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 الملخص

ف: يرمي هذا البحث      تعرُّ

أثر استخدام أنموذج فالندرز في األداء التعبيري وتنمية التفكير التباعدي عند طالب الصف 

 الخامس األدبي. ولتحقيق هذا الهدف وضع الباحث الفرضيات االتية: 

( بين متوسط درجات طالب 15,1ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -

سون مادة التعبير باستخدام أنموذج فالندرز ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الذين يَُدر  

سون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في اختبار األداء  طالب المجموعة الضابطة الذين يَُدر 

 التعبيري.

( بين متوسط درجات طالب 1015ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -

ير التباعدي القبلي وبين المجموعة نفسها في االختبار المجموعة التجريبية في اختبار التفك

 البعدي.

من اعدادية المصطفى في مديرية الرصافة عشوائيا ( طالبا اختيروا 01بلغت عينة البحث )

 ( طالبا في كل مجموعة.01الثالثة بواقع )

حرص الباحث قبل بدء التجربة على التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية    

 ابطة وفي عدد من المتغيرات هي: اختبار الذكاء/اختبار القدرة اللغوية.والض

اعد الباحث خططاً تدريسيّة لتدريس التعبير لطالب مجموعتي البحث، على وفق ) أنموذج  

 فالندرز المعرفي( للمجموعة التجريبيّة، وعلى وفق الطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة.
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اعد الباحث أداتين لقياس مستوى طالب مجموعتي البحث في األداء التعبيرّي، وهي       

سلسلة اختبارات بعديّة بعد كلِّ موضوع من موضوعات التجربة، واعتمد اختبار التفكير 

 9100التباعدي الذي اعده داخل 

 اعتمد الباحث على محكات تصحيح جاهزة؛ لتصحيح كتابات طالب مجموعتي البحث

التجريبية والضابطة؛ والمحكات التي اعتمد عليها الباحث في بحثه هي )محكات تصحيح 

 .0221الهاشمي( التي بناها عام 

استعمل الباحث عدد من الوسائل اإلحصائية في إجراءات بحثه وتحليـل نتيجة البحث     

 وهي  :

/معامل : (Chi Square)( 9/مربع كاي )كا( (T.Testاالختبار التائي لعينتين مستقلتين 

 ( :Pearson) ارتباط بيرسون

اسفرت نتائج البحث عن وجود فرق لمصلحة المجموعة التجريبية التي درست على وفق 

 انموذج فالندرز فضال عن تنمية تفكيرهم التباعدي

 في هَدي النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي يمكن استنتاج اآلتي:و

 تفاعل طالب الصف الخامس األدبي مع درس التعبير عند استعمال أنموذج فالندرز .  -

إّن عملية التفكير التباعدي تجعل الطالب في مرحلة متقدمة من إيجاد الحلول المالئمة لحلِّ -

 المشكالت التي تواجههم في داخل غرفة الصف .

 تي :في هَدي نتائج البحث واستنتاجاته ، يوصي الباحث باآلو

 . اعتماد أنموذج فالندرز عند تدريس التعبير في المرحلة اإلعدادية .0

استكماالً لهذه الدراسة يقترح الباحث أجراء دراسة مماثلة  لتعّرف أثر أنموذج فالندرز     

 في  :

 التفكير الناقد عند طلبة الصف الخامس األدبي .  -

 

Impact of Flanders' model on expressive performance and 

development of divergent thinking At the 5th literary students  

Assistant Professor Dr. Raed Rasm Younes 

University of Baghdad / College of Education Ibn Rushd 

 

Abstract: 

This research aims to know: 

1- The effect of using the Flanders model in expressive performance 

and the development of divergent thinking among the fifth-grade 

literary students. To achieve this goal, the researcher made the 

following hypotheses: 

- There is no statistically significant difference at the level (05.0) 

between the average scores of Experimental group students studying 
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the term using the Flanders model and the average scores of 

disciplined group students who study the same subject in the 

traditional way in the expressive Performance test. 

- There is no statistically significant difference at (0.05) level between 

the average scores of experimental group students in the test of tribal 

divergent thinking and the same group in the dimensional test. 

The research sample (60) was chosen from the two numbers of Al-

Mustafa in the third district of El Rasafa by 30 students in each 

group.Before the experiment began, the researcher was careful to 

ensure that the experimental andcontrol groups are equal and that a 

number of variables are: Test intelligence/test language capability. 

The researcher prepared instructional plans to teach the expression to 

the students of the two research groups, according to the Flanders 

cognitive model of the experimental group, and according to the 

traditional method of the control group. 

The researcher has developed two tools to measure the level of 

students of the two transverse performance research groups, a series 

of post-test tests after each of the trial topics, and adopted his sama 

dakhel thinking test in 2011. 

The investigator has relied on ready-made correction criteria to 

correct the writings of the students of the experimental and control 

research groups; The criteria on which the researcher relied in his 

research are (the criteria of Al-Hashemi's correction), which he built 

in 1994. 

The researcher used a number of statistical methods in his research 

and analysis of the research  result:T-test for two T.Test independent 

samples) /Kay box (CO2) (Chi Square) :/Pearson Link Labs :The 

results of the search resulted in a difference for the interest of the 

experimental group that was studied according to the Flanders model 

as well as developing their divergent thinking In this context, the 

results of the current research can be inferred: 

- The fifth grade students interacted with the lesson of expression 

when using the Flanders model. 

-The process of starting thinking makes students at an advanced stage 

find appropriate solutions to solve their problems in the classroom 
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 . In the guidance of the research findings and findings, the researcher 

recommends: 

1. Adoption of the Flanders model when teaching expression in the 

preparatory stage. 

To complete this study, the researcher suggests conducting a similar 

study to learn the effect of Flanders model in:- Critical thinking in the 

fifth grade students. 

   

 مشكلة البحث

القت مادة التعبير إهماالً كبيراً، ومن مظاهر هذا اإلهمال هو قلة عناية المدرسين بها من     

حيث اإلعداد، وطريقة التدريس، وتصحيح كتابات الطلبة، واالبتعاد عن اللغة الفصيحة إلى 

ارات والمفردات لهجة عامية، مع افتقار الطالب إلى معرفة أركان التعبير الالزمة من العب

واألفكار، وغياب المنهج، وقلة الدروس والتي ال تزيد على درس واحد في األسبوع، وغالباً 

 .ما يُستَبدل هذا الدرس لتدريس النحو واألدب

فالُمطّلع على دفاتر تعبير الطلبة يهولهُ ما يرى فيها من َضعٍف ُمشيٍن، وما يشاهد من       

كثرة األخطاء النحوية واإلمالئية، وفقٍر في الجمل والتراكيب والكلمات، وركاكة األسلوب، 

 وقدف في مستوى قدراتهم التعبيرية، وما إلى ذلك من أمور تُنبئ بما آل إليه الطلبة من َضع

تضافرت مجموعة من العوامل مسببةً هذه المشكلة، وال يمكن إلقاء اللوم على جانب دون 

اآلخر، ومن هذه العوامل ما يعود الى المدرس، ومنها ما يعود الى الطالب، ووسائل 

 اإلعالم، والخطة الدراسية، والبيت واألسرة.

إّن اإلحساس بمشكلة تدريس التعبير يقتضي التفكير بالبحث عن طريقة جديدة لتدريسه      

في المرحلة اإلعدادية، تتفق مع الطرائق الحديثة في مشاركة الطلبة وتشجيعهم على النقد 

والتحليل واالستقراء، وتدريبهم على التفكير التباعدي واالعتماد على أنفسهم في تقويم 

حكم عليها، لذا يحاول الباحث تجريب أنموذج فالندرز ومعرفة وأثره في األداء الظواهر وال

 التعبيري عند طالب الصف الخامس األدبي. 

 مما سبق تكمن مشكلة هذا البحث بالسؤال اآلتي:

هل الستخدام أنموذج فالندرز أثٌر في األداء التعبيري وتنمية التفكير التباعدي عند طالب 

 ي؟الصف الخامس األدب

 

 أهمية البحث:

يعد التعبير من أكثر فروع مادة اللغة العربية أهمية، فهو القالب الذي يصب فيه الطالب   

أفكاره، ويعبر فيه عن مشاعره وأحاسيسه، ويقضي حوائجه في الحياة، وبه يتمكن من أن 

 (.905، ص 9115يصل بسهولة ويسر إلى فهم المقروء والمسموع. )الدليمّي والوائلّي، 

وبالتعبير يدلي الفرد بما لديه من أفكار، بعبارات وألفاظ متناسقة، تؤدي إلى وحدة فكرية 
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، ص 9119منتظمة تربطه بالمجتمع الذي يعيش فيه، وتجعله متفاعالً معه. )خلف هللا، 

920  .) 

ومن طريق التعبير يمتلك الطالب ثروة من الخبرات والمعلومات واألفكار التي تكون له       

ي قدرته على ممارسة  مرتكزاً يستند إليها عندما يُطلب منه أن يكتب أو يتحدث، ويُنَمِّ

العمليات العقلية من: تذُكر، وتخيُل، واستدالل، واستقراء، وموازنة، وربط، وحكم. )ظافر 

 (.915، ص0221ي، والحماد

ويمثل التعبير نشاطاً تربوياً وأدبياً، فهو الوسيلة التي يصوغ فيها الطالب أفكاره       

وأحاسيسه وحاجاته وإبداعاته بلغٍة سليمٍة، وتصوير جميل، وما يُطلب إليه صياغته بأسلوب 

ل للتعبير صحيح في الشكل والمضمون، وهو الغاية من تعليم اللغة، ففروع اللغة كلها وسائ

الصحيح بنوعيه الشفهي والتحريرّي، إذ ينبغي أن تُسّخر كل فروع اللغة كروافد تزود 

الطالب بالثروة اللغوية الالزمة حين يمارس التعبير، فتمّده باألساليب الجيدة، واألفكار 

الهادفة الطريفة، والعبارات الواضحة، ليصبح قادراً على التعبير عما يخالج نفسه بلغٍة 

 (.905، ص9115بيٍة سليمٍة تربطه بحياة البيئة التي يعيش فيها.)عاشور ومقدادي، عر

وفي ظلِّ التطورات المتالحقة في مجال المعرفة والعلوم والفنون والتكنولوجيا، يعكُف     

المعنيون بتعليم اللغة، على التفكير في استعماِل استراتيجيات، أو طرائق وأساليب تدريسية 

ة، تواكب ما يُستَجد من نظريات وتطبيقات في مجال تعليم اللغة، ولم تدْع حديثة ومالئم

التطورات المتالحقة فرصة أمام الركون إلى طريقة محددة أو أسلوب بعينه يطمئن القائمون 

 (.000، ص9115على تعليم اللغة أنه واٍف بالغرض. )العيسوّي ،

ن معلومات معطاة، فتقل القيود فيه، فالتفكير التباعدي يعني انتاج معلومات جديدة م    

وتتسع عملية البحث ويجري االنتاج بغزارة ويتضمن التفكير جملة من العناصر او العوامل 

هي )المرونة، والطالقة، االصالة( فالمرونة ترتبط بالمثابرة والبحث عن الحلول، اما 

هرا كميا مرتبطا بغزارة الطالقة فهي مكون أساسي للتفكير التباعدي، فطالقة التفكير تعد مظ

االفكار على وفق اشكال مختلفة هي: طالقة الكلمات والطالقة الفكرية والطالقة الترابطية. 

في حين ان االصالة هي التجديد او االنفراد، كأن يأتي المتعلم بأفكار متجددة بالنسبة إلى 

ئق حديثة ونماذج وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى طرا(، 55: 9110أفكار زمالئه )الطيطي، 

 تسهم في تنميته.

إّن االهتمام بطريقة التدريس وتغيّيرها تبعاً لحاجات الطلبة وميولهم، هو الذي يؤدي    

ل إلى الغايّة المرجّوة من الدرس، وهي النظام  بالنهاية إلى نجاح الطريقة، ومن ثم التوصُّ

س فيما يلقيه على الطلبة من دروس، وما يبعثهم إلى تحصيله من  الذي يسير عليه الُمَدرِّ

مهارٍة ونشاٍط، حتى يكتسبوا الخبرة النافعة، والمهارة الالزمة، والمعلومات المختلفة، من 

غير إسراف في الوقت والجهد، وبنحٍو يقربهم من األغراض السامية التي تسعى إليها 

 (.41التربية. )آل ياسين، د.ت، ص

ون المهتمون بطرائق التدريس من أن المدرس ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه المرب     

الناجح هو الذي يعتمد في الحقيقة على طريقٍة ناجعة، إذ يقاس نجاح المدرس في قدرته على 

 إيصال المعلومات إلى أذهان الطلبة ال بمقدار ما يعرف من هذه المعلومات.
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يسوغ اهتمام رجال ومن المعلوم أن لطريقة التدريس أثراً في تحصيل الطلبة، وهذا ما    

التربية بها، واألخذ بأفضلها، وقد توصَل المربون نتيجة أبحاثهم وتجاربهم إلى نتائٍج باهرٍة، 

فأوجدوا لنا طرائق أساسية في التدريس يختلف تطبيقها فيما يخصُّ مستويات الطلبة من جهة 

إلى  وطبيعة الموضوعات من جهة أخرى، فالطريقة هي المساعد الذي يُوصل الطلبة

استيعاب المعارف وتكوين القدرات والمهارات، من خالل تنظيم الموقف التعليمّي، وتيسير 

 (.995، ص0220الُسبل أمام الطلبة وصوالً إلى تحقيق أهداف المنهج. )بشارة،

إّن تطور طرائق التدريس شمل التعبير أيضاً، ال بوصف التعبير درساً أكاديمياً وجزءاً       

هي اللغة حسب؛ بل ألّن التعبير معنى من معــــاني تطور الفكر والخيال  من مادة مقدسة

والشعور والعاطفة، فالجوانب الوجدانية والمعرفية والحركية، تجد مجالها التطبيقّي في 

التعبير لما للعالقة بين التعبير والذات اإلنسانية من ترابط، فقد تطور مفهوم التعليم من 

خبرة تجاه العملّي من التلقين والحف  إلى التعلّم من طريق العمل والاالتجاه النظرّي إلى اال

ومن بين تلك الطرائق واالستراتيجيات الحديثة هو (، 40، ص9112المباشرة. )كبة، 

)إنموذج فالندرز( التي تتجلى أهميته في تنمية التفكير وال سيما التفكير التباعدي، والتفاعل 

د عد أنموذج فالندرز من التقنيات الحديثة في هذا المجال، اللفظي بين المدرس وطالبه، فق

والذي يقوم على تحليل التفاعل اللفظي بين المدرس وطالبه، وبذلك يصبح الطالب في نشاط 

وتفاعل دائم للوصول إلى حالة معرفية مستقلة ومتوازنة قابلة لالستدعاء في مواجهة أي 

 (.29، 9110ي، مشكلة تستدعي حالً أو معالجة جديدة. )قطام

 ومما سبق تتجلى أهمية البحث الحالي في النقاط اآلتية:

اللغة العربية، بوصفها لغة التنزيل التي أنزل بها هللا سبحانه وتعالى كتابه العزيز على  -0

 خير الخلق أجمعين محمد بن عبد هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(.

 فروع اللغة العربية كافة.التعبير بوصفه الغاية األساسية من تعليم  -9

النماذج الحديثة في التدريس، ومنها )أنموذج فالندرز( في أثراء الحصيلة الفكرية   -0

واللغوية عند الطلبة، وكونه من أساليب التدريس الناجحة التي تُسهم في أثراء الحصيلة 

في داخلها  وبيان أثره في التفكير ألتباعدي كطريقة تضم الفكرية واللغوية عند الطلبة،

 االستقصاء والمعرفة.

 المرحلة اإلعدادية كونها أساس تبنى عليه مراحل التعليم الجامعي.       -1

 

 مرميا البحث:

ف: يرمي هذا البحث      تعرُّ

 أنموذج فالندرز في األداء التعبيري عند طالب الصف الخامس األدبي. أثر -0

لخامس األدبي. أنموذج فالندرز في تنمية التفكير التباعدي عند طالب الصف ا أثر -9

 : االتيتينالصفريتين تين الباحث الفرضي ولتحقيق هذا الهدف صاغ

( بين متوسط درجات طالب 15,1ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -

سون مادة التعبير باستخدام أنموذج فالندرز ومتوسط درجات  المجموعة التجريبية الذين يَُدر 
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سون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في اختبار األداء  طالب المجموعة الضابطة الذين يَُدر 

 التعبيري.

بين متوسط درجات طالب  (1015ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -

المجموعة التجريبية في اختبار التفكير التباعدي القبلي وبين المجموعة نفسها في االختبار 

 البعدي.

 

 يتحدد هذا البحث بـ:حدود البحث: 

 . المدارس اإلعدادية النهارية للبنين التابعة إلى المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد0

 األدبي. . طالب الصف الخامس9

 . عدد من الموضوعات في التعبير التحريري.0

 9104/9102. الفصل الدراسي االول للعام الدراسي 1

 

 تحديد المصطلحات:

 عرفه الجمل بأنّه:أنموذج فالندرز:  

" نظام برامج لتدريب وإعداد المدرسين الغرض منه قياس ووصف التفاعل بين المدرسين 

، 0229التدريس ويتم تحقيقه من خالل المشاركة اللفظية") والطلبة يعتمد عليه نجاح عملية

012.) 

 عّرفه قطامي بأنّه:

" نظام قائم على فرضية مفادها إن معظم التفاعالت التي تدور في الصف هي تفاعالت 

 (.29، 9111% من مهمات المدرس" ) 41لفظية وإنها تشكل ما يزيد عن 

 التعريف اإلجرائي ألنموذج فالندرز:
بين المدرس والطالب عينة البحث، يتم فيه مناقشة  ذج التفاعل اللفظينموذج من نماهو أ  

عناصر الموضوع المطروح للتعبير، ويتلخص بمراحل ثالث، كالم المدرس المباشر، 

 وغير المباشر، فضالً عن سلوك الطالب. 

  الجشعمّي بأنّه:عرفه األداء التعبيرّي:  

"اإلنجاز اللغوّي الكتابّي ألفراد عينة البحث في التعبير عما في خواطرهم من أفكار    

ومشاعر حول موضوع التعبير المختار في الدرس بأسلوب سليم، خاٍل من األغالط اللغوية 

 (.94، ص 0225واإلمالئية، ويتسم بجودة الصياغة" )

 التعريف اإلجرائّي لألداء التعبيري: 

في التعبير عن  -عيّنة البحث  -هو اإلنجاز اللغوّي الكتابّي لطالب الصف الخامس األدبي    

الموضوع المطلوب بأسلوٍب سليٍم، وتناسٍق وتسلسٍل ووفرٍة في األفكاِر والجمِل والتراكيب، 

وجودٍة في الصياغِة، خاٍل من األغالِط اللغويِة واإلمالئيِة مقاساً على وفق معيار تصحيح 

 ُمعتمد ألغراض هذا البحث.
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 التفكير التباعدي:-

بأنه التفكير التشعبي الذي يتطلب من الفـرد طرح العـديـد مـن  9110عرفه سعادة  -

 (. 910: 9110االستجابـات المختلفـة للسـؤال الواحـد او المشكلـة الواحدة )سعادة، 

ختلف االفكار او الحلول لمشكلة وعرفه ميكمبر وسلون عرفه بانه قابلية الفرد على انتاج م-

 ( .   Mcumber & sloan, 2005 : 2ما )

)الدرجة التي يحصل عليها افراد عينة البحث عند اجابتهم على  ويعرفه الباحث اجرائيا

فقرات مجاالت التفكير التباعدي )الطالقة اللفظية والطالقة التعبيرية والطالقة االرتباطية 

 والطالقة الفكرية والمرونة التلقائية والمرونة التكيفية(.

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة

  :ل الصفي اللفظيفالندرز للتفاع أنموذج  -أوال 

أن هذا النظام يقيس الجزء اللفظي للنشاطات الصفية، ويفترض أن سبعين  يرى فالندرز  

 .)92: ص0222مهمات المعلم داخل غرفة الصف تكون لفظية )أبوهالل،  في المائة من

 ذلك يكون التفاعل اللفظي إما حديثاً للمعلم أو حديثاً للطالب، وحديث المعلم وعلى ضوء    

يشعر به، أو يكون  إما أن يكون غير مباشر، حيث تترك فيه الحرية للطالب للتعبير عما

الطالب، وكذلك كالم الطالب فهو إما أن يستجيب فيه لسؤال  مباشراً حيث يكبح فيه جماح

المعلم بسؤال، وهناك حالة التشويش والفوضى حيث ينقطع االتصال  يطرحه المعلم أو يبادر

 .ثم حالة الصمت

فالندرز بتصميم مقياس عشري لدراسة التفاعل الصفي في الغرفة الصفية وقام  وقد قام   

 :هذا المقياس إلى ثالثة أقسام كما موضح في الجدول اآلتي  بتقسيم

 ))النظام العشري لرصد التفاعل الصفي ))نظام فالندرز  (0جدول )

 

 

 

 

 القسم

 األول:

 سلوك المعلم

 كالم

 المعلم

 غير

 المباشر

تقبل مشاعر الطالب: يتقبل المعلم شعور الطالب أو  .0

 يوضح

اتجاهاً أو اهتماماً عبر عنه الطالب بطريقة تخلو من 

 التهديد. وقد تكون المشاعر إيجابية أو سلبية.

. المديح والتشجيع : يشجع المعلم سلوك الطالب أو عمله 9

مع إزالة  –إيجابياً ويزيد من احتمال مبادرات الطالب 

 ر عن الطالب.التوت

. تقبل أفكار الطلبة: يستمع إلى أفكار الطلبة ويضيف 0

 إليها أو يعدلها إن اقتضى األمر ذلك.

. طرح األسئلة: يطرح المعلم أسئلة حول محتوى 1

 الدرس أو طرقتيه بقصد أن يجيب الطالب عنه.
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 كالم

 المعلم

 المباشر

 

ينوي . الشرح: يقدم المعلم هنا محتويات الدرس الذي 5

 تقديمه للطالب.

. توجيهات وتعليمات: يوجه المعلم أو يعطي تعليمات 0

 على نحو يتوقع معه من الطالب االمتثال لها.

. النقد واستخدام السلطة: أما إذا لم يلتزم الطالب فإن 4

 المعلم يعمد إلى فرض سلطته بطرائق متعددة. 

 القسم

 الثاني:

 سلوك

 الطالب

. استجابة الطالب: وتكون االستجابة هنا ذات عالقة بما 2

 يقوله 

المعلم كأن يجيب عن سؤال أو يستفسر عن موضوع له 

 عالقة بما يتحدث عنه.

. مبادرة الطالب: يطرح الطالب هنا أفكاره أو يستفسر 2

عن شيء قد يكون له عالقة بالدرس أو بعيداً عن محور 

 الدرس.

 القسم

الثالث: السلوك 

 المشترك

. الصمت أو التشويش: يدل على انقطاع التواصل بين 01

اً أو يثيروا شيئاً المعلم والطالب كأن يتحدث الطالب مع

 ( 22، 9105السليتي، من الفوضى. )

 

  Divergent Thinkingالتفكير التباعدي  –ثانيا 

قبل لمشكلة ف او غير معروف من هو نوع من التفكير يهدف الى ايجاد حل جديد او مختل

. بمعنى انه تفكير من (999: 9111 ،ضمن انتاج اتساق جديد من االفكار )محمد، ويتما

 . تي ال تتحدد بالمعطيات المتوافرةاتجاهات مختلفة تتمثل بالتنوع واالجابات المحتملة ال

من  أكثر( بان التفكير التباعدي هو قدرة الفرد على توجيه فكرة في 9111واشار فارس )

في الوقت نفسه وهو امر تزداد صعوبته كلما ازداد عدد العناصر التي يتعامل معها  اتجاه

متنوعة (. أي انه تفكير تغيري يعني توليد معلومات 5: 9111العقل اثناء التفكير )فارس، 

 . ية توجه التفكير الى عدة اتجاهات، يتميز بحرانطالقا من معلومات معينة

عبي وهو نوع من التفكير الذي يقوم به الفرد عندما ( بانه تفكير تش0244وذكر رزق )

يتعامل مع مشكالت او اسئلة لها أكثر من حل صحيح، ويتميز بأنه تفكير متحرر ومنفتح 

 غايته التوصل الى أكبر عدد من االفكار او االرتباطات او الحلول 

دة من ( بأنه انتاج معلومات جديGuilford 1959(، وبين جيلفورد )29: 0244)رزق، 

 ( .  00: 0220معلومات معطاة، مع تعدد االستجابات وتنوعها من المصدر نفسه )التميمي، 

للمشكالت بواسطة طرق ، تفكير غير تقليدي يبحث عن حل يتضح لنا ان التفكير التباعدي

المسالك  ، حيث ان الفرد في التفكير التباعدي يبحث في اكثر من ما يمكن منغير تقليدية

 .له لمشكلة ماالممكنة لح

 

 مجاالت التفكير التباعدي 

لفنرد ازاء يمكن تقسيم التفكير التباعدي على اكثر منن نمنط نتيجنة لكمينة المعلومنات المتاحنة ل

، اذ ان المعلومننات فني هننذه الحالنة تعنند عنامالً مسننتقالً ونمنط التفكيننر مشنكلة معيننة يننراد حلهنا
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كانننت المعلومننات المتاحننة قليلننة ، كننان نمننط ، فنناذا ( 59:  0220تابعنناً ) التميمنني ،  عننامالً 

ميننز بالطالقننة فنني صننورها الثالثننة )االشننكال او الرمننوز او التفكيننر التباعنندي هننو تفكيننر يت

( اما اذا كانت المعلومات المتاحة كثيرة كماً ومتنوعة كيفاً كنان نمنط التفكينر التباعندي االفكار

( . عليه فقد قسم جيلفنورد التفكينر  014:  0220نمطاً يتميز بمرونة االستجابة . ) خير هللا ، 

 التباعدي على فئتين هما :

ويعتمنند علننى الطالقنة أي القنندرة علننى انتنناج اكبنر عنندد مننن االفكننار خننالل التفكيرر الكمرري : -أ

 (  510:  0224وقت معين لمشكلة  ما ) فرج ، 

ي التفكينر واالبتعناد ويعتمد اساساً على المرونة او التحرر من الجمنود فنالتفكير النوعي : -ب

 ( .  50:  0220عن النمطية ) التميمي ، 

  Fluencyاوالً : الطالقة 

تعد الطالقة مكوناً اساسياً للتفكير التباعدي ، وهي تقديم اكبر عدد منن االسنتجابات المالئمنة   

 ( .  01:  9110ازاء مشكلة ما خالل فترة زمنية محددة ) الخالدي ، 

لقنندرة علننى الوصننول الننى حلننول تباعديننة للمشننكالت تحننت ظننروف قلننة ان الطالقننة هنني ا     

المعلومات وتتحدد كمياً بعدد االسنتجابات التني تصندر منن المفحنوص، وتقناس بحسناب كمينة 

االفكننار التنني يقنندمها الفننرد عننن موضننوع معننين فنني وحنندة زمنيننة ثابتننة بالمقارنننة مننع اداء 

نتناج عندد اكبنر منن االفكنار او االجابنات فني االخرين، وعلينه كلمنا كنان المنتعلم قنادراً علنى ا

وحدة الزمن، توفرت فيه الطالقة اكثر . فالطالقة في التفكينر هني مهنارة تجعنل افكنار الطلبنة 

تنساب بحرية من اجل الحصول على افكار كثيرة وباسرع وقت ممكنن . وتقسنم الطالقنة النى 

 خمسة انواع هي:

   Word Fluencyالطالقة اللفظية او طالقة الكلمات -0

   Ideational Fuencyالطالقة الفكرية -4

   Addociation Flencyالطالقة االرتباطية -3

   Expressional Fluencyالطالقة التعبيرية -2

   Figural Fluencyطالقة االشكال -5

   Flexibityثانياً : المرونة 

هنني قنندرة الفننرد علننى التفكيننر فنني اتجاهننات مختلفننة مننن االجابننات علننى ان يشننمل انتاجننه     

انواعاً متعددة من االفكار وكذلك امكانية تحويل تفكيره من مدخل الخر ، واستخدام مجموعنة 

(  0220، وقند عند ابنو حطنب )  ( Torrance, 1971: 57 )منن االسنتراتيجيات المختلفنة 

 Divergent العمليننات المعرفيننة وصنننفها بانهننا تفكيننر تباعنندي)  المرونننة احنندى قنندرات

thining  وانها نمط من التفكير فني جنوهره وعلنى الفئنات كنتنائج وفنق نمنوذج جيلفنورد او )

مستوىللمعلومات من ناحية وعلى الوجهة التباعدية للحنل منن ناحينة اخنرى ويسنتخدم الطالنب 

تنني ينتمنني لهننا االداء او الفكننرة ، ) ابننو حطننب ، المتصننف بالمرونننة عنندداً اكبننر مننن الفئننات ال

( بانهننا القنندرة علننى تغييننر مجننرى التفكيننر  0252( وقنند عرفهننا جيلفننورد )  050:  0240

 ,Guilford )وتوجيهه الى اتجاهات جديدة بسنرعة وسنهولة بسنبب واضنح او غينر واضنح 

ل فنني العمليننات ( الننى ان المرونننة فنني التفكيننر تتمثنن 0241واشننار السننيد )  ( 357 :1959
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العقلية التي من شأنها ان تميز بين الشنخص النذي لدينه القندرة علنى تغيينر زاوينة تفكينره عنن 

( ، وهنذا منا أكنده خليلني  020:  0241الشخص الذي يتجه تفكيره في اتجاه معنين ) السنيد ، 

 في تعريفهم للمروننة بانهنا " قندرة الشنخص علنى تعنديل زواينا التفكينر بندالً  0220واخرون 

:  0220من تجميده في اتجاه معين وذلنك اسنتجابة لمعطينات الموقنف " ) خليلني واخنرون ، 

020 . ) 

    Spontanour flexibilityالمرونة التلقائية -أ

   Adaptive flexibilityالمرونة التكيفية -ب

 

 الدراسات السابقة 

 وفق تسلسلها الزمنّي.محورين وعلى عرض الباحث هذه الدراسات على  

 المحور األول : دراسات تتعلق باالداء التعبيري

 ( :4114( دراسة السلطانّي )0)

كلية التربية، وهدفت تعّرف أثر تحليل  -أُجريت هذه الدراسة في العراق / جامعة بابل   

 نصوص أدبية مختارة في األداء التعبيري عند طلبة الصف الخامس العلمي.

واإلعدادية النهارية للبنين في مركز محافظة بابل، وقد  وشملت الدراسة المدارس الثانوية    

اختار الباحث عشوائياً إعدادية الجهاد للبنين , واختار منها شعبتين للصف الخامس العلمي 

, وزعهما على مجموعتين إحداهما تجريبية، واألخرى ضابطة، وقد 01بلغت عيّنة لبحثه 

لعمر الزمنّي، والتحصيل الدراسي لألبوين، أجرى عملية تكافؤ بين أفراد المجموعتين في ا

ودرجـــــة اللغة العربيــــة للعام السابق، واالختبار القبلّي، وقد دّرَس الباحث نفسه 

المجموعتين، إذ دّرَس المجموعة التجريبية بطريقة تحليل النصوص األدبية، ودّرَس 

الً دراسياً كامالً، وكانت أداة المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، واستغرقت التجربة فص

بحثه اختباراً بعديّاً موحداً صححه الباحث على وفق معيار الهاشمي، وقد استعمل عدة وسائل 

 واالختبار التائي، ومربع كاي  إحصائية منها : معامل ارتباط  بيرسون،

 وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها:

تفوق طالب المجموعة التجريبية الذيّن درسوا التعبير بطريقة تحليل النصوص األدبية،  

على طالب المجموعة الضابطة الذيّن درسوا التعبير بالطريقة التقليدية، وأختتم الباحث 

دراسته بعدة توصيات أهمها: اعتماد طريقة تحليل النصوص األدبية في تدريس مادة 

 (                       011 -15, ص  9119التعبير. )السلطانّي، 

 (:4115( دراسة الجميلي )4) 

أجريت هذه الدراسة في العراق، وهدفت تعرف اثر االستماع الناقد عند تدريس مادة     

المطالعة في األداء التعبيري والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع العام، وقد اختارت 

الباحثة إعدادية المعتصم للبنات بصورة قصدية، ومنها اختارت شعبتين تمثالن مجموعتي 

( طالبةً في كل مجموعة من المجموعتين 01( طالبةً بواقع )01ينة البحث )البحث فبلغت ع

 الضابطة والتجريبية .
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( هدفاً سلوكياً اعتماداً على محتوى المادة الدراسية في كتاب 002وقد صاغت الباحثة )     

 المطالعة المقرر تدريسه لطلبة الصف الرابع العام.

( لعينتين  t-testئية اآلتية: االختبار التائي ) واستعملت الباحثة الوسائل اإلحصا    

مستقلتين، ومعامل ارتباط بيرسون، ومربع كاي، ومعادلة قوة التمييز، ومعادلة معامل 

 الصعوبة. واستمرت مدة التجربة عاماً دراسياً كامالً.

 أما النتائج التي توصلت إليها الباحثة فهي:   

 لى طالبات المجموعة الضابطة في األداء التعبيري.. تفوق طالبات المجموعة التجريبية ع0

ضابطة في التفكير الناقد. . تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة ال9

 (. 10-4، ص9115الجميلي ، )

 (:4104( دراسة الساعدي )3) 

أجريت هذه الدراسة في كلية التربية األساسية، الجامعة المستنصرية في العراق وهدفت    

 معرفة أثر استراتيجية جدار الكلمات في األداء التعبيري لدى طالب الصف الثاني المتوسط. 

تمثل مجتمع البحث بطالب الصف الثاني المتوسط من المدارس المتوسطة النهارية للبنين    

لمديرية تربية بغداد / الرصافة الثانية، أختار الباحث قصدياً متوسطة فلسطين للبنين التابعة 

وبطريقة السحب العشوائي أختار الباحث شعبة )ج( لتكون المجموعة التجريبية وشعبة )ب( 

 لتكون المجموعة الضابطة.

لباً في ( طا11( طالباً وزعوا عشوائياً على مجموعتين بواقع )42بلغت عينة البحث )   

 ( طالباً في المجموعة الضابطة.02المجموعة التجريبية و )

كافأ الباحث بين مجموعتي البحث في المتغيرات اآلتية )العمر الزمني للطالب محسوبا    

بالشهور، التحصيل الدراسي لآلباء واألمهات، ودرجات اللغة العربية في نصف السنة للعام 

س الباحث نفسه طالب مجموعتي البحث، أثناء مدة ، والذكاء، درّ 9101/9100الدراسي 

( موضوعات، والتي استمرت فصالً دراسيــــــاً كامالً )من 2الدراسة، والذين كتبوا في )

ست المجموعة التجريبية باستراتيجية جدار الكلمات، 5/5/9100إلى  01/0/9100 (، إذ ُدرِّ

ست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.  وُدرِّ

استعمل الباحث أداة قياس موحدة لقياس األداء التعبيري عند طالب مجموعتي البحث،     

جموعتي البحث أجرى الباحث اختباراً تحصيلياً نهائياً أعدهُ ألغراض بحثه وتطبيقه على م

 (.0224، وأعتمد على محكات تصحيح الربيعي)التجريبية والضابطة

( لعينتين مستقلتين، t-testية: االختبار التائي )استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلت   

 ( مربع كاي، معامل ارتباط بيرسون ، وقد أسفرت الدراسة عن النتيجة اآلتية :9اختبار )كا

( بين متوسط درجات طالب 15,1وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )

الكلمات ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا التعبير باستراتيجية جدار 

المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية، ولمصلحة المجموعة 

 (25-05، ص 9109التجريبية. )الساعدي،
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 المحور الثاني : دراسات تتعلق بالتفكير التباعدي

 (  0991( دراسة التميمي ) 2)

أجريت الدراسة في بغداد وهدفت الى بناء اختبار مقنن للتفكير التباعدي وقياسه عند طلبة 

( طالبا  200المرحلة االعدادية بحسب الجنس والصف والفرع ، وتكونت العينة من ) 

وطالبة من المرحلة االعدادية . واستكماال لبناء االختبار تم ايجاد عدة مؤشرات للصدق 

في تحليل النتائج االختبار التائي واسلوب تحليل التباين االحادي لمتغير  والثبات . واستخدم

الصف واختبار شيفيه للمقارنات الزوجية المتعددة ن وبعد تطبيق االختبار وتصحيح 

 االجابات تم التوصل الى النتائج االتية : 

 عدادية . يوجد عالقة دالة لمتغير الصف في التفكير التباعدي عند طلبة المرحلة اال-0

ادبي ( في  –إناث ( او متغير الفرع ) علمي  –ال يوجد عالقة دالة لمتغير الجنس ) ذكور -9

 التفكير التباعدي عند طلبة المرحلة االعدادية . 

ال يوجد عالقة دالة لتفاعل متغيري الصف والجنس او تفاعل متغيري الصف والفرع او -0

 التباعدي . تفاعل متغيري الجنس والفرع في التفكير 

ادبي (  –إناث ( . او متغير الفرع ) عملي  –ال يوجد عالقة دالة لمتغير الجنس ) ذكور -1

 في أي عامل من العوامل السبعة . 

سادس ( في عدد من عوامل التفكير  –خامس  –يوجد عالقة دالة لمتغير الصف ) رابع -5

 ( .  5-9:  0220التباعدي ) التميمي ، 

 (  4110دراسة الشيخلي )  (5)

استهدفت الدراسة بناء اختبار التفكير التباعدي لتالمذة الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة 

االبتدائية ، ولتحقيق هذا الهدف اعدت الباحثة صيغة اولية لالختبار تقيس فيه قدرات التفكير 

لية الى مجموعة من التباعدي في ضوء نظرية جيلفورد  . وبعد تقديم هذه الصيغة االو

الخبراء اتفق على صالحية سبعة اختبارات فرعية تقيس خمسة قدرات هي : الطالقة اللفظية 

، وطالقة االشكال ، والطالقة الفكرية ، والمرونة التلقائية ، والمرونة التكيفية للمعاني . وبعد 

تلميذ وتلميذة  ( 021التحقق من وضوح تعليمات االختبارات ، طبق على عينة مؤلفة من ) 

 اختيرت بطريقة عشوائية من الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة االبتدائية في بغداد . 

ومن خالل هذا التطبيق اشتقت معايير تصحيح االختبار ، واستخرجت دالالت صدقة وثباته 

. فقد استخرجت دالالت الصدق بطريقتين هما : الصدق التالزمي باستعمال محك تقديرات 

علمات ، وصدق البناء عن طريق التحليل العاملي بطريقة المكونات االساسية فضال عن الم

 الصدق الظاهري بمساعدة الخبراء . 

وقامت الباحثة باستخراج نوعين من دالالت ثبات االختبار هما : ثبات االستجابة وثبات 

ني مقداره ثالثة التصحيح . وقد اتبعت طريقة االعادة في تقدير ثبات االستجابة بفاصل زم

 (  1044اسابيع ، إذ تراوحت معامالت الثبات لالختبارات الفرعية السبعة بين ) 

 (  1024( ، اما ثبات التصحيح فقد استخرج بين الباحثة ونفسها اذ تراوح بين )  1029و ) 
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( . وفي ختام  0011( و )  1021( ، وبين الباحثة ومصحح آخر اذ تراوح بين )  0011و ) 

راسة اشارت الباحثة الى بعض الخصائص االحصائية لالختبار واعطت بعض الد

 : ب ( .  9110االستنتاجات والمقترحات ) الشيخلي ، 

 

 باحث بين الدراسات في جدول وكاآلتي :: سيوازن الموازنة الدراسات السابقة

 موازنة الدراسات السابقة (4جدول )
  المحور األول ) دراسات تتعلق باألداء التعبيري (  

الباحث  ت

وسنة 

 الدراسة

مكان 

اجراء 

 الدراسة

المرحلة  الهدف

 الدراسية

حجم 

 العينة

جنس 

 العينة

المادة 

 الدراسية

 النتيجة االداة

السلطاني  0

4114 

تعّرف أثر  العراق

تحليل نصوص 

أدبية مختارة 

في األداء 

 التعبيري

الخامس 

 العلمي

اختبار  التعبير ذكور 11

 تحصيل

تفوق 

المجموعة 

التجريبية على 

 الضابطة

دراسة  4

الجميلي 

4115 

تعرف اثر  العراق

االستماع الناقد 

عند تدريس 

مادة المطالعة 

في األداء 

التعبيري 

 والتفكير الناقد

الرابع 

 العام

مطالعة  اناث 11

 وتعبير

اختبار 

 تحصيل

تفوق 

المجموعة 

على  التجريبية

 الضابطة

دراسة  3

الساعدي 

4104 

معرفة أثر  العراق

استراتيجية 

جدار الكلمات 

في األداء 

 التعبيري

الثاني 

 متوسط

األداء  ذكور 87

 التعبيري

اختبار 

 تحصيل

تفوق طالب 

المجموعة 

التجريبية على 

طالب 

المجموعة 

 الضابطة

  المحور الثاني )دراسات تتعلق بالتفكير التباعدي( 

دراسة  5

التميمي 

0991 

بناء اختبار  العراق

مقنن للتفكير 

التباعدي 

وقياسه عند 

طلبة المرحلة 

االعدادية 

بحسب الجنس 

 والصف والفرع

ذكور  913 االعدادية

 واناث

التفكير 

 التباعدي

يوجد عالقة  مقياس

دالة لمتغير 

الصف في 

التفكير 

التباعدي عند 

طلبة المرحلة 

 االعدادية

دراسة  1

 الشيخلي

4110 

بناء اختبار  العراق

التفكير 

التباعدي 

لتالمذة 

الصفوف 

الرابعة 

والخامسة 

والسادسة 

 االبتدائية

ذكور  372 االبتدائية

 واناث

التفكير 

 التباعدي

ختام الدراسة  مقياس

اشارت الباحثة 

الى بعض 

الخصائص 

االحصائية 

لالختبار 

واعطت بعض 

االستنتاجات 

 والمقترحات
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 البحث وإجراءاتهمنهج 

 Experiment Design: التجريبي: التصميم أوال* 

مالئم لظروف  ذي ضبٍط جزئي أعتمد الباحث المنهج التجريبي وعلى تصميم تجريبي     

، وهو تصميم المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، مع اختباراٍت بعدية هذا البحث

 ( يوضح ذلك.0متسلسلة، وشكل )

 االختبار     المتغير التابع المتغير المستقل    االختبار  المجموعة

التفكير  التجريبية

التباعدي 

 القبلي

األداء  أنموذج فالندرز المعرفي

 التعبيري

تنمية التفكير 

 التباعدي

اختبـارات بعديـة 

متسلسلة في 

 التعبير

اختبار التفكير 

 التباعدي البعدي

  الضابطة

 

 (0شكل )

 التجريبي للبحثالتصميم 

 

 

 :* ثانيا: مجتمع البحث وعينته

 مجتمع البحث: -أ

حّدَد الباحث مجتمع بحثه بطالب الصف الخامس األدبي في المدارس اإلعدادية والثانويّة     

النهارية للبنين التابعة للمديريات العامة للتربية في محافظة بغداد للعام الدراسي 

 وقد اختار الباحث قصديا المديرية العامة للتربية في الرصافة األولى. 9102/9102

 عينة البحث : -ب

يُقصد بالعينة أنموذج يشكل جانباً من وحدات المجتمع المعني بالبحث وممثلة له بحيث    

تحمل صفاته المشتركة، ومن متطلبات هذا البحث اختيار إحدى االعداديات أو الثانويات 

النهارية في محافظة بغداد ومن مدارس البنين حصراً على أن ال يقل عدد ُشعب الصف 

عن شعبتين، وقد اُختيرت )إعدادية المصطفى( التابعة للمديرية العامة الخامس األدبي فيها 

 للتربية في محافظة بغداد/ جانب الرصافة، بطريقة قصدية، وذلك لألسباب اآلتية:  

 . إبداء إدارة اإلعدادية استعدادها للتعاون مع الباحث.0

االنتقال من المدرسة . موقع اإلعدادية في داخل حدود محافظة بغداد، مّما يسهل عملية 9

 وإليها.

 . دوام المدرسة نهارّي.0

.عدد شعب الصف الخامس األدبي فيها شعبتان، مّما يتيح فرصة للباحث في اختيار 1

 المجموعتين التجريبية والضابطة.

زار الباحث المدرسة الُمختارة )إعدادية المصطفى( بعد حصوله على كتاب من        

في محافظة بغداد لتسهيل مهمته ، وكانت المدرسة تضم شعبتين  المديرية العامة للتربية

م هي )أ، ب(، وبنحٍو عشوائي أختار  9102/9102للصف الخامس األدبي للعام الدراسي 
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س مادة التعبير وفق أنموذج فالندرز،  الباحــث شعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية التي تَُدر 

س ( طالباً، وأخت00وبلغ عدد طالبها ) ار شعبة )ب( لتمثل المجموعة الضابطة التي تَُدر 

( طالباً، بعد استبعاد الطالب الراسبين 00مادةالتعبير بالطريقة التقليدية وبلغ عدد طالبها)

منعينةالبحث العتقاد الباحث أن  الطالب الراسبين لديهم خبرة أوسع من بقية الطالب، وان 

لما أن  الباحث استبعد الطالب من نتائج االختبارات هذه الخبرة قد تؤثر في دقة النتائج، ع

والتحليل اإلحصائي فقط، وأبقى عليهم في داخل الصف حفاظاً على النظام المدرسي، 

 (0( ، جدول )01فاصبح العدد الكلي للعينة )

 (3جدول )

 عدد طالب عينة البحث

 العدد الكلي المجموعة الشعبة
عدد الطالب 

 الراسبين

عدد الطالب 

 بعد االستبعاد

 01 0 00 التجريبية ا

 01 0 00 الضابطة ب

 01 1 01  المجموع

 

 * ثالثاً: تكافؤ مجموعتي البحث:

حرص الباحث قبل بدء التجربة على التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية    

 والضابطة وفي عدد من المتغيرات هي:

 . اختبار الذكاء.0

 .اختبار القدرة اللغوية.9

( درجة، وبلغ 11305بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في اختبار الذكاء )   

( درجة، وعند استعمال االختبار التائي 00114متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )

(t-test  لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق اإلحصائي بينهما ، اتضح أّن الفرق غير دال )

(، 1،540(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )57( وبدرجة حرية )15,1عند مستوى )

(، مما يدل على  تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغير، 00040والقيمة التائية الجدولية )

 ( يوضح ذلك.1وجدول )

 (2جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري والتباين والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية(

 للمكافأة بين طالب المجموعتين في درجات اختبار الذكاء.

عدد  المجموعة

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

درجة  التبـاين  

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

عند 

مستوى 

1،15 
 الجدولية المحسوبة

 10200 10200 00005 01 التجريبية
57 1،581 01180 

 دالةغير 

 00004 00154 00114 01 الضابطة
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 درجات اختبار القدرة اللغوية : -9

)الهاشمي  من التكافؤ بين طالب المجموعتين يطبق الباحث اختبار القدرة اللغوية للتحقق   

( فقرة تشتمل على النحو 95وهو اختبار مكّون من )( 0ملحق )( 012 -902، ص9100،

والبالغة، وبعد تصحيح إجابات الطالب، إذا كان متوسط درجات والصرف واألدب والخط 

طالب المجموعة التجريبية أكبر من متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة، وعند 

استعمال االختبار التائي لمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين، اذا كانت القيمة التائية  

( ، فإن هذا يدل على تكافؤ 00040جة حرية )المحسوبة أقل من القيمة التائية الجدولية وبدر

 ( يوضح ذلك.5مجموعتي البحث في هذا المتغير، وجدول )

 (5جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية ) المحسوبة و الجدولية ( 

 ةللمكافئة بين طالب المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار القدرة اللغوي
عدد  المجموعة

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

درجة  التباين  

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

عند 

مستوى 

1،15 
 الجدولية المحسوبة

 0000212 000022 120914 31 التجريبية
57 113031 01180 

 غير دالة

 200515 20291 120000 31 الضابطة

 

 : ضبط المتغيرات المتعلقة بالموقف التجريبي : * رابعاً 

زيادة على ما تقدم من إجراءات التكافؤ اإلحصائي بين مجموعتي البحث )التجريبية    

والضابطة( حاول الباحث قدر اإلمكان تفادي أثر عدد من المتغيرات الدخيلة في سير 

 ات الدخيلة ، وكيفية ضبطها :التجربة، ومن ثم  في نتائجها، وفيما يأتي عرض لهذه المتغير

: استعمل الباحث أداة موحدة لقياس المتغير التابع )األداء التعبيري( عند . أداة القياس0

طالب مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(، إذ طبّق محكات تصحيح جاهزة لتصحيح 

 موضوعات التعبير )محكات تصحيح الهاشمي(.

 . الحوادث المصاحبة :9

ومنها )الكوارث، والفيضانات، واألعاصير، والحوادث األُخر كالحروب واالضطرابات     

وغيرها مما يُعرقل سير التجربة(، إالّ أّن التجربة لم تتعرض إلى أي حادث يؤثر في سيرها 

ويكون ذا تأثير في المتغير التابع إلى جانب المتغير المستقل، وان غالبية األحداث التي 

 وتأثيرها في المجموعتين بالقدر نفسه.  حدثت عامة،

 . االندثار التجريبي : 1

أثناء التجربة  -عينة البحث  -ويقصد باالندثار التجريبي ترك أو انقطاع عدد من الطالب     

، وان التجربة لم تتعرض لهذه الحاالت أو الظروف ، وفيما يخص غياب الطالب عن الدوام 

ين ولم يخرج عن الحالة االعتيادية ، وكان تأثيره بالدرجة فقد كان متقارباً في المجموعت

 نفسها لطالب مجموعتي البحث.

 . الفروق في اختيار العينة : 5 
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حاول الباحث قدر المستطاع تفادي أثر هذا المتغير في نتائج البحث وذلك من طريق      

( في خمسة طةة والضابالتجريبيحصائي بين طالب مجموعتي البحث )إجراء التكافؤ اإل

متغيرات يمكن أن يكون لتداخلها مع المتغير المستقل أثر في المتغير التابع هي) العمر 

، الذكاء، واختبار القدرة اللغوية(، واختبار طالب، والتحصيل الدراسي لألبوينالزمنّي لل

، وقد توصَل الباحث وضمان السالمة الداخلية للتجربة وذلك للتثبُت من تكافؤ المجموعتين

 بعد التحليل اإلحصائي لكّل المتغيرات السابقة الِذكر إلى أن  المجموعتين متكافئتان .  

 . اثر اإلجراءات التجريبية :0

لقد أُجريت التجربة في ظروف تجريبية متشابهة، وال سيّما ما يتعلق بالعوامل المحيطة    

العوامل طوال مدة التجربة لكلتا المجموعتين بالتجربة من خالل المحافظة على ثبات هذِه 

 وبالتساوي ، ومن هذه العوامل :  

الحرص على سرية البحث : حرص الباحث على سرية البحث وذلك من طريق االتفاق  -أ 

مع إدارة المدرسة على عدم إخبار الطالب بطبيعة البحث وهدفه ، مما قد يؤثر في سالمة 

 التجربة ونتائجها .

ائل التعليـمية : غالباً ما تُقاس جودة المادة التعليمية بمقدار ما تقدمه من وسائل الوسـ -ب 

تعليمية تُعين على التعلُّم وتساعد على فاعليته ، وبمقدار ما تسمح للمتعلم باستعمال هذه 

كانــت الوسائل التعليــــمية متشابهة لطالب مجموعتي ( و10، ص 9110الوسائل.)دندش ، 

 جريبية و الضابطة ( مثل السبورة ، واألقالم ، والموضوعات المقرر تدريسها.البحث ) الت

ومتساوية لطالب مجموعتي البحث  كانــــــت مـدة التجـربة موحدةمــدة التجـربة :  -ت

 التجريبية والضابطة ( )

س : يَُعّد المدرس أحد المتغيرات التي قّد تؤثر إلى حٍد ما في نتائج التج -ث لذا ربة ، الُمَدرِّ

سيَُدّرَس الباحث نفسه طالب مجموعتي البحث )التجريبية و الضابطة(، وذلك تجنباً 

س ، ودرجته العلمية وخبرته ، ولتفادي تأثير هذا العامل في نتائج  الختالف شخصية الُمَدرِّ

التجربة ، فضال عن أّن هذا العامل يضفي على نتائج التجربة درجة من درجات الدقة 

 ة .والموضوعي

ستُطبق التجربة في مدرسٍة واحدٍة ، وفي َصفين متجاورين و متشابهين من  الَمدرسة : -ج

 حيث المساحة وعدد الشبابيك واإلنارة وعدد المقاعد الدراسية ونوعها وحجمها.

تـوزيع الحصص : سيقوم الباحث بالسيطرة على هذا العامل من خالل التوزيع   -ح

ُس المتساوّي للدروس بين مجموعت ّي البحث ) التجريبية والضابطة ( ، إذ كان الباحث يَُدرِّ

درَسين أسبوعياً بواقع درس واحد لكلِّ مجموعة ، على وفق منهج وزارة التربية العراقية 

 لفروع اللغة العربية .

 

 * خامساً : مستلزمات البحث :

 . تحديد المادة العلمية :0

، وإنما هناك توجيهات عامة وضعتها مدرسونالتعبير ليس له مادة محددة يلتزم بها ال   

وزارة التربية تؤكد أهمية هذه المادة ، ولكنها لم تقدم موضوعات مقررة يختار منها 
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المدرسون ، وألزمتهم أعطاء ما ال يقل عن ثمانية موضوعات خالل العام الدراسي.)وزارة 

 (.90، ص0221التربية ،

لذا اعد الباحث استبانة تضم عددا من الموضوعات التعبيرية، ويعرضها على مجموعة    

العربية،  من الخبراء والمتخصصين في العلوم التربوية والنفسية وطرائق تدريس اللغة

 ؛ الختيار عدة موضوعات منها، على النحو اآلتي على سبيل المثال :ومدرسّي اللغة العربية

 بالدي وان جـــارت علي عزيزةٌ ٌ         وأهلي وان َشّحـوا علّي ِكـــــرامُ  قال الشاعر: (0)

 من الُحســِن حتى كاَد أن يتكلمــا           قال الشاعر: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً      (9) 

 جوهر اإلسالم وغايته السمو باإلنسان إلى أعلى مراتب اإلنسانية. (0) 

 لحرية مساحة نفسية واسعة نتحرك فيها لنجعل نفوسنا راضية مطمئنة.ا (1) 

تتجسد عظمة النبي محمد ) صلى هللا عليه وآله وسلّم ( بوصفِه أعظم داعية لمبادئ ( 5)

 التسامح والمحبة والسالم.

 :. إعداد الخطط التدريسية9

هي تصورات ُمسبقة الخطط التدريسيّة هي إحدى المكّونات المهمة لعمليّة التدريس، و   

بته؛ لتحقيق أهداف تعليمية للمواقف واإلجراءات التدريسية التي يضطلع بها المدرس وطل

، وتضم هذه العملية تحديد األهداف واختيار الطرائق التي تساعد على تحقيقها، فهي محددة

جامل ، تخطيط منظم ومترابط للحقائق والخبرات التي يريد المدرس لطلبته أن يلّموا بها .) 

 (.90، ص9119

ولّما كان إعداد الخطط التدريسيّة يَُعدُّ واحداً من متطلبات التدريس الناجح ، لذا اعد     

الباحث خططاً تدريسيّة لتدريس التعبير لطالب مجموعتي البحث، وستكون الخطط على 

يدية وفق ) أنموذج فالندرز المعرفي ( للمجموعة التجريبيّة، وعلى وفق الطريقة التقل

 للمجموعة الضابطة.

وعرض الباحث نماذج من هذه الخطط على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اللغة    

العربيّة وطرائق تدريسها، الستطالع آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم؛ لغرض تحسين 

، ملحق صياغة تلك الخطط، وجعلها سليمة تضمن نجاح التجربة وفي ضوء ما يبديه الخبراء

 اجريت بعض التعديالت الالزمة عليها، واصبحت جاهزة لالستعمال. (9)

 

 * سادساً: أداتا البحث:

 سلسة االختبارات البعدية. -أوال

اعد الباحث أداة لقياس مستوى طالب مجموعتي البحث في األداء التعبيرّي، وهي       

ب الطالب سلسلة اختبارات بعديّة بعد كلِّ موضوع من موضوعات التجربة، إذ يكت

َح مسبقاً في  الموضوع في حصة التعبير الكتابي على وفق عناصر الموضوع التي ستوضِّ

حصة التعبير الشفوّي، وقد سبق ذكر نماذج من موضوعات التعبير في موضوع تحديد 

 المادة العلمية.

 * محكات التصحيح 
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البحث اعتمد الباحث على محكات تصحيح جاهزة؛ لتصحيح كتابات طالب مجموعتي  

التجريبية والضابطة؛ لتكون أداة لقياس أدائهم التعبيري، ألهمية ذلك في الوصول إلى نتائج 

دقيقة، وللحد من الذاتية التي تتصف بها اختبارات اللغة وال سيّما التعبير، وتجعل مجموعة 

من المصححين قد يختلفون في تقدير الدرجة عند تصحيحهم موضوعاً تعبيرياً موحداً، 

( 0ملحق )حكات التي اعتمد عليها الباحث في بحثه هي )محكات تصحيح الهاشمي( والم

 ؛ لألسباب اآلتية : 0221التي بناها عام 

 . إنها استعملت في كثير من الدراسات السابقة التي بحثت في األداء التعبيري.0

 . بُنيت لقياس األداء التعبيري لطلبة المرحلة اإلعدادية.9

 والثبات.. تتسم بالصدق 0

 * كيفية التصحيح: 

بعد انتهاء طالب مجموعتي البحث من كتابة الموضوع المحدد، وجمع الدفاتر، يجري    

التصحيح في خارج الصف على وفق محكات التصحيح المعتمدة والموضحة فقراتها 

للطالب قبل الكتابة في الموضوع األول، ويتولى الباحث التصحيح بنفسه، ويبدأ بقراءة 

 ات الطالب لتحديد الحد األعلى من األخطاء على وفق محكات التصحيح.  كتاب

 * ثبات التصحيح:

بعد أن جمع الباحث إجابات الطالبات صّححها على وفق معيار الهاشمي والذي حّددت 

( والصغرى )صفر(، وبذلك تم التصحيح وثبتت الدرجات، وللتأكد من 011درجته العليا )

( ورقة من أوراق االختبار التي صّححت، بعد 91عشوائيا ) ثبات التصحيح سحب الباحث

أن أعطى لكل ورقة إجابة رقما خاصا بها ألغراض التصحيح مستعمال نوعين من االتفاق 

هما: االتفاق عبر الزمن، واالتفاق مع مصحح آخر وباستعمال معامل ارتباط بيرسون بلغ 

(، وكانت المدة بين المحاولتين عشرة 1،22معامل الثبات بين محاولتي الباحث عبر الزمن )

 أيام وهي مدة مناسبة.

( ويعد معامل الثبات 1،41أما معامل االرتباط بين الباحث ومصحح أخر تم تدريبه فقد بلغ )

( فأكثر تعد 1, 04جيدا في التصحيحين، ألّن االختبارات غير المقننة إذا بلغ معامل ثباتها )

 .(Hedges , 1966 , p: 22جيدة . ) 

 ثانيا : اختبار التفكير التباعدي:

( الذي يالئم المرحلة 9100داخل اعتمد الباحث اختبار التفكير التباعدي الذي أعده )

( اسئلة شملت المجاالت االتية )الطالقة 4اإلعدادية ويتسم بالصدق والثبات ويتألف من من )

رية، طالقة االشكال، المرونة االرتباطية الطالقة اللفظية، الطالقة التعبيرية، الطالقة الفك

 .(1ملحق ) التلقائية، المرونة التكيفية للمعاني( وكانت فقراته مقالية محددة بخمسة حقول

 تطبيق اختبار التفكير التباعدي :

م، إذ استعان 94/09/9102طبّق الباحث مقياس التفكير التباعدي يوم الخميس الموافق 

تطبيق االختبار وقد حرص على تعليمات االختبار بمدرسة وقد أشرف الباحث بنفسه على 

وشرحها بصورة مفصلة وشرح الهدف من االختبار، وبعد أن فرغت المجموعتان من 

 الكتابة في الموضوع جمعت األوراق لتصحيحها.
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 تطبيق التجربة : * سابعاً :

االثنين شرع الباحث بتطبيق التجربة على أفراد مجموعتي البحث في إعدادية المصطفى يوم 

 . 0/0/9102لغاية يوم االثنين الموافق  0/01/9102الموافق 

 * ثامناً: الوسائل اإلحصائية:

 سيستعمل الباحث عدد من الوسائل اإلحصائية في إجراءات بحثه وهي :   

 ( :(T.Testأوالً :االختبار التائي لعينتين مستقلتين 

 ( :Pearson) : معامل ارتباط بيرسون ثانيا

 

 عرض النتائج وتفسيرها 

يضم هذا الفصل عرضاً لنتيجة البحث ، وتفسيراً لها لمعرفة أثر أنموذج فالندرز في     

األداء التعبيري عند طالب الصف الخامس األدبي فضالً عن االستنتاجات والتوصيات 

والمقترحات ، ولمعرفة داللة الفرق اإلحصائي بين متوسطي درجات مجموعتي البحث 

 ت من فرضية البحث وعلى النحو اآلتي :للتثبُ 

 أوال: عرض النتيجة 

 الفرضية الصفرية االولى : -أ

بعد تصحيح موضوعات التعبير )سلسلة االختبارات البعدية( التي شملتها تجربة البحث       

وفقاً لمحكات التصحيح التي أعتمدها الباحث لهذا الغرض، كان المتوسط العام لدرجات 

سوا مادة التعبير وفق أنموذج فالندرز )طالب المجمو ( 05،20عة التجريبية الذين ُدرِّ

سوا مادة التعبير  درجةً، والمتوسط العام  لدرجات طالب المجموعة الضابطة الذين ُدرِّ

 ( درجةً. 91،25بالطريقة التقليدية )

حصائي  بين وعند استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق اإل     

مجموعتي البحث في متوسط درجات االختبارات البعدية  في مادة التعبير ، ظهر أّن هناك 

( لمصلحة طالب المجموعة 52( وبدرجة حرية )15,1فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى )

( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية 0042التجريبية، اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة )

ت على انه : ال توجد فروق ذات 0022البالغة ) ( ،وعليه ترفض الفرضية الصفرية التي نص 

( بين متوسط درجات األداء التعبيري لطالب 15,1داللة إحصائية عند مستوى داللة )

سون مادة التعبير وفق أنموذج فالندرز، ومتوسط درجات  المجموعة التجريبية الذين يَُدر 

سون المادة نفسها بالطريقة التقليدية، األداء التعبيري لط الب المجموعة الضابطة الذين يَُدر 

 ( يوضح ذلك.0وجدول )
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 (1جــدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية ) المحسوبـة والجدولية ( 

 ديةوالداللة اإلحصائية لدرجات مجموعتي البحث في سلسلة االختبارات البع

وقد لحَ  الباحث نمواً في األداء التعبيري عند طالب مجموعتي البحث ، ولكن كان نمو     

سوا التعبير وفق أنموذج فالندرز أفضل من نمو  أداء طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرِّ

سوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية ، إذ كان متوسط  أداء طالب المجموعة الضابطة الذين ُدرِّ

( درجةً ، في حين كان 00090رجات طالب المجموعة التجريبية في الموضوع األول )د

( درجةً، أما متوسط درجات طالب المجموعة 05022المتوسط في الموضوع األخير )

( درجةً، في حين كان المتوسط في الموضوع 91001الضابطة في الموضوع األول فكان )

 ذلك.( يوضح 4( درجةً، وجدول )91002األخير )

 

 (8جدول )

 متوسطات درجات طالب مجموعتي البحث في االختبارات البعدية والمتوسط العام لها

 الفرضية الصفرية الثانية:-ب

بعد تطبيق اختبار التفكير التباعدي البعدي حسبت نتائجه وقورنت مع نتائج االختبار القبلي، 

( وبلغ المتوسط الحسابي للتطبيق البعدي 400050اذ بلغ المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي )

( وهي أكبر من القيمة الجدولية، لذا 00900وبلغت القيمة التائية المحسوبة )( 520215)

ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة، مما يعني حصول تنمية عند المجموعة التجريبية، 

 (.2جدول )

 

 

 

 

 

 

عدد  المجموعة

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  التباين  

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

عند 

مستوى 

1،15 

 الجدولية المحسوبة

 291471 4،19 05،20 31 التجريبية
57 3187 0197 

 دالة 

 531231 4،00 91،25 31 الضابطة

 المجموعة

 

 الموضوع

 األول

 الموضوع

 الثاني

 الموضوع

 الثالث

 الموضوع

 الرابع

 الموضوع

 الخامس

 الموضوع

 السادس

 متوسط

 االختبارات

 05020 05022 05041 05090 05 01022 00090 التجريبية

 91025 91042 91042 91022 91040 91040 91041 الضابطة
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 (7جدول )

والجدولية ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية ) المحسوبـة 

في اختبار التفكير التباعدي القبلي  التجريبية البحث عةوالداللة اإلحصائية لدرجات مجمو

 والبعدي

 التطبيق

عدد 

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
مستوى 

 الداللة

1115 

 الجدولية المحسوبة

 84145 71511 801051 31 القبلي
 دالة  0197 31401 49

 781490 91323 591715 31 البعدي

 

 ثانياً: تفسير النتيجة

ُسوا التعبير على وفق أنموذج      أظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين ُدرِّ

ُسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية في  فالندرز على طالب المجموعة الضابطة الذين ُدرِّ

 األداء التعبيري، فإن الباحث يرى أّن سبب ذلك يعود إلى ما يأتي:

. إن استعمال أنموذج فالندرز شّجَع الطالب على الكتابة والمشاركة والتخلص من الخوف 0

 والخجل، وزاد من الثقة بالنفس لديهم وشّجعهم في التعبير عن مشاعرهم.

. ساعد التدريس على وفق أنموذج فالندرز على إزالة الحواجز بين المدرس والطالب، 9

آرائهم والمشاركة في المناقشة بعيدا عن النقد المباشر مما زاد من جرأة الطالب في إبداء 

 الذي يحّد من اإلبداع، ويعيق تقدمه.

. لم يكن هذا األنموذج مألوفاً من الطالب، فقد اعتادوا على الطريقة التقليدية التي ال تعتمد 0

 على سماع آراء اآلخرين وقبول أفكارهم.

ل الطالب وحاجاتهم وشارك بنحٍو ملحوٍظ . يُعد أنموذج فالندرز ممتعاً، وكشف عن ميو1

 في تطور الكتابة لديهم.

. ساعد أنموذج فالندرز في تنمية التفكير واكتساب مهاراته، ألنها يهتم بالبحث عن 5

 األسباب والحجج والمسوغات وتحليلها، ثم تركيبها بأفكار واستنتاجات جديدة.

وَول َد لديهم الفضول في التعبير عن . إن طرح اآلراء ومناقشتها أعطى الحريةَ للطالب 0

أفكارهم ثم التوصل إلى فكرة جديدة باالعتماد على األفكار المتباينة، مما يؤدي إلى تَحُسن 

 في أدائهم التعبيري.

. أهمية أنموذج فالندرز في إرساء السالم وحل المشكالت من طريق الحوار البنّاء، وتكمن 4

اصر في القدرة على أقنــــاع اآلخرين ليأخذ دوره االيجابي أهميته في تكوين عقـل الفرد المع

في الدبلوماسية المعاصرة والحياة العملية القائمة على التحليل، فهو وسيلة اتصال وتواصل 

 يُكسب من يمارسه قدرة على أقناع اآلخر والتأثير فيه.

إيجاد الحلول  . جوانب التفكير التباعدّي، إذ مكِّن الطالب من سبر أغوار عقلهم في2

المتنوعة في داخل غرفة الصف كما اثبتتها النتائج ، أو خارجها ؛ ألن  عملية التفكير عملية 

 مستمرة داخل عقل اإلنسان ، وما على اإلنسان إالّ أن يطلق العنان لها.
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 ثالثاً : االستنتاجات

 في هَدي النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي يمكن استنتاج اآلتي:

إن ألنموذج فالندرز فاعلية في رفع مستوى األداء التعبيري عند طالب الصف الخامس . 0

 األدبي بنحٍو واضٍح.

 . إن استعمال أنموذج فالندرز أكثر فاعلية من الطرائق التقليدية في درس التعبير.9

 . تفاعل طالب الصف الخامس األدبي مع درس التعبير عند استعمال أنموذج فالندرز . 0

ّن عملية التفكير التباعدي تجعل الطالب في مرحلة متقدمة من إيجاد الحلول المالئمة . إ1

 لحلِّ المشكالت التي تواجههم في داخل غرفة الصف .

. التوجه العالمّي الكتساب التفكير بنحٍو عام والتفكير التباعدّي بنحٍو خاٍص  ، وميول 5

عليم ؛ لما يشهده العالم من تقدم واضح الطالب بالخروج من بودقة التقليد في عمليات الت

 وملموس في جميع جوانب الحياة .

 

 رابعاً : التوصيات 

 في هَدي نتائج البحث واستنتاجاته ، يوصي الباحث باآلتي :

 . اعتماد أنموذج فالندرز عند تدريس التعبير في المرحلة اإلعدادية .0

. تدريب مدرسّي اللغة العربية ومدرساتها على استعمال االستراتيجيات والنماذج الحديثة 9

ومنها أنموذج فالندرز  في تدريس التعبير، وذلك من طريق  برامج التدريب  أثنــاء الخدمة 

أو من طريق دورات خاصة بمادة التعبير،  ألن استعمـــال االستراتيجيات والنماذج الحديثة 

الطالب محوراً للعملية التعليمية ، واالبتعاد عن أساليب التلقين وفرض األفكار واآلراء يجعل 

 على الطالب. 

. اهتمام  مدرسّي اللغة العربية ومدرساتها بمادة التعبير وعدم استثمار حصصها لتدريس 0

الفروع األخرى الخاصة باللغة العربية ، واالعتماد على معيار  صحيح عند تصحيحهم 

 موضوعات التعبيرية لطلبتهم .ال

. توجيه مدرسّي اللغة العربية ومدرساتها إلى تهيئة الجو الديمقراطي داخل الصف 1

الدراسي ، والعمل على خلِق مناٍخ تعليمي مناسب بعدم نقد األفكار و اختيار موضوعات 

 للتعبير تُثير وتشجع الطالب على التفكير.

 

 خامساً : المقترحات

لهذه الدراسة يقترح الباحث أجراء دراسة مماثلة  لتعّرف أثر أنموذج فالندرز  استكماالً     

 في  :

 .  مراحل وصفوف دراسية أخرى.0

 .  األداء التعبيري عند طالبات الصف الخامس األدبي.9

 عند طلبة الصف الخامس األدبي .  . التفكير الناقد0
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 المصادر

 القرآن الكريم.       

، المطبعة العصرية 9، ط مبادئ في طرق التدريس العامةآل ياسين ، محمد حسين ، -0

 ، د.ت.ة والنشر ، لبنانللطباع

، دار المعارف ،مصر، 1، ط الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةإبراهيم ، عبد العليم ،  -9

 م.0202

، دار الفكر ، عمان ،  طرائق تدريس اللغة العربيّةأبو الضبعات ، زكريا إسماعيل ،  -0

 م. 9114األردن، 

عالم الكتب ،  ،القاهرة ، 9، ط طرق تعليم اللغة العربيةأحمد ، محمد عبد القادر،  -1

 م.0220

 استراتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نظرية وتطبيقات عمليةإسماعيل، بليغ حمدي ،  -5

 م.9100، دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان : األردن ، 

، دار الكتاب  أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهاجة، عبد الفتاح حسن ،  الب -0

 .9115الجامعي، العين ، األمارات العربية المتحدة ، 

 م.0220، دار الرائد العربي ، بيروت : لبنان ،  المنهج العلميبشارة ، جبرائيل ،  -4

دب والنصوص في األداء أثر التقارير القصيرة عند تدريس األ، توفيق ، أنور تقي  -2
ابن  –، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية التعبيري لطالب الصف الرابع العام 

 م.9110رشد / جامعة بغداد ، 

، دار الفكر 0، ططرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية،  جابر ، وليد احمد -2

 م.9112، للنشر، عمان

ية التغذية الراجعة في تفسير أسلوب المعلم أثناء الخدمة فاعلالجمل ، نجاح يعقوب ،  -01
، السنة العاشرة ،  0، مجلة العلوم االجتماعية ،ع  بأستخدام نظام فالندرز العشري

0229. 

أثر االستماع الناقد عند تدريس مادة المطالعة في الجميلي ، زينب عبد الحسين ،  -00
، أطروحة دكتوراه غير  الصف الرابع العاماألداء التعبيري والتفكير الناقد لدى طالبات 

 م.9115ابن رشد / جامعة بغداد ،  –منشورة ، كلية التربية 

، مطبعة  فن التعبير الوظيفيحماد ، خليل عبد الفتاح  ونصار ، خليل محمود ،  -09

 م . 9119منصور ، غزة ، 

وزيع ، ، دار المسيرة للنشر والت مهارات التدريس الصفيالحيلة ، محمد محمود ،  -00

 م.9119األردن ،  –عمان 

أثر البرنامج التفاعلي اللفظي لمدرسي التاريخ في تنمية الخالدي ، جالل خليفة ،  -01
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،  التفكير الناقد  لدى طلبة الصف الخامس األدبي

 .9110الجامعة المستنصرية، كلية التربية ، 
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اعل اللفظي في تدريس واتجاهات الطالب أثر أنماط التفالخطيب ، تركي حسين ،  -05
نحو مادة الجغرافية في التحصيل االكاديمي لطالب الصف العاشر في المرحلة األساسية 

 .0229، رسالة غير منشورة ، مطبعة اليرموك ، األردن ، في األردن

، دار جهينة للنشر ، عمان : األردن ،  المرشد في التدريسخلف هللا ، سلمان ،  -00

 م. 9119

 اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربيةالدليمي ، طه علي حسين والوائلي ، سعاد ، -04

 م.9115، اربد : األردن ، 

،  اللغة العربية وأصول تدريسها  لدورات المعلمين التربويةدمعة ، مجيد إبراهيم ،  -02

 .م0244مطبعة وزارة التربية ، مطبوع بالرونيو، بغداد ، 

أثر أسئلة المناقشة المعدة على وفق تصنيف بلوم في األداء الربيعي ، جمعة رشيد ،  -02
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ـ  التعبيري لطلبة الصف الثاني المتوسط

 م.0224جامعة بغداد ، 

أثر طريقتي التعبير الحر والموجة في األداء التعبيري لدى زاير ، سعد علي ،  -91
سالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية التربية / ، ر طالبات المرحلة اإلعدادية

 م.0224ابن رشد،

،  مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسهازاير، سعد علي وعايز، إيمان إسماعيل ،  -90

 م.9100مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ، بيروت ، 

، دار  دريسهااللغة العربية مناهجها وطرائق تزاير، سعد علي و يونس ، رائد رسم ،  -99

 م.9109المرتضى ، جامعة بغداد ، 

أثر استراتيجية جدار الكلمات في األداء التعبيري الساعدي ، فاضل صياح حسب ،  -90
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية لدى طالب الصف الثاني المتوسط 

 م.9109األساسية ، الجامعة المستنصرية ، 

ثر تحليل نصوص أدبية مختارة في األداء ا السلطاني ، حمزة هاشم محيميد ، -91
، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  التعبيري لدى طالب الصف الخامس العلمي

 م.9119بابل ، كلية التربية ،

، عالم الكتب المعاصرة ، عمان  إستراتيجيات التدريس المعاصرةالسليتي ، فراس ،  -95

 م.9105: األردن، 

، دار  تدريس اللغة العربيّة وفقًا ألحدث الطرائق التربويّةطاهر ، علوي عبد هللا ،  -90

 م. 9101المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، 

، دار الرائد العربي ، 9، ط أصول تدريس اللغة العربيةالطاهر ،  علي جواد ،  -94

 م.0221بيروت ،

،  تدريسيةاللغة والتفكير الناقد أسس نظرية وإستراتيجيات طعيمة ، رشدي احمد ،  -92

 م .9114دار المسيرة للنشر ، عمان : األردن ،

، دار المريخ  التدريس في اللغة العربيةظافر ، محمد إسماعيل و الحمادي ،يوسف ،  -92

 م.0221للنشر، السعودية ، 
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أساليب تدريس اللغة العربية بين عاشور ، راتب قاسم و الحوامدة ، محمد فؤاد ،  -01
 م.9110رة للنشر والتوزيع  ، عمان : األردن ، ، دار المسي النظرية والتطبيق

، دار المناهج للنشر والتوزيع ،  مهارات االتصال اللغويعطيه ، محسن علي ،  -00

 م. 9112عمان : األردن ، 

، دار الطريق للطباعة  دراسات في طرائق تدريس التعبيركبة ، نجاح هادي ،   -09

 م.9112والنشر، عمان ، 

، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة ،  فنون اللغة العربيةتدريس مدكور ، علي أحمد ،  -00

 م 9111

مشكالت تدريس التعبير التحريري في المرحلة الهاشمي ، عبد الرحمن عبد علي ،  -01
 م.0222، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد / كلية التربية ،  اإلعدادية

تدريس األدب والبالغة وأثرها في طريقة المناقشة في الوائلي ، سعاد عبد الكريم ،   -05
، أطروحة دكتوراه غير  التحصيل واألداء التعبيري لدى طالبات الصف الخامس األدبي

 م. 0222منشورة ، جامعة بغداد ، كلية التربية  ، 

، مطابع وزارة التربية ، رقم  منهج الدراسة اإلعدادية في العراقوزارة التربية ،  -00

 م.0221( ، بغداد ، 0)

 


