودراسة الريس
متفوقين عقليا ذوى صعوبات لتنمية مهارات التفكير اإلبتكارى لدى ال TRIZبإستخدام 

 .التعلم

 :نتائج الفرض الثالث  (4)
ل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى رتب : ينص هذا الفرض على أنه

  .درجات طالب المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على مقياس اإلنتباه
وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسط رتب درجات طالب 
المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبى، بمتوسطى رتب درجات نفس المجموعة 
بعد شهر من تطبيق البرنامج، وذلك على مقياس اإلنتباه، وقد إستخدمت الباحثة إختبار 

 ن داللة الفروق بين القياسين البعدى والتتبعىللكشف ع Wilcoxon Testويلكوكسون 
 : ويوضح الجدول التالى ما تم التوصل إليه من نتائج فى هذا الصدد

 (4)جدول
دللة الفروق بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 

 التدريبى ومتوسطات رتب درجات نفس المجموعة بعد شهر من المتابعة0 
  (22=ن)                   وذلك على مقياس اإلنتباه  

أبعاد مقياس 
 اإلنتباه

نتائج القياس 
 بعدى تتبعى

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 اإلنتباه 
 السمعى

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

1 
1 
8 

1 
113 

...  

1 
11,1 
.... 

غير دالة  11414
 إحصائيا

اإلنتباه 
 البصرى

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

1 
1 
7 

1 
1 

.... 

3171 
111 
.... 

غير دالة  11377
 إحصائيا

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

1 
3 
3 

3 
3 
.. 

,11 
817 
... 

غير دالة  11447
 إحصائيا
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بين متوسط رتب درجات  ياعدم وجود فروق دالة إحصائ( 0)يتضح من جدول 
أطفال المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج، ومتوسط رتب درجات نفس المجموعة بعد 
شهر من المتابعة، وذلك على مقياس اإلنتباه، مما يدل على تحقق الفرض الثالث للدراسة 

متوسطات رتب درجات والذى ينص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
على مقياس ( بعد شهر من المتابعة)المجموعة التجريبية فى القياس البعدى والتتبعى 

اإلنتباه ، مما يشير إلى إستمرار الفعالية و اآلثار اإليجابية للبرنامج على المجموعة 
 .التجريبية

 :نتائج الفرض الرابع  (4)
إحصائيا بين متوسطى رتب ل توجد فروق دالة : ينص هذا الفرض على أنه

درجات طالب المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى على مقياس التفكير 
  .اإلبتكارى بعد شهر من التطبيق

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسط رتب درجات أطفال 
س المجموعة بعد شهر المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج، بمتوسط رتب درجات نف

من تطبيق البرنامج، وذلك على مقياس التفكير اإلبتكارى، وقد إستخدمت الباحثة إختبار 
 .للكشف عن داللة الفروق بين القياس البعدى والتتبعى Wilcoxon Testويلكوكسون

 :التالى ما تم التوصل إليه من نتائج فى هذا الصدد( 8)ويوضح الجدول
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 (4)جدول
دللة الفروق بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 

 التدريبي ومتوسط رتب درجات نفس المجموعة بعد شهر من المتابعة0 
 (22=ن)        وذلك على أبعاد مقياس التفكير اإلبتكارى والدرجة الكلية

 األبعاد
إتجاه فروق 

 الرتب
 العدد

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 رتبال

 zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 البعد األول
 (الطالقة)

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

 اإلجمالى

1 
3 
7 

11 

1 
1111 

1 
,111 

غير دالة  11731
 إحصائيا

 البعد الثانى
 (المرونة) 

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

 اإلجمالى

1 
1 
8 

11 

1131 
1131 

1131 
1131 

غير دالة  1111
 إحصائيا

 البعد الثالث
 (األصالة)

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

 اإلجمالى

1 
4 
, 

11 

1 
1131 

1 
11111 

غير دالة  1111
 إحصائيا

 الرتب السالبة الدرجة الكلية
 الرتب الموجبة
 الرتب المتعادلة

 اإلجمالى

1 
, 
4 

11 

1 
3131 

1 
11111 

غير دالة  1133
 إحصائيا

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب ( 8)يتضح من جدول 
درجات أطفال المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التدريبى، ومتوسطات رتب درجات 
نفس المجموعة بعد شهر من المتابعة، وذلك على أبعاد مقياس التفكير اإلبتكارى والدرجة 

على تحقق الفرض الثانى للدراسة، والذى ينص على عدم وجود الكلية للمقياس مما يدل 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية فى القياس 

على مقياس التفكير اإلبتكارى وأبعاده، ( بعد مرور شهر من المتابعة)البعدى و التتبعى 
فى تحسين التفكير اإلبتكارى لدى أفراد ويشير هذا إلى إستمرار فعالية البرنامج التدريبى 

المجموعة التجريبية بعد مرور شهر من إنتهاء البرنامج مما يدل على إستمرار آثار 
 .البرنامج اإليجابية على مهارات التفكير اإلبتكارى لديهم
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ويمكن تفسير هذه النتائج فى ضوء اإلطار النظرى لبقاء أثر التعلم، وقد عرفه 
كل ما تبقى لدى المتعلم مما سبق له تعلمه : " بأنه( 62.، ص 2115والجمل، اللقانى، )

فى مواقف تعليمية، أو ما مر به من خبرات مريبة، وكلما كان التعلم فى األثر باقيًا كلما 
 ".كان ذلك مؤشر على كفاءة وجودة التعلم

التى  (2101)وقد إتفقت نتائج الفرضين الثالث والرابع مع دراسة دراسة  خميس
فى تنمية التفكير اإلبداعى  TRIZأظهرت نتائجها فعالية برنامج مقترح فى ضوء نظرية 

ستمرار التحسن لدى  والتحصيل األكاديمى اإلبداعى لدى طالبات الصف األول الثانوى، وا 
والتى أشارت إلى  (2118)طالب المجموعة التجريبية فى القياس التتبعى، ودراسة المال

فى خفض إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد بعد مرور  فاعلية البرنامج
  .فترة زمنية

وبناء على ما سبق فقد أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن تحسن مستوى اإلنتباه 
من خالل األنشطة  TRIZلدى عينة الدراسة، ومن ثم تنمية التفكير اإلبتكارى لديهم 

يث كان له أثر ملموس فى تحسين اإلنتباه من خالل والتدريبات التى تضمنها البرنامج، ح
إكساب الطفل القدرة على التجزئة والربط واإلستخالص والقلب، والعمل الفترى، وكيفية 

كما فسرت الباحثة  .تطبيق التغذية الراجعة التى من شأنها تصحيح المسار والتقويم 
 TRIZضوء تنمية مبادىء التحسن الذى طرأ على عينة الدراسة فى مستوى اإلنتباه فى 

للتفكير اإلبتكارى لديهم، وكذلك مراعاة البرنامج المستخدم لألسس اإلجتماعية والنفسية 
والتربوية ، مثل مراعاة الفروق الفردية بين المتفوقين عقليًا، كما أن توظيف هذه المبادىء 

لتفكير يختلف من طفل آلخر، وتنميتها يتوقف على مدى إكتساب األطفال لمهارات ا
اإلبتكارى وتعميمها، حيث وجدت الباحثة أن بعض اإلستراتيجيات المستخدمة فى تنمية 

 .هذه المهارات تكون مناسبة لبعض األطفال  دون غيرهم
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مما دفع الباحثة إلى إستخدام أكثر من أستراتيجية وأكثر من أسلوب إلكسابهم 
المالئمة لتحقيق أهداف البرنامج المهارات الالزمة ، كما راعت الباحثة إختيار األنشطة 

وضرورة توافقها مع قدرات األطفال فى هذه المرحلة العمرية، وأيضا راعت مستوى 
ختيارها وفقًا لقدرتها على تدريب األطفال على  القصص التعليمية واأللعاب واألنشطة ، وا 

فى صورة  TRIZأنشطة تحسين اإلنتباه وتدريبهم على مهارات الحل اإلبتكارى للمشكالت 
مواقف تمثيلية وقصص تعليمية هادفة، وعمدت الباحثة إلى ربط هذه القصص واألنشطة 

  .بتعلم المهارات األكاديمية والسلوكيات اإليجابية
 :   توصيات وتطبيقات تربوية  -
 :تطبيقات تربوية للمعلمين -2
  .وعى المعلم بمفهوم التفوق العقلى، وأساليب الكشف عنه، وتنميته   -
  .أن يكون لدى المعلم القدرة على تقديم مهارات التفكير اإلبتكارى  -
فى إعداد برامج برامج  TRIZإستخدام مبادىء نظرية الحل اإلبتكارى للمشكالت   -

تعليمية فردية ، بشكل موازى للمنهج الدراسى العادى للمتفوقين عقليا ذوى إضطراب 
 .قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد

  .أن يستطيع المعلم دمج أنشطة تنمية اإلنتباه مع األنشطة األكاديمية  -
تقديم التغذية الراجعة المالئمة لألطفال فى الوقت المناسب ، ذلك ألنها تعد مبدأ   -

 .TRIZرئيسيا من مبادىء نظرية 
عدم نقد المعلم ألى فكرة صادرة عن طفل ما بل يحرص على تعديلها للوصول بها  - 

  .صيلة منطقيةافكرة أ
 : تطبيقات تربوية خاصة بالممارسات التعليمية0 والوزارات المعنية -2
للمتفوقين عقليا  TRIZتوفير برامج تعليمية وتدريسية قائمة على إستراتيجيات نظرية  -

  .ودمجها فى المحتوى التعليمى فى المدارس العادية
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بطبيعة إضطراب قصور اإلنتباه دمج المعلمين ومعلمات رياض األطفال بورش توعية  -
  .، وكيفية التدخل لخفض حدته

تفعيل دور األخصائى النفسى واإلجتماعى، بحيث ال يقتصر دورهما على المشكالت  -
السلوكية والمادية بحسب، بل إقامة ورش عمل من شأنها تعمق مفهوم تقبل 

  .اإلختالفات
بحوث، لتفعيل ودمج النظريات إقامة لجنة تتكون من أساتذة الجامعات ومراكز ال -

  .بشكل عملى على أرض الواقع TRIZالعلمية الحديثة مثل نظرية 
 :دراسات وبحوث مستقبلية مقترحة -4
فى تنمية التفكير اإلبتكارى لدى ذوى اإلعاقة  TRIZإستخدام بعض مبادىء نظرية -

  .السمعية
فى عالج صعوبات التعلم األكاديمية لدى  TRIZإستخدام بعض مبادىء نظرية  -

فى تنمية  TRIZفعالية برنامج إليكترونى قائم على نظرية - .طالب المرحلة الثانوية
 .مهارات الحل اإلبتكارى للمشكالت
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 المراجع
  :المراجع العربية: أول
عالج النشاط الزائد لدى األطفال باستخدام برامج (. 2110)إبراهيم، عال عبد الباقى  (2

  .دار الجريسى: القاهرة . 2، طتعديل السلوك 
أثر برنامج تدريبى مستند إلى نظرية الحل اإلبداعى ( . 2115)أبو جادو، صالح  - (2

التفكير اإلبداعى لدى عينة من طلبة الصف العاشر  للمشكالت فى تنمية
 .العربية ،جامعة عمان(رسالة دكتوراه .) األساسى 

تأثير وحدة التدريس على تنمية التفكير اإلبداعى (. 2102)بارعيدة، إيمان سالم  (5
السنة األولى بجدة ،بناء على استراتيجيات حل  لدى طالب الموهوبين فى

 . TRIZالمشكالت بالطرق اإلبداعية وفقًا لنظرية 
 .امعة الملك عبد العزيز بجدة ، ج 6، المجلد 0ع المجلة الدولية لتطوير الموهبة ،  (4
.  رعايتهمو  والمتفوقين الموهوبين عن الكشف أساليب(. 2112)جروان، فتحى  (2

  .دار الفكر الحديث: عمان 
مكتبة : القاهرة. صعوبات التعلم والتعليم العالجى(. 2114)حافظ ، نبيل عبد الفتاح  (6

 .زهراء الشرق
(. إبراهام. د)تأليف اإلبتكارى التفكير إختبار(. 2110)حبيب، مجدى عبد الكريم (0

 .دار النهضة المصرية: القاهرة
مكتبة : القاهرة. مقياس المصفوفات المتتابعة لرافن(. 2106)حسن، عماد أحمد (8

 .األنجلو
فاعلية برنامج مقترح فى ضوء نظرية تريز فى تنمية (. 2101) خميس، منيرة (2

ى طالبات الصف األول التفكير والتحصيل اإلبداعى فى مقرر األحياء لد
جامعة الملك عبد  ، كلية التربية،(ستير غير منشورةرسالة ماج).الثانوى

 .العزيز، جدة
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فاعلية برنامج تدريبى فى خفض (.2105)خوندنة، إلهام عادل عبد الوهاب  (01
اضطراب قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى عينه من األطفال 

كلية  ،(رسالة ماجيستير )، مهاراتهم اإلجتماعيةيا وتحسين المتفوقين عقل
 .التربية ، جامعة عين شمس 

فعالية برنامج تدريبى لتنمية مهارات (. 2102)الريس، منى محمد عبد الرحمن (00
التفكير اإلبتكارى لدى المتفوقين عقليا ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة 

 .سعيدبور ، كلية التربية، جامعة (ماجستير رسالة).اإلبتدائية
لسيد أحمد وليد ا: ترجمة  كيف يتعلم المخ الموهوب ،(. 2116)ساوسا، ديفيد  (02

  .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة . سعد ي خليفة ، ومراد على عيس
.  0، ط والحماية الرعاية بين الموهوبون أبناؤنا( . 2104)سليمان، سناء محمد  (05

 .عالم الكتب: القاهرة 
فاعلية برنامج لتنمية اإلنتباه والذاكرة العاملة وضبط  (.2101)السويفى، غادة كامل (04

الذات لدى األطفال الموهوبين ذوى إضطراب قصور اإلنتباه المصحوب 
 .، كلية التربية، جامعة أسيوط(دكتوراهرسالة  .)بالنشاط الزائد

فاعلية برنامج مقترح فى التربية البيئية فى (. 2112)الشاهى، لطيفة عبد الشكور (02
فى تنمية التفكير اإلبداعى لطفل ما قبل المدرسة  TRIZة تريز ضوء نظري

، كلية التربية، جامعة أم (رسالة دكتوراه.)فى رياض األطفال بمحافظة جدة
 .القرى، مكة المكرمة

نظرية روسية من : حلول إبداعية للمشكالتTRIZ: نظرية( . 2112)الشطل، عطا  (06
 52 -52، (20) عودية ،، السمجلة موهبة. آالف اإلختراعات العالمية

دار أمجد : عمان.  المبدع والتفكير الذهنى العصف( . 2102)العابد، فاطمة أحمد  (00
 .للنشر والتوزيع
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فاعلية برنامج تدريبى لعالج قصور اإلنتباه (. 2100)عبد العزيز، رضا خيرى (08
رسالة . )المصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم

 .التربية ، جامعة عين شمس، كلية (ماجستير
(.  2112)العتوم ، عدنان يوسف، والجراح ، عبد الناصر ذياب  ،و بشارة ، موفق  (02

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع:  عمان. 2، طالتفكير مهارات تنمية
فاعلية برنامج تدريبى مستند على نظرية تريز فى تنمية  ( .2101)عبداهلل  العنزى، (21

 .كلية التربية، جامعة عين  شمس (رسالة دكتوراه)،التفكير االبتكارى والناقد
أثر برنامج مطور فى ضوء نظرية الحلول ( . 2102)عياصرة، سامر مطلق  (20

فى تنمية اإلبداع واالبتكار لدى الموهوبين  TRIZاإلبتكارية للمشكالت 
 .اليمن( . 00)العدد،التفوق لتطوير العربية المجلة. متفوقين فى األردن وال

مركز بالكتاب : عمان .  0، ط اإلبداع سيكولوجية(. 2108)الفاخرى، سالم عبداهلل  (22
 .األكاديمى

: القاهرة.بينيه الصورة الخامسة-مقياس ستانفورد(. 2100)فرج، صفوت إرنست (25
 .مكتبة األنجلو المصرية

.  وأسرهم الخاصة اإلحتياجات ذوى إرشاد( . 2104)القريطى، عبد المطلب امين  (24
. إبداعيًا المشكالت حل(. 2100)قطيط، غسان -. عالم الكتب : القاهرة 
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان

التربوية المعرفة المصطلحات (. 2115)اللقانى، أحمد حسين، والجمل، على أحمد (22
 .عالم الكتب: القاهرة. التدريس قفى المناهج وطر 

 التعلم صعوبات(. 2106) متولى، فكرى لطيف ، والقحطانى، شتوى مبارك  (26
 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة .  والموهوبين للمبتكرين

دار : ، القاهرة  اإلعاقات ذوو الموهوبون األطفال( . 2115)محمد، عادل عبداهلل  (20
  .الرشاد
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