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 2022ابريل 30فى، الموافقة على النشر 2022مارس20استالم البحث فى

 لعربىالملخص ا
وعى األمهات بالتفكير دراسة يهدف البحث بصفة رئيسية إلى 

اإلبددداعى واتجاهدداتهن فددى التنشددئة اإلجتماعيددة وعالقتدده بددالتفكير 
اإلبدددداعى ألطفدددالهن فدددى مرحلدددة الطفولدددة المتدددأخرة فدددى الحضدددر 
والريدف  وينبثددن مدن هدددا الهددف مجموعددة مدن األهددداف الفرعيددة 

والشخصدية لعينتدى البحدث   تتمثل فى دراسة الخصدائص األسدرية
ودراسددة وعددى األمهددات بددالتفكير اإلبددداعى وخصددائص المبدددعين  
وقيددام مسددتوج اتجاهددات األمهددات فددى التنشددئة ا جتماعيددة مددن 
وجهددة ن ددر األطفددال المبحددوثين  وقيددام مسددتوج اإلبدددا  ألطفددال 

 عينتى البحث  ودراسة العالقة بين بعض متغيرات البحث 

نهج الوصدددفى التحليلدددى  كمدددا اشدددتمل ويتبدددذ هددددا البحدددث المددد
مجتمذ البحث على األطفال الملتحقين بالصف السادم اإلبتدائى 

 12-13بالمدددددارم اإلبتدائيددددة الرسددددمية والرسددددمية التجريبيددددة )
عاًما(  بكل من اإلسدكندرية والبحيدرة وهمهداتهو  وتدو سدحة عيندة 

بواقدذ  Multi-Stage Random Sample عشدوائية متعدددة المراحدل
( مددددن إجمددددالى مدددددارم إدارة المنتدددد ة التعليميددددة %9.2سددددبة )ن

( مدن إجمدالى مددارم إدارة هبدو %5.2باإلسكندرية وعينة تمثدل )
وتددو تجميددذ البيانددات باسددتخداو ا سددتبيان بالمقابلددة  المطددامير 
كما تو تحليل البيانات باستخداو األسدالية اإلحصدائية الشخصية  

  SPSS.V.25ودلك من خالل ا ستعانة ببرنامج 
ومن ههو النتائج التدى توصدل إليهدا البحدث هدى ثبدوت معنويدة 
الفرون بين متوسطات عينة اإلسكندرية وعينة البحيرة بالمستوج 
ا قتصادج ا جتماعى  وثبوت معنوية الفرن بين متوسطى درجة 

نحددو خصددائص اإلبدددا  التددى يددرابن فددى إتصدداف إتجدداا األمهددات 
ت الخاصدددة بالتربيدددة اإلبداعيدددة اهدددممارسدددات ا مهبندددائهن بهدددا  و 

)األو(  ووعددى األمهددات بددالتفكير اإلبددداعى وخصددائص المبدددعين 
تجاهددددداتهن( فدددددى كدددددل مدددددن عينتدددددى  )معدددددارفهن وممارسددددداتهن وا 
اإلسددكندرية والبحيددرة  كمددا ثبددت معنويددة الفددرون بددين متوسددطات 
ا لمتغيددددر ممارسددددات ا مهددددات  عينتددددى اإلسددددكندرية والبحيددددرة وفقددددً

ا ثبددوت  ةالخاصددة بالتربيدد اإلبداعيددة مددن وجهددة ن ددر الطفددل  هيضددً
معنويددة الفددرون بددين متوسددطات عينتددى الدراسددة فددى اإلسددكندرية 
والبحيرة بدرجة السواء فى المعاملة الوالدية لألمهدات فدى التنشدئة 
ا جتماعيددة مددن وجهددة ن ددر الطفددل  باإلضددافة إلددى ثبددوت معنويددة 

بالدرجة الكليدة  ةالفرون بين متوسطات عينتى اإلسكندرية والبحير 
للتفكير اإلبداعى  وثبوت معنوية الفرون فى تو يذ المبحوثين فى 
الدرجدددة الكليدددة للتفكيدددر اإلبدددداعى وفقدددًا لالخدددتالف فدددى المتغيدددرات 
الوصددفية التاليددة كددل علددى حدددا: المددوطن  ونددو  الجددنم للطفددل  

ثُبوت ومستوج التحصيل الدراسى  والمستوج الو يفى لألو  وهخيًرا 
الدرجددة الكليددة للتفكيددر اإلبددداعى العالقددة ا رتباطيددة بددين  ةمعنويدد

و كل مدن المتغيدرات الكميدة اةتيدة: للطفل مقاسًا باختبار تورانم 
  وعمدددر األو  وعددددد األفدددراد المشدددتركين فدددى معيشدددة عددددد األخدددوة

اقتصادية واحدة  ومتوسط الدخل الشهرج للفرد  عدد الحجرات  و 
المصدادر المتاحدة للطفدل  ووعدى  دددرجة الرفاهية المعيشدية  وعد

األمهات بالتفكير اإلبداعى وخصائص المبددعين )الدرجدة الكليدة(  
وممارسددات األمهددات الخاصددة بالتربيددة اإلبداعيددة مددن وجهددة ن ددر 

 الطفل 
الكلمدددات المفتاحيدددة: التفكيدددر اإلبدددداعى  الطفولدددة المتدددأخرة  

 وعى األمهات 
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 المقدمة
حقيقة ألى أمة تريد تحقيق ليعتبر الطفل مصدر الثروة ا

مستقبل أفضل، لذلك اهتمت جميع الدول بالطفولة وأصدرت 
العديد من التشريعات التى تنظم حقوق وواجبات كل 

 (.2014 طفل)عبدالرحمن،

وتشير االتجاهات المعاصرة فى علم النفس إلى أهمية  
السنوات األولى من حياة اإلنسان. وتؤكد أن للسنوات الخمس 

ى حياة الطفل آثارها الباقية في شخصيته، وتكوين فاألولى 
نظرته إلي الحياة وتكوين أهدافه وصياغة وجدانه وتحديد 

               2009 )عياد، عالقاته الداخلية والخارجية
 (.2011 وعلي،

وتلعب التنشئة األسرية دوًرا حاسًما فى تنمية القدرات 
ة للطفل، وعليها يالحركية والقدرات العقلية والخصائص النفس

يتوقف معدل النمو فى هذه الجوانب بغض النظر عن مستوى 
)جروان، االستعدادات أو القدرات الموروثة لدى الطفل 

2013.)  
وتعتبرررررر مرحلرررررة الطفولرررررة مرررررن أهرررررم مراحرررررل تربيرررررة الطفرررررل 
حاضره ومسرتقبله، فقرد أكرد علمراء التربيرة وعلمراء الرنفس علرى 

ها يتم تحديرد ورسرم شخصرية لأهمية تلك المرحلة التى من خال
الطفررل المتكاملررة والتررى مررن خاللهررا يسررلك الطفررل مسرراره الررذى 
يررؤمن لرره أهررم السرربل لتكرروين نمرروه الجسررمى والعقلررى، والنفسررى 
االجتمرررررررراعى. وتعتبررررررررر الطفولررررررررة المترررررررر خرة مرحلررررررررة النشرررررررراط 
االجتمرررررراعى حيررررررث ينتقررررررل مررررررن األسرررررررة األوليررررررة إلررررررى تنظرررررريم 

  .(2011 اجتماعى أكبر)اسماعيل،
وتتحرردد مالمررص شخصررية الفرررد وتترر ثر فررى نموهررا وارتقائهررا 
مررن خررالل تفاعلهررا بمررا يحرريط بهررا مررن عوامررل ومتغيرررات بيئيررة 
اجتماعيرررررة عديرررررردة اصررررررطلص علررررررى تسررررررميتها بعمليررررررة التنشررررررئة 

 (.2002نعيمه، )اإلجتماعية أو التطبع االجتماعى 
وُتعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية فى حياة 

ان، إذ يعتبر معدل نمو القدرات اإلبداعية خاللها أعلى ساإلن

من أى مرحلة عمرية الحقة، ولهذا يجب الكشف عن اإلبداع 
 (. 2009لدى أطفالنا فى هذه المرحلة الهامة )إبراهيم، 

والطفررل المبرردع هررو نتررات لمررؤثرات بيئيررة واجتماعيررة  تتمثررل 
مراعى خرالل تفى العوامل التربوية األسرية وتر ثير المحريط اإلج

مراحرررل نمررروه، ولقرررد أكرررد سررريرنبرت أن العمليرررة اإلبداعيرررة تعتمرررد 
علرى ثالثررة عناصررر يسررتمد منهررا الفرررد قوترره وهررى  القرردرة علررى 
التعامل مع المعلومرات المعطراة والمتروافرة، و وجرود خصرائص 
سررررلوكية محررررددة يررررتم دعمهررررا وتشررررجيعها، وبيئررررة أسرررررية تربويررررة 

 (.2014مثقفة واعية )السليمان، 
التعرف على ( التى هدفت إلى 2002دراسة زقزوق ) وفى

تررر ثير كرررل مرررن المتغيررررات النفسرررية واالجتماعيرررة والمتمثلرررة فرررى 
االتجاهات الوالدية، والمستوي االجتمراعى االقتصرادى لرسررة، 
والترتيرب المريالدى، ونرروع ومسرتوى ذكراء الطفررل علرى تنميررة أو 

قررة إرتباطيررة بررين إعاقررة القرردرات اإلبداعيررة لرره، تبررين وجررود عال
قرررردرات التفكيررررر اإلبررررداعي وبررررين اإلتجاهررررات الوالديررررة ألطفررررال 
العينة، حيرث توجرد عالقرة موجبرة برين اتجراه السرواء، وكرل مرن 
قررردرة الطالقرررة والمرونررررة، واألصرررالة.وعالقة عكسررررية برررين قرررردرة 
الطالقررة، وكررل مررن اتجرراه القسرروة والتذبررذب، وبررين قرردرة المرونررة 

التفرقرة، وبرين قردرة التفاصريل وكرل مرن و وكل مرن اتجراه القسروة 
 اتجاه التسلط والحماية الزائدة .
( إلى ت ثير أساليب و 2011كما أشارت أبو القاسم )

طرق التربية األسرية فى تنمية أو إحباط القدرات اإلبداعية 
للطفل، فالطفل الذي ينش  فى أسرة تتخذ من العقاب البدنى 

ينش  الطفل فاقد الثقة فى  ةومن القهر والتسلط أساليب للتنشئ
نفسه منطوًيا وغير قادر علي تقبل اآلخر والتسامص معه ومن 

(  2013ثم تنعدم قدرات اإلبداع لديه، و ذكرت الديب )
أجريت بهدف التعرف على أثر البيئة التى  Oliver  دراسة

االجتماعية على التفكير اإلبداعي، أن األفراد ذوو اإلمكانات 
واألصالة ال  فعة التى تبدو فى الطالقة والتخيلتاالبداعية المر 

نما بتشجيع من البيئة االجتماعية  تظهر إمكاناتهم من فراغ وا 
المحيطة بهم. وقد الحظ الباحث سلوك مجموعتين من 
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األطفال ذوى التفكير اإلبداعى المرتفع  وذوى التفكير 
اإلبداعى المنخفض، وتبين من نتائج هذه الدراسة أن األطفال 

لذين يكونون من ذوي التفكير االبداعي المرتفع يتمتعون ا
بحرية وسط آبائهم، واألطفال ذوى التفكير المنخفض ينتمون 

 إلى آباء ال يوفرون لهم الحرية.

أن ثقرررررة الوالررررردين  ) 2008Wu(وقرررررد تبرررررين مرررررن دراسرررررة  
واحساسرررررهم بالمسرررررئولية يسررررراهم فرررررى تطررررروير الموهبرررررة وكرررررذلك 

الترررر ثير الوالرررردى علررررى األطفررررال  اإلخررررتالف الثقررررافى يررررؤثر فررررى
 الموهوبين وتعزيز موهبتهم و تحصيلهم .... الخ.

إن أسررررراليب التنشرررررئة األسررررررية لهرررررا دور كبيرررررر فرررررى تنميرررررة 
اإلبرررداع لررردى األطفرررال، حيرررث أظهررررت دراسرررة )آن رو( علرررى 
ثالثة مجموعرات مرن العلمراء المبردعين، أن أهرم عوامرل البيئرة 

هرى تروافر الحريرة وتضرراؤل  األسررية المشرجعة لجنجراز العرالى
العقرراب والتشررجيع المسررتمر الررذى يسررتخدمه اآلبرراء مررع أبنررائهم 

 (.2011)الخطيب،
( إلرررررى أن أسرررررر 2000وأشرررررارت نترررررائج دراسرررررة العمرررررران )

المبررررردعين تشرررررجعهم علرررررى السرررررعى للتميرررررز بمرررررا يتناسرررررب مرررررع 
قررررردراتهم. كمرررررا تبرررررين مرررررن نترررررائج دراسرررررة المعايطرررررة و البرررررواليز 

موجررررب دال برررررين اإلبررررداع والتسرررررامص  ط( وجررررود ارتبرررررا2000)
الوالررردى، ووجرررود ارتبررراط سررررالب برررين التسرررلط واإلبرررداع، وبررررين 

 التسلط والتفوق الدراسى. 
ونظررًرا ألن عالقررة الطفررل ب مرره تبرردأ منررذ اللحظررات األولررى 
مررن حياترره، وتعررد الخبرررات التررى يتعلمهررا الطفررل مررن قبررل األم 

. لررررذا تعتبررررر ةمررررن المحررررددات األساسررررية لعالقترررره ببرررراقى األسررررر 
مسرئولية األم فرى البنراء األسررى مرن أخطرر المسرئوليات، فهررى 
الترررى تقررروم بالقسرررط األكبرررر فرررى تربيرررة الطفرررل وتنشرررئته. ويرررؤثر 
األسرلوب الررذى تسررتخدمه األم ترر ثيرًا كبيرررًا فررى تكرروين شخصررية 
الطفل. لذلك تعتبر اتجاهرات األم وتوقعاتهرا نحرو تربيرة الطفرل 

فررى تحديررد دورهررا فررى حيرراة أبنائهررا  ةمررن األمررور بالغررة الخطررور 
 (. 2018)إبراهيم، 

وأشررارت دراسررة سررميحة توفيررق  إلررى أن المسررتوى التعليمررى 
لرم يؤثر على وعيهرا بالمشركالت الترى تعرانى منهرا فرى رعايرة 
األطفررال، وأيضررًا فررى وعيهررا بحاجررات الطفررل وطرررق إشررباعها. 

ذى لررحيررث تلعررب األم علررى مرردى حيرراة اإلنسرران الرردور األول ا
يكون عاماًل فعرااًل فرى مسرار مسرتقبل اإلنسران ككرل فهرى الترى 
تقررردم لررره األشرررياء والمرررواد الترررى يلعرررب بهرررا، وهرررى الترررى تشرررجعه 
علرررى أنمررراط السرررلوك المختلفرررة أو تمنعررره مرررن ممارسرررة بعرررض 

 (.2003)المشرفى، األلعاب أو األنشطة 
وأكرررردت الدراسررررات أهميررررة ترررر ثير العالقررررة بررررين األم والطفررررل 

و العقلررررى لرررره ، ففررررى دراسررررة لعينررررة مررررن المهندسررررين مررررعلررررى الن
المعمراريين وجرد أنهرم كرانوا يتمتعرون أثنراء تنشرئتهم االجتماعيررة 
بقررردر كبيرررر مرررن الحريرررة فرررى اتخررراذ القررررارات واكتشررراف بيئرررتهم 
المحيطررة بهررم وأنهررم لررم يتعرضرروا لحمايررة زائرردة أو اسررتبعاد مررن 

 (.2009الوالدين )عياد،
ة اإلبرداع لردى األطفرال، ألن األم يرفاألم تؤثر بشدة فى تنم

الحنرررون ذات الطبرررع المسرررتقر تولرررد لررردى الطفرررل شرررعورًا بررراألمن 
والطم نينرررة، يكرررون نقطرررة انطرررالق لشرررعوره المقبرررل باالسرررتقالل، 
وتكررون األم فيمررا بعررد عونررًا لطفلهررا علررى تطرروير قدراترره، وعلررى 
اكتساب القريم والمعرارف. لرذا يجرب علرى األم أن تقردم العوامرل 

هيئررة لجبررداع لرردى الطفررل وتوجيهرره ودفعرره لرمررام. إذًا فرراألم مال
هررى النمرروذت الررذى يقترردى برره الطفررل سررواء كرران ذكرررًا أم أنثررى. 
والبررد مررن توجيرره األم وترردريبها علررى كيفيررة التعامررل مررع طفلهررا 

 (.2010وكيف تكون منفتحة ومتقبلة لكل أفعاله )النجار، 
جتماعيررة األولررى وقررد ذكررر تررورانس عرردة أسرراليب للتنشررئة اال

تسرراهم فررى تكرروين اإلبررداع وذلررك مررن خررالل تشررجيع االخررتالف 
البنررررراء، وتعويرررررد الطفرررررل احتررررررام قيمررررره ومواهبررررره، وتقبرررررل أوجررررره 
القصور أو الخط ،  وتنمية المهارات حتى ولو كانت محدودة، 
والمسررراعدة علرررى اختيرررار الفررررص المالئمرررة واقتناصرررها، وتنميرررة 

ليررررة اإلبداعيررررة، وتجنررررب النظررررر مالقرررريم واألهررررداف المالئمررررة للع
للخرررررروت عرررررن المررررر لوف كعالمرررررة علرررررى االضرررررطراب والتعقيرررررد، 
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وتخفيررررف اإلحسرررراس بالعزلررررة والقلررررق، وتعلرررريم طرررررق لمواجهررررة 
 .(2003)المشرفى، الصعوبات والفشل كبديل لالستسالم 

 يةمشكلة البحثال
نظررررًرا ألن قضررررية الطفولررررة وظرررراهرة اإلبررررداع مررررن القضررررايا 

المسرررتقبل، لرررذا أصررربص مرررن الضررررورى ألى  لثرررالهامرررة الترررى تم
مجتمررع يرغررب فررى التطررور أن يهررتم بهررا ويحرراول تهيئررة المنررا  
النفسررى المناسررب ألبنائرره حتررى يكشررفوا عررن أفكررارهم التررى تعررود 
بعظرريم المنفعرررة علرررى مجتمعرراتهم، وأصررربحت دراسرررات اإلبرررداع 

 (.2016وخاصة عند األطفال مطلًبا هاًما )محمود، 
نجرد أن الفلسرفة السرائدة فرى المجتمرع  كلذوعلى الرغم من 

و مررردى تقرررديره للمبررردعين تسرررهم بقررردر كبيرررر فرررى إعاقرررة تنميرررة 
اإلبداع، ولعل ذلك كلره يمكرن أن ننسربه إلرى مشركلة فرى غايرة 
األهميرة وهررى أن معظرم مررا يسرود نظامنررا التربروى واالجتمرراعى 
ال يقرررروم علررررى فلسررررفة واضررررحة. باإلضررررافة إلررررى أن مررررن أهررررم 

تررررؤدى إلررررى تراجررررع أى أمررررة وعرررردم تفوقهررررا فرررري  ىترررراألسررررباب ال
مجرراالت العلررم المختلفررة هررى اقتصررار مشرراريعها علررى العررالت  
واإلصرررررالص للوصررررررول إلررررررى الوضررررررع الطبيعرررررري فقررررررط، والقرررررردرة 
الضررئيلة علررى البرردء باإلنترررات واالختررراع، وبالتررالى يررتم إهمرررال 
العقرررول وعرررردم تربيتهررررا وبنائهررررا بنرررراًءا سررررليًما بحيررررث تكررررون أداة 

ا للنهضررة التررى تميررز أمررة عررن أخرررى، لررذا كفتلل يررر وسرراعًدا قويررً
نجرررررد أن النتيجرررررة الطبيعيرررررة لرررررذلك هرررررى عررررردم تقررررردير اإلبرررررداع 
والمبررررردعين، وعررررردم اإلهتمرررررام بتنميررررره اإلبرررررداع ومرررررن ثرررررم تعرررررد 

)إبراهيم، البيئيرررة هرررى السررربب الرئيسرررىو المعوقرررات االجتماعيرررة 
2018). 

 بحثههداف ال
وعرررى األمهرررات سرررة ار ديهررردف البحرررث بصرررفة رئيسرررية إلرررى 

بالتفكير اإلبداعى واتجاهاتهن فى التنشئة اإلجتماعيرة وعالقتره 
بررالتفكير اإلبررداعى ألطفررالهن فررى مرحلررة الطفولررة المترر خرة فررى 

 الحضر والريف. 
 خصية لعينتى البحث.دراسة الخصائص األسرية والش (1

دراسررررررة وعررررررى األمهررررررات بررررررالتفكير اإلبررررررداعى وخصررررررائص  (2
 المبدعين.

جاهررات األمهررات فررى التنشررئة االجتماعيررة تا قيرراس مسررتوى (3
 من وجهة نظر األطفال المبحوثين.

 قياس مستوى اإلبداع ألطفال عينتى البحث. (4

 دراسة العالقة بين بعض متغيرات البحث. (5

 ههمية البحث

 األهمية الن رية: 
هناك حاجة ملحة لمزيد من الدراسات التى تمكن من 

اس من بيانات سأ "التنبؤ" بالسلوك اإلبداعى بناء على
ومعلومات عن نمط الحياة وظروف معيشة األطفال، حيث 
تشتمل هذه البيانات على العوامل والمتغيرات االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والخبرات التربوية داخل األسرة 
والمدرسة واإلتجاهات والميول التى يتعلمها الفرد خالل هذا 

تخدام الخبرات سا السياق وهذه الخبرات. أى إمكانية
والظروف التى تحيط بالفرد وسلوكه فى الماضى كمؤشرات 
ألدائه اإلبداعى فى المستقبل مع األخذ فى اإلعتبار األساس 
البيولوجي التكوينى الوراثى والخصائص العقلية والمعرفية 
التى تساعد على اإلرتقاء واإلبداع. وقد اهتم البحث الحالى 

ياة األسرية رغبة فى التركيز حلابالتركيز على ظروف ونمط 
والتعمق فى هذا الجانب خاصة وأن األسرة هى المجتمع  

 والمعلم األول للطفل وخاصة األم.
 األهمية التطبيقية:

يعتبرررر البحرررث الحرررالى حلقرررة مرررن سلسرررلة البحررروث العلميرررة  ❖
والدراسرررررات السرررررابقة حيرررررث تحترررررات العالقرررررات الدالرررررة برررررين 

جتمرراعى الثقررافى داخررل الا اإلبرداع وجوانررب السررياق النفسرى
والتررررى برررررزت مررررن خررررالل اسررررتعراض الدراسررررات  -األسرررررة 
إلرى مزيرد مرن الدراسرات علرى عينرات مرن األبنراء  -السابقة

فررى مراحررل عمريررة مختلفررة وحرردود زمنيررة وجغرافيررة مختلفررة 
)حضر وريف( حتى يمكن تعميم تلرك النترائج وهرذا البحرث 

 بمشيئة اهلل يساهم في تحقيق ذلك.
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يرررف النترررائج الترررى سررروف يتوصرررل إليهرررا البحرررث ظو تيمكرررن  ❖
والخاصة بالسياق النفسرى اإلجتمراعى الثقرافى لجبرداع فرى 
األسرة، من أجل إتاحة الظروف المالئمة بكرل مرن المنرزل 
والمدرسرررررة ومسررررراعدة المرررررربين والمهتمرررررين بتنميرررررة طاقرررررات 

 اإلبداع لدى األبناء.

ا أن تفيرد الدراسررة فررى توجيره المررربين ❖ لمهتمررين او  ن مرل أيضررً
باألبناء للتعرف على تر ثير جوانرب نمرط الحيراة بمرا تشرمله 
من سياق نفسى إجتماعى ثقافى فى تنميرة مرا يطلرق عليره 
"الررررردافع لجنجررررراز اإلبرررررداعي" لررررردى األبنررررراء وذلرررررك بتوعيرررررة 
المررررربين السررررتخدام أسرررراليب تجعررررل آثررررار السررررياق النفسررررى 

للفرررد  ىعاالجتمرراعى الثقررافى لجبررداع جررزء مررن البنرراء الررداف
ممرررا يرررنعكس بعرررد ذلرررك علرررى سرررماته المزاجيرررة وخصرررائص 
الشخصررررية وأدائرررره اإلبررررداعي، األمررررر الررررذى مررررن شرررر نه أن 
يطلررررق طاقررررات اإلبررررداع واإلبتكررررار علررررى مسررررتوى المجتمررررع 

 العام فى مصر.

تقديم حلول وبدائل علمية ومنطقية للمشكلة المطروحة فى  ❖
ثباتها.  ضوء النتائج التى تم استنتاجها وا 

 ة البحثىو لسا 
 المصطلحات العلمية والمفاهيو اإلجرائية:

  التفكير اإلبداعى: -1
أنررره "عمليرررة اإلحسررراس  ُيعررررف ترررورانس التفكيرررر اإلبرررداعى

بالمشررررركالت والثغررررررات فرررررى المعلومرررررات والعناصرررررر المفقرررررودة، 
وتكرررروين األفكررررار والفررررروض حولهررررا، واختبررررار هررررذه الفررررروض، 

جررراء مررا يتطلبره الموقرر عررادة مرر فوربرط النتررائج، وا  ن تعررديالت وا 
 (.2018 وخطاب، 2008 اختبار الفروض )العزيزى،

ويعرررف تررورانس أبعرراد التفكيررر اإلبررداعى إجرائيررًا طبقررًا لمررا  •
 -ورد فى مقياسه على النحو التالي 

عرردد األفكررار المختلفررة التررى أنتجهررا الطفررل المبحرروث  الطالقددة:
 بعد حذف المكرر منها.

المختلفرررررة لرفكررررار الترررررى  تاعررررردد المررررداخل أو الفئرررر المرونددددة:
 استخدمها الطفل المبحوث.

االسررررررتجابات األصررررررريلة وهرررررررى االسرررررررتجابات غيرررررررر األصدددددددالة: 
 الشائعة.
د األفكرار الترى أضرافها الطفرل المبحروث لتكروين عرد التفاصيل:

 الصورة الواحدة.
ا فرررى هرررذا البحرررث  ب نررره  وُيعررررف التفكيرررر اإلبرررداعى إجرائيرررً

إختبرار تررورانس للتفكيررر  ىفرر الدرجرة الترري يحصررل عليهرا الطفررل
الطالقرررة،  -اإلبرررداعى باسرررتخدام الصرررور "الصرررورة ب" ب بعررراده 

واألصررررررالة، والتفاصرررررريل، والدرجررررررة الكليررررررة للتفكيررررررر والمرونررررررة، 
 (.2018 اإلبداعى )خطاب،

 مرحلة الطفولة المتأخرة:  -1

ُتعررف ب نهررا المرحلررة الترى يعُقبهررا البلرروغ ولرذلك فهررى تتميررز 
اإلجتمراعى واكتسراب  مرا يتطرور النمروك ،بسرعة النمو الجسمى

 (.2011المهارات الشخصية واإلجتماعية )عبد الكريم،
 عامًا. 13-12إجرائًيا ب نها مرحلة الطفولة من وُتعرف 

ا ب نررررره  -3 المسرررررتوى االقتصرررررادى االجتمررررراعى  ُيعررررررف إجرائيرررررً
مجمرروع  درجررات كررل مررن المسررتوى الرروظيفى لرررب   األم، 

األم، ومتوسررط الرردخل الشررهرى   بوالمسررتوى التعليمررى لررر
للفرررد، ودرجررة التررزاحم الُحجرررى، ودرجررة الرفاهيررة المعيشررية 

 لرسرة.
أسرراليب المعاملررة الوالديررة  ُتعرررف ب نهررا كررل سررلوك يصرردر  -4

عن األب أو األم أو كليهما ويؤثر علرى الطفرل وعلرى نمرو 
شخصيته سرواء قصرد بهرذا السرلوك التوجيره والتربيرة أو ال. 

 ( أساليب المعاملة الوالدية إلى 2009)دايوتقسم ع
هررررو فرررررض الوالررررد أو )الوالرررردة( لرأيرررره علررررى  التسددددلط:هسددددلوة 

الطفل، ويتضمن ذلك الوقوف أمرام رغبرات الطفرل التلقائيرة، أو 
  منعه من القيام بسلوك معين
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ا  التفرقددة: هسددلوة يقصررد برره عرردم المسرراواة بررين األبنرراء جميعررً
، أو الجررنس، أو العمررر، أو زكررر والتفضرريل بيررنهم بنرراء علررى الم

 أى سبب عرضى آخر.

يقصررررد برررره تقبررررل الوالرررردين ألبنررررائهم وتفهررررم  التشددددجيذ: هسددددلوة
 مشكالتهم وهمومهم والنظر إلى إيجابياتهم والفخر ب عمالهم.

يقصررد برره الوسررط الفعررال بررين األسررلوبين  الديمقراطيددة: هسددلوة
 مر ترالتسرلطى والمتسراهل، حيرث هنراك نظرام وروترين وقواعرد تح

  من الجميع

ويقصد بره عردم اسرتقرار الوالرد أو الوالردة مرن  التدبدة: هسلوة
حيررررث اسررررتخدام أسرررراليب الثررررواب أو العقرررراب أو نفررررس السررررلوك 
المثرراب الررذى قررد يعاقررب عليرره الطفررل مرررة أخرررى، أو فررى وقررت 
آخرررر. كرررذلك قرررد يتضرررمن حيررررة الوالرررد نفسررره إزاء بعرررض أنمررراط 

اب؟. كمرررا يقصرررد بررره ثررري السرررلوك، هرررل يعاقرررب الطفرررل عليهرررا أو
  التباعد بين اتجاهى األب واألم نحو نفس السلوك

يقصررد برره عرردم شررعور الطفررل بالرردفء والررود  الددرفض: هسددلوة
 والحب من جانب اآلباء تجاههم.

ويقصررد برره ترررك الطفررل دونمررا تشررجيع علررى  اإلهمددال: إسددلوة
السرلوك المرغروب فيره أو استحسران لره، وكرذلك دونمرا محاسربة 

يرررر المرغررروب فيررره. كرررذلك تررررك الطفرررل دونمرررا غ كعلرررى السرررلو 
توجيررره إلرررى مرررا يجرررب أن يفعلررره أو يقررروم بررره إلرررى مرررا ينبغرررى أن 

 يتجنبه.

ويقصرررد بررره تشرررجيع الطفرررل علرررى السرررلوك  اإلهتمددداو: هسدددلوة
ا محاسرررربة الطفررررل علررررى السررررلوك غيررررر  المرغرررروب فيرررره، وأيضررررً

توجيره الطفرل إلرى مرا يجرب أن يفعلره أو  المرغوب فيه، وكذلك
 .هبيقوم 

ويقصررد بهررا القيررام نيابررة عررن الطفررل  الحمايددة ال ائدددة: هسددلوة
  بالواجبات أو المسئوليات التى يمكنه القيام بها

يقصرررد بررره تشرررجيع الطفرررل علرررى تحقيرررق كرررل  التددددليل: هسدددلوة
رغباترره بالشررركل الرررذى يحلرررو لرره، مرررع عررردم توجيهررره لتحمرررل أى 
مسررررئوليات تتناسررررب مررررع مرحلررررة النمررررو التررررى يمررررر بهررررا. وقررررد 

هذا تشجيع الطفل على القيام ب لوان من السلوك الذى  نمضيت
ُيعد عادة مرن غيرر المرغروب فيره اجتماعيرًا، كرذلك قرد يتضرمن 
هرررذا االتجررراه دفررراع الوالررردين عرررن هرررذه األنمررراط السرررلوكية غيرررر 
المرغرروب فيهررا عنررد أى توجيرره، أو نقررد قررد يصرردر إلررى الطفررل 

  من الخارت

ليب العقرراب البرردنى اسررأويقصررد بهررا اسررتخدام  القسددوة: هسددلوة
)الضرب، والصفع...الخ( والتهديد به، أو الحرمان، أى كل ما 
يررررررؤدى إثررررررارة األلررررررم الجسررررررمى، باإلضررررررافة للعقرررررراب اإلذاللررررررى، 
ويتضمن جميع األساليب التى تعتمرد علرى إثرارة األلرم النفسرى، 
وقرررد يكرررون ذلرررك عرررن طريرررق إشرررعار الطفرررل بالرررذنب، ك سرررلوب 

علررى العقرراب كمحررور أساسررى  دمررتأساسررى فررى التربيررة، وهررو يع
  فى عملية التطبيع االجتماعى

يقصرد بهرا اآلبراء المتسراهلون الرذين يسرلكون  التساهل: هسلوة
أسرررلوب علررررى النقررريض تمامررررًا مرررن األسررررلوب التسرررلطى. حيررررث 
يسرررمص األبررروين المتسررراهلين ألطفرررالهم أن يفعلررروا مرررا يحلررروا لهرررم 

والررررروتين  ممعظررررم الوقررررت، فهنرررراك القليررررل مررررن االحترررررام للنظررررا
والحررردود. وغالبرررًا ال يضرررع هرررؤالء اآلبررراء أيرررة قواعرررد وحترررى إذا 
وضرررع القليرررل منهرررا ال تحتررررم، أى أنررره فرررى ظرررل هرررذا األسرررلوب 
يكرررون هنررراك القليرررل أو ال توجرررد حررردود علرررى حريرررة األفرررراد، أو 

  قواعد تضبط سلوك األفراد بهذه األسرة

ا فررى هررذا  حررث بلاوُتعرررف أسرراليب المعاملررة لرمهررات إجرائيررً
ب نها الدرجة الكلية التى يحصرل عليهرا الطفرل المبحروث نتيجرة 
إجاباتررره علرررى عبرررارات مقيررراس أسررراليب المعاملرررة لرمهرررات فرررى 
التنشررئة االجتماعيررة مررن وجهررة نظررر الطفررل والمعررد ألجررل هررذه 

( والذى سوف ُيعد 2009الدراسة اعتماًدا على تعريف  عياد )
 للدراسة الحالية. تعريًفا إجرائًيا

 ربية اإلبداعية:   تلا

يترريص لرطفررال حررل المشرركالت ُتعرررف ب نهررا األسررلوب الررذى 
التى تواجههم، وتبث فيهم روص االكتشاف مع عدم تقُبل األمور 
كما هى، وتنمية  قدراتهم مرن خرالل المالحظرة واسرتثارة قردرات 
الطفررررل اإلبداعيررررة الكامنررررة، والبعررررد عررررن الت نيررررب واللرررروم علررررى 
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عامررل مررع أسررئلة وخيررال األطفررال ب هتمررام، تلااألفكررار الخاطئررة و 
ألجررررل تنميررررة إحساسررررهم بالتررررذوق الجمررررالى مررررن خررررالل توجيرررره 
انتبررراههم إلرررى كرررل مرررا هرررو رائرررع ومنسرررق ومرررنظم داخرررل المنرررزل 

 (.2013)الديب،  والمدرسة واألماكن العامة 

ا فررى هررذا البحررث ب نهررا الدرجررة الدالررة علررى  وُتعرررف إجرائيررً
ل مرع االبرن خرالل عمليرة التربيرة مراعاألسلوب الممارس فى الت

والرررذى يتضرررمن  كرررل العناصرررر التررري ترررؤدى إلرررى نمرررو التفكيرررر 
 اإلبداعى عند الطفل وتالفى العوامل المعوقة له.

 منهج البحث
يتبررررع هررررذا البحررررث المررررنهج الوصررررفى التحليلررررى الررررذي يهررررتم 
بدراسة واقرع الظراهرة وتقرديرها كمرا وكيفرب مرع بيران العالقرة برين 

 (.2020عبيدات وآخرون، ) المتغيرات
 مجتمذ البحث والعينة: 

 مجتمذ البحث:
روعرررى عنرررد تحديرررد مجتمرررع البحرررث أن يكرررون األبنررراء فرررى 
مرحلرررة مرررازلوا يتلقرررون فيهرررا الرعايرررة والتوجيررره مرررن والرررديهم فرررى 
األسررررررة، كمرررررا روعرررررى أن يكونررررروا فرررررى سرررررن ومسرررررتوى تعليمرررررى 

لرة ماعيستطيعون فيه وصف خبراتهم والتعبير عن أرائهم فرى م
األم. بناء علرى ذلرك فقرد اشرتمل مجتمرع البحرث علرى األطفرال 
الملتحقررررين بالصررررف السررررادس اإلبترررردائى بالمرررردارس اإلبتدائيرررررة 

ا(  بكررررررل مررررررن  12-13الرسررررررمية والرسررررررمية التجريبيررررررة ) عامررررررً
 اإلسكندرية والبحيرة وأمهاتهم.

 العينة:
 Multi-Stageتررم سررحب عينررة عشرروائية متعررددة المراحررل 

Random Sample  من كرل مرن محرافظتى اإلسركندرية والبحيررة
 كما يلى  

  المرحلة األولى: )عينة اإلدارات التعليمية(:
تقسررم محررافظتى اإلسرركندرية والبحيرررة طبقررًا للتقسرريم اإلدارى 
إلررى إدارات تعليميررة. تررم اختيررار احرردى اإلدارات التعليميررة مررن 

 ى يل امى ككل من اإلسكندرية والبحيرة طبًقا للتقسيم اإلدار 

تقسم اإلسكندرية إلى ثمانيرة إدارات تعليميرة )شررق، وسرط، 
غرررررب، المنتررررزة، العجمررررى، العامريررررة، برررررت العرررررب، الجمرررررك(. 
ووقع اإلختيار على إدارة المنتزة التعليمية، ومن الجدير بالذكر 
أن تلرررررك اإلدارة تمثرررررل أكبرررررر اإلدارات التعليميرررررة حيرررررث تخررررردم 

ا سرررركانًيا كبيررررًرا باإل )حضررررر( وفقررررًا لبيرررران إدارة ة ير دسرررركنقطاعررررً
 (.2017اإلحصاء والمعلومات )

تقسرررم البحيررررة إلرررى أربرررع عشررررة إدارة تعليميرررة ) شررربراخيت، 
إيترررراى البرررررارود، ابررررو حمرررررص، كفررررر الررررردوار، الرررردلنجات، كررررروم 
حمرررررررادة، حرررررررو، عيسرررررررى، دمنهور،المحموديرررررررة، إدكرررررررو، ابرررررررو 

وقرد  .ون(المطامير، الرحمانيرة، النوباريرة الجديردة، وادى النطرر 
 بالبحيرة )ريف(. تم اختيار إدارة ابو المطامير

 المرحلة الثانية: )عينة المدارم(:

( 9تم اختيار عينة عشوائية قوامها ) إدارة المنت ة باإلسكندرية:
مرررن إجمرررالى المررردارس  %9،2مرررن المررردارس اإلبتدائيرررة تمثرررل 

 ةيميررراإلبتدائيررة الرسررمية والرسرررمية التجريبيررة بررر دارة المنتررزة التعل
عة فرى مختلرف المنراطق الجغرافيرة لرجدارة التعليميرة بحيرث موز 

 تشمل مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة. 

ترررم اختيرررار عينرررة عشررروائية قوامهرررا  إدارة هبوالمطدددامير البحيدددرة:
من إجمالى المدارس  %5،2( من المدارس اإلبتدائية تمثل 4)

 .ةيليماإلبتدائية الرسمية ب دارة أبو المطامير التع
 المرحلة الثالثة: )المرحلة الدراسية/ الفصول(:

ترررررم اختيرررررار فصرررررول السرررررنة الدارسرررررية األخيررررررة )السادسرررررة( 
حتررى يسرتطيع األطفررال  -كمرا سرربق القرول -بالمرحلرة اإلبتدائيررة

المبحررروثين القرررراءة لججابرررة علرررى االسرررتبيان ب نفسرررهم ووصرررف 
 والتعبير عن وجهة نظرهم فى معاملة األم لهم.

فصررل واحررد عشرروائيًا مررن فصررول الصررف ار يررتختررم احيررث 
سرررررنة(  مرررررن كرررررل مدرسرررررة مرررررن  12-13السرررررادس اإلبتررررردائى )

دارة ابرو المطرامير برالبحيرة  مدارس إدارة المنتزة باإلسركندرية، وا 
بحيررث ُطبقررت اسررتمارة البحررث علررى عينررة صرردفية مررن التالميررذ 

 وقت إجراء الدراسة الميدانية وأمهاتهم.
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 هدوات البحث

لبحررث تررم إعررداد اسررتمارة اسررتبيان تتضررمن ا فاأهررد لتحقيررق
 المحاور التالية 

 الخصائص األسرية والشخصية. -1
 أواًل  الخصائص األسرية )تجمع من األمهات(

 -ثانًيا  الخصائص الشخصية ألطفرال عينترى البحرث وتشرمل 
مصررررادر معلومررررات الطفررررل، الهوايررررات التررررى يحبهررررا الطفررررل 

 (.لاألطفوالهواية المفضلة )تجمع من ا

مقيررررراس وعرررررى األمهرررررات برررررالتفكير اإلبرررررداعى وخصرررررائص  -2
 المبدعين )يجمع من األمهات(.

ممارسرررررات األمهرررررات الخاصرررررة بالتربيرررررة اإلبداعيرررررة) مرررررن   -3
 وجهة نظر الطفل(.

أسرراليب المعاملررة لرمهررات فررى التنشررئة االجتماعيررة )مررن  -4
 وجهة نظر الطفل(.

 اختبار تورانس لقياس اإلبداع. -5
 رية وتشمل:سألاائص الخص

عمررر الطفررل، وجنسرره، وعرردد األخرروة، وترتيبرره بررين أخوترره، 
ومستوى التحصيل الدراسى فى العام السابق، والحالة الصحية 
للطفرررل، وعمررررر األب  األم، والمسررررتوى التعليمررررى لرررررب  األم، 
جمرالى الردخل  والمستوى الوظيفى األب  األم، ومردة الرزوات، وا 

شرهرى للفررد، ونروع السركن، ال لالردخالشهرى لرسرة، ومتوسط 

وعررررردد األفرررررراد المقيمرررررين بالمسررررركن، وعررررردد حجررررررات المسررررركن، 
 ودرجة التزاحم الُحجرى، ودرجة الرفاهية المعيشية. 

قائمررة وترم حسراب الحالرة الصرحية للطفررل مرن خرالل حصرر  -
وترررم قياسرررها بررر ن يطلرررب مرررن األمهرررات مررررض،  14تضرررم 

و قد مرض به أ احاليً اإلشارة إلى المرض الذى يعانى منه 
سرررابًقا الطفرررل موضررروع البحرررث ، وأُعطيرررت الررردرجات علرررى 

 (، ال )صفر(.1النحو التالى  نعم )
وُيعبر عن الحالة الصحية للطفل بُمحصلة القيم الرقميرة الترى  

يحصرررررل عليهرررررا المبحررررروث، ويترررررراوص المررررردى النظررررررى مرررررن 
( درجرررة. بمعنرررى أنررره كلمرررا زادت الدرجرررة كلمرررا 14-)صرررفر

 ية سيئة.صح ةحال دلت على
كمررا تررم حسرراب درجررة الرفاهيررة المعيشررية مررن خررالل حصررر  -

جهرراز، وسررؤال المبحرروث عررن تواجررد هررذه  28قائمررة تضررم 
األجهرررزة مرررن عدمررره وعررردد األجهرررزة المملوكرررة مرررن كرررل نررروع 
جهرراز، وقررد تررم تقيرريم بعررض األجهررزة بدرجررة واحرردة وترتفررع 
ر تلررك الدرجررة حتررى تصررل إلررى أربعررة درجررات طبقررًا للتطررو 

 لوجى للجهاز وبالتالى ارتفاع قيمة الجهاز المادية.نو كتال
ثم حساب درجة الرفاهية المعيشية من خالل محصلة القريم 
الرقميررة التررى يحصررل عليهررا المبحرروث مررن خررالل )حاصررل 

( درجرررة 4-1ضررررب قيمرررة كرررل جهررراز والترررى تترررراوص مرررن )
 روبًا فى عدد كل جهاز(.مض

 ا لإلدارات التعليمية المدروسةقً فتو يذ األطفال المبحوثين عينة البحث و 

 المدارم                 
 اإلدارات

ا ستمارات  عينة المدارم العدد الكلى للمدارم
 المو عة

 ا ستمارات المستلمة

 % العدد % العدد

 73.8 152 206 %9.2 9 98 ارة المنتزة التعليمية )اإلسكندرية(إد

 74.3 107 144 %5.2 4 77 إدارة أبو المطامير)البحيرة(
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 الخصائص الشخصية ألطفال عينتى البحث:
تم قياسها من خالل  مصادر المعلومات المتاحة للطفل:

مصدرًا يختار من بينهم المبحوث  13حصر قائمة تضم 
)المصادر التى يحصل منها على معلوماته( وذلك على 
مقياس ثنائى، حيث ُيعطى الطفل المبحوث الدرجات على 

 (، غير متاص )صفر(.1تالى  متاص )لا النحو
وُتحسب درجة مصادر معلومات الطفل المتاحة بمجموع 
الدرجات التى يحصل عليها الطفل المبحوث، ويتراوص المدى 

( درجة. حيث تعبر الدرجة األعلى 13 -النظرى من )صفر
عن إرتفاع عدد مصادر المعلومات المتاحة لدى الطفل 

كلما قلت الدرجة دل ذلك عن  رخالمبحوث، وعلى الجانب األ
إنخفاض عدد مصادر المعلومات المتاحة لدى الطفل 

 المبحوث. 
ويقصد  الهوايات التى يحبها الطفل / الهواية المفضلة: -

بها النشاط التلقائى الذى يحب المبحوث القيام به خارت 
نطاق واجبات الدراسة المنظمة أو التدريب تعبيرًا عن 

يريد إشباعها من خالل أنواع  ىتحاجاته الذاتية ال
اإلنجازات فى مجاالت النشاط األدبى أو الفنى أو العلمى 

 أو االجتماعى، أو الرياضى.. ألخ. 
مقيدددام وعدددى األمهدددات بدددالتفكير اإلبدددداعى وخصدددائص  -2

   المبدعين
ترم اإلطرالع علرى الدراسرات والبحروث السرابقة الترى تناولررت 

الع علررررى المقرررراييس طررررإلاكمررررا تررررم  الرررروعى بررررالتفكير اإلبررررداعى
(، 2008(، العزيررزى)2005(، الجنرردى)2004التاليررة  غررراب)

 (.2013) (، والديب2010(، وعوف)2010ومحمد)

ويهدف المقياس إلى دراسة مستوى وعى األمهات 
المبحوثات )عينتى البحث( بالتفكير اإلبداعى وخصائص 
المبدعين. وقد تم بناء المقياس بعد تحديد الهدف منه 

إلى ثالثة جوانب لقياس وعى األمهات المبحوثات  هميوتقس
 )عينتى البحث( على النحو التالى 

يتعلق بمعارف األمهات المبحوثات )عينتى  الجانة األول:
البحث( حول التفكير اإلبداعى وخصائص المبدعين. وتم 

عبارة إيجابية وذلك على مقياس ثالثى،  21من خالل قياسه 
درجات على النحو التالى  نعم  ةثبحيث ُتعطى األم المبحو 

 (. 1(، ال )2(، ال أعرف )3)
وُتحسب درجة معارف  األمهات حول التفكير اإلبداعى 
وخصائص المبدعين بمجموع الدرجات التى تحصل عليها 

( درجة. 21-63األم المبحوثة، ويتراوص المدى النظرى من )
حيث تعبر الدرجة األعلى عن ارتفاع مستوى معارف 

حول التفكير اإلبداعى وخصائص المبدعين وعلى  تااألمه
الجانب األخر كلما قلت الدرجة دل ذلك على انخفاض 
مستوى معارف األمهات حول التفكير اإلبداعى وخصائص 

 المبدعين.
يتعلق ب تجاه األمهات المبحوثات )عينتى  الجانة الثانى:

البحث( نحو إتصاف االبن بالصفات والخصائص المرتبطة 
، حيث ُيظهر هذا الجانب مدى اقتناع األم بتلك عادبباإل

الخصائص ورغبتها فى إتصاف االبن بها بما يؤثر على 
 18من خالل  أسلوبها فى التعامل مع الطفل. وتم قياسه

عبارات سلبية وذلك  5عبارة إيجابية، و  13عبارة، منهم 
حيث ُتعطى األم المبحوثة درجات على على مقياس ثالثى،

  ىلاتالنحو ال
(، ال 2(، محايد )3فى حالة العبارات اإليجابية  أرغب ) -

 (.1أرغب )
(، ال 2(، محايد )1فى حالة العبارات السلبية  أرغب ) -

 (.3أرغب )
وُتحسب الدرجة الدالة على إتجاه األمهات نحو إتصاف 
االبن بالصفات المرتبطة باإلبداع بمجموع الدرجات التى 

ويتراوص المدى النظرى من  ،ةتحصل عليها األم المبحوث
( درجة. حيث تعبر الدرجة األعلى عن إرتفاع 54-18)

درجة إتجاه األم نحو إتصاف االبن بالصفات المرتبطة 
باإلبداع  وعلى الجانب األخر كلما قلت الدرجة دل ذلك على 
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إنخفاض درجة إتجاه األم نحو إتصاف االبن بالصفات 
 المرتبطة باإلبداع.

يتعلق بممارسات األمهات المبحوثات )عينتى  :ثالجانة الثال
الخاصة بالتربية اإلبداعية والتى يمكن أن تحفز البحث( 

اإلبداع لدى الطفل أو على العكس قد تعوق نمو اإلبداع 
 لديه.

( عبارة تعبر عن ممارسات 40وتم قياسه من خالل )
عبارة  20ومنهم األمهات الخاصة بالتربية اإلبداعية 

عبارة سلبية)معوقات(  وذلك على  20(، و تاز فإيجابية)مح
مقياس ثالثى، حيث ُتعطى األم المبحوثة درجات على النحو 

 التالى 
(، ال 2(، أحيانًا )3فى حالة العبارات اإليجابية  دائمًا ) -

 (.1أبدًا )
(، ال أبدًا 2(، أحيانًا )1فى حالة العبارات السلبية  دائمًا ) - 

(3.)  
األمهات الخاصة بالتربية  تاسر وُتحسب درجة مما

اإلبداعية بمجموع الدرجات التى تحصل عليها األم المبحوثة، 
( درجة. حيث تعبر 40-120ويتراوص المدى النظرى من )

الدرجة األعلى عن ممارسات األمهات اإليجابية بدرجة 
مرتفعة، وعلى الجانب األخر كلما قلت الدرجة دل ذلك على 

 وغير المرغوبة. ةيممارسات األمهات السلب
وتم تقسيم الفئات على النحو التالى  تم تحويل الدرجة  •

التى حصلت عليها المبحوثة إلى نسبة مئوية عن طريق 
 X 100  الدرجة التى حصلت  عليها المبحوثة

 الدرجة الكلية للمقياس        

وبجمع درجات األم المبحوثة الحاصلة عليها من إجابات  •
وُتحسب الدرجة الكلية الدالة على  ةقباالجوانب الثالثة الس

 وعى األمهات بالتفكير اإلبداعى وخصائص المبدعين.

 

وتم تقسيم الفئات على النحو التالى  تم تحويل الدرجة  •
التى حصلت عليها المبحوثة إلى نسبة مئوية عن طريق 

 X 100   الدرجة التى حصلت عليها المبحوثة

 الدرجة الكلية للمقياس       

         ممارسات األمهات الخاصة بالتربية اإلبداعية مايقم -3
 )من وجهة ن ر الطفل(:

تم اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت 
التربية اإلبداعية كما تم اإلطالع على المقاييس التالية    

 (، والديب2010(، وعوف )2010محمد)و (، 2005) الجندى
(2013.) 

اسرررة ممارسرررات األمهرررات الخاصرررة ر د ىيهررردف المقيررراس إلررر
 بالتربية اإلبداعية )من وجهة نظر الطفل(.

( عبارة تعبر عن ممارسات 34ويتكون المقياس من )
األمهات الخاصة بالتربية اإلبداعية)من وجهة نظر الطفل( 

عبارة سلبية وذلك على مقياس  13عبارة إيجابية، و 21منهم 
على النحو  تاجثالثى، حيث ُيعطى الطفل المبحوث در 

 التالى 
(، ال أبدًا 2(، أحيانًا )3فى حالة العبارات اإليجابية  دائمًا ) -

(1.) 
(، ال أبدًا 2(، أحيانًا )1فى حالة العبارات السلبية  دائمًا ) -

(3.) 
وُتحسب درجة ممارسات األمهات الخاصة بالتربية   

بمجموع الدرجات التى )من وجهة نظر الطفل(   اإلبداعية 
عليها الطفل المبحوث، ويتراوص المدى النظرى  لصحي

( درجة. حيث تعبر الدرجة األعلى عن 34-102من)
ممارسات األمهات اإليجابية بدرجة مرتفعة )من وجهة نظر 
الطفل(، وعلى الجانب األخر كلما قلت الدرجة دل ذلك على 

 ممارسات األمهات السلبية وغير المرغوبة.
لألمهات فى التنشئة  ةلمقيام هسالية المعام -4

 ا جتماعية )من وجهة ن ر الطفل(:

يجيب عن هذه االستمارة األبن  األبنة المبحوث الذى 
يتلقى المعاملة من األم بما فى ذلك اآلثار النفسية والسلوكية 
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المترتبة على طرق معاملة األم لالبن وفاعلية االبن فى إعادة 
ا نجد أن وصف نه تمثيل وتشكيل آثار هذه المعاملة . ومن

سلوك األم كما يعبر عنه األبناء من أنسب األساليب لدراسة 
العالقة بين معاملة األمهات لربناء والسلوك اإلبداعى وهو 

 أحد أهداف هذه الدراسة.

تم اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت 
أساليب المعاملة لرمهات فى التنشئة االجتماعية كما تم 

 (، والطحان1981ع على المقاييس التالية  العميرى)الطإلا
 (.2006ترجمة أبو النيل)شيفر، أ. بل  (، ومقياس1983)

يهدف المقياس إلى دراسة أساليب المعاملة لرمهات فى 
التنشئة االجتماعية من وجهة نظر الطفل. أى أنه تم قياس 

مله حي "الرأى الفعلى" لربناء فى معاملة األم أى الرأى الذى
االبن فى ذهنه ويدركه ويطبع تصرفاته من الطابع العام 

 لمعاملة أمه له ومن واقع سلوك األم فى المواقف المختلفة.
وقد تم بناء المقياس بعد تحديد الهدف منه وتحديد 
المحاور والبنود التى تقيس أساليب المعاملة لرمهات فى 

وضع  متالتنشئة اإلجتماعية )من وجهة نظر الطفل(، ثم 
 العبارات المناسبة.

( عبارة تعبر عن أساليب 60ويتكون المقياس من)
عبارة سلبية  42عبارة إيجابية، و 18منهم المعاملة لرمهات 

 وذلك على مقياس ثالثى كما يتضص من الجدول التالى 

 وُيعطى الطفل المبحوث درجات على النحو التالى 

(، ال 2، أحيانًا )(3)فى حالة العبارات اإليجابية  دائمًا  - 
 (.1أبدًا )

(، ال أبدًا 2(، أحيانًا )1فى حالة العبارات السلبية  دائمًا ) - 
(3.) 

حيث تعطى الدرجة األعلى لرسلوب اإليجابى، وعلى 
العكس يتم تقييم األساليب السلبية بحيث تدل الدرجة األعلى 

 على صفة سلبية أقل.
ة لرمهات فى لماعوُتحسب الدرجة الدالة على أساليب الم

التنشئة االجتماعية من وجهة نظر الطفل بمجموع الدرجات 
التى يحصل عليها الطفل المبحوث ، ويتراوص المدى النظرى 

( درجة. حيث تعبر الدرجة األعلى عن درجة 60-180من )
السواء فى المعاملة لرمهات، وعلى الجانب األخر كلما 

السواء فى  ةجانخفضت الدرجة دل ذلك على إنخفاض در 
المعاملة لرمهات واالتجاه إلى اإلتجاهات واألساليب السلبية 

  وغير المرغوبة على الطرف اآلخر.
وتم تقسيم الفئات على النحو التالى  تم تحويل الدرجة  •

التى حصل عليها المبحوث إلى نسبة مئوية عن طريق 
 X 100  الدرجة التى يحصل عليها المبحوث

 للمقياس ةيلكالدرجة ال         

 جدول هسالية معاملة األمهات فى التنشئة ا جتماعية )من وجهة ن ر الطفل(

 عدد العبارات األسلوة المتبذ عدد العبارات األسلوة المتبذ

 اإليجابية اإليجابية السلبية اإليجابية

 4 - اإلهمال -7 7 - التسلط -1

 - 4 اإلهتمام -8 4 1 التفرقة -2

 5 - الحماية الزائدة -9 - 6 التشجيع -3

 5 - التدليل -10 - 7 الديمقراطية -4

 7 - القسوة -11 3 - التذبذب -5

 3 - التساهل-12 4 - الرفض -6
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 اختبار تورانم للتفكير اإلبداعى "صورة ة"  -5
يعتبرررررررر اختبرررررررار ترررررررورانس للتفكيرررررررر اإلبرررررررداعي مرررررررن أكثرررررررر 

ه األول فرررري بررررياالختبررررارات اسررررتخدامًا فرررري قيرررراس اإلبررررداع وترت
اختبررررارات اإلبررررداع، ولررررذا فقررررد تمررررت ترجمترررره إلرررري العديررررد مررررن 
اللغرررات كمرررا أجرررري عليررره الكثيرررر مرررن الدراسرررات، ومرررن ثرررم ترررم 
اختيرررررار اختبرررررار األشررررركال الصرررررورة )ب( إلمكانيرررررة خلررررروه مرررررن 
التحيز الثقافي الذي قد تتشبع به االختبرارات التري تعتمرد علري 

ا يمكررررن اسررررتخدامه مررررنلالختبررررار عمررررر محرررردد وا  اللغررررة، ولرررريس 
ابترررداًء مرررن مرحلررررة الروضرررة )أطفررررال مرررا قبررررل سرررن المدرسررررة( 
وحترري مرحلررة الدراسررات العليررا. وقررد ظهررر االختبررار بعررد تسررع 
سرررررنوات مرررررن البحرررررث والدراسرررررة التررررري قرررررام بهرررررا برررررول ترررررورانس 

Torrance, E.P   وزمالؤه وصدرت طبعة البحث مرن اختبرارات
)خطررررررراب،   م1966ترررررررورانس للتفكيرررررررر اإلبرررررررداعي فررررررري عرررررررام 

2018.) 

وتشررررمل أنشررررطة اختبررررارات األشرررركال علرررري ثالثررررة أنشررررطة 
قيقرررة( بحيرررث يصررربص زمرررن كرررل نشررراط د 30يسرررتغرق تطبيقهرررا )

دقائق(. وقد صمم النشراط األول )تكروين الصرورة(  لكري  10)
يسرررررتثير األصرررررالة والتفاصررررريل. أمرررررا النشررررراطان التاليررررران وهمرررررا 

تثيران الطالقررة سررياألشرركال الناقصررة واألشرركال المتكررررة، فهمررا 
 والمرونة واألصالة والتفاصيل.

 األسام المنطقي  ختبارات األشكال:
 : Picture Construction Activityنشاط تكوين الصور  -1
ابتكررر "تررورانس" هررذا النشرراط ، وفيرره يطلررب مررن المفحوصررين  ▪

أن يفكروا في صورة تكون فيها الورقرة الملونرة الترى تعطرى 
لها شكل الفاصروليا جرزءًا ال  (بمع االختبار في الصورة )
 يتجزأ من رسمة الطفل.

وتركررز التعليمررات علرري اسررتجابة أصرريلة بسررؤال المفحوصررين  ▪
ب ن يفكروا فري شرل لرن ير تى بره أحرد آخرر فري المجموعرة. 
كررذلك يشررجع المفحرروص علرري أن يرر تى بتفاصرريل بواسررطة 
التعليمرات التري تطلرب إضرافة أفكرار تجعرل الصرورة تحكرري 

رة لالهتمام بقدر اإلمكان، لهذا فر ن النراتج يثقصة كاملة وم
 يقوم علي أساس األصالة والتفاصيل.

وقد وجد أن العشر دقائق التي تخصص لهرذا النشراط كافيرة،  ▪
بل هي أكثر مما يحتات إليه األطفال والراشدين، ولمرا كران 
بعررررض المفحوصررررين قررررد يجلررررس فرررري البدايررررة صررررامتًا لمرررردة 

يحررذر مررن محرراول اسررتثارة  "سدقيقتررين أو ثالثررة، فرر ن "ترروران
هؤالء المفحوصين إلري االسرتجابة لالختبرار، ألن مثرل هرذه 

 االستثارة قد تتدخل فى تفكيرهم وتعطله.

 Incomplete Figuresنشدددداط األشددددكال الناقصددددة  -2

Activity : 
نشررراط األشررركال الناقصرررة هرررو تعرررديل الختبرررار تكميرررل الرسرررم  ▪

ون" فرري ر االررذي وضررعته "كيررت فرانررك" واسررتخدمه "فرانررك برر
دراسات عن اإلبداع وقد استخدم في العديد من االختبارات 

 السيكولوجية ألغراض متعددة.

وقررررد ابتكررررر "تررررورانس" األشرررركال الناقصررررة المسررررتخدمة فرررري  ▪
اختبرررررارات األشررررركال بمسررررراعدة "اليزابيرررررث كنيررررردي" باختيرررررار 

 أجزاء من صور رسمها مفحوصين في دراسة أخري.

طالت يخلررق الشرركل شررجوكمررا هررو معررروف فرري علررم نفررس ال ▪
الناقص تروترًا يرؤدى إلرى محاولرة إكمالره فري أبسرط الصرور 
وأسهلها، لذلك فر ن المفحروص لكري ير تي باسرتجابة أصريلة 
عليه أن يسيطر علي توتره ويؤجل اإلشباع الذي يمكن أن 

 يحصل عليه الميل اإلندفاعي إلكمال الشكل.

ويصرررحص كرررل شررركل يكمرررل علررري أسررراس المرونرررة واألصرررالة  ▪
فاصرريل ويمكررن تصررحيص العنرروان علرري أسرراس األصررالة تلوا

 والذكاء.

 :Repeated Figures Activityاألشكال المتكررة  -3

يشرررربه نشرررراط األشرررركال المتكررررررة نشرررراط األشرررركال الناقصررررة  ▪
 ( دائرة.36ويتكون المثير في الصورة )ب( من )

ومررا يقيسرره هررذا االختبررار هررو القرردرة علرري عمررل ارتباطررات  ▪
 .متعددة لمثير واحد
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األسررررراس السرررررريكولوجي الختبررررررار الرررررردوائر أن الرررررردوائر تمثررررررل  ▪
 أشكااًل مغلقة.

قررد حرراول "تررورانس" فرري نشرراط األشرركال المتكررررة أن يسررتثير  ▪
األنررررواع األربعررررة للتفكيررررر االفتراقررررى، وأن يوجررررد صررررراعًا بررررين 

 الميل إلي االستجابة الذي يرتبط بكل نوع.

رى كررم مررن ترر فالتعليمررات الترري تسررتثير العالقررة هرري  حرراول أن ▪
 الموضوعات أو الصور التي تستطيع أن ترسمها.

والمرونة  أعمل أكثر ما تستطيعه مرن الصرور والموضروعات  ▪
المختلفة، واألصالة هي  حاول أن تفكرر فري أشرياء لرن يفكرر 
فيها أحد آخر،  والتفاصريل  هري ضرع أكثرر مرا تسرتطيع مرن 

 األفكار.

 ثبات وصدن اختبار تورانم
لى أكثر من )ألف( دراسة تجمعت منها ع أجريت االختبارات

كميررة كبيرررة مررن المعلومررات تؤيررد ثبررات وصرردق هررذه االختبررارات، 
سررررررواًء مررررررن حيررررررث الثبررررررات اثبررررررات التصررررررحيص، وثبررررررات ب عررررررادة 
االختبررررارو، أو مررررن حيررررث الصرررردق اصرررردق المحترررروي، الصرررردق 

 التكويني، الصدق التالزمي، الصدق التنبؤيو.
اسرررة التعليمرررات الخاصرررة ر كترررم التصرررحيص طبقرررًا لمرررا جررراء فرررى  •

 ب ختبار تورانس للتفكير اإلبداعى "صورة ب" 

اإلبرداعى  حيث تعبر الدرجرة األعلرى عرن إرتفراع قردرة التفكيرر
لدى الطفل المبحوث، وعلى الجانب األخر كلمرا قلرت الدرجرة دل 
 ذلك عن إنخفاض قدرة التفكير اإلبداعى لدى الطفل المبحوث. 

 حث:بلالصدن والثبات  ستمارة ا
 الصدن: -ه

 صدن المحكمين:
ترررم عررررض اسرررتمارة االسرررتبيان علرررى مجموعرررة مرررن المحكمرررين 

محكمين بمجاالت االمومرة والطفولرة والرعايرة االسررية  7وعددهم 
واالرشررررراد االقتصرررررادي المنزلررررري بقسرررررم االقتصررررراد المنزلررررري كليرررررة 
الزراعة . وقسرم علرم الرنفس كليرة التربيرة جامعرة االسركندرية، وقرد 

فرى االعتبرار مقترحراتهم الخاصرة ب عرادة صرياغة بعرض  ذخرتم األ
عادة تنظيم بعض البنود.  العبارات وا 

 الصدن البنائى:

تم اجراء الصدق البنرائى لالسرتبيان مرن خرالل دراسرة العالقرة 
االرتباطيررة بررين كررل ُبعررد مررن أبعرراد المقيرراس والدرجررة الكليررة لهررذا 

اد مقيررراس عررربالمقيررراس، حيرررث تبرررين وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة برررين أ
وعرري االمهررات بررالتفكير االبررداعي وخصررائص المبرردعين والدرجررة 

 .0.01الكلية للمقياس عند مستوي 

 جدول وعى األمهات بالتفكير اإلبداعى وخصائص المبدعين  ومعامل اإلرتباط الخاص بالصدن البنائى لكل محور

 معامل ا رتباط العبارات وعى األمهات

 **0.904 عبارة 21 اإلبداعى وخصائص المبدعين رمعارف األمهات حول التفكي
 **0.602 عبارة 18 إتجاه األمهات نحو إتصاف االبن بخصائص المبدعين

 **0.753 عبارة 40 ممارسات األمهات الخاصة بالتربية اإلبداعية
 79 المجموع

  .0.01** معنوية عند مستوى احتمالي 

 رتباط الخاص بالصدن البنائى لكل محورإل اجدول المحاور الدالة على هسالية المعاملة لألمهات من وجهة ن ر الطفل  ومعامل 
هسالية المعاملة لألمهات فى التنشئة 

 ا جتماعية من وجهة ن ر الطفل
معامل  العبارات

 اإلرتباط
هسالية المعاملة لألمهات فى التنشئة 

 ا جتماعية من وجهة ن ر الطفل
معامل  العبارات

 اإلرتباط

 **0.389 36-33 أسلوب اإلهمال **0.375 7-1 أسلوب التسلط
 **0.605 40-37 أسلوب اإلهتمام **0.528 12-8 أسلوب التفرقة

 *0.202 45-41 أسلوب الحماية الزائدة **0.584 18-13 أسلوب التشجيع
 **0.232 50-46 أسلوب التدليل **0.667 25-19 أسلوب الديمقراطية

 **0.630 57-51 أسلوب القسوة **0.417 28-26 أسلوب التذبذب
 **0.310 60-58 أسلوب التساهل **0.652 32-29 الرفض بأسلو 

 60 المجموع

 0.01   * معنوية عند مستوى احتمالي *                                                                       0.05مالي وية عند مستوى احتنمع*
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بررين  0.01كمررا تبررين وجررود عالقررة ارتباطيررة عنررد مسررتوي 
جميع أساليب المعاملرة لالمهرات مرن وجهرة نظرر الطفرل محرل 
الدراسررة والدرجررة الكليررة للمقيرراس، عرردا أسررلوب الحمايررة الزائرردة 

 .0.05 كانت العالقة االرتباطية عند مستوي
 الثبات لمقاييم البحث:-ة

أستخدم معامل الفاكرونبرا  فري بيران ثبرات المقراييس حيرث 
ترواحررت قرريم معررامالت الثبررات البعرراد مقرراييس البحررث مررا بررين 

( وهرررري قرررريم دالررررة إحصررررائيا عنررررد مسررررتوي 0.792- 0.601)
0.01. 

 جمذ البيانات:

تم تجميع البيانات باسرتخدام االسرتبيان بالمقابلرة الشخصرية 
األطفررررال المبحرررروثين مررررن منطقتررررى البحررررث )إدارة المنتررررزة  عمرررر

دارة ابررررو المطررررامير بررررالبحيرة "ريررررف"(  اإلسرررركندرية "حضررررر"، وا 
 وأمهاتهم. 

 فروض البحثيةال
"ال توجرررد فررررروق ذات داللرررة إحصرررائية بررررين الفدددرض األول •

متوسررررطى درجررررات كررررل مررررن عينتررررى البحررررث )اإلسرررركندرية 
 حت الدراسة".ت ةوالبحيرة( فى الخصائص األسرية الكمي

"ال توجرررررد فرررررروق دالرررررة إحصرررررائًيا برررررين  الفدددددرض الثدددددانى: •
متوسررررررطى درجررررررات وعررررررى األمهررررررات بررررررالتفكير اإلبررررررداعى 

وخصرررررائص المبررررردعين برررررين عينترررررى البحرررررث )اإلسررررركندرية 
 والبحيرة(".

"ال توجرررررد فرررررروق دالرررررة إحصرررررائًيا برررررين  الفدددددرض الثالدددددث: •
متوسررررطى درجررررات ممارسررررات األمهررررات الخاصررررة بالتربيررررة 

يررة )مررن وجهررة نظررر األبنرراء( وفقررًا الخررتالف البيئررة عاداإلب
 الثقافية التى يمثلها اإلسكندرية والبحيرة".

"ال توجررررررد فررررررروق دالررررررة إحصررررررائًيا بررررررين  الفددددددرض الرابددددددذ: •
متوسررطى درجرررات أسررراليب المعاملررة لرمهرررات فرررى التنشرررئة  
ا الخررررتالف البيئررررة الثقافيررررة التررررى يمثلهررررا اإلسرررركندرية و  وفقرررً

 البحيرة".

"ال توجررررد فررررروق دالررررة إحصررررائًيا بررررين  لخددددامم:ا ضالفددددر  •
متوسطى درجات التفكير اإلبداعى لرطفال مقاًسا ب ختبرار 
ا لالختالفرررررات البيئيرررررة الثقافيرررررة المتمثلرررررة فرررررى  ترررررورانس وفقرررررً

 اإلسكندرية و البحيرة".

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فرى  الفرض السادم: •
داعى لرطفررال بررإلتوزيررع المبحرروثين فررى مسررتويات التفكيررر ا

ا لرخرررررتالف فرررررى المتغيررررررات  ا باختبرررررار ترررررورانس وفقرررررً مقاسرررررً
 الوصفية تحت الدراسة.

"ال توجرررررد عالقرررررة ارتباطيرررررة ذات داللرررررة  الفدددددرض السدددددابذ: •
ا باختبرررار  إحصرررائية برررين التفكيرررر اإلبرررداعى لرطفرررال مقاسرررً

 تورانس و كل من المتغيرات الكمية تحت الدراسة".

 (Alpha Cronbachمعامل هلفا كرونباخ ) وادقيو معامل الثبات باستخ
 معامل هلفا كرونباخ المقاييم

 استمارة األم -1

 وعى األمهات بالتفكير اإلبداعى وخصائص المبدعين من خالل  

 0.746 معارف األمهات  حول التفكير اإلبداعى -1

 0.601 إتجاه األمهات نحو إتصاف األبن بالخصائص المرتبطة باإلبداع -2

 0.714 ممارسات األمهات الخاصة بالتربية اإلبداعية-3

 استمارة الطفل -2

 0.792 ممارسات األمهات الخاصة بالتربية اإلبداعية )من وجهة نظر الطفل(

 0.777 أساليب المعاملة لرمهات فى التنشئة االجتماعية 

  



 ...اإلجتماعية فى التنشئة دراسة وعى األمهات بالتفكير اإلبداعى واتجاهاتهن   وأخرون.، نيفين مصطفى حافظ

 

79 

 هسالية تحليل البيانات البحثية:
يرررات تمهيديرررة وهرررى لعممرررر تحليرررل البيانرررات البحثيرررة بعررردة 

مراجعررررة البيانررررات وترميزهررررا، وتفريغهررررا، وتبويبهررررا، وجرررردولتها، 
اسررررتخدام األسرررراليب البحررررث فقررررد تررررم  ونظرررررًا لطبيعررررة أهررررداف

اإلحصائية اآلتيرة  جرداول التوزيرع التكراريرة، والنسرب المئويرة، 
مربع كاى،  تبارواخ والمتوسط الحسابى، واإلنحراف المعيارى،

ختبررار )ت(، ومع االرتبرراط البسرريط لبيرسررون، وذلررك مررن  امررلوا 
 .SPSS.V.25خالل االستعانة ببرنامج 

 نتائج الدراسة
الفرض األول:  ينص على هنه "  توجد فرون دات د لة 
إحصائية بين متوسطى كل من عينتى البحث 
)اإلسكندرية  والبحيرة( فى الخصائص األسرية الكمية 

 الدراسة" تحت 
لتقدير  t-testم استخدام ض توالختبار صحة هذا الفر 

معنوية الفروق بين متوسطات كل من عينتى البحث 
)اإلسكندرية والبحيرة( فى الخصائص األسرية الخاصة 

 ب طفال عينتى البحث. 
 المستوج ا قتصادج ا جتماعى

تررررررم حسرررررراب المسررررررتوى االقتصررررررادى االجتمرررررراعى بحسرررررراب 
 توىسررررتوى التعليمررررى لرررررب  األم، والمسرررردرجررررات كررررل مررررن الم

الرروظيفى لرررب  األم، ومتوسررط الرردخل الشررهرى للفرررد، ودرجررة 
التررزاحم الُحجرررى، ودرجررة الرفاهيررة المعيشررية لرسرررة. وأشررارت 
النتائج إلى أن المستوى االقتصرادى االجتمراعى ترراوص مرا برين 

فررررررى عينررررررة  83.4+ 58.19بمتوسررررررط حسررررررابى قرررررردره  9-35
 بمتوسط 26- 6.3اإلسكندرية، و

( 1ة البحيرة، كمرا تبرين مرن جردول )عينفى  3.55+  15.53
أن النسررررربة األكبرررررر مرررررن عينرررررة البحيررررررة يقعرررررون فرررررى المسرررررتوى 

، أما فى الفئات %61.7االقتصادى االجتماعى األدنى بنسبة 
األعلررى مررن حيررث المسررتوى االقتصررادى االجتمرراعى المتوسررط 

ثى االسررررركندرية والمرتفرررررع يالحرررررظ إرتفررررراع النسرررررب برررررين مبحرررررو 
، %38.3تيرررررررررب عرررررررررن البحيررررررررررة لتر علرررررررررى ا 7.9%، 67.8%

صفر% على الترتيب. ولرم يقرع أى مرن مبحروثى عينرة البحيررة 
فررررررررررى الفئررررررررررة األعلررررررررررى مررررررررررن حيررررررررررث المسررررررررررتوى االقتصررررررررررادى 
االجتماعى.كما أظهرت النتائج أن قيمة )ت( لمتغيرر المسرتوى 

عنرررررررد المسرررررررتوى  7.77االقتصرررررررادى االجتمررررررراعى قرررررررد بلغرررررررت 
نرررروى بررررين مع ، وهررررذا يشررررير إلررررى وجررررود فرررررق0.01لى االحتمررررا

متوسرررررط المسرررررتوى االقتصرررررادى االجتمررررراعى فرررررى اإلسررررركندرية 
البحيرررة لصررالص ومتوسررط المسررتوى االقتصررادى االجتمرراعى فررى 

عينررة اإلسرركندرية، وقررد يرجررع ذلررك إلررى اقتصررار معظررم سرركان 
 الريف على أعمال الزراعة. 

ى االجتمرراعى وأكررد البحررث علررى أهميررة المسررتوى االقتصرراد
ألطفررال، واتفررق فررى ذلررك مررع دراسررات ى اودوره فررى اإلبررداع لررد
(، وابررررو عرررروف 2005(، ومحمررررد )2003كرررل مررررن المشرررررفى )

(2008 ،)Fearon et al. (2013) ،( 2014والسرررليمان ،)
بررررراهيم ) ( علررررى أن مررررن أبرررررز معوقررررات اإلبررررداع فررررى 2018وا 

 األسرررة ترردنى المسررتوى االقتصررادى االجتمرراعى، حيررث يصررعب
 الثقافية المناسبة للطفل.ئط توفير الوسائل التعليمية والوسا

   تو يذ المبحوثين طبقًا للمستوج ا قتصادج ا جتماعى1جدول 

(107البحيرة )ن= (152اإلسكندرية )ن=   العدد % العدد % فئات المستوج ا قتصادج ا جتماعى 
7.61  66 3.24 (33.16>  -33.6مستوى منخفض ) 37   

3.38  14  8.67 (33.26> -33.16مستوى متوسط ) 103   

0 0 9.7 ف كثر( 33.26) مستوى مرتفع 12   

 المجموع 152 100 107 100
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 التحقن من الفرض البحثى األول
باسررتعراض نتررائج التحليررل اإلحصررائى السررابقة يتضررص مررا  

يلرررى ثبررروت معنويرررة الفرررروق برررين متوسرررطات عينرررة اإلسررركندرية 
 االقتصررررادى االجتمرررراعى، وبالتررررالى وعينررررة البحيرررررة بالمسررررتوى

ض الفرض البحثرى فرى صرورته الصرفرية ويقبرل فرى صرورة يرف
 الفرض البديل.

 الخصائص الشخصية ألطفال عينتى الدراسة:
 مصادر معلومات الطفل:

( علرى أهميرة المثيررات والمصرادر فرى 2009أكدت عياد )
بداعرره ومررن ضرمن مصررادر المعلومررات التررى تررم  حيراة الطفررل وا 

، والمكتبة المنزليرة، سيةدامها بالبحث الحالى الكتب المدر استخ
والنررررررررت، والتليفزيررررررررون، واألصررررررررحاب، والجيررررررررران، والمدرسررررررررة، 
والمعلمين، والنرادى، والررحالت المدرسرية، والررحالت األسررية، 
واإلشررتراك فررى الفرررق المدرسررية، واإلشررتراك فررى مراكررز الثقافررة. 

ًا  لمصرررررادر ( إلرررررى توزيرررررع المبحررررروثين طبقررررر2يشرررررير جررررردول )
وأظهرررت النتررائج أن عرردد مصررادر  ة. معلومررات الطفررل المتاحرر

المعلومررات المتاحرررة للطفرررل فرررى عينررة اإلسررركندرية قرررد تراوحرررت 
 8.78مصررررررررررررردر بمتوسرررررررررررررط حسرررررررررررررابى قررررررررررررردره  13-2مرررررررررررررن 
مصررردر بمتوسرررط  13-1مصررردر، مقارنرررة ب  2.30+مصررردر

مصررردر بعينرررة البحيررررة،  1.89 +صررردرم 7.74حسرررابى قررردره 
 قرررررراً ين بعينررررررة اإلسرررررركندرية إلررررررى فئررررررات وفوبتصررررررنيف المبحرررررروث

لمصرررادر المعلومرررات المتاحرررة للطفرررل بلغرررت نسررربة  المبحررروثين 
فررى مقابررل  %45.4( مررن الدرجررة %80>  - 60فررى الفئررة )

للمبحرروثين بعينررة البحيرررة، ولرروحظ مررن النتررائج إرتفرراع  40.2%

نسررررربة المبحررررروثين مرررررن عينرررررة البحيررررررة والرررررذين ترررررنخفض لرررررديهم 
ا . هرذا بينمر%28.3عينرة اإلسركندرية عرن  %48.6المصادر 

تواجرررد المصررررادر بررررين عينررررة اإلسررركندرية بدرجررررة مرتفعررررة بررررين ت
فرررى عينرررة البحيررررة. وبررر جراء إختبرررار  %11.2مقابرررل  26.3%

)ت( لقيررراس معنويرررة الفررررق برررين متوسرررطى عينترررى اإلسررركندرية 
والبحيرررة فررى عرردد مصررادر المعلومررات المتاحررة لجطفررال، تبررين 

ة لصررالص عينرر 0.01نررد مسررتوى إحتمررالى وجررود فرررق معنرروى ع
، وقرررد يرجرررع ذلرررك 3.994إلسررركندرية حيرررث بلغرررت قيمرررة )ت( ا

إلررى ارتفرراع المسررتوى االقتصررادى االجتمرراعى باإلسرركندرية عررن 
البحيرررررة، باإلضررررافة إلررررى ارتفرررراع المسررررتوى التعليمررررى والثقررررافى 
لآلبررراء ممرررا يجعرررل لرررديهم القررردرة علرررى تررروفير مصرررادر متنوعرررة 

 ا.يرهتراك بقصور الثقافة والمكتبات وغلربناء واالش
 هوايات الطفل:  

ا لهوايررررات 3يشررررير جرررردول ) ( إلررررى توزيررررع المبحرررروثين طبقررررً
الطفرررررل، ولررررروحظ مرررررن النترررررائج إرتفررررراع نسررررربة محبرررررى الهوايرررررات 

عنره برين مبحروثى  %65.4الثقافية بين مبحروثى عينرة البحيررة 
ا أن الهوايررررات %33.6عينررررة اإلسرررركندرية  . كمررررا يالحررررظ أيضررررً

ألطفررررال عينررررة البحيرررررة  سرررربةالفنيررررة تحتررررل المرتبررررة األولررررى بالن
بينمررررا تحتررررل الهوايررررات الرياضررررية والرررررحالت المرتبررررة  66.4%

. ويالحظ أيًضا %74.3األولى بين مبحوثى عينة اإلسكندرية 
إرتفرراع نسرربة هوايررات األلعرراب والتسررالى وكررذلك القيررام ب عمررال 

عرررن  %15.9و %16.8إنتاجيرررة وصررريانة برررين عينرررة البحيررررة 
 لى التوالى. ع %11.2، %11.2اإلسكندرية 

   تو يذ المبحوثين طبقًا لمصادر معلومات الطفل المتاحة2جدول 

 نسبة تواجد مصادر المعلومات
 (107البحيرة )ن= (152ا سكندرية )ن=

 % العدد % العدد

 48.6 52 28.3 43 (%60منخفضة  )> 
 40.2 43 45.4 69 (%80> -60متوسطة )
 11.2 12 26.3 40 (%90 ≥ -80مرتفعة )
 100 107 100 152 المجموع

 
 



 ...اإلجتماعية فى التنشئة دراسة وعى األمهات بالتفكير اإلبداعى واتجاهاتهن   وأخرون.، نيفين مصطفى حافظ

 

81 

 
   التو يذ التكرارج للمبحوثين طبقًا لهوايات الطفل*3جدول 

 الهوايات
 (107البحيرة )ن= (152ا سكندرية )ن=

 % التكرار % التكرار

 65.4 70 33.6 51 ثقافية

 66.4 71 59.9 91 فنية

 59.8 64 74.3 113 رياضة ورحالت

 16.8 18 11.2 17 العاب وتسالي

 15.9 17 11.2 17 اعمال انتاجية وصيانة

 2.8 3 5.9 9 علمية

 4.7 5 1.3 2 اجتماعية

 0.9 1 0.7 1 عزلة

 *عدد اإلجابات أكبر من حجم العينة الفعلى حيث قد يكون للطفل أكثر من هواية.
 

ا إرتفرراع نسرربة الهوايررات العلميررة برري ن عينررة مررن المالحررظ أيضررً
رتفرررررررراع نسرررررررربة %2.8رة حيررررررررعررررررررن الب %5.9اإلسرررررررركندرية  ، وا 

عررررن عينررررة  %4.7الهوايررررات االجتماعيررررة بررررين عينررررة البحيرررررة 
فقرررط، وقرررد يرجرررع ذلرررك إلرررى سرررهولة  %1.3اإلسررركندرية بنسررربة 

ترروافر اإلمكانررات واألدوات ألطفررال عينررة الحضررر عررن أطفررال 
 عينة الريف.

 هواية الطفل المفضلة: 

ا بقرررً التوزيرررع التكررررارى للمبحررروثين ط ( إلرررى4يشرررير جررردول )
لهوايررررررة الطفررررررل المفضررررررلة، ولرررررروحظ مررررررن النتررررررائج أن الهوايررررررة 

المفضرررلة لررردى المبحررروثين مرررن عينترررى البحرررث كانرررت الهوايرررات 
 %10.3مرن عينرة أطفرال البحيررة مقابرل  %34الثقافية بنسربة 

فقرط مرن عينرة أطفرال اإلسرركندرية. أمرا الرياضرة والررحالت فقررد 
درية سركنإلمرن مبحروثى ا %50.7المفضلة بين وجدت الهواية 

مرررن مبحررروثى البحيررررة. وتتسررراوى نسرررب األطفرررال  %31مقابرررل 
المبحررررررروثين الرررررررذين يفضرررررررلون الهوايرررررررات الفنيرررررررة برررررررين عينترررررررى 

 . %25اإلسكندرية والبحيرة 

   تو يذ المبحوثين طبقًا لهواية الطفل المفضلة4جدول 

 (2)(100ن=البحيرة ) (1)(136ا سكندرية )ن = الهوايات

 % العدد % العدد 

3.10 14 ةافيثق  34 34 

 25 25 25 34 فنية

7.50 69 رياضة ورحالت  31 31 

9.2 4 العاب وتسالي  3 3 

6.6 9 اعمال انتاجية وصيانة  5 5 

7.3 5 علمية  1 1 

7.0 1 عزلة  1 1 

 100 100 100 136 المجموع

 طفل ليس لديهم هوايات. 16لوجود  عدد األطفال باإلسكندرية أقل من حجم العينة (1)
أطفال ليس لديهم هوايات. 7( عدد األطفال بالبحيرة أقل من حجم العينة لوجود 2)
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وقررد يرجررع إرتفرراع نسرربة هوايررة الرياضررة والرررحالت بررين أطفررال 
عينة اإلسكندرية عن عينة البحيرة لتوافر األندية وتوافر العديد 

والرررحالت بالمرردارس عنرره مررن األنشررطة والمسررابقات الرياضررية 
فقررد يقتصررر النشرراط الرياضررى فررى الغالررب علررى حيرررة بعينررة الب

 رياضة كرة القدم.
دراسة وعي األمهات بالتفكير اإلبداعى وخصائص  -2

 المبدعين
والرررذى يرررنص علرررى أنررره ال توجرررد فرررروق دالرررة  الفدددرض الثدددانى:

إحصرررررائًيا برررررين متوسرررررطى درجرررررات وعرررررى األمهرررررات برررررالتفكير 
درية إلسكنائص المبدعين بين عينتى البحث )ااإلبداعى وخص

 والبحيرة(.
 t-testوإلختبررررار صررررحة هررررذا الفرررررض تررررم اسررررتخدام إختبررررار 

لتقرردير معنويررة الفررروق بررين متوسررطى درجررات وعررى األمهررات 
برررالتفكير اإلبرررداعى وخصرررائص المبررردعين برررين عينترررى البحرررث 

 )اإلسكندرية والبحيرة(. 
بددددداعى وخصددددائص األمهددددات عددددن التفكيددددر اإل معددددارف -ه 

 المبدعين:
( إلررررى توزيررررع المبحوثررررات )عينررررة 5لتررررالى )دول ايشرررير الجرررر

األمهرررررات( طبقرررررًا لمسرررررتوى معرررررارفهن عرررررن التفكيرررررر اإلبرررررداعى 
وخصرررائص المبررردعين، ولررروحظ مرررن النترررائج أن هنررراك تقرررارب 
نسررررربى فرررررى توزيرررررع المبحوثرررررات بعينترررررى البحرررررث علرررررى فئرررررات 

ألمهات بالتفكير االمعارف المختلفة فقد وجد أن درجة معارف 
فرررررى عينرررررة اإلسررررركندرية قرررررد  دعينالمبررررر اإلبرررررداعى وخصرررررائص

درجررة  61 -23درجررة، مقارنررة ب  61 -25تراوحرت مررا بررين 

فررى  54.7 +درجررة  06.44فررى عينررة البحيرررة. بمتوسررط قرردره 
درجررررة فررررى  93.7+درجررررة  98.43عينررررة اإلسرررركندرية، مقابررررل 

طين عينرررة البحيررررة. ولرررم يكرررن هنررراك فررررق معنررروى برررين المتوسررر
األمهررررررررررات  تصررررررررررنيف. وب0.094حيررررررررررث بلغررررررررررت قيمررررررررررة )ت( 

لمسرررررتوى المبحوثررررات فررررى عينررررة اإلسررررركندرية إلررررى فئررررات وفقررررًا 
فقد بلغت  معارفهن عن التفكير اإلبداعى وخصائص المبدعين

نسرربة األمهررات المبحوثررات فررى الفئررة ذات المسررتوى المررنخفض 
مرررن أمهرررات عينرررة  %21.5مقارنرررة ب %17.1جرررًدا للمعرررارف 

 %17.1ع لمرتفررركررذلك بلغررت نسرربة ذوات  المسررتوى ا البحيرررة.
من أمهات البحيرة، وقد يرجع تقرارب النسرب إلرى  %15مقابل 

وجررررررود معظررررررم أمهررررررات عينتررررررى البحررررررث بالمسررررررتوى التعليمررررررى 
 المتوسط والعالى.

اتجاهدات  األمهددات نحدو خصددائص اإلبددا  التددى تددرابن  -ة
 فى إتصاف هبنائهن بها:

ى توزيع المبحوثرات فرى عينترى ( إل6يشير الجدول التالى )
بًقا إلتجاهراتهن نحرو خصرائص اإلبرداع الترى تررغبن اسة طالدر 

فررررى إتصرررراف أبنررررائهن بهررررا، وقررررد أظهرررررت النتررررائج أن  حرررروالى 
( أو برررررررالبحيرة %47.4نصرررررررف العينرررررررة سرررررررواء باإلسررررررركندرية )

 %80>  -70( كرران مسررتوى إتجاهرراتهن متوسررًطا )51.4%)
 %27.1اإلسررركندرية ومرررن عينرررة  %35.5مرررن الدرجرررة(، وأن 
ا )رة كرررررامرررررن عينرررررة البحيررررر -80ن مسرررررتوى إتجاهررررراتهن مرتفعرررررً

مرررن الدرجرررة(. وأن هرررذا اإلتجررراه مرررن األم يتررررجم إلرررى  90%>
وتشرررررجيع لكرررررل مرررررا يوصرررررل االبرررررن نحرررررو اإلبرررررداع )عبرررررد دعرررررم 

 (.2014الرحمن، 

 ائص المبدعين تو يذ األمهات المبحوثات طبقًا لمستوج معارفهن عن التفكير اإلبداعى وخص  5جدول  

 الفئات
 (107البحيرة)ن= (152)ن=ا سكندرية

 النسبة العدد النسبة العدد

 21.5 23 17.1 26 من الدرجة( %60منخفض جدًا )> 
 29،0 31 31،6 48 (%70> -60منخفض )
 30 32 30،3 46 (%80> -70متوسط )
 15،0 16 17.1 26 (%90> -80مرتفع )

 4،7 5 4،0 6 (%90≥مرتفع جدًا )
 100 107 100 152 المجموع
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 تو يذ األمهات المبحوثات طبقًا لمستوج إتجاهاتهن نحو خصائص اإلبدا  التى ترابن فى إتصاف هبنائهن بها   6ول جد

 الفئات
 (107البحيرة )ن= (152ا سكندرية )ن=

 النسبة العدد النسبة العدد

 4.7 5 2.6 4 من الدرجة( %60منخفض جدًا )> 
 15.9 17 8.6 13 (%70> -60منخفض )
 51.4 55 47.4 72 (%80> -70)متوسط 
 27.1 29 35.5 54 (%90> -80مرتفع )

 0.9 1 5.9 9 (%90≥مرتفع جدًا )
 100 107 100 152 المجموع

 
كمرا يالحرظ مرن الجردول ارتفرراع نسربة أمهرات عينرة البحيرررة 

 %15.9والمررررنخفض  %4.7ذوى المسررررتوى المررررنخفض جرررردا 
رتيررب. ى التعلر %8.6، %2.6لعينررة اإلسركندرية  عرن مثيلتهرا

 51-28وقررد تراوحررت الدرجررة الدالررة علررى إتجاهرراتهن مررا بررين 
درجررة ألمهررات  50-30درجررة بعينررة أمهررات اإلسرركندرية ومررن 

درجرررررة  04.4+درجرررررة  51.42عينرررررة البحيررررررة بمتوسرررررط قررررردره 
درجررررررة بررررررين أمهررررررات عينتررررررى  91.3+ درجررررررة 68.40مقابررررررل 

لرررررى التررررروالى. ولقرررررد كررررران الفررررررق برررررين اإلسررررركندرية والبحيررررررة ع
سرررطين معنويرررًا فرررى إتجررراه عينرررة اإلسررركندرية حيرررث بلغرررت المتو 

وهررررى قيمررررة دالررررة عنررررد مسررررتوى إحتمررررالى  3.639قيمررررة )ت( 
0.01 

ممارسدددات األمهدددات الخاصدددة بالتربيدددة اإلبداعيدددة )مدددن  -ج
 إجابات األو(:

( إلرررررى  توزيرررررع 7تشرررررير النترررررائج الرررررواردة بالجررررردول الترررررالى )
بية اإلبداعية. بالتر طبًقا لمستوى ممارساتهن الخاصة  األمهات

مرن الدرجرة برين  %60إرتفاع نسبة الحاصالت على > يالحظ
عن عينة مبحوثرات اإلسركندرية  %8.4عينة مبحوثات البحيرة 

وعلى العكس من ذلك ارتفعرت نسربة الحاصرالت علرى  2.6%
مررررررن الدرجررررررة بررررررين أمهررررررات عينررررررة اإلسرررررركندرية  90%> -80
ه لرررم لرررى أنررر. كمرررا تجررردر اإلشرررارة إ%2.8لبحيررررة عرررن ا 8.6%

مررررررن  %90 <تحصررررررل أى مررررررن األمهررررررات المبحوثررررررات علررررررى 
الدرجرررررة. وقرررررد تراوحرررررت الدرجرررررة الدالرررررة علرررررى ممارسررررراتهن مرررررا 

 101-65بعينرررررة أمهرررررات اإلسررررركندرية، ومرررررن  101-61برررررين
 7.44 + درجررة 84.47درجررة ألمهررات البحيرررة بمتوسررط قرردره 

درجررررة فررررى عينتررررى  387.+درجررررة  82.55درجررررة، مقارنررررة ب 
البحيرررة علرى الترروالى. وقرد كرران الفررق بررين رية و أمهرات اإلسركند

ا عنررد مسررتوى إحتمررالى  لصررالص عينررة  0.01المتوسررطين معنويررً
 2.046اإلسكندرية حيث بلغت قيمة )ت( 

   تو يذ األمهات المبحوثات طبقًا لمستوج ممارساتهن الخاصة بالتربية اإلبداعية 7جدول 

 *داعيةات األمهات الخاصة بالتربية اإلبمستوج ممارس
 (107البحيرة )ن= (152ا سكندرية )ن=

 النسبة العدد النسبة العدد

 8.4 9 2.6 4 من الدرجة( %60منخفضة جدًا )> 
 49.5 53 42.1 64 (%70> -60منخفضة )
 39،3 42 46.7 71 (%80> -70متوسطة )
 2.8 3 8،6 13 (%90> -80مرتفعة )
 100 107 100 152 المجموع

 من الدرجة ف كثر )أى مرتفعة جدا( %90ت المبحوثات على ألمهالم تحصل أى من ا •
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تجاهددات( األمهددات بددالتفكير  -د وعددي )معددارف وممارسددات وا 
 اإلبداعي وخصائص المبدعين)الدرجة الكلية(:

( أن مجمرروع فئتررى األمهررات 8يالحررظ مررن الجرردول التررالى )
دا والمرنخفض كانرت مرتفعرة  ذوات مستوى الوعى المنخفض جر

عرررررررن اإلسررررررركندرية  %43، و%1.9البحيررررررررة  تحوثرررررررابرررررررين مب
علرررى الترتيرررب. هرررذا بينمرررا ارتفعرررت نسررررب  %28.9، و3.3%

األمهرررات ذوات مسرررتوى الررروعى المتوسرررط والمرتفرررع برررين عينرررة 
، %49.5عررررررررررررن البحيرررررررررررررة  %9.9، و%57.9اإلسرررررررررررركندرية 

لدرجررة لكررل مررن الفئتررين علررى الترروالى. وقررد ترواحررت ا %5.6و
درجرررررررة لعينرررررررة  207-128الدالرررررررة علرررررررى وعررررررريهن مرررررررا برررررررين 

درجرررة لعينرررة البحيررررة. وبلررر  متوسرررط 208-131اإلسرركندرية، و
الدرجررررة الدالررررة علررررى وعررررى األمهررررات )معررررارفهن وممارسرررراتهن 

تجاهررراتهن( فرررى عينرررة اإلسررركندرية   14.07+درجرررة 171.05وا 
درجررررة فررررى عينررررة  12.26+درجررررة 167.21درجررررة مقارنررررة ب

ا حيرررث بالبحيررررة،  وال يمرررة قلغرررت فررررق برررين المتوسرررطين معنويرررً
، وهرذا قرد يرجرع ذلرك 0.01عند مستوى معنوية  2.276)ت( 

إلى ارتفاع إهتمام أمهات األطفال باإلسكندرية بتدعيم هوايرات 
الطفل وتشجعيه على التفكيرر المتشرعب باإلضرافة إلرى انتشرار 

ا وتنمررى التفكيررر اإلبررداعى وبهررذاألمرراكن التررى ترعررى الهوايررات 
(، 2013ل من الديب )كسات اتفق نتائج البحث مع نتائج درا

 (.2014(، وحورى )2013وجروان )
 التحقن من الفرض البحثى الثانى

باسرررتعراض نترررائج التحليرررل اإلحصرررائى السرررابقة يتضرررص مرررا 
 يلى 

ثبرروت معنويررة الفررررق بررين متوسررطى درجرررة إتجرراه األمهرررات  -أ
ائهن نحررو خصررائص اإلبررداع التررى يرررغبن فررى إتصرراف أبنرر

لتربيرررررة اإلبداعيررررررة اصرررررة بممارسرررررات االمهرررررات الخابهرررررا، و 
)األم(، ووعرررررى األمهرررررات برررررالتفكير اإلبرررررداعى وخصرررررائص 
تجاهراتهن( فرى كرل مرن  المبدعين )معارفهن وممارساتهن وا 
عينتررررررى اإلسرررررركندرية والبحيرررررررة، وبالتررررررالى يرررررررفض الفرررررررض 
البحثرررى فرررى صررررورته الصرررفرية ويقبرررل فررررى صرررورة الفرررررض 

 البديل. 
نترى يمن عت معنوية الفروق بين متوسطات كل عدم ثبو  -ب

األمهرات فرى اإلسركندرية والبحيررة لمتغيرر معرارف األمهرات 
حرررول التفكيرررر اإلبرررداعى وخصرررائص المبررردعين وبالترررالى ال 
يمكرررن رفرررض الفررررض البحثرررى فرررى صرررورته الصرررفرية لهرررذا 

 المتغير.

 مماسبق يقبل الفرض البحثى الثانى جزئًيا. •

اصدددة بالتربيدددة اإلبداعيدددة )مدددن ممارسدددات األمهدددات الخ -3
  الطفل( ن ر وجهة

ينص على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائًيا  -الفرض الثالث:
برررين متوسرررطى درجرررات ممارسرررات األمهرررات الخاصرررة بالتربيرررة 
اإلبداعيررررة )مرررررن وجهررررة نظرررررر األبنرررراء( وفقرررررًا الخررررتالف البيئرررررة 

 الثقافية التى يمثلها اإلسكندرية والبحيرة".

تجاهاتهن( بالتفكير اإلبداعي )الدرجة الكلية(مهن )وعييذ األمهات المبحوثات طبقًا ل  تو  8جدول   عارفهن وممارساتهن وا 

 مستوج الوعى
 (107البحيرة)ن= (152ا سكندرية )ن=

 النسبة العدد النسبة العدد

 1.9 2 3.3 5 من الدرجة( %60منخفض جدًا )> 
 43.0 46 28.9 44 (%70> -60منخفض )

 49.5 53 57.9 88 (%80> -70) متوسط
 5.6 6 9.9 15 (%90> -80)تفع مر 

 100 107 100 152 المجموع
 من الدرجة ف كثر )أى مرتفعة جدا( %90لم تحصل أى من األمهات المبحوثات على  •
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 t-testوإلختبرررار صرررحة هرررذا الفررررض ترررم اسرررتخدام اختبرررار 
لتقررررردير معنويرررررة الفرررررروق برررررين متوسرررررطى درجرررررات ممارسررررررات 

تررررررى اإلسرررررركندرية نيبع مهررررررات الخاصررررررة بالتربيررررررة اإلبداعيررررررةاأل
 والبحيرة 

( إلرررررررى أن درجرررررررات 9أشرررررررارت النترررررررائج البحثيرررررررة جررررررردول )
ممارسررررات األمهررررات الخاصررررة بالتربيررررة اإلبداعيررررة )مررررن وجهررررة 

درجرة  94-58نظر الطفل( فرى اإلسركندرية  قرد تراوحرت مرن 
درجرررة، وفرررى  8.06 +درجرررة  79.99بمتوسرررط حسرررابى قررردره 

 76.14ه در ى قرردرجررة بمتوسررط حسرراب 90-57البحيرررة  عينررة 
ا  6.93+ درجة درجة، ولقد كران الفررق برين المتوسرطين معنويرً

 4.115حيررث بلغررت قيمررة )ت(  0.01عنررد مسررتوى إحتمررالى 
فرررررى إتجررررراه عينرررررة اإلسررررركندرية. وبتصرررررنيف المبحررررروثين بعينرررررة 
اإلسكندرية إلى فئات وفقًا لممارسات أمهاتهم الخاصة بالتربية 

نسربة المبحروثين  غرتبل بداعية )من وجهرة نظرر الطفرل( فقرداإل
، ونسررربة المبحررروثين %13.8( %70>  - 60فرررى فئرررة مرررن )

، ونسبة المبحوثين فى فئرة %37.5( %80>  -70فى فئة )
، %53.3، %20.6، فررررى مقابررررل 43.4%( 90%>  -80)

لعينة البحيرة على التوالى. فى حين ال يوجد أى من  23.4%
ن تلك م حظف كثر. يال %90البحيرة فى فئة نة المبحوثين بعي

النتررائج إرتفرراع نسرربة األطفررال المبحرروثين مررن عينررة اإلسرركندرية 
الررررذين يرررررون أن أمهرررراتهم تتبررررع األسرررراليب التربويررررة اإلبداعيررررة 

بدرجة مرتفعة أو مرتفعة جدا مقابل نسبة أقل من أطفال عينرة 
مرن المشررفى البحيرة، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل 

(، وعبررررررررد 2014السررررررررليمان )و  (،2010(، والنجررررررررار )2003)
براهيم )2014الرحمن )  (.2018(، وا 

 -التحقن من الفرض البحثى الثالث:
باسرررتعراض نترررائج التحليرررل اإلحصرررائى السرررابقة يتضرررص مرررا 

 يلى 
ثبررروت معنويرررة الفرررروق برررين متوسرررطات عينترررى اإلسررركندرية 

ا لمتغيررررر ممارسررررات اال مهررررات الخاصررررة بالتربيررررة والبحيرررررة وفقررررً
هرررة نظررررر الطفرررل، وبالتررررالى يررررفض الفرررررض وجمررررن اإلبداعيرررة 

 البحثى فى صورته الصفرية ويقبل فى صورة الفرض البديل.
فى التنشئة ا جتماعية )من هسالية المعاملة لألمهات  -4

 وجهة ن ر الطفل(

ال توجد فروق دالة إحصرائًيا ينص على هنه " -الفرض الرابذ:
تنشررئة الفررى درجررات أسرراليب المعاملررة لرمهررات  بررين متوسررطى

 وفًقا الختالف البيئة الثقافية التى يمثلها اإلسكندرية والبحيرة".
لتقرردير t-test اختبررار وإلختبررار صررحة هررذا الفرررض اسررتخدم 

معنويرررررة الفرررررروق برررررين متوسرررررطات درجرررررات أسررررراليب المعاملرررررة 
لرمهررات فررى التنشررئة االجتماعيررة مررن وجهررة نظررر الطفررل فررى 

والبحيرة. كل من اإلسكندرية

 و يذ المبحوثين طبقًا  لمستوج ممارسات األمهات الخاصة بالتربية اإلبداعية )من وجهة ن ر الطفل( ت  9 جدول

 
 مستويات إتبا  األسرة ألسالية التربية اإلبداعية

 البحيرة ا سكندرية
 % العدد % العدد

 2.8 3 2 3 من الدرجة( %60منخفضة جدًا )> 
 20.6 22 13.8 21 (%70> -60نخفضة )م
 53.3 57 37.5 57 (%80> -70وسطة )مت

 23.4 25 43.4 66 (%90> -80مرتفعة )
 0 0 3.3 5 (%90≥)مرتفعة جدًا 

 100 107 100 152 المجموع
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 درجة السواء فى المعاملة الوالدية لألمهات: 
ين ( إلررى توزيررع األطفررال المبحرروث10يشرير الجرردول التررالى )

لديررررة مررررن جانررررب األم الوا ملررررةطبقررررًا  لدرجررررة السررررواء فررررى المعا
محسرررروبة كنسرررربة مئويررررة مررررن الدرجررررة. ولقررررد إتضررررص أن درجررررة 
السواء فى المعاملة الوالديرة لرمهرات فرى عينرة اإلسركندرية قرد 

درجرررررررة بمتوسرررررررط حسرررررررابى قررررررردره  161-104تراوحرررررررت مرررررررن 
درجرة  162-97درجرة، فرى مقابرل  9.97 +درجة  141.49
نررة ة لعيدرجرر 12.55+درجررة  136.03حسررابى قرردره  بمتوسررط

ا عنررد مسررتوى  البحيرررة، ولقررد كرران الفرررق بررين المتوسررطين معنويررً
فررى إتجرراه عينررة  3.744حيررث بلغررت قيمررة )ت(  0.01داللررة 

اإلسرركندرية. ويالحررظ أن نسرربة األطفررال المبحرروثين الررذين يررروا 
أن درجررررة السررررواء فررررى المعاملررررة الوالديررررة لرمهررررات منخفضررررة، 

مقارنرة  %19.6لرى ل إرتفعت بين مبحوثى البحيرة حيث تصرا
برررين أمهرررات عينرررة اإلسررركندرية. هرررذا بينمرررا ارتفعرررت  %2.6ب 

نسبة من يروا أن المعاملة الوالدية لرمهات كانت متوسطة أو 
 %41.5، و%54مرتفعررررة بررررين عينررررة مبحوثررررات اإلسرررركندرية 

علررى  %30.8، %46.7علررى الترروالى عررن مبحوثررات البحيرررة 
بررالريف يشررترك  بنرراءاأل والى، وقررد يرجررع ذلررك إلررى أن تنشررئةالترر

فيهرررا مرررع األمهرررات بقيرررة أفرررراد العائلرررة وال تقتصرررر علرررى اآلبررراء 
تررر ثير الجرررد والجررردة األكبرررر علرررى واألمهرررات فقرررط، وقرررد يكرررون 

األحفرررراد، واتفقررررت نتررررائج البحررررث مررررع نتررررائج دراسررررات كررررل مررررن 
(، 2009(، وعيررررررررراد )2002(، وزقرررررررررزوق)2003المشررررررررررفى )

لرررررررررررحمن عبررررررررررد ا، و (2014(، والسررررررررررليمان )2010النجررررررررررار )و 
براهيم )2014)  (.2018(، وا 

 التحقن من الفرض البحثى الرابذ:

باسرررتعراض نترررائج التحليرررل اإلحصرررائى السرررابقة يتضرررص مرررا 
 يلى 

ثبرروت معنويررة الفررروق بررين متوسررطات عينتررى الدراسررة فررى 
اإلسرررررركندرية والبحيرررررررة بدرجررررررة السررررررواء فررررررى المعاملررررررة الوالديررررررة 

ظرررررر الطفرررررل جهرررررة نن و لرمهرررررات فرررررى التنشرررررئة االجتماعيرررررة مررررر
وبالتالى يرفض الفرض البحثى فى صورته الصفرية ويقبل فى 

 صورة الفرض البديل.
          إلختبددددار تددددورانم للتفكيددددر اإلبددددداعى  الدرجددددة الكليددددة -5

 "الصورة ة":

يررررنص علررررى أنرررره "ال توجررررد فررررروق دالررررة  -الفددددرض الخددددامم:
 درجررررات التفكيررررر اإلبررررداعى لرطفررررال متوسررررطىإحصررررائًيا بررررين 

ب ختبار تورانس وفًقا لالختالفات البيئية الثقافية المتمثلرة اًسا مق
 فى اإلسكندرية والبحيرة".

لتقرررردير  t-testوالختبررررار صررررحة هررررذا الفرررررض تررررم اسررررتخدام 
معنويرررررة الفرررررروق برررررين متوسرررررطى درجرررررات التفكيرررررر اإلبررررررداعى 

 إلسكندرية والبحيرة.لرطفال مقاًسا ب ختبار تورانس بعينتى ا
توزيرررع المبحررروثين طبقرررًا  للدرجرررة  إلرررى  (11يشرررير جررردول )

 الكلية إلختبار تورانس للتفكير اإلبداعى "الصورة ب".  

 تو يذ األطفال المبحوثين طبقًا  لدرجة السواء فى المعاملة الوالدية لألمهات  10جدول 

 
 درجة السواء فى المعاملة الوالدية لألمهات

 (107البحيرة )ن= (152ية )ن= ا سكندر 

 % لعددا % دلعدا

 1.9 2 2 3 من الدرجة( %60منخفضة جدًا )> 
 19.6 21 2.6 4 (%70> -60منخفضة )
 46.7 50 54 82 (%80> -70متوسطة )
 30.8 33 41.5 63 (%90> -80مرتفعة )

 0.9 1 0 0 (%90≥مرتفعة جدًا )
 100 107 100 152 المجموع
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 ار تورانم للتفكير اإلبداعى "الصورة ة"ية إلختبل يذ المبحوثين طبقًا  للدرجة الكتو   11جدول 

 مستوج الدرجة الكلية إلختبار توارنم
 البحيرة ا سكندرية

 % العدد % العدد

(51-21منخفضة جدا)  10 6.6 32 29.9 
(82-52منخفضة)  50 32.9 47 43.9 
( 113-83متوسطة)  64 42.1 25 23.4 
(144-114مرتفعة)  20 13.2 2 1.9 
 0.9 1 5.3 8  كثر(ف 145دا)جمرتفعة 
 100 107 100 152 المجموع

 
أوضحت النتائج البحثية أن الدرجة الكلية إلختبار تورانس 

درجررررررة  219-21فررررررى عينررررررة اإلسرررررركندرية قررررررد تراوحررررررت مررررررن 
درجررررررة،  28.49 +درجررررررة  92.05بمتوسررررررط  حسررررررابى قرررررردره 

 67.47حسررررابى قرررردره درجررررة بمتوسررررط  151-21مقارنررررة ب 
البحيررررة. وقرررد كررران الفررررق برررين  جرررة لعينرررةر د 23.74 +درجرررة 

ا عنررد مسررتوى إحتمررالى  حيررث بلغرررت  0.01المتوسررطين معنويررً
فرى إتجراه عينرة اإلسركندرية. كرذلك يالحررظ  7.313قيمرة )ت( 

مررررررن النتررررررائج إرتفرررررراع نسررررررب األطفررررررال ذوى مسررررررتوى التفكيررررررر 
ثى عينرررررة اإلبرررررداعى المرررررنخفض جررررردا والمرررررنخفض برررررين مبحرررررو 

، %6.6باإلسرركندرية مثيلتهررا  عررن %43.9، %29.9البحيرررة 
علررى الترروالى، أمررا فررى الفئررات األعلررى مررن مسررتويات  32.9%

التفكيررر اإلبررداعى )متوسررط، مرتفررع، مرتفررع جرردا( ف نرره يالحررظ 
، %42.1تواجررررردها بنسرررررربة أكبرررررر بررررررين مبحررررروثى اإلسرررررركندرية 

، %1.9، %23.4علررررررررى الترررررررروالى مقابررررررررل  5.3%، 13.2%
وقرررد يرجرررع لبحيررررة. اعلرررى التررروالى برررين مبحررروثى عينرررة  0.9%

إرتفرراع نسرربة أطفررال عينررة اإلسرركندرية فررى الفئررات األعلررى مررن 
مستويات التفكير اإلبداعى فى ضوء المتغيرات المدروسة إلرى 
رتفررراع المسرررتوى التعليمرررى لكرررل مرررن األب  قلرررة عررردد اإلخررروة، وا 

وانخفرراض  واألم، وكرذلك إرتفراع متوسررط الردخل الشررهرى للفررد،
ا انخأدرجرررة الترررزاحم الُحجرررررى و  فررراض عرررردد األفرررراد الررررذين يضرررً

يشررتركون فررى معيشررة اقتصررادية واحرردة ممررا يسرراعد فررى ترروفير 
ا  ركن خاص بالطفرل، وارتفراع درجرة الرفاهيرة المعيشرية، وأيضرً
رتفرراع نسرربة ترروافر  ارتفرراع المسررتوى االقتصررادى االجتمرراعى، وا 

امات المتوفرة بالمنزل، مصادر المعلومات لرطفال وكذلك الخ

سررررتوى السررررواء فررررى الشخصررررية وبرررراألخص إرتفرررراع م باإلضررررافة
اإلسرررتقاللية، والتعامرررل مرررع التكنولوجيرررا، باإلضرررافة إلرررى إرتفررراع 
مسررتوى جررودة البيئررة المنزليررة والمدرسررية ممررا أدى إلررى تحسررين 
جررودة بيئررة الطفررل الكليررة، حيررث تسرراهم تلررك المتغيرررات السررابق 

يرررر كرات األطفرررال ممرررا يشرررجعهم علرررى التفذكرهرررا فرررى إثرررارة قرررد
وترروفير البيئررة المناسررب لتنميررة قرردراتهم نحررو التفكيررر عرردى التبا

اإلبرررداعى، واتفقرررت نترررائج البحرررث مرررع نترررائج دراسرررات كرررل مرررن 
&  (، والصررررررررررررررررررررباغ2013(، وجررررررررررررررررررررروان)2009إبررررررررررررررررررررراهيم )

 (.2018الشحى)
 الخامم: التحقن من الفرض البحثى

حصررررائى السرررابقة يتضرررص مررررا باسرررتعراض نترررائج التحليرررل اإل   
 يلى 

الفرررروق برررين متوسرررطات عينترررى اإلسررركندرية معنويرررة  تثبرررو 
والبحيرررررة بالدرجررررة الكليررررة للتفكيررررر اإلبررررداعى، وبالتررررالى يرررررفض 
الفرض البحثى فى صرورته الصرفرية ويقبرل فرى صرورة الفررض 

 البديل.
الفدددرون بدددين مسدددتويات التفكيدددر اإلبدددداعى للمبحدددوثين  -6

ا باختبددددار تددددو  ا للمتغيددددررات الوصددددفية مقاسددددً رانم ووفقددددً
 حت الدراسة:الكمية تو 

ينص على أنه "ال توجرد فرروق ذات داللرة  - الفرض السادم
إحصائية فى توزيع المبحوثين فرى مسرتويات التفكيرر اإلبرداعى 
للطفررل مقاسررًا باختبررار تررورانس وفقررًا للمتغيرررات الوصررفية تحررت 

 الدراسة".
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ن فى مسدتوج التفكيدر اإلبدداعى وفقدًا لالخدتالف فدى المتغيدرات الوصدفية المدروسدة كدل علدى المبحوثي ج لتقدير معنوية الفرون فى تو يذ  نتائج اختبار مربذ كا12جدول 
 حدا

 المتغيرات

 مرتفذ جداً  مرتفذ متوسط منخفض منخفض جداً  قيو كاج % المجمو  مستوج التفكير اإلبداعى

    % ن % ن % ن % ن % ن

 الموطن
 100 107 1 1 2 2 23 25 44 47 30 32 البحيرة **42.3 100 152 5 8 13 20 42 64 33 50 7 10 سكندريةاال

 نوع
 الجنس للطفل

 100 154 5.2 8 12.3 19 32.5 50 35.1 54 14.9 23 انثى **11.2 100 105 1.0 1 2.9 3 37.1 39 41.0 43 18.1 19 ذكر

مستوى التحصيل 
 الدراسى

 100 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100 1 مقبول

24.7** 
 100 14 0.0 0 7.1 1 7.1 1 64.3 9 21.4 3 يدج

 100 30 3.3 1 0.0 0 20.0 6 43.3 13 33.3 10 جيد جدا

 100 214 3.7 8 9.8 21 38.3 82 35.0 75 13.1 28 ممتاز

المستوى الوظيفى 
 لرم

 100 235 3.4 8 6.8 16 33.6 79 39.6 93 16.6 39 ال تعمل

30.13** 

 100 4 0.0 0 50 2 50.0 2 0.0 0 0.0 0 ىنالمستوى الثا

 100 5 20 1 0.0 0 20 1 40.0 2 20.0 1 المستوى الثالث

 100 6 0.0 0 16.7 1 33.3 2 16.7 1 33.3 2 المستوى الرابع

 100 9 0.0 0 33.3 3 55.6 5 11.1 1 0.0 0 المستوى الخامس

         0.01مستوى االحتمالى ** معنوى عند ال
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تبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مربع كراى وإلخ
لتقدير معنوية الفروق فى توزيع المبحوثين وفقًا لالختالف فى 
المتغيرررررات الوصرررررفية اآلتيررررة كرررررل علرررررى حررررده  المررررروطن، نررررروع 
الجنس للطفل، وترتيب الطفل برين أخوتره، ومسرتوى التحصريل 

لررم، لتعليمرى المسرتوى التعليمرى لررب، والمسرتوى الدراسى، وا
والمسرررررتوى الررررروظيفى لررررررب، والمسرررررتوى الررررروظيفى األم، ونررررروع 

 السكن.
 -التحقن من الفرض البحثى السادم:

( يتضرص 12من خالل نتائج التحليل اإلحصرائى  بجردول )
 ما يلى 

ثبررروت معنويرررة الفرررروق فرررى توزيرررع المبحررروثين فرررى الدرجررررة  •
رات يررررإلبررررداعى وفقررررًا لالخررررتالف فررررى المتغالكليررررة للتفكيررررر ا

فية التاليرررة كرررل علرررى حرررده  المررروطن، ونررروع الجرررنس الوصررر
للطفرررل، ومسرررتوى التحصررريل الدراسرررى، والمسرررتوى الررروظيفى 
لرم، وبالتالى يرفض الفرض البحثى فى صرورته الصرفرية 

 ويقبل فى صورة الفرض البديل لهذه المتغيرات.
المبحوثين فرى الدرجرة عدم ثبوت معنوية الفروق فى توزيع  •

اعى وفقررررًا لالخررررتالف فررررى المتغيرررررات يررررر اإلبرررردكالكليررررة للتف
التالية كل على حده  ترتيرب الطفرل برين أخوتره، والمسرتوى 
التعليمررررررى لرررررررب، والمسررررررتوى التعليمررررررى لرررررررم، والمسررررررتوى 

ال يمكررررن رفررررض الرررروظيفى لرررررب، ونرررروع السرررركن، وبالتررررالى 
 متغيرات.الفرض البحثى فى صورته الصفرية لهذه ال

توجررد عالقررة إرتباطيررة أنرره "ال  يررنص علررى -الفددرض السددابذ:
ا  ذات داللرررة إحصرررائية برررين التفكيرررر اإلبرررداعى لرطفرررال مقاسرررً

 باختبار تورانس و كل من المتغيرات الكمية تحت الدراسة".

ترررم اسرررتخدام معامرررل ارتبررراط وإلختبرررار صرررحة هرررذا الفررررض 
االرتباطيررة بررين لدراسررة العالقررة  Person Correlationبيرسررون 

ا باختبرررار ترررورانس و كرررل مرررن للطفرررل مق التفكيرررر اإلبرررداعى اسرررً
المتغيررات الكميررة اآلتيررة كرل علررى حررده  عمرر الطفررل، والحالررة 
الصحية للطفل، وعدد األخوة، وعمر األب، وعمر األم، ومردة 

الررزوات، والرردخل الشررهرى لرسرررة، وعرردد األفررراد المشررتركين فررى 
خل الشرهرى للفررد، عردد الحجررات، معيشة واحدة، ومتوسرط الرد

احم الُحجررررى، و درجرررة الرفاهيرررة المعيشرررية، وعررردد رجرررة الترررز دو 
المصررادر المتاحررة للطفررل، ووعررى األمهررات بررالتفكير اإلبررداعى 
 وخصرررائص المبررردعين )الدرجرررة الكليرررة(، وممارسرررات األمهرررات
الخاصرررة بالتربيرررة اإلبداعيرررة مرررن وجهرررة نظرررر الطفرررل، ودرجرررة 

 ة الوالدية لرمهات.السواء فى المعامل
 -ثى السابذ:فرض البحلالتحقن من ا

 ( يتضص ما يلى 13من نتائج التحليل اإلحصائى بجدول )   
الدرجة الكلية ثُبوت معنوية العالقة االرتباطية الموجبة بين  -أ

و كرل مرن  باختبرار ترورانس للطفرل مقاسراً  للتفكير اإلبرداعى
ط الرررررردخل عمرررررر األم، ومتوسرررررالمتغيررررررات الكميرررررة اآلتيررررررة  
عيشررية، وعرردد المصررادر اهيررة المفالشررهرى للفرررد، ودرجررة الر 

المتاحرررررة للطفرررررل، ودرجرررررة السرررررواء فرررررى المعاملرررررة الوالديرررررة 
لرمهرات، وممارسرات األمهررات الخاصرة بالتربيرة اإلبداعيررة 
من وجهة نظر الطفل، أى أنه تزداد الدرجة الكلية للتفكيرر 

 سابق ذكرها.اإلبداعى للطفل بزيادة المتغيرات الكمية ال
الدرجررررة طيررررة السررررالبة بررررين االرتبا ةثُبرررروت معنويررررة العالقرررر -ب

وكرل  باختبار ترورانس للطفل مقاساً  الكلية للتفكير اإلبداعى
،  وعرردد األفررراد مررن المتغيرررات الكميررة اآلتيررة  عرردد األخرروة

المشررتركين فررى معيشررة اقتصررادية واحرردة، وعرردد الحجرررات، 
ائص المبررردعين ووعرررى األمهرررات برررالتفكير اإلبرررداعى وخصررر

الدرجررررررة الكليررررررة للتفكيررررررر  أنرررررره تقررررررل ى)الدرجررررررة الكليررررررة(، أ
 اإلبداعى للطفل بزيادة المتغيرات الكمية السابق ذكرها.

وبررذلك يمكررن رفررض الفرررض البحثررى فررى صررورته الصررفرية  -
 وقبوله فى صورة الفرض البديل لهذه المتغيرات.
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ل مدن المتغيدرات الكميدة تحدت رانم و كدو اإلبداعى للطفدل مقاسدًا باختبدار تدنتائج تحليل بين الدرجة الكلية للتفكير   13جدول 
 الدراسة كل على حدا
 قيمة بيرسون المتغيرات المستقلة قيمة بيرسون المتغيرات المستقلة

 **0.131 عمر األم
بالتربية االبداعية  الخاصة ممارسات االمهات  

 **0.155 )من وجهة نظر الطفل(

 *0.119- عدد الحجرات **0.137 متوسط الدخل للفرد

ة المعيشيةالرفاهي ةدرج  0.123* 
وعى األمهات بالتفكير اإلبداعى و خصائص 

 **0.335- المبدعين )الدرجة الكلية(

 **0.283- عدد األخوة **0.127 عدد المصادر المتاحة للطفل

ممارسات األمهات الخاصة بالتربية اإلبداعية 
 **0.19 )األم(

مشتركين فى معيشة اقتصادية عدد األفراد ال
 **0.228- واحدة

 **0.266 درجة السواء فى المعاملة الوالدية لرمهات

 0.01)**( تشير إلى أن المعنوية عند           0.05حيث )*( تشير إلى أن المعنوية عند
 

الدرجررة الكليررة عرردم ثُبرروت معنويررة العالقررة االرتباطيررة بررين  -ت
و كرل مرن  باختبرار ترورانس قاسراً للطفل م للتفكير اإلبداعى

والحالرررة الصرررحية لكميرررة اآلتيرررة  عمرررر الطفرررل، تغيررررات امال
للطفررررررل، وعمررررررر األب، ومرررررردة الررررررزوات، والرررررردخل الشررررررهرى 

ومرن ثررم ال يمكررن رفررض لرسررة، ودرجررة التررزاحم الحجرررى، 
 الفرض البحثى فى صورته الصفرية لهذه المتغيرات.

 بع جزئيًا.مما سبق يتم قبول الفرض البحثى السا -

 توصيات البحث

 سرة:اصة باألختوصيات 

 االهتمام بالجوانب الصحية والنفسية والعقلية لرطفال. •
تشرررجيع األطفرررال علرررى كثررررة السرررؤال، ووضرررع أسرررئلة تثيرررر  •

المناقشررررة بيررررنهم وتشررررجيعهم علررررى الررررتعلم الررررذاتى ومحاولررررة 
 تنمية القدرة على النقد البناء.

وكرررررذلك تررررروفير ضررررررورة تنررررروع مصرررررادر معلومرررررات الطفرررررل  •
دراته اإلبداعية وكذلك توفير ى تثير قتالخامات واأللعاب ال

 ركن خاص للطفل بالمنزل.

التعامرررل مرررع األبنررراء ب سرررلوب التفررراهم والمناقشرررة فرررى جررررو  •
 يسوده الديمقراطية وتشجعيهم على التعبير عن أرائهم.

علررى األسرررة أن تنمررى الشررعور باالسررتقاللية والقيررادة وكيفيررة  •
 صحيص مع التكنولوجيا.التعامل ال

 والمدرسة مًعا: باألسرة ةتوصيات خاص

 على األسرة والمدرسة تقبل أفكار األطفال غير الم لوفة. •

دارة المدرسرة باألنشرطة والررحالت  • اهتمام كرل مرن األسررة وا 
 الداخلية والخارجية.

توثيق العالقات اإليجابية بين المعلمين واألطفال والمدرسة  •
 واألسرة.

 صة باخصائيات ا قتصاد المن لى:توصيات خا

ترررررروفير برررررررامج إرشررررررادية لرمهررررررات لمعرفررررررة  لعمررررررل علررررررىا •
خصررررائص المبرررردعين وطرررررق الكشررررف عررررنهم، لرفررررع درجررررة 
وعررررررريهن  وممارسرررررررراتهن مررررررررع أبنرررررررائهم الخاصررررررررة بالتربيررررررررة 

 اإلبداعية.
دارة المدرسرررررة لكيفيرررررة  • تررررروفير بررررررامج إرشرررررادية للمعلمرررررين وا 

 دعين.التعامل مع األطفال واكتشاف المب

ين المرردارس واألنديررة عالقرات بررلالت كيرد علررى أهميررة توطيررد ا •
 وقصور الثقافية لتنمية قدرات األطفال المبدعين.
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 المراجذ

(  فاعليرررررررة برنرررررررامج قرررررررائم علرررررررى 2009إبرررررررراهيم، ابتسرررررررام محمرررررررد )
استراتيجيتى اللعب وحل المشكالت فى تنميرة التفكيرر اإلبرداعى 

المناهج وطرق التدريس،  لطفل الروضة، رسالة ماجستير، قسم
 حلوان. بية، جامعةر كلية الت

(  األسرررة ودورهرا فرى عمليرة التنشررئة 2018إبرراهيم، أسرماء صرابر )
االجتماعيررة للطفررل وانعكاسررات ذلررك علررى التفاعررل االجتمرراعى، 

، كليرررة البنرررات 19، ع9مجلرررة البحرررث العلمرررى فرررى اآلداب، مرررج
 لآلداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس.

م فى التعامل مرع مهارات األ ة(  تنمي2011و القاسم، زهرة على )أب
مشرركالت الطفرررل المعررراق، رسرررالة ماجسرررتير، قسرررم علرررم الرررنفس، 
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ABSTRACT 

A Study of Mothers' Awareness of Creative Thinking and Their Attitudes in 

Socialization and Its Relationship to the Creative Thinking of their Children in 

Late Childhood in Urban and Rural Areas (A Comparative Study) 

Neven M. Hafez; Laila M.I. ElKhodary; Mawaheb I. Ayad; Esraa S. Abdel Hafez

The research aims mainly to study mothers' 

awareness of creative thinking and their attitudes in 

socialization and its relationship to the creative thinking 

of their children in the late childhood stage in urban and 

rural areas. A set of sub-goals emerge from this goal, 

represented in studying the family and personal 

characteristics of the two research samples, studying 

mothers’ awareness of creative thinking and the 

characteristics of creators, measuring the level of 

mothers’ attitudes in socialization from the point of 

view of the respondents, measuring the creativity level 

of the children of the two research samples, and 

studying the relationship between Some search 

variables. 

This research follows the descriptive analytical 

method, and the research community included children 

enrolled in the sixth grade in the official and official 

primary schools (13-12 years) in both Alexandria and 

Beheira, and their mothers. A multi-stage random 

sample was drawn with a percentage of (9.2%) of the 

total schools of the Montazah Educational 

Administration in Alexandria, and a sample of (5.2%) 

of the total schools of the Abu El Matamir 

administration. The data was collected using a 

questionnaire by personal interview, and the data was 

analyzed using statistical methods, using the SPSS.V.25 

program. 

Among the most important Results of the research is 

the confirmation of the significant differences between 

the averages of the Alexandria sample and the Beheira 

sample at the socio-economic level, and the 

significance of the difference between the average 

degree of mothers’ attitude towards the characteristics 

of creativity that they want their children to have, and 

mothers’ practices of creative education (the mother), 

and awareness of Mothers with creative thinking and the 

characteristics of creators (their knowledge, practices 

and attitudes) in both the Alexandria and Beheira 

samples, and the significant differences between the 

averages of the Alexandria and Beheira samples were 

proven according to the variable practices of mothers 

related to creative education from the child’s point of 

view. The degree of equality in the parental treatment of 

mothers in social upbringing from the child’s point of 

view, in addition to establishing significant differences 

between the averages of the two samples of Alexandria 

and Beheira in the total degree of creative thinking, and 

establishing significant differences in the distribution of 

respondents in the total degree of creative thinking 

according to the difference in the following descriptive 

variables separately: domicile, gender of the child, level 

of educational attainment, occupational level of the 

mother, Finally, the correlation between the total degree 

of creative thinking of the child, as measured by the 

Torrance test, and each of the following quantitative 

variables: the number of siblings, the age of the mother, 

the number of individuals participating in one economic 

living, the average monthly income per person, the 

number of rooms, the degree of well-being, and the 

number of sources was established. Available to the 

child, mothers' awareness of creative thinking and 

characteristics of creative people (total score), and 

mothers' practices for creative education from the child's 

point of view. 

Keywords: creative thinking, late childhood, 

maternal awareness. 
 

 

 

 

 

 


