العدد السابع واالربعون  .مجلة الفتح  .تشريه االول لسنة 3122

م.د .هيفاء حميد

اثر إسرتاتيجية تأنف األشتات يف األداء انتعبريي
وانتفكري أالبتكاري عنذ طانبات انصف اخلامس
األدبي

م  .د  .هٌفاء حمٌـد

كلٌة التربٌة االصمعً  /جامعة دٌالى

مستخهص انبحث :
ٌرمً هذا البحث إلى التعرؾ على(اثرر اترتتراجٌة ترالؾ ااترتا ألرً ااداء
التعبٌري والتفكٌر أالبتكاري عند طالبا الصؾ الخامس االدبً ) .
ولتحمٌك هدؾ البحث  ،وضع الباحثة الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن اآلتٌتٌن :
ٔ"-الٌوجد ألرق ذو داللة إحصائٌة عند متتوى داللرة (٘ٓ )ٓ.برٌن متوترط درجرا
ااداء التعبٌرررري لطالبرررا المجموعرررة التجرٌبٌرررة التئرررً ٌدرترررن التعبٌرررر باترررتعما
إتررتراتٌجٌة تررالؾ ااتررتا ومتوتررط طالبررا المجموعررة الضررابطة التئررً ٌدرتررن
المادة نفتها بالطرٌمة التملٌدٌة "
ٕ" -الٌوجد ألرق ذو داللة إحصائٌة عند متتوى داللة (٘ٓ )ٓ.بٌن متوتط درجا
التفكٌررر أالبتكرراري لطالبررا المجموعررة التجرٌبٌررة التئررً ٌدرتررن التعبٌررر بات رتعما
إتتراتٌجٌة تالؾ ااتتا ومتوتط طالبا المجموعة الضابطة التئً ٌدرتن المرادة
نفتها بالطرٌمة التملٌدٌة "
واعتمد الباحثة على تصرمٌم تجرٌبرً ذي ضربط ج ئرً  ،أمرا عٌنرة البحرث
ألمد اختار الباحثة إحدى المدارس اإلعدادٌة النهارٌة التابعة إلى مدٌرٌة تربٌة دٌالى
وهً إعدادٌة ال هراء للبنا الوالعة ألً مدٌنة بعموبرة  ،إذ بلرػ عردد طالبرا الصرؾ
الخررامس اادبررً ( ) ٙ6طالبررة و عررن عترروائٌا علررى مجمرروعتٌن  ،ااولررى تجرٌبٌررة
وعددها (ٖٖ) طالبة وااخررى ضرابطة وعرددها (ٖٗ) طالبرة ثرم كاألرا الباحثرة برٌن
طالبررا المجمرروعتٌن ألررً المتؽٌرررا اآلتٌررة ( التحصررٌ الدراتررً لنبرروٌن  ،والعمررر
ال منً ودرجا االختبتر المبلً ألً التعبٌر ن ودرجرا االختبرار المبلرً ألرً التفكٌرر
أالبتكاري )
اتتعمل الباحثة أداة موحدة لمٌراس ااداء التعبٌرري والتفكٌرر أالبتكراري عنرد
طالبررا مجمرروعتً البحررث  ،إذ أعررد تلتررلة اختبررارا تحصررٌلٌة اؼرررا بحثه را
لتطبٌمها على طالبا مجموعتً البحث ألً نهاٌة ك موضرو اعتمرادا علرى محكرا
تصحٌح الهاتمً  ،واعد الباحثة ممٌاتا للتفكٌرر أالبتكراري لؽرر التجربرة ألمرط ،
عررن طرٌررك االطررت علررى اادبٌررا والرتررائ وااطروحررا المتعلمررة بهررذا المجررا
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،عرضته الباحثة على مجموعة من المتخصصٌن ألً طرائرك التردرٌس اللؽرة العربٌرة
والعلوم التربوٌة والنفتٌة .
وكتب طالبرا مجمروعتً البحرث ألرً أربعرة موضروعا مخترارة  ،درترتها
الباحثة نفترها خرت مردة التجربرة الترً اترتؽرل (ٌٓ )6ومرا  ،وصرححتها بنفترها ،
واتتعمل االختبرار الترائً () t-testوالوترط الحترابً  ،ومعامر ارتبراط بٌرترون ،
ومربع كاي وتائ إحصائٌة لمعالجة بٌانا البحث .
ولد توصل الباحثة إلى النتائج اآلتٌة-:
ٔ -وجررود ألررروق دالررة التعبٌري،نررد متررتوى داللررة (٘ٓ )ٓ.ألررً ااداء التعبٌررري ،إذ
تفول طالبا المجموعة التجرٌبٌة التئً درتن مرادة التعبٌرر باترتعما إترتراتٌجٌة
تالؾ ااتتا على طالبا المجموعة الضابطة التئً درتن مرادة التعبٌرر بالطرٌمرة
التملٌدٌة.
ٕ -وجررود ألررروق دالررة أالبتكرراري ،متررتوى داللررة (٘ٓ )ٓ.ألررً التفكٌررر أالبتكرراري ،إذ
تفول طالبا المجموعة التجرٌبٌة التئً درترن مرادة التعبٌرر باترتعما إترتراتٌجٌة
تالؾ ااتتا على طالبا المجموعة الضابطة التئً درترن مرادة التعبٌرر بالطرٌمرة
التملٌدٌة.
انفصم األول

مشكهـة انبحث :
تعد المتكت التً تواجه تعلٌم اللؽة العربٌة متكت كبٌررة وصرعبة تواجره
ك مراح التعلٌم العام وتعلٌم المراح المتوتطة واإلعدادٌرة  ،إذ أترار الدراترا
التً أجرٌ لمعالجة هذه المتكت ذلن .
ألمد أتار نتائج االتتفتاء العام الذي أجرته المنظمة العربٌة للتربٌة والثماألرة
والعلوم إن تعلٌم اللؽة العربٌرة تعلرٌم ؼٌرر نراجح ألرً تحمٌرك ااهرداؾ المرجروه منره (
ٌونس وآخرون . ) ٕٖٓ ، ٔ896 ،
وعندما نتأم ما جراء ألرً المررتمرا واالجتماعرا الترً عمرد ألرً العرراق
والبلدان العربٌة لبحث متكت اللؽة العربٌة  ،وأتالٌب تدرٌتها  ،ومنها ما جاء ألرً
المرتمر العلمً الثانً عتر للجمعٌة المصرٌة للمناهج وطرق التدرٌس عام (ٕٓٓٓ)
والمرتمر العلمً الرابع للجمعٌة المصرٌة للمراءة وتنمٌة التفكٌر عام (ٕٗٓٓم)  ،من
وجررود لصررور ألررً مهررارا التفكٌررر لرردى الطلبررة ألررً المرردارس وألررً المنرراهج وطرررق
التدرٌس وأتالٌب التموٌم كاألة ( ااحمدي . ) ٖ ، ٕٓٓ9 ،
ومررا أوصررى برره المجمررع العلمررً العرالررً عررام (ٔ86ٙم) بضرررورة ممارتررة
التعبٌر من حٌث ااداء بنوعٌه ( التعبٌر التفوي والتعبٌر التحرٌري )  ،وان ال ألائردة
ترجى من تعلٌم النحو والصرؾ من دون ذلن (الهاتمً . )ٕٙ، ٕٓٓ٘ ،
وعلى الرؼم من أهمٌة التعبٌر بكونه ألر من ألرو اللؽة العربٌرة  ،ؼٌرر إن
درس التعبٌر لم ٌلك العناٌة التً تتناتب مع أهمٌته  ،إذ أصبح متركلة ال تمر خطررا
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عن أٌة متكلة من متكت اللؽة العربٌة ولعلها من أخطرها ( حتن ٘ٗ ، ٔ89ٗ ،
).
ألمررد الحظر الباحثررة مررن خررت ٌارتهررا للطلبررة إثنرراء تطبررٌمهم ألررً المرردارس
وجود لصور ألً مهارا التفكٌر بتك عام  ،والتفكٌر أالبتكاري بترك خرال لردى
الطلبررة والطلبررة المطبمررٌن علررى حررد تررواء  ،كمررا الحظ ر الباحثررة ضررعؾ الطلبررة ألررً
مهارا التعبٌر من خت خبرتهرا التخصرٌة ٌرادة علرى مرا توصرل إلٌره الدراترا
التررابمة المرتبطررة بهررذا المجررا مررن وجررود ترردنً ألررً متررتوى المتعلمررٌن ألررً ااداء
التعبٌري وألً المراح المختلفة وذلن من حٌث ااألكار وااتالٌب والصرٌاؼة وكثررة
ااؼررتط اإلمتئٌررة والنحوٌررة مثر دراتررة ( الهاتررمً  ) ٔ899ودراتررة ( عبررد عررون
. ) ٔ898
واتررتنادا إلررى مررا ترربك ترررى الباحثررة ضرررورة اتررتعما الطرائررك وااتررالٌب
التدرٌتررٌة الحدٌثررة والتررً ترك ر علررى الرردور االٌجررابً للطالررب وتركررد علررى التطررور
والعم بك ما هو جدٌد لبث روح الحماس واإلبدا واالبتكرار ألرً نفروس الطلبرة بمرا
ٌتناتب وااهداؾ الواتعة التً تنادي بها التربٌة الحدٌثة  .وألً بحثها الحالً تحرأو
تجرٌرب ترردرٌس التعبٌررر باترتعما تررفلؾ ااتررتا لتعررؾ أثرهررا ألررً ااداء التعبٌررري
والتفكٌر أالبتكاري عند طالبا الصؾ الخامس اادبً .
أهميــة انبحث :
تعررد اللؽررة ممٌرراس تطررور اامررم وارتمائهررا  ،وهررً وتررٌلة التعلررٌم وتحصررٌ
الثماألرا والمعررارؾ  ،وهرً بررذلن تررردي إلرى تكٌٌررؾ تررلون الفررد وضرربطه وتوجٌهرره
حتررى ٌتناتررب هررذا التررلون مررع تمالٌررد المجتمررع وتررلوكٌاته  ،وهررً عامر مررن عوامر
التذوق الفنً ولها عتلة كبٌرة بالتفكٌر  ،ب هً جوهر التفكٌرر ( خلرؾ ٕٕٓٓ ، ،
. ) ٔ٘٘ ،
إن عتلة اللؽة بالتفكٌر عتلة وثٌمة إذ ال ٌمكن الفص بٌنهمرا  ،ألرالتفكٌر هرو
المحرررن ااتاتررً لعملٌررة إنتررا اللؽررة وتنظٌمهررا وترتٌبهررا  ،وان اللؽررة ضرررورٌة ألررً
عملٌررة التفكٌررر ألررالحروؾ والمفررردا والجم ر هررً التررً تتررك ااألكررار واآلراء عنررد
ااألراد  ،اذا هً عتلة تأثٌر وتأثر ( الحتق . ) ٔ8 ، ٕٓٓ6 ،
واللؽة العربٌة واحدة من اللؽا العالمٌة التً تمٌ بأنها لؽة المران الكررٌم
 ،ترررألها  ،ترربحانه وتع رإلى برران اختارهررا لكتابرره العظررٌم  ،ألهررً لؽررة العروبررة ولؽررة
التفاهم بٌن تائر المتلمٌن ( إبراهٌم . )ٕٔ ، ٔ888 ،
وٌعد التعبٌر اللؽوي من الجوانب المهمة ألرً تعلرٌم اللؽرة  ،ألهرو لرٌس نتراطا
لؽوٌا متتمت عن ألرو اللؽة ااخرى  ،ب هو متداخ بمهاراته بصورة كبٌررة مرع
الفنررون اللؽوٌررة جمٌعهررا  ،وٌعكررس المتررتوى الحمٌمررً لمرردى تمكررن الفرررد مررن تررائر
المهارا اللؽوٌة (الحتق . ) ٕٓ ، ٕٓٓ6 ،
وان للتعبٌر من لة كبٌرة ألً حٌاة المتعلم وؼٌر المتعلم على حرد ترواء  ،ألهرو
ضرورة من ضرورا الحٌاة إذ ال ٌمكن االتتؽناء عنه ألً أي مان أو مكان  ،انه
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وتررٌلة االتصررا بررٌن ااألررراد  ،وبرره ٌتكٌررؾ الفرررد مررع مجتمعرره وبرره ٌررربط الماضررً
بالحاضر وبه ٌنتم التراث من جٌ آلخر  ،وبه ٌحص االتصرا بترراث المجتمعرا
ااخرى ( النعٌمً . ) ٖٔٗ ، ٕٓٓٗ ،
والتعبٌر على الصعٌد المدرتً نتاط لؽروي مترتمر  ،ألهرو لرٌس ممرررا ألرً
درس التعبٌر ألمط  ،ب انه ٌمتد إلى جمٌع ألرو اللؽة داخ الصؾ أو خارجه  ،وهو
احد أتس التفوق الدراتً ألً المجا اللؽوي وألً ؼٌره ألإذا تفوق الطالب ألً تعبٌرره
تفوق ألً دراترته اللؽوٌرة وؼٌرر اللؽوٌرة  ،بر تفروق ألٌمرا بعرد ألرً الحٌراة العملٌرة (
ظاألر وحمادي . ) ٕٓٗ ، ٔ89ٗ ،
وٌنمتم التعبٌر من حٌرث ااداء علرى لترمٌن همرا  :التعبٌرر الترفهً والتعبٌرر
التحرٌررري  ،ألأمرررا التعبٌررر الترررفهً ألهررو ٌرررتم عررن طرٌرررك المترراألهة وٌتررربك التعبٌرررر
التحرٌري ولد أتار احد الباحثٌن إلى أهمٌتره بمولره " إن التعبير الفري ي ي ري إلر
ت كين الدا سين ن اكتساب ال ا ات الخاصة بالحديث وال ناقفرة البنرا و والررد و
عل التعبي ال إث الج يل " ( منصور . ) ٔٓٗ ، ٔ89ٕ ،
أما التعبٌر التحررري ألهرو احرد ألنرون اللؽرة ااربعرة وهرو مرن أدوا اإلنتران
المهمة ألً التواص التً تتٌح له التعبٌر عن حاجاته ومتاعره وأألكاره وتصله بالعالم
مررن حولرره  .ولررد عرألرره بعر البرراحثٌن بأنرره " لرردرة الطالررب علررى إن ٌكتررب ألررً لرروة
ووضرروح وحتررن عررر ودلررة لٌعبررر عمررا ٌجررو ألررً خرراطره وعمررا ٌرردور بمترراعره
وأحاتٌته " ( موتى . )ٖ٘ٗ ، ٔ888 ،
وٌنمترم التعبٌررر مررن حٌررث الؽررر أو المضرمون علررى لتررمٌن همررا  :التعبٌررر
الوظٌفً والتعبٌر اإلبداعً  ،ألأما التعبٌرر الروظٌفً ألهرو مهرارة لؽوٌرة ضررورٌة لكر
إنتران لٌترتطٌع التواصر مرع مجتمعره وٌرردي مهمتره ألرً الحٌراة  ،وهرو مرا ٌتررتدعٌه
التعام مع الناس ألً الحٌاة العامة ( الع اوي . ) ٖ6 ، ٔ89٘ ،
أمرررا التعبٌرررر اإلبرررداعً ألهرررو التعبٌرررر الرررذي ٌعبّرررر بررره الطلبرررة عرررن متررراعرهم
وأحاتٌتررهم النابعررة مررن وجرردانهم بأتررلوب واضررح ومرررثر بحٌررث ٌعكررس هررذا التعبٌررر
ذاتٌته وٌبر التخصٌا ألً إطار أدبً مرثر ألً اآلخرٌن (المرتً )ٕٗ ،ٔ88٘،
إن الؽاٌررة ااترراس مررن أنرروا التعبٌررر جمٌعهررا هررً الترردرٌب علررى التعبٌررر
الصحٌح وإن لك نو تانا ألً عالم الكتابة والخدمة العامة وان تنوٌع ااتكا على
الطالب ٌجدد نتاطه وٌخرجه من الوتٌرة والمل (الطاهر وآخرون.)ٔ89ٓ،ٖٔ،
لمد تهد هذا العصر تؽٌرا اجتماعٌرة والتصرادٌة وتٌاترٌة ممرا جعر الفررد
ٌواجه تحدٌا كبٌرة تتمث بالتتار المتناهً ألً حجم المعلوما المتراألك مع ثرورة
المعلوما أللم ٌعد هدؾ العملٌة التعلٌمٌرة لاصررا علرى ت وٌرد المتعلمرٌن بالمعرارؾ
ب ر تعررداها إلررى االهتمررام بعملٌررا التفكٌررر ومهاراترره المختلفررة التررً ٌمكررن إن ٌكتبهررا
الفرد عن طرق المناهج المختلفة  ،مما ٌتاعده على التعام مرع هرذا الكرم الهائر مرن
المعرألة بفاعلٌة والتدار ( طعٌمة . ) ٕ6 ، ٕٓٓ6 ،
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ولد عمرد العدٌرد مرن المررتمرا والنردوا العلمٌرة الترً تركرد علرى أهمٌتره
تنمٌررة االبتكررار والتفكٌررر أالبتكرراري منهررا نرردوة التربٌررة وبنرراء االبتكررار عررام ٓ،ٔ88
المنعمدة ألً جامعة بؽداد التً أكد حاجة الدو النامٌة  ،وال تٌما العربٌرة منهرا إلرى
عمررو مبتكرررة لررادرة علررى مواجهررة مترركت الوالررع التررً ٌفرضررها عررالم االنفجررار
المعرألً وما ٌصاحبه من ؼ و ثماألً لعمو أبنائها  ،وأتار بحري ألً هرذا الصردد
إن االبتكار ٌعد من الضرورا المصوى ألً عالمنا المعاصر وألً لطرنا الناه لما
له من اثر بالػ ااهمٌة ألً تؽٌٌر التارٌخ وإعادة بناء الوالع ( بحرري ) ٕ ، ٔ88ٓ ،
.
من هنا تبدو الحاجة أكٌردة وملحرة إلجرراء دراترا تتنرأو طرائرك وأترالٌب
تدرٌتررٌة مررن تررانها إثررارة التفكٌررر وتررحذ المرردرا االبتكارٌررة لرردى الطلبررة وتتفررك مررع
التوجٌها الحدٌثة ألً متاعدة المدرس والطالب على اختٌرار أترالٌب علمٌرة وعملٌرة
تتناتب وموالؾ التعلٌم .
وتعرررد ااترررالٌب المترررتعملة ألرررً إجرررراءا ترررفلؾ ااترررتا مرررن ااترررالٌب
المتتعملة ألً تنمٌة مهارا التفكٌر أالبتكاري  ،لكونهرا تنمرً لردرة الطلبرة علرى حر
المتكت بتك ابتكاري ألً مجاال متعرددة  ،ألهرً تتمٌر بدرجرة عالٌرة مرن الفائردة
ألً ح المتكت حت ابتكارٌا الن ألٌها محأولرة أكثرر انتظامرا وتحدٌردا الترتخدام
ااحوا التٌكولوجٌة واالنفعالٌة ( لطامً وآخرون . ) ٕ6ٙ ، ٔ88٘ ،
وٌمصد بتفلؾ ااتتا ربرط عناصرر مختلفرة ال ٌوجرد بٌنهرا عتلرة ظاهرٌرة
باتتعما إطار منهجً ٌهدؾ التوص إلى حلرو ابتكارٌره للمتركت  ،ألالمردرة علرى
ررٌة عتلة التتابه المبطنة التً ٌفتمدها ؼالبٌة ااألراد هً ألً الوالرع الترمة الممٌر ة
للمبتكر الحمٌمً  ،كما إن البحث عن االنتجام ووجه التبه ؼٌر الظراهر برٌن ااترٌاء
والخبرررا المتباعرردة ٌمث ر جرروهر االبتكررار ألررً العلرروم والفنررون واآلداب ( ٌتررون ،
. ) ٖٔٔ، ٔ896
ا سبق تب ز أه ية البحث الحالي باآلتي :
ٔ .أهمٌررة اللؽررة العربٌررة ألررً حٌرراة العرررب لكونهررا خالرردة خلررود المرررآن ومكانتهررا
محفوظة بالمرآن .
ٕ .أهمٌة التعبٌر بوصفه الركن ااتاس ألً العم اللؽوي  ،إذ ٌتجترد ألٌره كمرا
اللؽة وعلٌه ٌعتمد التحصٌ الدراتً .
ٖ .أهمٌة التفكٌرر أالبتكراري بوصرفه وترٌلة للنهرو بالمجتمعرا والعمر علرى
إتعاد أبناء المجتمع الن االبتكار ٌدخ ألً مٌادٌن الحٌاة كاألة .
ٗ .أهمٌة الطرائك وااتالٌب التدرٌتٌة الحدٌثرة ومنهرا ترفلؾ ااترتا ألرً رألرع
متتوى التفكٌر وإمكانٌة توظٌفها تربوٌا وتعلٌمٌا لتحمٌك االهرداؾ التربوٌرة
التامٌة .
٘ .أهمٌة المرحلة اإلعدادٌة بوصفها مرحلة مهمة لنمو الطالبا جتمٌا وعملٌا
ومنها تكون الفرصة تانحة لتوجٌههن توجٌها ٌنمً مٌولهن ونتاطاتهن .
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هذف انبحث :
ٌرمً البحث الحالً تعرؾ اثر إتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا ألً ااداء التعبٌري
والتفكٌررر أالبتكرراري عنررد طالبررا الصررؾ الخررامس اادبررً  ،ولتحمٌررك هررذا الهرردؾ
وضع الباحثة الفرضٌتٌن اآلتٌتٌن :
ٔ " .ال ٌوجد ألرق ذو داللرة إحصرائٌة عنرد مترتوى داللرة (٘ٓ )ٓ.برٌن متوترط
درجا ااداء التعبٌري لطالبا المجموعة التجرٌبٌة التئرً ٌدرترن التعبٌرر
باترتعما إتررتراتٌجٌة تررفلؾ ااتررتا ومتوترط طالبررا المجموعررة الضررابطة
التئً ٌدرتن المادة نفتها بالطرٌمة التملٌدٌة " .
ٕ " .ال ٌوجد ألرق ذو داللرة إحصرائٌة عنرد مترتوى داللرة (٘ٓ )ٓ.برٌن متوترط
درجرررا التفكٌرررر أالبتكررراري لطالبرررا المجموعرررة التجرٌبٌرررة التئرررً ٌدرترررن
التعبٌررر باتررتعما إتررتراتٌجٌة تررفلؾ اات رتا ومتوتررط طالبررا المجموعررة
الضابطة التئً ٌدرتن المادة نفتها بالطرٌمة التملٌدٌة " .
حذود انبحث :
ٔ .طالبا الصؾ الخامس اادبً ألً المدارس الثانوٌة أو اإلعدادٌة النهارٌة ألً
مدٌنة بعموبة .
ٕ .عدد من الموضوعا ألً التعبٌر التحرٌري ملحك (ٕ) .
ٖ .الفص الدراتً ااو للعام الدراتً ٕٓٔٓ ٕٓٔٔ/م .
حتذيذ املصطهحات :
أوال ً  :اإلست اتيجية
( اصطتحا )
ٔ .عرألهررا ( ٌتررون  ) ٔ888بأنهررا " ألررن اتررتخدام اإلمكانررا والوتررائ المتاحررة
بطرٌمة مثلى لتحمٌك ااهرداؾ المتوخراة بدرجرة عالٌرة مرن اإلتمران " ( ٌترون ،
. ) ٕ68 ، ٔ888
ٕ .عرألها ( الحٌلة ٕٕٓٓ ) بأنها " مجموعة من إجرراءا التردرٌس المخطرط لهرا
متبما لتنفٌذ التدرٌس بؽٌة تحمٌك أهداؾ معٌنة وألك ما هو متواألر أو متراح مرن
إمكانٌا " ( الحٌلة . ) ٕ٘ ، ٕٕٓٓ ،
التع ير اإلج ائرري  :هررً مجموعررة مررن اإلجررراءا الموجهررة التررً تمرروم بهررا الباحثررة
لجع عملٌة التعلم أكثر ترعة ومتعة وتهولة ألً المولرؾ التعلٌمرً وٌمكرن أن تنتمر
إلى موالؾ أخرى .
ثانيا ً  :تآل األفتات
( اصطتحا )
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ٔ .عرألهررا ( دروٌر ٖ ) ٔ89بأنهررا " الررربط بررٌن العناصررر المختلفررة التررً ال تبرردو
بٌنها وبٌن بعضها صلة أو رابطة ما  ،وتتتخدم ألرً أتركا االترتعارة والمجرا
والمتابهة بصورة تتاعد ألً الوصو إلى الح أالبتكاري للمتكلة " ( دروٌ
. ) ، ٔ89ٖ ،
ٕ .عرألها ( جرروان ٕٕٓٓم ) بأنهرا " ربرط عناصرر مختلفرة بٌنهرا عتلرة ظاهرٌرة
باتتخدام ألنون علم البٌان وألنون علم المنطك وألك إطار منهجً ٌهردؾ التوصر
إلى حلو إبداعٌة للمتكت " ( جروان . ) ٕٓٔ ، ٕٕٓٓ ،
التع ي اإلج ائي  :هو أتلوب للتدرٌس ٌموم على اتتخدام أتكا االتتعادة والمجا
والمتابهة بصورة منظمة من لب الباحثة لمتاعدة طالبا المجموعة التجرٌبٌة علرى
خلك التوا ن المتئم من خت الربط بٌن مرا هرو ؼرٌرب ومرا هرو مرألوؾ أو برالعكس
من اج ألهم أألض للمتكلة والتمدم إلٌجاد ح ابتكاري لها .
ثالثا ً" األدا التعبي ي
( اصطتحا )
ٔ .عرأله ( الجترعمً ٘ ) ٔ88بأنره " االنجرا اللؽروي الكترابً لنألرراد ألرً التعبٌرر
عما ألً خواطرهم من أألكار ومتاعر حو موضو التعبٌر المختار ألً الدرس
بأتلوب تلٌم خرا مرن ااؼرتط اللؽوٌرة واإلمتئٌرة وٌتترم بجرودة الصرٌاؼة " (
الجتعمً . )ٕ6 ، ٔ88٘ ،
ٕ .عرأله ( الهاتمً ٕ٘ٓٓ) بأنه " االنجا اللؽوي الكتابً للطلبة عند التعبٌرر عرن
الموضو المختار ألً درس التعبٌر لإلألصاح عن أألكارهم ومتراعرهم بأترلوب
تلٌم وٌماس هذا االنجا على وألك المعٌار المعد إلؼرا البحرث " ( الهاترمً
. ) ٕ8 ، ٕٓٓ٘ ،
التع ي اإلج ائي  :هو ااداء اللؽوي الكتابً لطالبا مجموعتً البحث عند التعبٌرر
بأتلوب تلٌم عن أألكارهن ومتاعرهن وأحاتٌتهن ألً موضوعا التعبٌر المختارة
وٌعبر عنه بالدرجا التً ٌحصلن علٌها ألً االختبارا المتتلتلة وتماس على وألرك
محكا التصحٌح المعتمدة ألً البحث .
ابعا ً  :التيكي أالبتكا ي
( اصطتحا )
ٔ .عرأله ( خٌر ٔ89ٔ ،م ) بأنه " لدرة الفرد على اإلنتا  ،إنتاجا ٌتمٌ بأكبر
لدر من الطتلة والمرونة وااصالة وبالتداعٌا البعٌدة وذلن اتتجابة لمتكلة أو
مولؾ مثٌر " ( خٌر . ) 6 ، ٔ89ٔ ، ،
ٕ .عرأله ( لطامً ٕ٘ٓٓ م ) بأنه " نتاط ذهنً أو عملٌة تمود إنتاجا ٌتصؾ
بالجدة وااصالة والمٌمة ألً المجتمع وٌتضمن إٌجاد حلو جدٌدة لنألكار
والمتكت والمناهج " ( لطامً . ) ٕٔ٘ ، ٕٓٓ٘ ،
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التع ي اإلج ائي  :هو الدرجة الكلٌة التً تحص علٌها طالبا مجموعتً البحث
من خت إجاباتهن على اختبار المدرة على التفكٌر أالبتكاري الذي أعدته الباحثة
إلؼرا البحث الحالً والذي ٌمٌس العناصر ( الطتلة والمرونة وااصالة ) .
انفصم انثاني

خهفية نظرية :
أوالً :توطئــة
ان التمدم العلمً والتكنولوجً والحضاري الذي نعٌتهُ الٌوم هو ثمرة لجهود
مضنٌة للعدٌد من المبدعٌن  ،وان العم على اتتمرار هذا التمدم مرهون باطتق
الم ٌد من الطالا االبداعٌة الكامنة لدى االألراد  ،اذ ان هذا التمدم ٌتمخ عنه
متكت ألً تتى مناحً الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة والتٌاتٌة التً تحتا إلى
حلو ابتكارٌة ال تتأتى اال من خت اعداد الفرد لمواجهة مث هذه التحدٌا  .لذا ألان
االهتمام بتربٌة االبتكار ٌُعد هدألا اتاتٌا من اهداؾ المرتتا التربوٌة بدءا باالترة
ألالمدرتة ألالجامعة ألالمرتتا التً تحرل على االبتكار التٌما المرتتا
التجارٌة والعتكرٌة ( ابو جادو ونوأل . )ٖٔٔ ، ٕٓٓ6 ،
وٌُعد التفكٌر االبتكاري نمطا من انماط التفكٌر التً منها التفكٌر النالد
والتفكٌر التاملً  ،والتفكٌر عالً الرتبة  ،على اعتبار ان التفكٌر هو عملٌة ونتاط
ذهنً ٌحدث طوا حٌاة االنتان  .كما ٌُعد من ارلى انماط التفكٌر وٌتطلب لدرا
ذهنٌة عالٌة الكفاءة والفعالٌة خاصة ألً اٌجاد الحلو لتألكار ؼٌر العادٌة ( العتوم
وآخرون . ) ٖٔ9 ، ٕٓٓ8 ،
و ترى الباحثة ان تنمٌة التفكٌر االبتكاري لدى الطلبة واكتابهم مهاراته
االتاتٌة ٌعد هدألا تربوٌا مهما ُ ٌعبر عن حاجة المجتمعا المعاصرة لتطوٌر وتنمٌة
ثرواتها البترٌة من العلماء واالدارٌٌن والمادة  ،وال تٌما ونحن بأتد الحاجة إلى
الحضاري واللحاق بركب التمدم ألً مٌادٌن الحٌاة
المبتكرٌن من اج النهو
المختلفة  ،وان التدرٌس المتتند على الطرائك واالتالٌب الحدٌثة له اثر ألعا ألً رألع
متتوى تفكٌر الطلبة االبتكاري  ،وان لدرا التفكٌر االبتكاري تنمو وتتطور بفع
التدرٌب والممارتة واتتعما طرائك واتالٌب من تأنها تحفٌ الدماغ على التفكٌر
واالبتكار  .لذا ٌنبؽً ان نتعى دائما إلى اٌجاد ما ٌنمً التفكٌر االبتكاري لدى طلبتنا
باتتحداث اتتراتٌجٌا جدٌدة تدعم هذا الجانب .
ثانيا ً  :ا ات التيكي االبتكا ي :
ٌمكن تحدٌد اتتعماال مهارا التفكٌر االبتكاري ألً البحث الحالً ألً التك االتً
:
تك (ٔ)
ٌوضح اتتعما المهارا االبتكارٌة
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ال ا و

الت كيز

الطتلة

انتا وتولٌد
األكار متعددة

المرونة

التفكٌر ببدائ
مختلفة عما
هو متعارؾ
علٌه

المٌام بتصور
وتخٌ التٌاق
االصالة
بطرٌمة ألردٌة
ومبتكرة

الع ليات
تداعً االألكار
والمعانً بتك حر
وؼٌر ممٌد
تخٌ عملٌة تكام
ونماذ بٌن االتٌاء
اتتعرا البدائ
واالتتعانة بالتخٌ
والبحث العلمً بٌن
البدائ والتدلٌك بترن
ما ال ٌل م
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النتائج
ثال
األكار ؼ ٌرة وواألرة
ٌذكر المتعلم
كبداٌة العم
وتائ مختلفة
االبداعً المبتكر
وضع بدائ اخرى
واألكار متتعبة
ٌتخٌ المتعلم
ومختلفة والتؽلب
بع الطرائك
ؼٌر العادٌة على المٌود والمصور
ألً االألكار التملٌدٌة
اتتعما
اٌجاد األكار ؼرٌبة
المتعلمٌن
وذا متتوى عا ٍ
األكارهم من
من الؽرابة
اج ابتكار
حلو نادرة

(ابو جادو ونوأل . ) ٔٙ9 ، ٕٓٓ6 ،
ثالثا ً  :است اتيجية تآل األفتات :
وهً اتتراتٌجٌة لتطوٌر وتنمٌة االبتكار  ،ابتكرها جوردن Gorden
و متئه واكتمل خصائصها بتًء من التفصٌ ألً كتابه ( المترابطا عام ٔٔ8ٙ
) ولد اتتعم جوردن  Gordenمصطلح ( التٌنٌكتن  )Synectcsلوصؾ تفلؾ
ااتتا واص الكلمة اؼرٌمً ألهً تعنً ربط العناصر المختلفة أو ؼٌر المتالفة ولد
تمٌ طرٌمة التدرٌس باتمها اٌضا ( روتكا . ) ٔ99 ، ٔ898 ،
ولد أتار جوردن (ٔ )Gorden ,ٔ8ٙالى وجود تتمٌا متعددة لتتتراتٌجٌة تفلؾ
ااتتا منها ( اتتراتٌجٌة جوردن  ،واتتراتٌجٌة التٌنٌكتن واتتراتٌجٌة
المترابطا أو المتتابها ) (.)Gorden ,ٔ8ٙٔ,p.6
وٌرى برنس ( )Prince, 1971ان اتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا تتاعد على
ظهور األكار وعتلا جدٌدة على المتتوى التعوري الممصود للتفكٌر وال ٌحتا
الفرد إلى انتظارها حتى تظهر صدألة  ،كما راى انها اداة ألعالة ألً تتهٌ عملٌة بناء
المعرألة لدى الطلبة  .ألهً تتواألك مع خصائل نمو الطلبة وذلن الرتباطها الوثٌك
بالعالم المحتوس والملموس للطلبة ( لندٌ . ) 9ٗ ،ٔ88ٕ ،
ان اتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا تتتابه مع اتتراتٌجٌة العصؾ الذهنً من حٌث
اتتران االعضاء ألً تولٌد وانتا االألكار الجدٌدة وخلك المناخ الحر الذي ٌتنفً ألٌه
النمد والتموٌم  ،ؼٌر انها تنطوي على دالال مختلفة تتمث ألً اتتخدامها اتكا
االتتعارة والمجا والتمثٌ بصورة منظمة للوصو إلى الحلو المبتكرة للمتكت
المختلفة ( ابو جادو ونوأل . ) ٔ89 ، ٕٓٓ6 ،
ولد الحظ الباحثة ان اتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا الل الباال كبٌرا من لب
المدرتٌن والطلبة اثناء تطبٌمها الجراءا بحثها الحالً وهً ترى ان ذلن ٌعود
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لم اٌاها ودورها الفعا ألً تنمٌة التفكٌر االبتكاري لدى الطلبة وتهولة تنفٌذ آلٌاتها
من لب المدرتٌن  ،لذا تدعو الباحثة إلى توظٌفها والتركٌ علٌها خت العملٌة
التدرٌتٌة التاحة المجا امام الطلبة لتفجٌر الطالا الكامنة واالبتكارا المخفٌة أو
المكبوتة لدٌهم .
ابعا ً  :ال سل ات التي تروم علي ا است اتيجية تآل األفتات :
ٔ .ان العملٌة االبتكارٌة لابلة للوصؾ والتخٌ مما ٌردي إلى امكانٌة تنتٌطها
و ٌادة ألعالٌتها ألً االألراد والجماعا على حد تواء .
ٕ .ان ك ظواهر االبتكار ألً العلم والفن أو ؼٌرها من الصور الحضارٌة متتابهة
وتموم على نفس العملٌا النفتٌة االتاتٌة .
ٖ .ان الحٌ المختلفة لح المتكت  ،واهمها التمثٌ المباتر لها العائد نفته
تواء بالنتبة للنتاط الفردي أو النتاط الجماعً ( ابو جادو ونوأل ، ٕٓٓ6 ،
. ) ٔ88
خا سا ً  :زايا التعلم باست اتيجية تآل األفتات :
ٔ .اداة ألعالة ألً احداث التؽٌر المفهومً للتصورا البدٌلة المتكونة لدى الطلبة .
ٕ .تتهٌ المفاهٌم المجردة من خت تركٌ ها على التمثٌ مع العالم الحمٌك الذي
ٌحٌاه الطالب .
ٖ .تمدم ادران بصري لما هو مجرد .
ٗ .الكتؾ عن التصورا البدٌلة لما تبك تعلمه ُ عن بداٌة التدرٌس انطتلا من
الكتؾ عن معلوما الطلبة المبلٌة .
٘ .اتتثارة اهتمام الطلبة ومن ثم ت ٌد داألعٌتهم نحو تعلم موضو تفلؾ ااتتا
( ٌتون .)ٕ٘٘ ، ٕٕٓٓ ،
سادسا ً  :النفاط ال جازي االستعا ي :
هنان ثتثة انوا من النتاط االتتعاري تتتخدم كأتاس للتدرٌب على تفلؾ ااتتا
هً :
ٔ .الت ثيل الفخصي  :وٌطلك علٌه اتماط الذا والتممل العاطفً أو تصور
المتاعر الذاتٌة ألً مولؾ ؼٌر عادي  ،حٌث ٌتعر المتعلم انه اصبح ج ءا من
العناصر الفٌ ٌمٌة للمتكلة  ،ولد تكون المماثلة مع تخل أو نبا أو حٌوان أو
جماد  ،كان ٌتصور المتعلم نفته لد ح مح علبة الصفٌح أو محرن تٌارة
 .....الخ .
ٕ .الت ثيل ال باف  :هو التتبٌه العادي حٌث تتم ممارنة بتٌطة لتٌئٌن أو مفهومٌن
 ،وال ٌتترط ان تكون المطابمة ألً ك النواحً حٌث ان وظٌفتها هً تؽٌٌر
تروط الموضو الحمٌمً أو المولؾ المتك إلى مولؾ اخر لكً ٌمدم المتعلم
ألكرة جدٌدة لح المتكلة وهذا ٌتضمن التطابك مع تخل أو نبا أو حٌوان أو
جماد  ،كأن تتبه آلة ااورؼن والبٌانو باآللة الكاتبة .
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ٖ .الت ثيل عن ط يق التعا ض ال كز ( أو الطباق )  :وهو وصؾ من كلمتٌن
الحد االتٌاء حٌث تتعار احدى الكلمتٌن مع االخرى  .مث ( المدمر منمذ
الحٌاة  ،العد والودود واللهب المؽذي وهجوم االنماذ ) وان التنالضا المرك ة
تمدنا ببصٌرة واتعة عن الموضو الجدٌد ألهً تعكس لدرة المتعلم على دمج
موضوعٌن متعارضٌن ألً موضو واحد ( الكنانً . ) ٖٗ9 ، ٕٓٓ٘ ،
ٗ .الت ثيل الخيالي  :وهو عبارة عن صٌاؼة المتكلة بتتمٌا تخٌلٌة  ،والتبب
التتخدامه هو انه ٌمٌ إلى اثارة االلٌا االخرى ألً مخٌلة الفرد ألالمجموعة
تتٌر وتنتم من تتبٌه التخٌ إلى التتبٌه المباترومن ثم إلى التتبٌه التخصً
 ...الخ  .وٌكون ألاعت بوجه خال ألً حالة اتتخدامه ألً عملٌة جع الؽرٌب
مألوألا  .ومثا ذلن عند مواجهة متكلة لتداد مانع لتترب البخار ألكٌؾ نرؼب
ألً اؼرب تخٌتتنا بأن ٌعم التداد ؟ ( . ) Gordon , 1961 , p. 52
سابعا ً  :دو الطالب في است اتيجية تآل األفتات :
ان دور الطالب على وألك اتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا ٌتحدد باآلتً :
ٔ .ممارتة عملٌا ذهنٌة ترتبط باتتتارة المتاعر واالحاتٌس تجاه المضاٌا التً
ٌتم معالجتها .
ٕ .ممارتة حٌوٌة نتطة وألاعلة ٌ ،تتخدم ألٌها الطلبة خبراتهم التابمة .
ٖ .اجراء عملٌا ربط وتذكر واٌجاد عتلا متتابهة مباترة وؼٌر مباترة
ومتنالضة .
ٗ .حث الطالب التتحضار اتتعارا مباترة وذاتٌة ومكثفة ترتبط بالموضو (
لطامً ولطامً . )ٔ٘6، ٔ889،
ثا نا ً  :دو ال د س في است اتيجية تآل األفتات :
ان دور المدرس على وألك اتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا ٌتحدد باآلتً :
ٔ .الامة جو تعاونً بٌن الطلبة ألً تولٌد تتبٌها مجا ٌة من مختلؾ
المتتوٌا .
ٕ .تتجٌع الطلبة المترددٌن لتندما ألً جلتا تلٌد التتبٌها المجا ٌة ولبو
األكارهم .
ٖ .تمب االتتجابا البعٌدة لكً تتطور لدرة الطلبة على ررٌة الموالؾ بتك
صحٌح .
ٗ .االبتعاد عن التعلم المائم على االتتظهار والحفظ النه ٌعم على تلبٌة
المتعلم .
٘ .متاعدة الطلبة على التعام مع االألكار المألوألة كأألكار وخبرا ؼٌر مألوألة
واالألكار أو االتٌاء ؼٌر المألوألة كأتٌاء أو خبرا مألوألة .
 .ٙترتٌب المواد واعدادها وتوألٌر ما ٌل م .
 .6توألٌر مناخ نفتً اٌجابً بٌن الطلبة والمدرس .
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 .9اتتخدام التموٌم بهدؾ التتخٌل ال بهدؾ اصدار حكم نهائً الن االخٌر
ٌعوق اتتمرار تدألك االألكار ( لطامً ولطامً . ) ٔ٘9 ، ٔ889 ،
تاسعا ً  :اساليب تآل األفتات :
هنان اتلوبان للتدرٌس تتتخدمان ألً اجراءا تفلؾ ااتتا هما :
االسلوب األول ( جعل ال ؤلو غ يبا ً ) :
وٌهدؾ هذا االتلوب إلى متاعدة الطلبة على ررٌة االألكار والمتاك المدٌمة ألً
صورة جدٌدة عن طرٌك اتتخدام التمثٌ لخلك المتاألة المفهومٌة  ،ولد ٌكون هدؾ
هذا االتلوب تنمٌة ألهم جٌد أو ح متكلة اجتماعٌة مث تصمٌم مدٌنة أو تخصٌة ،
وٌتضمن هذا االتلوب ت مراح هً :
ال حلة األول ( وص ال فكلة )  :وألٌها ٌطلب المدرس من الطلبة ان ٌصفوا
مولفا أو موضوعا كما ٌرونه ألً الول الحاضر .
ال حلة الثانية ( الت ثيل ال باف )  :وألٌها ٌمترح الطلبة التتبٌها المباترة
وٌختارون واحدا منها لوصف ِه بصورة أوتع .
ال حلة الثالثة ( الت ثيل الفخصي ) :وألٌه ٌتتبد الطلبة انفتهم بالتتبٌه الذي
اختاروه .
ال حلة ال ابعة ( التعا ض ال كز )  :وألٌها ٌمترح الطلبة عدة تعارضا مرك ة
وٌختارون احداها .
ال حلة الخا سة ( الت ثيل ال باف )  :وألٌها ٌختار الطلبة تمثٌت مباترا آخر مبنً
على التعار المرك .
ال حلة السادسة ( اعادو استكفا ال فكلة )  :وألٌها ٌطلب المدرس من الطلبة ان
ٌرجعوا إلى المتكلة االصلٌة وٌتتخدمون التمثٌ االخٌر .
االسلوب الثاني ( جعل الغ يب الوفا ً ) :
ٌهدؾ هذا االتلوب إلى ٌارة ألهم الطلبة للمتكلة وتعمٌمها ألً اذهانهم خاصة عندما
تكون المتكلة صعبة أو جدٌدة  ،وألٌها ٌتتخدم التمثٌ من اج التحلٌ ولٌس من
اج خلك المتاألة المفهومٌة كما ألً االتلوب ااو  ،ألاالتلوب الثانً تحلٌلً تماربً
حٌث ٌنتم الطلبة باتتمرار بٌن التحدٌد الدلٌك لتما التًء المألوؾ وممارنتها
بتما التًء ؼٌر المألوؾ  ،وٌتضمن هذا االتلوب تبع مراح هً :
ال حلة األول ( وص ال فكلة )  :حٌث ٌموم المدرس بت وٌد الطلبة بالمعلوما
عن الموضو الجدٌد.
ال حلة الثانية ( الت ثيل ال باف )  :وألٌها ٌمترح المدرس التتبٌه المباتر وٌطلب
من الطلبة وصؾ التتابه .
ال حلة الثالثة ( الت ثيل الفخصي ) :وألٌها ٌتاعد المدرس الطلبة على ان ٌصبحوا
انفتهم التًء الممث به .

-432-

العدد السابع واالربعون  .مجلة الفتح  .تشريه االول لسنة 3122

م.د .هيفاء حميد

ال حلة ال ابعة ( نراط التفابه )  :وألٌها ٌتعرؾ الطلبة على نماط التتابه بٌن
الموضو االتاتً والموضو المتبه به .
ال حلة الخا سة ( نراط االختال )  :وألٌها ٌوضح الطلبة نماط االختتؾ ألً
التتابه المباتر .
ال حلة السادسة ( اعادو استكفا ال فكلة )  :وألٌها ٌموم الطلبة باعادة اتتكتاؾ
المتكلة االصلٌة .
ال حلة السابعة ( تع يم الت ثيل )  :وألٌها ٌموم الطلبة باعطاء التتابه الخال بهم ،
ثم ٌتتكتفون نماط التتابه واالختتؾ ( الكنانً Joyce ( ) ٖ٘ٙ-ٖٗ8 ، ٕٓٓ٘ ،
.)and Weil , 1972 , p: 352
دراسـات سابقـة :
ال جال األول  :د اسات تتعلق بتن ية قد ات التعبي والتيكي االبتكا ي :
أ – د اسة االح دي (  8002م ) .
اجرٌ هذه الدراتة ألً المملكة العربٌة التعودٌة ورم إلى تعرؾ اثر
اتلوب العصؾ الذهنً ألً تنمٌة مهارا التفكٌر االبداعً واثرهُ على التعبٌر
الكتابً لدى طالبا الصؾ الثالث المتوتط .
وبلؽ عٌنة البحث (ٓٗ) طالبة من طالبا الصؾ الثالث المتوتط  ،ولد
اعد الباحثة اختبارٌن ااو للتفكٌر االبداعً والثانً للتعبٌر الكتابً كما اعد
لائمة بمهارا التعبٌر الكتابً واتتعملتها كمعٌار لتصحٌح موضوعا التعبٌر
الكتابً .
ولد تكون اختبار التفكٌر االبداعً من (ٓ )ٔٙترا من االتئلة التكمٌلٌة
مو عٌن على مهارا التفكٌر االبداعً االربعة وهً ( الطتلة والمرونة واالصالة
والتفاصٌ ) بوالع اربعٌن ترا لك بعد من االبعاد االربعة .
اما اختبار التعبٌر الكتابً ألمد تكون من اربعة موضوعا ترك للطالبة
حرٌة اختٌار موضوعٌن منها  .ولد تم تطبٌك االختبارٌن لبلٌا وبعدٌا على طالبا
عٌنة البحث ولد اتتؽرق تنفٌذ البرنامج اربعة اتابٌع  .ولد اتتعمل الباحثة االختبار
التائً والوتط الحتابً ومعام ارتباط بٌرتون ومعادلة الكس المعد لبتن وتائ
احصائٌة لمعالجة بٌانا البحث  ،ولد توصل الباحثة إلى النتائج االتٌة :
ٔ .ألعالٌة اتلوب العصؾ الذهنً ألً تنمٌة مهارا التفكٌر االبداعً .
ٕ .وجود ألروق ذا داللة احصائٌة بٌن نتائج التطبٌمٌن المبلً والبعدي لصالح
التطبٌك البعدي ألً اختباري التفكٌر االبداعً والتعبٌر الكتابً ( االحمدي ،
. ) ٔٙ-ٕ ، ٕٓٓ9
ب -د اسة اح د (8000م)
اجرٌ هذه الدراتة ألً العراق  ،ورم إلى تعرؾ اثر اتتراتٌجٌة المراح
الخمس ألً االداء التعبٌري والتفكٌر االبتكاري عند طالبا الصؾ الخامس اادبً .
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وبلؽ عٌنة البحث (ٖ )ٙطالبة  ،بوالع (ٕٖ) طالبة ألً المجموعة التجرٌبٌة
و(ٖٔ) طالبة ألً المجموعة الضابطة  ،واعتمد الباحثة على تصمٌم تجرٌبً ذي
ضبط ج ئً وكاألأ بٌن الطالبا ألً المتؽٌرا االتٌة ( التحصٌ الدراتً لتبوٌن
 ،العمر ال منً  ،درجا اللؽة العربٌة للعام التابك  ،االختبارٌن المبلٌٌن ألً االداء
التعبٌري والتفكٌر االبتكاري  ،اختبار المدرة اللؽوٌة ) .
ولد اتتعمل الباحثة اداة موحدة لمٌاس االداء التعبٌري عند طالبا مجموعتً البحث
اذ اعد تلتلة اختبارا تحصٌلٌة صححتها على وألك محكا تصحٌح الهاتمً .
كما اتتعمل الباحثة اداة موحدة لمٌاس التفكٌر االبتكاري عند طالبا مجموعتً
البحث اذ اعد ممٌاس للتفكٌر االبتكاري لؽر التجربة ألمط  ،تـّـكون من خمتة
اتئلة طبمتها الباحثة على مجموعتً البحث  .ولد كتب طالبا مجموعتً البحث ألً
تتة موضوعا مختارة درتتها الباحثة بنفتها خت مدة التجربة التً اتتمر
(ٕٔ) اتبوعا  ،ولد اتتعمل االختبار التائً والوتط الحتابً ومعام ارتباط
بٌرتون ومربع كاي ومعادلة الفا – كونباخ وتائ احصائٌة لمعالجة بٌانا البحث ،
ولد توصل الباحثة إلى النتائج االتٌة :
ٔ .وجود ألروق ذا داللة احصائٌة ألً االداء التعبٌري بٌن طالبا مجموعتً
البحث ولصالح طالبا المجموعة التجرٌبٌة التئً درتن التعبٌر باتتعما
اتتراتٌجٌة المراح الخمس .
ٕ .وجود ألروق ذا داللة احصائٌة ألً التفكٌر االبتكاري بٌن طالبا مجموعتً
لبحث ولصالح طالبا المجموعة التجرٌبٌة التئً درتن التعبٌر باتتعما
اتتراتٌجٌة المراح الخمس ( احمد  ، ٕٓٔٓ ،ذ-س) .
ال جال الثاني  :د اسات تتعلق باستع ال االست اتيجية .
نظرا لعدم وجود دراتة اتتعمل اتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا ألً مجا اللؽة
العربٌة على حد علم الباحثة ألمد جاء بدراتا اتتعمل تتمٌا اخرى لهذه
االتتراتٌجٌة ألً مجاال علمٌة منها :
أ – د اسة النبؤ ( 8000م ) .
اجرٌ هذه الدراتة ألً مصر  ،ورم إلى تعرؾ ألعالٌة التدرٌس باتتعما
اتتراتٌجٌة المتتابها ألً التحصٌ وح المتكت الكٌمٌائٌة لدى طلبة المرحلة
الثانوٌة ألً ضوء المتؽٌرا الفعلٌة .
وبلؽ عٌنة البحث ( )ٖٔٙطالبا من طلبة مدرتة المنصورة الثانوٌة  ،ولد
اعد الباحث اختبارا تحصٌلٌا مكون من (ٖٓ) ألمرة تم عرضه ُ على عٌنة من
المحكمٌن والخبراء والمختصٌن بالعلوم التربوٌة والنفتٌة  ،واعتمد الباحث على
تصمٌم تجرٌبً مكون من ثتث مجموعا واحدة ضلبطة ومجموعتٌن تجرٌبٌتٌن
حٌث تم تدرٌس المجموعة التجرٌبٌة ااولى باتتعما اتتراتٌجٌة المتتابها
الموجهة والمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة باتتعما اتتراتٌجٌة المتتابها العرضٌة
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والمجموعة الضابطة بالطرٌمة التملٌدٌة  ،ولد اتتعم الباحث االختبار االختبار
التائً لعٌنتٌن متتملتٌن وتحلٌ التباٌن ومربع كاي وتائ احصائٌة لمعالجة بٌانا
البحث  ،ولد توص الباحث إلى النتائج االتٌة - :
ٔ .ان اتتعما اتتراتٌجٌة المتتابها ألً التدرٌس تواء كان موجهة أو عرضٌة
تردي إلى ٌادة تحصٌ طلبة المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن على المجموعة
الضابطة .
ٕ .وجود ألروق ألردٌة ذا داللة احصائٌة بٌن متوتط المجموعة التجرٌبٌة ااولى
ومتوتط المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة ااولى ( النبأ
. )٘9 ، ٕٓٓٓ ،

ب -د اسة الرط اوي ( 8000م)
اجرٌ هذه الدراتة ألً أللتطٌن  ،ورم إلى تعرؾ اثر اتتراتٌجٌة
المتتابها ألً تنمٌة عملٌا العلم ومهارا التفكٌر التاملً ألً العلوم لدى طلبة
الصؾ الثامن االتاتً .
وبلؽ عٌنة البحث (ٗ )ٙطالبا  ،بوالع (ٕٖ) طالبا لك من المجموعتٌن
التجرٌبٌة والضابطة  ،ولد كاألأ الباحث بٌن الطتب ألً المتؽٌرا االتٌة ( العمر
ال منً  ،التحصٌ التابك ألً العلوم  ،االختبار المبلً الدوا الدراتة )  .ولد لام
الباحث باعداد اداة لتحلٌ محتوى المجهر والخلٌة من كتاب العلوم للصؾ الثامن
االتاتً لتحدٌد عملٌا العلم ومهارا التفكٌر التأملً المحددة ألً هذه الدراتة .
كما اعد الباحث اختبارا لمٌاس عملٌا العلم مكون من (ٖٓ) ترا ٌمٌس
مهارة التعرٌؾ االجرائً والتصنٌؾ والتنبر  ،واختبارا لمهارا التفكٌر التاملً
المكون من (ٖٓ) ترا ٌمٌس مهارة الررٌة البصرٌة والكتؾ عن المؽالطا
واعطاء التفتٌرا الممنعة والوصو إلى اتتنتاجا ووضع حلو ممترحة .
ولد اتتعم الباحث االختبار االختبار التائً لعٌنتٌن متتملتٌن ومعام مربع
اٌتا لحتاب حجم التاثٌر وتائ احصائٌة لمعالجة بٌانا البحث  ،ولد توص الباحث
إلى النتائج االتٌة - :
ٔ .وجود ألروق ذا داللة احصائٌة بٌن طتب مجموعتً البحث ألً اختبار
عملٌا العلم تع ى التتعما اتتعما اتتراتٌجٌة المتتابها كاتلوب ألً
التدرٌس لصالح المجموعة التجرٌبٌة .
ٕ .وجود ألروق ذا داللة احصائٌة بٌن طتب مجموعتً البحث ألً اختبار
التفكٌر التأملً تع ى التتعما اتتراتٌجٌة المتتابها كاتلوب ألً التدرٌس
لصالح المجموعة التجرٌبٌة (المطراوي . )٘ ، ٕٓٔٓ ،
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كان
اج ا
الد اسة

اسم الباحث
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8002م
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األول

الثانوية
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ال تفاب ات في
التحصيل وحل
ال فكالت الكي يائية

اث است اتيجية
ال تفاب ات في تن ية
ع ليات العلم و ا ات
التيكي التؤ لي

ص

فلسطين

النبؤ 8000م

الرط أوي
 8000م

الثاني

الثاني

هد

ال حلة
الد اسية

السعودية

()003
طالب

()30
طالب

الد اسة

حجم
العينة
وجنس ا

اث العص الذهني في
تن ية التيكي االبداعي
والتعبي الكتابي

ال ادو
الد اسية

ال توسطة

األول

اداو البحث

()00
طالبة

اح د  8000م

التعبي

الع اق

اختبا في التيكياالبداعي
(قبلي+بعدي).
اختبا في التعبيالكتابي
(قبلي+بعدي)

االعدادية

التعبي

اث است اتيجية
ال احل الخ س في
االدا التعبي ي
والتيكي االبتكا ي
()30
طالبة

الكي يا

العلوم

 سلسلة اختبا اتبعدية في التعبي .
 اختبافي
التيكي االبتكا ي

 اختبا تحصيليكون ن ()00
فر و

 اختبا لرياسع ليات العلم .
 اختبا لرياسا ات التيكي
التؤ لي .

الوسائل االحصائية

عا ل ا تباط
بي سون.

 االختبا التائي .  -الوسط الحسابي .-

-

عادلة الكسب
ال عدل لبالك

بع كاي .
–

عا ل ا تباط
بي سون.

 االختبا التائي .  -الوسط الحسابي .-

-

عادلة
اليا
ك ونباخ .

التائي .

التائي .

اهم النتائج

وجود ف وق ذات داللة
احصائية بين التطبيرين
الربلي والبعدي في
االختبا ين
ولصالح
التطبيق البعدي

وجود ف وق ذات داللة
احصائية في االدا
التعبي ي
والتيكي
ولصالح
االبتكا ي
ال ج وعة التج يبية .

تحليل التباين .
 -بع كاي .

 االختبا-

 االختبا-

وجود ف وق ذات داللة
احصائيةبين ال ج وعتين
التج يبيتين
األول
والثانية
ولصالح
ال ج وعة األول

 الوسط الحسابي .عا ل
بع ايتا
لحساب حجم التاثي .

ال وازنة بين الد اسات السابرة :
بعد ان عرض الباحثة الدراتا
التك االتً :
وجود ف وق ذات داللة
بين
احصائية
ال ج وعتين
ولصالح
ال ج وعة التج يبية في
اختبا ي ع ليات العلم
والتيكي التؤ لي .
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انفصم انثانث

منهجية انبحث وإجراءاته
ا
أوال  :انتصميم انتجريبي
ٌعرؾ التصمٌم التجرٌبً بأنه تؽٌٌر متع ّمد ومضبوط للتروط المحددة
للوالع أو الظاهرة التً تكون موضو الدراتة ( عدس  ، ) 9ٕٓ ، ٔ88ٙ ،ولما
كان البحث ٌرمً إلى تعرؾ اثر إتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا ألً ااداء التعبٌري
والتفكٌر االبتكاري عند طالبا الصؾ الخامس اادبً  ،ألمد اعتمد الباحثة
التصمٌم التجرٌبً المتتند إلى اتتعما مجموعتٌن  ،مجموعة تجرٌبٌة ومجموعة
ضابطة  ،إذ درت المجموعة التجرٌبٌة مادة التعبٌر باتتعما إتتراتٌجٌة تفلؾ
ااتتا  ،ألً حٌن درت المجموعة الضابطة مادة التعبٌر على وألك الطرٌمة
التملٌدٌة كما موضح ألً التك اآلتً - :
تك (ٖ)
التصمٌم التجرٌبً للبحث
المتؽٌر
المتؽٌر التابع
المجموعة
المتتم
اختبار لبلً ألً تفلؾ ااتتا
التجرٌبٌة
التفكٌر
ااداء
التفكٌر أالبتكاري
الطرٌمة
أالبتكاري
التعبٌري
الضابطة
التملٌدٌة

ثانيا ً  :جت ع البحث وعينته ُ
اختار الباحثة إعدادٌة ال هراء للبنا الوالعة ألً مدٌنة بعموبة المرك عٌنة لصدٌة
إلجراء التجربة ألٌها  ،وهً إحردى المردارس النهارٌرة التابعرة للمدٌرٌرة العامرة لتربٌرة
محاألظة دٌإلى  /لضاء بعموبة  .والترً بلرػ عرددهن (ٕ )6مدرترة وذلرن بتربب إبرداء
التعأون والرؼبة الصادلة من لب إدارة المدرتة .
وبعررد تحدٌررد المدرتررة التررً تررتطبك ألٌهررا التجربررة  ،وجررد الباحثررة إن عرردد
الطالبا ٌبلػ ( )ٙ8طالبة وان المدرتة تضم تعبتٌن للصؾ الخامس اادبً ( أ  ،ب
) وباالختٌار العتوائً اختار الباحثة تعبة (أ) لتمث المجموعة التجرٌبٌة وبلػ عدد
طالباتهررا (ٖٖ ) طالبررة ـ واختررار تررعبة (ب) لتمثر المجموعررة الضررابطة وبلررػ عرردد
طالباتها ( )ٖٙطالبة  .وبعد اتتبعاد الطالبا الراتربا والبرالػ عرددهن طالبتران مرن
ترعبة (ب) بلررػ عردد الطالبررا النهررائً ( )ٙ6طالبرة  ،علمررا انرره ترم اتررتبعاد الطررالبتٌن
الراتبتٌن من النتائج النهائٌرة ألمرط ولرٌس مرن التردرٌس إذ أبمر علرٌهن داخر الصرؾ
حفاظا على النظام المدرتً والجدو (ٔ) ٌوضح ذلن :
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جدو (ٔ)
عدد الطالبا ألً ك مجموعة لب االتتبعاد وبعدهُ
عدد الطالبا بعد
عدد الطالبا
المجموعة التعبة عدد الطالبا لب
االتتبعاد
الراتبا
االتتبعاد
ٖٖ
ال ٌوجد
ٖٖ
أ
التجرٌبٌة
ٖٗ
ٕ
ٖٙ
ب
الضابطة
ٙ6
ٕ
ٙ8
المجمو
ثالثا ً  :تكافإ ج وعتي البحث
حرص ال باحثة لب بدء التجربة على التأكد من تكاألر مجموعتً البحث ألً عدد من
المتؽٌرا هً :
ٔ .التحصٌ الدراتً لآلباء :
حصل الباحثة على المعلوما التً تتعلك بالتحصٌ الدراتً لآلباء ولنمها
وللعمر ال منً للطالبا من مصدرٌن هما  :إدارة المدرتة ومن الطالبا أنفتهن
بوتاطة اتتمارة معلوما و ع علٌهن  .ولد أظهر نتائج البٌانا باتتخدام
مربع (كا ٕ) إن لٌمة كاي المحتوبة ( )ٔ.ٖٙال من المٌمة الجدولٌة ( )ٗ.ٗ8عند
متتوى داللة (٘ٓ )ٓ.وبدرجة حرٌة (ٗ) ،وهذا ٌد على إن طالبا مجموعتً
البحث متكاألئتان احصائٌا ألً التحصٌ الدراتً لإلباء  ،وجدو (ٕ) ٌوضح ذلن :
جدو (ٕ)
نتائج اختبار (كا ٕ) لداللة الفروق للتحصٌ الدراتً لآلباء
المجموعة

ابتدائٌة

متوتطة

إعدادٌة أو
معهد

التجرٌبٌة

٘

٘

ٓٔ

ٖٔ

الضابطة

6

٘

ٕٔ

ٓٔ

بكالورٌس درجة
ألما ألوق الحرٌة

ٗ

لٌمة
(كإ)
المحتوبة
ٔ,ٖٙ

لٌمة
(كا ٕ)
الجدولٌة
ٗ,ٗ8

متتوى
الداللة
ؼٌر
دالة عند
متتوى
٘ٓٓ.

ٕ .التحصٌ الدراتً لنمها :
أظهر نتائج البٌانا باتتخدام مربع (كا ) إن لٌمة كاي المحتوبة ( )ٔ,ٙال
من المٌمة الجدولٌة ( )ٗ,ٗ8عند متتوى داللة (٘ٓ )ٓ,وبدرجة حرٌة (ٗ) وهذا
ٌد على إن طالبا مجموعتً البحث متكاألئتان إحصائٌا ألً التحصٌ الدراتً
لنمها  ،وجدو (ٖ) ٌوضح ذلن :
جدو (ٖ)
ٕ
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نتائج اختبار (كا ٕ) لداللة الفروق للتحصٌ الدراتً لنمها
المجموعة

ابتدائٌة

متوتطة

إعدادٌة أو
معهد

بكالورٌس
ألما ألوق

التجرٌبٌة

9

ٓٔ

9

6

الضابطة

ٙ

8

ٓٔ

8

درجة
الحرٌة

لٌمة
(كإ)
المحتوبة

ٗ

لٌمة
(كإ)
الجدولٌة

ٔ,ٙ

ٗ,ٗ8

متتوى
الداللة
ؼٌر
دالة عند
متتوى
٘ٓٓ.

ٖ .العمر ال منً للطالبا محتوبا بااتهر :
بلػ متوتط أعمار طالبا المجموعة التجرٌبٌة ( )ٕٓٓ،9ٗ9تهرا  ،ومتوتط
أعمار طالبا المجموعة الضابطة (ٖٕ٘ )ٕٓٔ،تهرا  ،وعند معرألة داللة
الفرق بٌن أعمار طالبا المجموعتٌن باتتعما االختبار التائً ( )T-Testاتضح
إن الفرق لم ٌكن ذا داللة إحصائٌة عند متتوى (٘ٓ ، )ٓ,إذ كان المٌمة التائٌة
المحتوبة (ٓ )ٓ,ٔ9ال من المٌمة الجدولٌة (ٖٕٔ )ٕ,وبدرجة حرٌة (٘ )ٙوهذا
ٌد على إن مجموعتً البحث متكاألئتان إحصائٌا ألً العمر ال منً وجدو (ٗ)
ٌوضح ذلن :
جدو (ٗ)
المكاألئة بٌن طالبا مجموعتً البحث ألً ااعمار ال منٌة
المجموعة

عدد طالبا
العٌنة

االنحراؾ
المعٌاري

9,6ٙٔ ٕٓٓ،9ٗ9
ٖٕ٘9,68 ٕٓٔ،

درجة
الحرٌة

التجرٌبٌة
الضابطة

ٖٖ
ٖٗ

المتوتط
الحتابً

٘ٙ

المٌمة التائٌة
المحتوبة الجدولٌة
ٓٓ,ٔ9

متتوى
الداللة

ؼٌر دالة عند
ٖٕٕٔ,
متتوى٘ٓٓ.

ٗ .درجا االختبار المبلً ألً مادة التعبٌر :
بلػ متوتط درجا المجموعة التجرٌبٌة (ٗ )ٔٓ,68درجة ومتوتط درجا
المجموعة الضابطة (٘ٗ٘ )ٔٔ,درجة ألً االختبار المبلً ألً مادة التعبٌر الذي
طبمته الباحثة على مجموعتً البحث  ،وذلن عن طرٌك كتابة موضو موحد هو
( يا ع اق  .....أنت الوطن الردسي أنت األ ل في غد اسعد ن أجلك الكل يتح ل
)  ،وعند اتتعما االختبار التائً لمعرألة داللة الفرق بٌن المجموعتٌن  ،اتضح
إن الفرق لٌس بذي داللة إحصائٌة عند متتوى (٘ٓ )ٓ,إذ كان المٌمة التائٌة
المحتوبة (ٓ٘ )ٓ,9ال من المٌمة التائٌة الجدولٌة (ٖٕٔ )ٕ,وبدرجة حرٌة
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(٘ )ٙوهذا ٌد على إن مجموعتً البحث متكاألئتان إحصائٌا ألً درجا
مادة التعبٌر وجدو (٘) ٌوضح ذلن :

اختبار

جدو (٘)
المكاألئة بٌن درجا طالبا مجموعتً البحث ألً االختبار المبلً لمادة التعبٌر
عدد
المجموعة طالبا
العٌنة
التجرٌبٌة
الضابطة

ٖٖ
ٖٗ

المتوتط
الحتابً

االنحراؾ
المعٌاري

درجة
الحرٌة

ٗٔٓ,68
٘ٗ٘ٔٔ,

ٖٔ,٘8
ٖٗ,ٙ

٘ٙ

المٌمة التائٌة

متتوى
الداللة

المحتوبة

الجدولٌة

ٓ٘ٓ,9

ؼٌر دالة عند
ٖٕٕٔ,
متتوى٘ٓٓ.

٘ .درجا االختبار المبلً ألً التفكٌر أالبتكاري
للتثب من تكاألر طالبا مجموعتً البحث ألً درجا التفكٌر أالبتكاري لب
إجراء التجربة  ،طبم الباحثة ممٌاس التفكٌر أالبتكاري على طالبا المجموعتٌن
 ،وحتب الدرجا وباتتعما االختبار التائً ( )T-Testلعٌنتٌن متتملتٌن ،
اتضح إن الفرق لم ٌكن ذا داللة إحصائٌة عند متتوى داللة (٘ٓ )ٓ,إذ كان
المٌمة التائٌة المحتوبة (ٔٓٔ )ٓ,ال من المٌمة التائٌة الجدولٌة (ٓٓٓ)ٕ,
وبدرجة حرٌة (٘ )ٙوهذا ٌد على إن مجموعتً البحث متكاألئتان إحصائٌا ألً
التفكٌر أالبتكاري لب إجراء التجربة  ،والجدو (ٌ )ٙوضح ذلن :
جدو ()ٙ
المكاألئة بٌن درجا طالبا مجموعتً البحث ألً االختبار المبلً للتفكٌر
أالبتكاري
عدد
المجموعة طالبا
العٌنة
ٖٖ
التجرٌبٌة
الضابطة

ٖٗ

المتوتط
الحتابً

االنحراؾ
المعٌاري

ٙٓ.ٕٙٙ

ٕٗ.ٙ9

ٖٖٔٙٓ.

ٔ٘.ٙٙ
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رابعا  :اثر اإلجراءا التجرٌبٌة
اج حماٌة التجربة من بع اإلجراءا التً ٌمكن إن ترثر ألً المتؽٌر التابع ،
عمل الباحثة على الحد من اثر هذا العام ألً تٌر التجربة  ،وتمث ذلن ألً :
ٔ .ترٌة البحث  :حرص الباحثة على ترٌة البحث وذلن باالتفاق مع إدارة
المدرتة على عدم إخبار الطالبا بطبٌعة البحث وهدأله كً ال ٌتؽٌر نتاطهن
مع التجربة مما ٌرثر ألً دلة النتائج .
ٕ .الوتائ التعلٌمٌة  :كان الوتائ التعلٌمٌة متتابهة لطالبا مجموعتً البحث
وهً ( التبورة والطباتٌر الملون والعادي ) .
ٖ .مدة التجربة  :كان مدة التجربة موحدة ومتتأوٌة لطالبا مجموعتً البحث إذ
بدأ ٌوم الخمٌس المصادؾ  ٕٓٔٓ/ٔٓ/ٕ9وانته ٌوم ااربعاء المصادؾ
٘. ٕٓٔٔ/ٔ/
ٗ .تو ٌع الحصل  :تم التٌطرة على هذا المتؽٌر من خت التو ٌع المتتأوي
تمرٌبا للدروس بٌن كت المجموعتٌن وبحتب الجدو الذي وضعته إدارة
المدرتة  ،بوالع (ٗ) حصل ألً ااتبو كما ألً الجدو (:)6
جدو ()6
تو ٌع دروس التعبٌر على مجموعتً البحث
الدرس
الدرس التاعة الٌوم
الٌوم
المجموعة
الثالث
٘ٗ9,
الثانً
التجرٌبٌة
الخمٌس
ااربعاء
الثانً
ٓٗ8,
الثالث
الضابطة

التاعة
ٓٗ8:
٘ٗ9:

٘ .المادة الدراتٌة  :التعبٌر لٌس له مادة محددة ٌلت م بها المدرتون  ،لذا أعد
الباحثة اتتبانه ضم ( )9موضوعا تعبٌرٌة ملحك (ٕ) عرضتها على
مجموعة من الخبراء والمتخصصٌن ألً العلوم التربوٌة والنفتٌة وطرائك
تدرٌس اللؽة العربٌة ملحك (ٔ) الختٌار (٘) موضوعا منها  ،أربع
موضوعا للتجربة والخامس لتختبار المبلً .
 .ٙإعداد الخطط التدرٌتٌة  :أعد الباحثة خطتٌن تدرٌتٌتٌن للمجموعة التجرٌبٌة
الخطة ااولى على وألك االتلوب االو ( جع المألوؾ ؼرٌبا ) ملحك (ٖ)
والخطة الثانٌة على وألك االتلوب الثانً ( جع الؽرٌب مألوألا ) ملحك (ٗ) ،
عرضتهما الباحثة على مجموعة من الخبراء والمتخصصٌن ألً العلوم التربوٌة
والنفتٌة وطرائك تدرٌس اللؽة العربٌة ملحك (ٔ) إلبداء آرائهم ألٌهما.
خا سا ً  :أداتا البحث :
تضمن البحث ااداتٌن اآلتٌتٌن :
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ٔ .محكا التصحٌح .
اعتمد الباحثة على محكا تصحٌح جاه ة لتصحٌح كتابا طالبا مجموعتً
البحث لتكون أداة لمٌاس أدائهن التعبٌري وهً محكا تصحٌح الهاتمً التً بناها
عام ٗ ٔ88م  ،والتً اتتعمل ألً كثٌر من الدراتا التابمة التً بحث ألً
ااداء التعبٌري واتتم بالصدق والثبا .
 كٌفٌة التصحٌح  :بعد انتهاء طالبا مجموعتً البحث من كتابة الموضوالمحدد  ،وجمع الدألاتر تتولى الباحثة التصحٌح بنفتها خار الصؾ وعلى وألك
محكا التصحٌح المعتمدة والموضحة ألمراتها للطالبا لب الكتابة ألً الموضو
ااو .
ٕ .اختبار التفكٌر أالبتكاري .
بعد اطت الباحثة على االختبارا المختلفة ألً التفكٌر أالبتكاري كاختبار تورانس
واختبار بارون واختبار تٌد خٌر  ، ،صمم الباحثة االختبار الذي ٌتم على
خمتة أتئلة مفتوحة وك ترا من هذه ااتئلة له من محدد ملحك (٘) ولد
خصص الصفحة ااولى من االختبار لكتابة بٌانا خاصة بالطالبا وبٌانا
خاصة بالهدؾ من االختبار وكٌفٌة اإلجابة عنه  .وبعد التحمك من صدق االختبار
وثباته تم تطبٌمه على طالبا مجموعتً البحث ألً االختبارٌن المبلً والبعدي .
 تصحٌح االختبار  :صحح الباحثة بنفتها إجابا طالبا مجموعتً البحث .حٌث أعط درجة واحدة لك ألمرة للطتلة  ،ودرجة واحدة للمرونة  ،أما ااصالة
ألتتحدد على نتب تكرارها  ،ثم اتتخرج الدرجة الكلٌة من حاص جمع درجا
الطتلة والمرونة وااصالة  .وتعد الدرجة الكلٌة ألً هذه الحالة تعبٌرا عن لدرة
المتتجٌبة االبتكارٌة .
سادسا ً  :الوسائل اإلحصائية .
اتتعمل الباحثة الوتائ اإلحصائٌة اآلتٌة :
ٔ .االختبار التائً ( )T-Testلعٌنتٌن متتملتٌن .
سٔ

 -سٕ

( نٔ  +نٕ – ٕ ) =
( نٔ – ٔ) ٔ  ( +ن) ٔ – 8
نٔ  +نٕ – ٕ
إذ تمث -:
(سٔ) الوتط الحتابً للمجموعة التجرٌبٌة .
(سٕ) الوتط الحتابً للمجموعة الضابطة .
(نٔ) عدد أألراد المجموعة التجرٌبٌة .
(نٕ) عدد أألراد المجموعة الضابطة .
ٕ
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( ٕ) تباٌن المجموعة الضابطة .
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( باهً  : ٔ888 ،ل . ) ٔ٘ٙ

ٕ .اختبار (كإ) مربع كاي :
كإ = مج (ن -ق)ٕ  /ق
إذ تمث :
ن :التكرار المتحظ .
ق  :التكرار المتولع .
ٖ .معام ارتباط بٌرتون
اتتخدم ألً حتاب معام ثبا االختبار بطرٌمة إعادة االختبار .
ن مج س ل – ( مج س ) ( مج ل )

[ ن مج سٕ – (مج س) [ ] 8ن مج لٕ – (مج ل)] 8
إذ تمث -:
(ن) عدد أألراد العٌنة .
(س) لٌم المتؽٌر ااو .
(ل) لٌم المتؽٌر الثانً .

( باهً  : ٔ888 ،ل . ) ٔٔ8

انفصم انرابع

نتائج انبحث :
أوال ً  :ع ض النتائج
ٔ .الفرضٌة الصفرٌة ااولى .
بعد تحلٌ النتائج  ،اتضح إن متوتط درجا طالبا المجموعة التجرٌبٌة التئً
درتن مادة التعبٌر بإتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا بلػ (ٕ )ٖٗ,ٕ6درجة  ،وبلػ متوتط
درجا طالبا المجموعة الضابطة التئً درتن مادة التعبٌر بالطرٌمة التملٌدٌة
(ٗ )ٕ8,ٕ8درجة وعند اتتعما االختبار التائً لعٌنتٌن متتملتٌن  ،ظهر إن هنان
ألرلا ذا داللة إحصائٌة عند متتوى (٘ٓ )ٓ,بدرجة حرٌة (٘ )ٙولمصلحة طالبا
المجموعة التجرٌبٌة إذ كان المٌمة التائٌة المحتوبة ( )ٗ,ٔ٘6وهً اكبر من المٌمة
التائٌة الجدولٌة (ٖٕٔ )ٕ,والجدو (ٌ )9وضح ذلن :
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جدو ()9
نتائج االختبار التائً بٌن مجموعتً البحث ألً ااداء التعبٌري

الضابطة

ٖٗ

ٕٖٗ,ٕ6

ٖٗ,ٓ6

ٕٗ8,ٕ8

ٙ,ٔ6ٙ

درجة
الحرٌة

عدد
المجموعة طالبا
العٌنة
ٖٖ
التجرٌبٌة

المتوتط
الحتابً

االنحراؾ
المعٌاري

٘ٙ

المٌمة التائٌة
المحتوبة

ٗ,ٔ٘6

الجدولٌة

متتوى
الداللة

دالة
احصائٌا
ٖٕٔ ٕ,عند
متتوى
٘ٓٓ.

وبذلن ترأل الفرضٌة الصفرٌة ااولى .
ٕ .الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة .
بعد تحلٌ النتائج  ،اتضح إن متوتط درجا التفكٌر أالبتكاري لطالبا المجموعة
التجرٌبٌة التئً درتن مادة التعبٌر بإتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا بلػ (ٓ، )ٙ٘.٘ٙ
وبلػ متوتط درجا طالبا المجموعة الضابطة التئً درتن مادة التعبٌر بالطرٌمة
التملٌدٌة ( ، )ٙٔ.ٓٙٙوعند اتتعما االختبار التائً للممارنة بٌن متوتط درجا
المجموعة التجرٌبٌة ومتوتط درجا المجموعة الضابطة على اختبار التفكٌر
أالبتكاري المبلً والبعدي كان النتائج كما ألً الجدو (ٌ )8وضح ذلن :
جدو ()8
نتائج االختبار التائً للممارنة بٌن درجا طالبا مجموعتً البحث ألً اختبار
التفكٌر أالبتكاري المبلً والبعدي
الدرجة الكلٌة
االختبار المبلً

التجرٌبٌة
الضابطة

ٖٗ

ٖٖٔٙٓ.

ٔ٘.ٙٙ

المجموعة

عدد طالبا
العٌنة
ٖٖ

ٙٓ.ٕٙٙ

ٕٗ.ٙ9

درجة الحرٌة

المتوتط
الحتابً

االنحراؾ
المعٌاري

٘ٙ
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الضابطة

االختبار البعدي

التجرٌبٌة

ٖٖ

ٓٙ٘.٘ٙ

ٕٔ٘.6

ٖٗ

ٙٔ.ٓٙٙ

٘.8ٖ6

م.د .هيفاء حميد

ٖٓ.ٙ6

ٕٓٓٓ.

دالة عند
٘ٓٓ,

وٌتضح من الجدو ( )8إن مجموعتً البحث متكاألئتان ألً نتائج االختبار
المبلً  ،إذ كان المٌمة التائٌة المحتوبة (ٔٓٔ )ٓ.وهً لٌمة ؼٌر دالة إحصائٌا  .أما
نتائج االختبار البعدي ألمد أظهر تفوق طالبا المجموعة التجرٌبٌة على طالبا
المجموعة الضابطة ألً الدرجة الكلٌة إذ أصبح المٌمة التائٌة المحتوبة (ٓ)ٖ.ٙ6
وهً اكبر من المٌمة التائٌة الجدولٌة  .وهذا ٌعنً وجود ألرق ذي داللة إحصائٌة
ولمصلحة طالبا المجموعة التجرٌبٌة ألً الدرجة الكلٌة .
ثانيا ً  :تيسي النتائج
أظهر النتائج التً عرض تابما تفوق طالبا المجموعة التجرٌبٌة على طالبا
المجموعة الضابطة ألً ااداء التعبٌري واختبار التفكٌر أالبتكاري البعدي  ،وترى
الباحثة إن تبب ذلن ٌعود إلى :
ٔ .إن اتتعما إتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا تتاعد على إ الة الحواج بٌن المدرتة
والطالبا مما ٌ ٌد من جرأة الطالبا على المتاركة والكتابة اإلبداعٌة بعٌدا عن
النمد .
ٕ .تعد إتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا ممتعة ألهً تكتؾ عن مٌو الطالبا وحاجاتهن
وتتارن ألً تطور كتاباتهن اإلبداعٌة .
ٖ .هنان عتلة وثٌمة بٌن مهارا التفكٌر أالبتكاري ألالطتلة تردي إلى المرونة
وكلتاهما ٌردٌان إلى ااصالة أي الكم ٌولد الكٌؾ .
االستنتاجات :
ألً ضوء النتائج التً أتفر عنها البحث الحالً ٌمكن اتتنتا اآلتً :
ٔ .إن إتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا تتاعد على التخلل من معولا التفكٌر كالخج
والخوؾ وؼٌرها .
ٕ .وجود اثر إلتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا ألً تنمٌة التفكٌر أالبتكاري والكتابة
اإلبداعٌة لطالبا المرحلة اإلعدادٌة .
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ٖ .إن موضو تفلؾ ااتتا من الموضوعا الجدٌدة بالنتبة لطالبا المرحلة
اإلعدادٌة ألهو ٌتاعد على اكتتاؾ لدرا واهتماما موجودة لدٌهن من خت
اتتخدامهن للتتبٌها والتماثت المٌاتٌة بٌن ظاهرتٌن مختلفتٌن .
انتىصيات :
ألً ضوء نتائج البحث واتتنتاجاته  ،توصً الباحثة باالتً :
ٔ .اعتماد إتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا عند تدرٌس مادة التعبٌر ألً المرحلة اإلعدادٌة.
ٕ .ضرورة مراعاة مدرتً اللؽة العربٌة ألً ؼرس مهارا التفكٌر أالبتكاري ألً
ألرو اللؽة العربٌة المختلفة.
ٖ .ضرورة تدرٌب المدرتا والمدرتٌن على اتتعما الطرائك وااتالٌب الحدٌثة
ألً التدرٌس ومنها إتتراتٌجٌة تفلؾ ااتتا .
املقرتحات  :تمترح الباحثة اآلتً :
ٔ .إجراء دراتة مماثلة للدراتة الحالٌة ألً المرحلة االبتدائٌة أو المرحلة
المتوتطة .
(
ٕ .إجراء دراتة مماثلة للدراتة الحالٌة ألً ألرو اللؽة العربٌة المختلفة
النحو  ،النصول اادبٌة  ،اإلمتء  ،البتؼة ).
ٖ .إجراء دراتة ممارنة بٌن تمنٌا تنمٌة التفكٌر أالبتكاري ( العصؾ الذهنً
وتفلؾ ااتتا والح المبتكر للمتكت ) ألً المرحلة اإلعدادٌة .
املصادر :
ٔ .ابراهٌم  ،عبد العلٌم ( . )ٔ888الموجه الفنً لمدرتً اللؽة العربٌة  ،المطبعة
العصرٌة للطباعة والنتر  ،صٌدا .
ٕ .ابو جادو  ،صالح دمحم علً ودمحم بكر نوأل ( . )ٕٓٓ6تعلٌم التفكٌر النظرٌة
والتطبٌك  ،دار المتٌرة للنتر والتو ٌع  ،عمان  ،االردن .
ٖ .احمد  ،بٌمان جت (ٕٓٔٓ)  .اثر اتتراتٌجٌة المراح الخمس ألً االداء
التعبٌري والتفكٌر االبتكاري عند طالبا الصؾ الخامس االدبً  ،رتالة
ماجتتٌر ؼٌر منتورة  ،كلٌة التربٌة – ابن رتد  ،جامعة بؽداد.
ٗ .االحمدي  ،مرٌم بن دمحم عاٌد ( . )ٕٓٓ9اتتخدام اتلوب العصؾ الذهنً ألً
تنمٌة مهارا التفكٌر االبداعً واثرهُ على التعبٌر الكتابً لدى طالبا الصؾ
الثالث المتوتط  .كلٌة التربٌة  ،جامعة تبون .
٘ .الباهً  ،مصطفى حتٌن ( . )ٔ888االحصاء التطبٌمً ألً مجا البحوث
التربوٌة والنفتٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة  ،مرك الكتاب للنتر  ،مصر .
 .ٙبحري  ،منى ٌونس (ٓ . )ٔ88دور الكتاب المدرتً ألً تنمٌة االبتكار  ،دراتة
ممدمة إلى الندوة العلمٌة الثانٌة ( التربٌة وبناء االبتكار ) كلٌة التربٌة – ابن رتد
 ،جامعة بؽداد .
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 .6جروان  ،ألتحً عبد الرحمن (ٕٕٓٓ)  .الموهبة والتفوق واالبدا  ،دار الكتاب
الجامعً  ،العٌن  ،االمارا .
 .9الجتعمً  ،مثنى علوان (٘ . )ٔ88اثر اتتخدام االألتم التعلٌمٌة ألً االداء
التعبٌري لدى طلبة المرحلة االعدادٌة  ،اطروحة دكتوراه ؼٌر منتورة  ،كلٌة
التربٌة – ابن رتد  ،جامعة بؽداد .
 .8حتن  ،منعم حمٌد (ٗ . )ٔ89والع تدرٌس التعبٌر ألً المدارس الثانوٌة ألً
البصرة  ،المعلم الجدٌد – العدد ااو والثانً  ،بؽداد .
ٓٔ .الحتق  ،علً تامً علً ( . )ٕٓٓ6اللؽة والتفكٌر النالد  ،طٔ  ،دار المتٌرة
للنتر والتو ٌع  ،عمان  ،االردن .
ٔٔ .الحٌلة  ،دمحم محمود (ٕٕٓٓ)  :مهارا التدرٌس الصفً  ،طٔ  ،دار المتٌرة
للنتر والتو ٌع  ،عمان  ،االردن .
ٕٔ .خلؾ  ، ،تلمان (ٕٕٓٓ)  .المرتد ألً التدرٌس  ،دار جهٌنة للطباعة والنتر
 ،عمان  ،االردن .
ٖٔ .خٌر  ، ،تٌد دمحم (ٔ . )ٔ89اختبار المدرة على التفكٌر االبتكاري لبحوث
نفتٌة وتربوٌة  ،دار النهضة العربٌة  ،بٌرو .
ٗٔ .دروٌ ٌ ،ن العابدٌن (ٖ . )ٔ89تنمٌة االبدا ومنهج تطبٌمه  ،دار المعارؾ
 ،مصر .
٘ٔ .روتكا  ،الكتندرو ( . )ٔ898االبدا العام والخال – ترجمة ؼتان عبد
الحً ابو ألخر  ،المجلس الوطنً للثماألة والفنون  ،الكوٌ .
ٌ .ٔٙتون  ،حتن حتٌن ( . )ٔ888تصمٌم التدرٌس ( ررٌة منظومة ) عالم الكتب
 ،الماهرة  ،مصر .
ٌ .ٔ6تون  ،عاٌ محمود ( . )ٔ896تنمٌة االبدا والتفكٌر االبداعً ألً تدرٌس
العلوم  ،جمعٌة عما المطابع التعأونٌة  ،عمان  ،االردن .
ٌ .ٔ9تون  ،كما (ٕٕٓٓ)  .تدرٌس العلوم للفهم (ررٌة بنائٌة ) عالم الكتب ،
الماهرة  ،مصر .
 .ٔ8الطاهر  ،علً جواد واخرون (ٓ . )ٔ89التعبٌر واالتلوب للصفوؾ ااولى (
التام اللؽة العربٌة ) كلٌة االداب  ،جامعة بؽداد .
ٕٓ .طعٌمة  ،رتٌد احمد ( . )ٕٓٓ6اللؽة والتفكٌر النالد اتس نظرٌة
واتتراتٌجٌاتتدرٌتٌة  ،طٔ  ،دار المتٌرة للنتر والتو ٌع  ،عمان  ،االردن .
ٕٔ .ظاألر  ،دمحم اتماعٌ وٌوتؾ حمادي (ٗ . )ٔ89التدرٌس ألً اللؽة العربٌة ،
دار المنهج للنتر  ،الرٌا .
ٕٕ .العتوم  ،عدنان ٌوتؾ واخرون ( . )ٕٓٓ8تنمٌة مهارا التفكٌر ( نماذ
نظرٌة وتطبٌما عملٌة )  ،طٕ  ،دار المتٌرة للنتر والتو ٌع  ،عمان  ،االردن
.

-517-

العدد السابع واالربعون  .مجلة الفتح  .تشريه االول لسنة 3122

م.د .هيفاء حميد

ٖٕ .عدس  ،دمحم عبد الرحمن ( . )ٔ88ٙالمدرتة تعلٌم التفكٌر  ،دار الفكر للطباعة
والنتر والتو ٌع  ،عمان  ،االردن .
ٕٗ .الع اوي  ،نعمة رحٌم (٘ . )ٔ89التعلٌم الوظٌفً للؽة العربٌة  ،و ارة التربٌة
 ،المدٌرٌة العمة لتعداد والتدرٌب  ،معهد التدرٌب والتطوٌر التربوي  ،بؽداد .
ٕ٘ .لطامً  ،ناٌفة واخرون (٘ . )ٔ88التفكٌر االبداعً  ،طٔ  ،جامعة المدس
المفتوحة  ،ععمان  ،االردن .
 .ٕٙلطامً ٌ ،وتؾ وناٌفة لطامً ( . )ٔ889نماذ التدرٌس الصفً  ،طٕ  ،دار
التروق عمان  ،االردن .
 .ٕ6لطامً ٌ ،وتؾ محمود (ٕ٘ٓٓ)  .نظرٌا التعلم والتعلٌم  ،دار الفكر للطباعة
والنتر  ،عمان  ،االردن.
 .ٕ9المطراوي  ،عبد الع ٌ جمٌ (ٕٓٔٓ)  .اثر اتتخدام اتتراتٌجٌة المتتابها
ألً تنمٌة عملٌا العلم ومهارا التفكٌر التأملً ألً العلوم لدى طلبة الصؾ
الثامن االتاتً  ،رتالة ماجتتٌر  ،كلٌة التربٌة  ،الجامعة االتتمٌة  ،ؼ ة .
 .ٕ8لندٌ  ،احمد (ٕ . )ٔ88التدرٌس االبتكاري  ،دار الوألاء للطباعة والنتر ،
المنصورة  ،مصر .
ٖٓ .الكنانً  ،ممدوح عبد المنعم (ٕ٘ٓٓ)  .تٌكولوجٌة االبدا واتالٌب تنمٌتهُ ،
طٔ  ،دار المتٌرة للنتر والتو ٌع  ،عمان  ،االردن .
ٖٔ .المرتً  ،دمحم حتٌن (٘ . )ٔ88ألعالٌة التعلٌم التعأونً ألً اكتتاب طلبة
الثانوٌة مهارا التعبٌر الكتابً  ،المرتمر العلمً التابع  ،المجلد ااو  ،الماهرة
.
ٕٖ .منصور  ،عبد المجٌد تٌد احمد (ٕ . )ٔ89تٌكولوجٌة الوتائ التعلٌمٌة
ووتائ تدرٌس اللؽة العربٌة  ، ٔ ،دار المعارؾ  ،الماهرة .
ٖٖ .موتى  ،مصطفى اتماعٌ ( . )ٔ888مهارا المراءة والكتابة (تحدٌدها –
تعلٌمها – تنمٌتها – تموٌمها) مجلة البحث ألً التربٌة وعلم النفس  ،كلٌة التربٌة
 ،العدد الثالث  ،جامعة المٌنا .
ٖٗ .النعٌمً  ،علً (ٕٗٓٓ)  .التام ألً تدرٌس اللؽة العربٌة  ،طٔ  ،دار اتامة ،
للنتر والتو ٌع  ،عمان  ،االردن .
ٖ٘ .الهاتمً  ،عبد الرحمن (ٕ٘ٓٓ)  .التعبٌر (أللتفته – والعه – تدرٌتعه –
اتالٌب تصحٌحهُ) عمان  ،االردن .
ٌ .ٖٙونس  ،ألتحً علً واخرون ( . )ٔ896اتالٌب تعلم اللؽة العربٌة والتربٌة
االتتمٌة  ،دار الثماألة للطباعة والنتر  ،الماهرة .
37.Joyce , B.FWeil Marsha(1972) . Modeis of Teaching , by
prentice –Hall, International , Ine .Landon .
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38.William, J.J.Gorden , SYNECTICS: The Development of
Creative Capacity . Har Perand B, others – Publishers ,
NewYork , 1961 .
لحق ()0
أتماء الخبراء الذٌن اتتعان الباحثة بخبراتهم ألً البحث

ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
6
9
8
ٓٔ

جامعة بؽداد  /كلٌة
التربٌة ابن رتد
جامعة دٌإلى /كلٌة
التربٌة ااصمعً
جامعة دٌإلى /كلٌة
التربٌة ااصمعً
جامعة بؽداد/كلٌة
التربٌة ابن رتد
جامعة دٌإلى
جامعة دٌإلى /كلٌة
التربٌة ااصمعً
جامعة دٌإلى /كلٌة
التربٌة ااصمعً
جامعة دٌإلى /كلٌة
التربٌة الرا ي
جامعة دٌإلى /كلٌة
التربٌة ااصمعً
جامعة دٌإلى /كلٌة
التربٌة ااصمعً

الموضوعا
التعبٌرٌة

ٔ

أتتاذ /ط.
د .تعد علً اٌر
عربً
علوان أتتاذ /ط.
مثنى
د.
عربً
الجتعمً
أتتاذ متاعد/
د .تلمى مجٌد حمٌد
ط .تارٌخ
أتتاذ /ط.
د .ضٌاء عبد  ،احمد
عربً
د .عبد الحتن عبد أتتاذ متاعد/
ط .عربً
اامٌر
مدرس /ط.
د.أتواق نصٌؾ جاتم
جؽراألٌة
مدرس /ط.
د .أمٌرة محمود خضٌر
عربً
د .دمحم عبد الوهاب عبد مدرس /ط.
عربً
الجبار
مدرس /ط.
د .منى خلٌفة عبج
تارٌخ
مدرس /ط.
م.عدنان عبد الكرٌم
عربً

مكان العم

اختبار التفكٌر
أالبتكاري
الخطط
التدرٌتٌة

أتماء الخبراء

الدرجة
العلمٌة
واالختصال

*

*

*

*

*

*

×

*

*

*

*

*

*

*

*

×

*

*

*

*

*

*

*

*

×

*

*

*

*

*

لحق ()8
موضوعا التعبٌر المختارة لطالبا الصؾ الخامس اادبً
الموضوعا
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ المتحظا
ٔ
ٕ

ٌا عراق  ....أن الوطن المدتً أن
اام ألً ؼد اتعد من اجلن الك ٌتحم
لا التاعر :
العلم ٌجلو العمى عن للب صاحبه
كما جلً تواد الظلمة الممر
-518-

العدد السابع واالربعون  .مجلة الفتح  .تشريه االول لسنة 3122

ٖ
ٗ
٘
ٙ

6

9
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التباب ذخٌرة اامة ألً حاضرها وضمان
متتمبلها ( عبري عن هذا المعنى )
وأن تود الربٌع لؾ موا نا واصفا
تعورن ألً ودا صدٌك حمٌم .
تواضع إذا ما نل ألً الموم رألعة
ألان رألٌع الموم من ٌتواضع
لا التاعر :
أماه إنً لد روٌ من الهنا
وتعطر من حولً ااجواء
تحدثً عن عطاء االمومة
لا رتو  ( ،ملسو هيلع هللا ىلص)
((  ،ألً عون العبد مادام العبد ألً عون
أخٌه ))
تحدثً عن أهمٌة التعأون .
متتمب الدٌممراطٌة ألً الوطن العربً .

لحق ()0
خطة أن وذجية في التعبي لطالبات الص الخا س األدبي باستع ال االسلوب االول
لإلست اتيجية تآل األفتات وهو جعل ال ؤلو غ يبا ً .
الصؾ والتعبة  :الخامس اادبً .
المادة  :التعبٌر .
الٌوم والتارٌخ :
الحصة :
الموضو  :لا التاعر  :أماه إنً لد روٌ من الهنا
وتعطر من حولً ااجواء .
االهدا العا ة :
ٔ .إكتاب المتعلمٌن المدرة على التعبٌر عن المعانً وااألكار بألفاظ ألصٌحة
وتراكٌب تلٌمة .
ٕ .إكتاب المتعلمٌن المدرة على تلتلة ااألكار وبناء بعضها على بع ألً جم
مترابطة ترابطا منطمٌا.
ٖ .إكتاب المتعلمٌن المدرة على توخً المعانً الجدٌدة وااألكار الطرٌفة .
ٗ .ت وٌد المتعلمٌن بالثروة اللؽوٌة التً تتاعدهم على التعبٌر الواضح التلٌم .
٘ .تدرٌب المتعلمٌن على مجأو ة التعبٌر المباتر إلى التعبٌر الفنً المجا ي .
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 .ٙتعوٌد المتعلمٌن الصراحة والجهر بالرأي أمام اآلخرٌن وإكتابهم الجرأة اادبٌة
وحتن ااداء وأدب الحدٌث .
 .6تنمٌة روح النمد والتحلٌ لدى المتعلمٌن وتعوٌدهم حتن المتحظة ودلتها ،
وتتجٌعهم على المنالتة .
االهدا السلوكية  :جع الطالبة لادرة على أن :
ٔ .تتعرؾ معنى اامومة .
ٕ .تفهم مؽ ى الحدٌث عن موضو عطاء اامومة .
ٖ .تتفاع تفاعت اٌجابٌا مع أحادٌث مٌتتها عن موضو اامومة .
ٗ .تتتتهد بفٌة من المرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الترٌؾ .
٘ .تتتتهد ببٌ تعري أو ممولة ترٌد حدٌثها عن موضو عطاء اامومة.
 .ٙتمل لصة لها عتلة بموضو عطاء اامومة تفوٌا .
 .6تكتب تعبٌرا تحرٌرٌا عن موضو عطاء اامومة .
الوسائل التعلي ية :
ٔ .التبورة وحتن اتتعمالها .
ٕ .الطباتٌر الملون واابٌ .
خطوات د س التعبي الن وذجي :
 .0وص ال فكلة ( اليك و ال ؤلوفة ) .
الباحثة  :المتكلة لٌت كٌفٌة تمدٌم اام على إنها رم الحب والوألاء ،ولكن ألً
تمدٌمها أٌضا على إنها لها تمٌ خال .
طالبة  :إنها اار التً ت خر بالعطاء .
طالبة أخرى  :إنها التماء التً تمطر أمت وحٌاة .
طالبة أخرى  :إنها التمس التً ترت إلٌنا بأتعتها الذهبٌة النماء والبهاء .
الباحثة  :إنها صفا ذا نمط واحد وعامة  ،دعونا نتمٌها ،ماذا ٌمكن أن نطلك
علٌها ؟
طالبة  :حنان .
طالبة أخرى  :حٌاة .
طالبة أخرى  :كرٌمة .
طالبة أخرى  :أمٌنة .
الباحثة  :أواألك على تتمٌتها أمٌنة  ،واآلن ٌجب أن نحدد تخصٌة أمٌنة .
طالبة  :إنها ٌجب أن تكون أما مثالٌة .
طالبة أخرى ٌ :جب أن ٌكون لدٌها طرٌمة خاصة بتربٌة أبناءها .
 .8الت ثيل ال باف :
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الباحثة  :ع ٌ اتً الطالبا  ،ما ال هذه ألكرة عامة عن أمٌنة  ،أرٌد منكن تتبٌها
مباترا على أن ٌكون التتبٌه بفلة أو بماكٌنة تتبه صفاتها كما ترونها  ،ولٌس بإنتان
.
طالبة  :إنها ؼتالة متبس .
طالبة أخرى  :إنها ماكٌنة خٌاطة .
طالبة أخرى  :إنها مكنتة كهربائٌة .
الباحثة  :ما هً اآللة التً لد تردي إلى ألوى تتبٌه امٌنة ؟
الطالبا  :ؼتالة المتبس .
الباحثة  :كٌؾ تعم ؼتالة المتبس ؟
طالبة  :نضع بها المتبس ؼٌر النظٌفة ثم ٌدور الماء حولها ثم تخر المتبس نظٌفة
.
 .0الت ثيل الفخصي :
ْ
تتعرن إذا
الباحثة  :واآلن حأولن أن تكونن التًء المتبه به ( ؼتالة المتبس ) ماذا
كنتن أنفتكن ؼتالة المتبس ؟
طالبة  :إننً اتعر بكب تدٌد  ،ألهم ٌدأومون على إمدادي بالمتبس ؼٌر النظٌفة
دون تولؾ .
طالبة أخرى  :انه تًء محبط للع ٌمة أن اؼت المتبس طوا الٌوم ارى نفس
النو من المتبس .
طالبة أخرى  :اتعر بانً لو تولف عن العم  ،ألإن ك ألرد توؾ ٌمر .
 .0التعا ض ال كز :
الباحثة  :ع ٌ اتً الطالبا  ،ألً ضوء المتحظا التً لدم  .ه تتتطٌع ْن
اختٌار كلمتٌن متعارضتٌن مع بعضهما ؟ لوصؾ ما تبك .
طالبة  :متتعملة مماب نظٌفة .
طالبة أخرى  :متعة محبطة للع ٌمة .
طالبة أخرى  :إجباري مماب اختٌاري .
طالبة أخرى  :الصلبة اللٌنة .
الباحثة  :الصلبة اللٌنة هً أكثر التعارضا المرك ة تدة وتنال .
 .5الت ثيل ال باف للتعا ض ال كز .
الباحثة  :ه تتتطٌعٌن التفكٌر ألً تمثٌ مباتر من عالم الحٌوان للصلبة اللٌنة ؟
طالبة  :لطة تحمً صؽارها .
طالبة أخرى  :طائر ٌبنً عت ِه.
طالبة أخرى  :دبة تهاجم الصٌاد .
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طالبة أخرى  :لبوه تهاجم .
الباحثة  :أي التتبٌها المباترة أكثرها إثارة ؟
الطالبا  :دبة تهاجم الصٌاد .
الباحثة  :ماذا ٌحدث ألً النهاٌة ؟
ُ
طالبة  :إنها توؾ تمت الصٌاد أو تـمت هً .
طالبة أخرى  :إنها تخٌؾ الصٌاد وتبعدهُ عن صؽارها .
طالبة اخرى  :انها صلبة ولوٌة مع الصٌاد ولٌنة وحنونة مع صؽارها .
 .3إعادو استكفا ال فكلة :
الباحثة  :ع ٌ اتً الطالبا  ،كٌؾ تتتحدثن عن أمٌنة ألً ضوء المعلوما التً
حصل علٌها من دبة تهاجم الصٌاد ؟
طالبة  :إنها هً الدبة .
طالبة أخرى  :إنها هً الصٌاد .
طالبة أخرى  :إذا كان هً الدبة ألالصٌاد هو المجتمع الفاتد الذي تختى على
صؽارها منه ُ .
وبعدها تعطً الباحثة للطالبا أتئلة تتضمن مهارا التفكٌر أالبتكاري خاصة
بالدرس مث -:
ٔ .ما الرابطة التً تجمعنا باام ؟
ٕ .ماذا ٌعنً لنا عطاء اامومة ؟
ألً الدرس ؟ اتتخرجٌها ورتبٌها بحتب أهمٌتها
ٖ .ما هً أهم اامور التً بر
لن ؟
بالنتبة ِ
 .6االنتما من التعبٌر التفهً الذي ٌتتؽرق عادة حصة كاملة إلى التعبٌر التحرٌري
الذي ٌتتؽرق الحصة الثانٌة كلها  .حٌث تطلب الباحثة من الطالبا كتابة تما
تخصٌة أمٌنة ألً أألض صورة نثرٌة مع االهتمام بالكٌؾ ولٌس الكم .
 .9جمع الدألاتر ألً نهاٌة الحصة وألً ول واحد من ؼٌر تخلؾ إلحدى الطالبا
عن موعد التتلٌم من اج تعوٌدهن على االنتظام واحترام الول .
 .8تصحٌح الدألاتر خار الصؾ وألما لمحكا التصحٌح المتفك علٌها والمبلؽة
للطالبا لب الكتابة  ،وتعٌد الباحثة دألاتر الطالبا مصححة ألً حصة التعبٌر
التالٌة .
لحق ()0
خطة أن وذجية في التعبي لطالبات الص الخا س األدبي باستع ال االسلوب الثاني
لإلست اتيجية تآل األفتات وهو جعل الغ يب ؤلوفا ً .
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الصؾ والتعبة  :الخامس اادبً .
المادة  :التعبٌر .
الٌوم والتارٌخ :
الحصة :
الموضو  :متتمب الدٌممراطٌة ألً الوطن العربً .
االهدا العا ة  ( :نفس االهداؾ العامة ألً الخطة التابمة ) .
االهدا السلوكية  :جع الطالبة لادرة على أن :
ٔ .تتعرؾ معنى الدٌممراطٌة .
ٕ .تفهم مؽ ى الحدٌث عن موضو الدٌممراطٌة .
ٖ .تتفاع تفاعت اٌجابٌا مع أحادٌث مٌتتها عن موضو الدٌممراطٌة .
ٗ .تتتتهد بفٌة من المرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الترٌؾ .
٘ .تتتتهد ببٌ تعري أو ممولة ترٌد حدٌثها عن موضو الحرٌة والدٌممراطٌة.
 .ٙتمل لصة لها عتلة بموضو الحرٌة والدٌممراطٌة تفوٌا .
 .6تكتب تعبٌرا تحرٌرٌا عن موضو الحرٌة والدٌممراطٌة .
الوسائل التعلي ية :
ٔ .التبورة وحتن اتتعمالها .
ٕ .الطباتٌر الملون واابٌ .
خطوات د س التعبي الن وذجي :
 .0وص ال فكلة ( اليك و غي ال ؤلوفة ) .
الباحثة  :أمهد للدرس بممدمة مختصرة عن الدٌممراطٌة من اج تهٌئة أذهان لطالبا
وتحفٌ هن لتلمً الدرس الجدٌد .
الدٌممراطٌة هً نمط من الحكوما ٌوألر أعلى درجا االحترام للفرد  ،وٌعطً
حموق متتأوٌة لك ااألراد  ،وٌحكمها المانون  ،وك ألرد له حك التصوٌ وعن
طرٌك التصوٌ ٌمكن تؽٌٌر المانون لتحمٌك الم ٌد من الحماٌة لهم  ،ودور التربٌة
والتعلٌم ألً تعمٌك الدٌممراطٌة هام  ،الن الحك ألً التصوٌ ٌحم معه مترولٌة ألهم
المضاٌا  ،ألالتعب ؼٌر المتعلم ٌكون عرضة لتنمٌاد بتهولة  ،وبذلن ٌفمدون حرٌتهم
ألً التصوٌ  ،وهكذا نجد إن الدٌممراطٌة تضع ك ثمتها ألً الفرد وألً ك التعب ،
واحترام الدٌممراطٌة للفرد ٌمكن التعبٌر عنه ألً حك ااألراد ألً امتتن ما
ٌتتطٌعون امتتكه مث الصناعا التً تهدؾ إلى الربح من خت المناألتة مع
اآلخرٌن .
ٕ .الت ثيل ال باف :
الباحثة  :ع ٌ اتً الطالبا  ،الترح تتبٌه الدٌممراطٌة بالجتم اإلنترانً  ،وترنعم
لائمررة باالرتباطررا بررٌن الوصررؾ التررابك للدٌممراطٌ رة والجتررم اإلنتررانً  ،إذ نكتررب
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العناصر ااتاتٌة للدٌممراطٌة بالجهة الٌمنى من التبورة والعناصر ااتاتٌة للجتم
اإلنتانً بالجهة الٌترى من التبورة والتً تتتابه مع العناصر التابمة .
الجتم اإلنتانً
ك خلٌـــة
العضــت
العمــــ
جتم االنتان كك
المـــــر

الدٌممراطٌة
كـــــ ألرد
التربٌة والتعلٌم
المانــــــون
دولة الدٌممراطٌة
ألمدان الحرٌة

 .0الت ثيل الفخصي :
ْ
تتعرن
الباحثة  :واآلن حأولن أن تكونن التًء المتبه به ( الجتم اإلنتانً )  ،ماذا
إذا كنتن أنفتكن الجتم اإلنتانً ؟
طالبة  :اتعر إننً مصنع كبٌر  ،ألٌه الكثٌر من اآلال والمعدا والمكائن التً تعم
دون تولؾ .
طالبة أخرى  :اتعر بتعب تدٌد  ،النً اعم طوا الٌوم وانتج الكثٌر من االعما .
طالبة اخرى  :اتعر بانً لو تولف عن العم تٌمو الفرد .
 .0نراط التفابه :
الباحثة  :ع ٌ اتً الطالبا  ،ما هً نماط التتابه بٌن الدٌممراطٌة والجتم اإلنتانً
ألً ضوء لائمة االرتباطا التابمة ؟
طالبة  :ك خلٌة ألً جتم اإلنتان تمث ألرد من ااألراد .
طالبة أخرى  :إن دور العضت ألً الجتم اإلنتانً كدور التربٌة والتعلٌم ألً
الدٌممراطٌة .
طالبة أخرى  :العم هو ٌحكم تصرألا الجتم اإلنتانً كالمانون الذي ٌحكم
الدٌممراطٌة .
طالبة أخرى  :الجتم اإلنتانً كك ٌمث دولة الدٌممراطٌة .
طالبة أخرى  :إذا مر الجتم اإلنتانً ألهو ٌفمد الحركة والحرٌة تماما مثلما ٌفمد
الفرد الدٌممراطً حرٌتهُ .
 .5نراط االختال .
الباحثة  :واآلن  ،ما هً نماط االختتؾ بٌن الدٌممراطٌة والجتم اإلنتانً ؟
طالبة  :ألً الدٌممراطٌة نتتطٌع دائما إصتح الموانٌن التٌئة والمبادئ الخاطئة .
طالبة أخرى  :أما الجتم اإلنتانً ألت نتتطٌع دائما عتجه ال تٌما إذا كبر وأصبح
بالٌا ألفً النهاٌة ٌمو .
طالبة أخرى  :الدٌممراطٌة ال تمو انها تتتند على التصوٌ .
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 .3إعادو استكفا ال فكلة :
الباحثة  :كٌؾ تتتحدثن عن الدٌممراطٌة ألً ضوء المعلوما التً حصلتن علٌها من
لائمة االرتباطا التابمة بٌن الدٌممراطٌة والجتم اإلنتانً ؟
 .7تع يم الت ثيل :
ْ
الباحثة  :ع ٌ اتً الطالبا  ،ألكرن جٌدا ألً مناظرة أخرى مع الدٌممراطٌة على إن
ال تكون تكرارا للمناظرة التابمة  ،واخترن أوجه جدٌدة للممارنة .
وبعدها تعطً الباحثة للطالبا أتئلة تتضمن مهارا التفكٌر أالبتكاري خاصة
بالدرس مث -:
ٔ .ماذا تعنً لنا الدٌممراطٌة كأألراد ومجتمع ؟
ٕ .كٌؾ تتحمك الدٌممراطٌة ألً البلدان العربٌة ؟
ألً الدرس ؟ اتتخرجٌها ورتبٌها بحتب
ٖ .ما هً أهم اامور التً بر
لن ؟
أهمٌتها بالنتبة ِ
ٗ .االنتما من التعبٌر التفهً الذي ٌتتؽرق عادة حصة كاملة إلى التعبٌر
التحرٌري الذي ٌتتؽرق الحصة الثانٌة كلها  .حٌث تطلب الباحثة من الطالبا
كتابة االرتباطا التابمة ألً أألض صورة نثرٌة مع االهتمام بالكٌؾ ولٌس الكم
.
٘ .جمع الدألاتر ألً نهاٌة الحصة وألً ول واحد من ؼٌر تخلؾ إلحدى الطالبا
عن موعد التتلٌم من اج تعوٌدهن على االنتظام واحترام الول .
 .ٙتصحٌح الدألاتر خار الصؾ وألما لمحكا التصحٌح المتفك علٌها والمبلؽة
للطالبا لب الكتابة  ،وتعٌد الباحثة دألاتر الطالبا مصححة ألً حصة التعبٌر
التالٌة .
لحق ()5
اختبا التيكيـــ االبتكا ي
اتم الطالبة :
اتم المدرتة :
تعلي ات االختبا :
ردٌن اختبررار لمٌرراس المرردرة علررى التفكٌررر االبتكرراري ،
ع ٌ تررً الطالبررة بررٌن ٌر ِ
ٌتألؾ من خمتة اتئلة مفتوحة  ،تتطلرب االجابرة علرى كر تررا منهرا  ،مرع مراعراة
التعلٌما االتٌة :
ٔ .حاو لً كتابة اكبر عدد من الجابرا الترً تعتمردٌن انهرا صرحٌحة ألرً اترر ولر
ممكن .
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ٕ.
ٖ.
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حاولً ان تفكري ألً األكار مثٌرة لتهتمام وؼٌر مأاوألرة  ،وتعتمردٌن ان احردد "
لم ٌفكر بها من لب .
الت مً بالول المحدد لتجابة على ك ترا من اتئلة االختبار .
تترن أي ترا من االتئلة الخمتة دون اجابة .
ال
ِ
لن .
ال تبدأي باالجابة وال تملبً الورلة دون ان ٌرذن ِ

الحظة  :ال ٌحتب الول الذي تتتؽرلٌه ألً لراءة الترا ضمن ول االجابة وان
اجابتن تتكون لتؼرا العلمٌة ألمط .
ِ
االختبـــا :
السإال األول  /ويتض ن فر ات االستع االت ( لكل فر و ثالث دقائق ) .
اكتبً اكبر عدد ممكن من االتتعماال ؼٌر المألوألة ( ؼٌر االعتٌادٌة ) أي ال تفكر
مٌتتن لما ٌأتً :
ألٌها
ِ
أ -الملم :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ب -المفتاح :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

جـ  -اتٌاء ذا اللون االحمر :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

د -اتٌاء ذا التك االتطوانً :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

السإال الثاني  /ويتض ن فر ات ال ت تبات ( لكل فر و ثالث دقائق ) .
اكتبً اكبر عدد ممكن من االألكار التً تدور حو تؽٌر نظام االتٌاء أي ماذا ٌحدث
لو :
أ -ألهم االنتان لؽة الطٌور :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ب -تمكن االنتان من الطٌران :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

جـ  -ا داد عدد تكان االر

بممدار الضعفٌن :
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ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

د -ان االر

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

م.د .هيفاء حميد
ٗ .ـــــــــــ .

حموق بحٌث تظهر الحفرة من الناحٌة االخرى :

ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

السإال الثالث  /ويتض ن فر ات التطوي والتحسين ( لكل فر و ثالث دقائق ) .
الترحً طرائك عدة لتطوٌر االتٌاء المتتعملة ألً البٌئة لتصبح على نحو األض وال
تفكٌرن من ناحٌة كون الممترح ممكن التطبٌك حالٌا ام ال :
تتؽلً
ِ
أ -الحاتوب :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ب -التٌارة :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

جـ  -المدرتة :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

د -الكهرباء :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

السإال ال ابع  /ويتض ن فر ات الكل ات ( لكل فر و ثالث دقائق ) .
اكتبً اكبر عدد ممكن من الكلما التً لها معنى مفهوم من حروؾ ك كلمة من
الكلما االتٌة  ،مع امكانٌة اتتعما الحرؾ الواحد اكثر من مرة ألً الكلمة الواحدة
:
أ -بؽداد :
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

ٗ .ـــــــــــ .

ب -آمان :
جـ  -تتم :
).

السإال الخا س  /ويتض ن فر ات ال واق ( خ س دقائق لكل وق
اكتبً كٌفٌة التصرؾ ألً المولفٌن االجتماعٌٌن االتٌٌن :
أ -لو كان جمٌع المدارس ؼٌر موجودة ( أو حتى ملؽاة ) ماذا تفعلً لكً تصبحً
معلمة ؟
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ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .

م.د .هيفاء حميد
ٗ .ـــــــــــ .

ب -اذا عٌنتً مترلة عن جمع النمود ألً المدرتة وتحأو احدى الطالبا ان تدخ
ألً تفكٌر ال مٌت انن ِ ؼٌر امٌنة  .ماذا تفعلٌن ؟
ٔ.ـــــــــــ .
٘ .ـــــــــــ .

ٕ .ـــــــــــ .

ٖ .ـــــــــــ .
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ٗ .ـــــــــــ .

