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األردن/لطالبات الصف التاسع األساسي في لواء ذيبان   
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 إشراف األستاذ الدكتور

 جودت أحمد المساعيد

  الملخص

درجة تطبيق مهارتّي المرونة والتوضيح في تدريس اللغة العربية تعرف  إلىهدفت هذه الدراسة      
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وتـم  ): درسة لب الثانوية للبنـات  م( المجموعة الضابطةوطالبةً، ) 37(العربية بمهارة التوضيح وتضم 
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وتم التحقق من ، االختبار التحصيلي، ومقياس للذكاء اللغوي: قامت الباحثة بإعداد أداتي الدراسة وهماو   

  ).ANCOVA(اين المصاحب صدقهما وثباتهما، وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل التب

  :أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي اآلتيو     

 التحصيلق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعات الدراسة على اختبار ووجود فر •

 درست مهارةالمجموعة التي ، ومهارة التوضيح درستالمجموعة التي لصالح  وكان الفرقالبعدي، 

  .االعتيادية الضابطة التي درست بالطريقة ةتوسط المجموعمع م ماعند مقارنته، المرونة
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ABSTRACT 

 
This study aimed at defining the degree of applying flexibility and elaboration 
skills in teaching Arabic language and its effect on achievement and language 
intelligence for basic ninth grade female students   in Theeban Educational 
Directorate /Jordan.  

 
The sample of the study was consisted of (90) female students from three schools 
who distributed into the three groups: The first experimental group in Theeban 
Secondary  school for girls, who taught Arabic language by using flexibility skill. 
The second group in Sawada secondary school for girls who taught Arabic 
language by using elaboration skill. The third group in Lebb Secondary School for 
girls, who taught Arabic language by the ordinary method.  
 
The researcher developed two instruments:  
Achievement test and language intelligence scale. The validity and reliability of 
the two instruments was insured and the ANCOVA has been used  to analyze the 
data. 
The results showed the followings:  
• There were statistical significant differences between the means of study groups 

on the achievement posttest, in favor of the groups that have been taught with 
elaboration and flexibility skills. 

• There were statistical significant differences between the means of study 
groups on the language intelligence posttest, in favor of the groups that has 
been taught by flexibility and elaboration skills when compared with the 
ordinary group.  

The researcher suggested some recommendations related to the results of the study.    
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  األولالفصل 

 للدراسة مقدمة عامة

  :تمهيد

لنظام  يعد  لتربويا لتربوية في  األنظمةنجح من أ األردني ا بلدانا ل نامية ،  ا ل ويعتبر  ا

لتعليم تطوراً ونماءأعلى ر لتربيةس أنظمة ا  األردنيـة ي المملكـة  ف ، حيث واكب نظام ا

يلة الم قل ل لتكنولوجية في العقود ا يمتلك منظومات من  فاألردن اضية؛الهاشمية التطورات ا

ب ل لكفايةالموارد ا لقادرة علـى تزويـد المجتمـع     شرية التي تمتاز بالجودة وا لية، وا لعا ا

ل تبالخبرا لتعليمية ا لعالمي، الـذي يحقـق   مستمرة من أا جل مواكبة التطور االقتصادي ا

لمتعلمين المرجوة األهداف ، وقوى عمل ماهرة، قـادرة علـى   من خالل إعداد جيل من ا

  .اإلنتاج

لتربوي  األردنوقد شرع  ل إلىممثالً بالنظام ا ناهج الدراسية وتحديثها لكـي  متطوير ا

لتعليمية في مدارس الممل لتكنولوجية الحديثـة  تخدم المنظومة ا كة، ولمواكبة التطورات ا

لعالم    . بأكملهالتي شهدها ا

أ لتربوي في  ىفقد ارت لنظام ا لمناهج الدراسية، لتواكب هذا التطور،  األردنا تطوير ا

بناءعلى مستقبل  أهميةلما لهذا الموضوع من  هذا الوطن وبذلك ينعكس على المـتعلم   أ

لتربوي بشكل خاص وعلى ال لنظام ا لتربوي فقد أ. طن بشكل عامووا لنظام ا  األردنيخذ ا

لمناهج الدراسـية  علـى    لتعليم على عاتقه تحديث ا لتربية وا بنـاء   أنهـا ممثالً بوزارة ا

تلقين اإل، واالنتقال بها من وتربوي ،وفكري ،نفسي ل لقدرة  إلىلقاء وا لتفكير اإلبداعي وا ا

لقرار   . )www.oldamasc.comجريدة المعلمين ( .على اتخاذ ا
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للغة العرب وتعد لل كبرى أهميةة ذات يا فـي   ، ألنها مكون اساسـي العربية دولبلدان ا

لتواصل في الدول العربية، فضالً عن ذلك فهـي لغـة القـرآن     المنهج الدراسي، ولغة ا

ا محمد صلى اهللا عليه وسلم،  انطالقـاً  الكريم الذي نزل به جبريل عليه السالم على سيدن

ونَ    : ((من قوله تعالى  ْم َتْعِقُل حرصاً على  وذلك. )  2( سورة يوسف  ))  ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا لََّعلَُّك

للغة، وإكسابهم المعـارف   بهـا وغـرس قـيم     ةالمتصـل تمكين النشئ من مهارات هذه ا

جل شخصـية عربيـة ذات كيـان مميـز،     والمحافظة عليها في نفوسهم، من أ االعتزاز،

اً من ت لقدرات لكـل  مكتسب ليد وعادات وقيم المجتمع العربي، ومبني على الخصائص وا قا

  .)2008الهاشمي،(. فرد

يطل منها بوعي على المجتمع من حولـه، ولـيس هـذا     التي اإلنسانفاللغة نافذة   

 وعاداتهالعربي  نساناإلهذا المنهاج له ارتباطات وثيقة بهوية تدريس  أهميةفحسب فإن 

يده ؛ ل العربـي التـي    نساناإلحدى مقومات الهوية العربية، لدى ة العربية إللغألن اوتقا

ل ة، والتـي مـن شـانها    فيتفاعل بها مع اآلخرين وللحصول على مصادر المعرفة المخت

ل اإلنساناكتشاف ذات  لتعامل مع مصادر المعرفة المخت  إلىالخاصة  نظرتهة، وتكوين فوا

لعالم من حوله    .)Mangier, et.al,1984( . ا

لتربية مما الشك فيهو لتفكير هدف مهم ل لتعليم من أجل ا ـ    ،أن ا المـدارس أن   ىوعل

لتفكير لطالبها ـ كثير مـن الم  يرىو . تفعل كل ما تستطيع من أجل توفير فرص ا ين علم

لتفكير  لتربويين أن مهمة تطوير قدرة الطالب على ا يضـعونه فـي    يمثل هدفاً تربوياًوا

ل ،لوياتهمأو مقدمة اً ما يصطدم بالواقع عند التطبيـق إال أن هذا ا ب ل ألن النظـام   ،هدف غا

قائم ال يوفر  ل لتربوي ا لتفكيرمجال خبرات كافية في في الغالب ا دراسـة   فقد أشارت  ،ا

فرصاً كي يقوموا بمهمات تعليميـة   للطلبةما تهيئ  أن المدارس نادراً   )2004،العنزي(
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ومـع أن غالبيـة    .ثيرونها بأنفسهم مبنية على تساؤالت ي أو ،حب استطالعهمنابعة من 

لتربوي على قناعة  لتعليمي وا لعاملين بالحقل ا لتفكير لدى  أهميةب كبيرةا تنمية مهارات ا

 بالمعلومـات   الطلبةويؤكدون على أن مهمة المدرسة ليست عملية حشو عقول  ،الطالب

لتفكير واإلبداع   .بقدر ما يتطلب األمر الحث على ا

لتفكير اإلبدويمثل   جزءاً من أي موقف تعليمي تعلمي يتضـمن أسـلوب حـل     اعيا

لتفكيـر  األمو وأولياءويجب أن يعرف المعلمون  ،األفكارالمشكالت وتوليد  ر أن تنمية ا

نتاجهم فحسباإلبداعي ال ي  أيضاًبل وتشتمل  ،قتصر على تنمية مهارات الطالب وزيادة إ

وتنمية خيالهم وشـعورهم   ،موتوسيع مداركهم وتصوراته ،على رفع درجة الوعي عندهم

ليكون هو نفسه كما خلقه اهللا يسـعى   ،بقدراتهم وبأنفسهم في جو تسوده الحرية لإلنسان

لتفكير اإلبداعي ا   .لزيادة قدرته في نفسه لتحمل المخاطر وارتياد المجهول ب

لتفكير بشكل عامو لعقلية التي األنشطةسلسلة من  عبارة عن ا يقوم بها الدماغ عندما  ا

 أمـا عـن  ،الخمس من الحواس أكثر أو مثير يتم استقباله عن طريق حاسةإلى  رضيتع

لتفكير  لباحثين بتعريفات إذ  ،فال يوجد له تعريف محدد اإلبداعي بالذاتا عرفه كثير من ا

لعام لمفهوم  ولكن هناك ،مختلفة تقاء في اإلطار ا ل  بعضـهم أن وقد اعتبر  .اإلبداعنقطة ا

لتفكير  أنـه  ب آخـرون بينما اعتبره  ،ملموس إنتاج أو عملية عقلية نعبارة ع اإلبداعيا

إلـى   التوصـل  أو ،توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول ،نشاط عقلي مركب وهادف

بقا أصيلةنواتج  ل :على أنه (Weiss 1984) سسو وقد عرفته. لم تكن معروفة سا  قدرةا

حسـب   بطريقـة مختلفـة  ورؤيتهـا   ،اآلخرونالتي يراها  األشياء ذاتهاإلى  على النظر

لعقلية لكل فرد ومحاولة ربطها  لقدرات ا شـيء   إلنتـاج ظاهرة  أوغير ملموسة  بأشياءا

لتفكير  صبحأ وقد .جديد منها  ا  أهممن  اإلبداعيا ي  العلمـاء  يهـتم بهـا  التـي   القضـا
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لباحث لتعليمية  ونوا لتجاريـة   واإلنتاجيـة والمؤسسات ا  هـم وبـات مـن أ   ،والخدميـة وا

  .أيضاًعامة الناس  يتناولهاخنة التي السا تالموضوعا

تفكيرلنوع من اهذا مهارات  أهم ومن  ل ل في  المعلمين ساعدالتي ت ا تـدريس  عمليـة ا

لمناهجوتبسيط  ، لما لها والطالقة والتوضيح واألصالة المرونة: سهولة وصولها للطالبل ا

لتعليميةامن تأثير على استجابة الط لمادة ا ب ، لب ل ت ن وعـدم شـعورة    اه الطالـب وجذب ا

ثناء لمادة الدراسية، بالملل أ التي سوف  والمرونة التوضيح ويمكن تعريف مهارتي تلقيه ا

لباحثة في هذه الدراسةمتتناوله ليهما  ا ا  مهـارة  علـى أن : ) 2009سعادة،(كما أشارة إ

لفكرةت التي التوضيح لعقلية وزخرفتها وجعلها أكثر  أو ستخدم من أجل تجميل ا العملية ا

لتعبيـر عنهـا،   اإلسهاب وذلك عن طريق ،الً ودقةًوجما فائدةً أنهـا   أو والتوضيح في ا

لفكرة هي ف مهارة المرونة أما ،المطروحة األفكار أو عبارة عن إضافة تفصيالت جديدة ل

لمتنوعة  األفكاركبر قدر ممكن من أ تلك المهارة التي يمكن استخدامها لتوليد القـدرة  وا

لتفكير ر اتجاهيعلى نقل هذه األنماط وتغي لتفكير العـادي  واالنتقال ا إلـى   من عمليات ا

ن أو ،تةاوبطرق متف ورد الفعل وإدراك األمور االستجابة ها تلك المهارة التي يتم فيهـا  أ

قيام بعمل ل ليها  األشياء ا   .مختلفة فهمها بطرق ووالنظر ا

 أنإلـى   فـي بحـوث اإلبـداع   ) Torrance,1995(شارت مالحظات تورانس وقد أ 

لتالميذ الصغار األ لإلى  بداعاً يميلونكثر إا كثير من التفصيالت غير الضـرورية  زيادة ا

ف األنشطةف. قصصهمفي  ل لكثيرة والمخت لقيـام بالتوضـيحات    ،مـا  ألمر ةا  ،المتعـددة وا

لمتنوعةجراء ِإو للغوي ا علـى مهـارة   تعتمد جميعها بدرجـة كبيـرة    ،عمليات التحرر ا

لتوسع ف أو األفكارتوضيح    .يهاا

ليه في  guiloford،جيلفوردكما يرى    علـى   القـدرة  نأ )1987زيتون،(والمشار إ

ـ  ،عناصر ومكونات إضافةبداع تشمل اإل  ،الجانـب النـوعي لإلبـداع    ةوتتضمن المرون
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لفرد المبدع يأتيالتي  األفكاراختالف  أو ويقصد بها تنوع إلـى   وتشير البحـوث .  بها ا

لتلقائيةا  :نوعين من المرونة هما وجود لفرد : لمرونة ا ـ  وتعني قدرة  ا  ىالسـريعة عل

ف أنواعاكبر عدد من  إنتاج ل مشـكلة  إلـى   نها نظرةوتعرف على َأ ،ة من االتجاهاتمخت

أما النوع اآلخـر   .) 2000،عبدالهادي(األحداثتغير حسب  وتتغير ،معينباتجاه  ةمعين

لتكيفيةمن المرونة فيتمثل في  لذهنية  نظر ر وجهةتغيإلى  وهي تشير: المرونة ا لفرد ا ا

تقنيات والوسـائل التـي    ،في مواجهة المشكلة ووضع الحلول لها ل وقد نجد أن من بين ا

لتفكير المرن لدى التالميذ تنبؤ باألمور والحـوادث وتطبيـق    ،تشجع على ا ل العمل على ا

  ). 1999(برنامج جامعة القدس المفتوحة .وخاصة المرتبطة باأللعاب  األنشطة

ل ا اختلف في تعريفـه وتحديـده علمـاء الـنفس      ،مفهوم مجردفهو  ،لذكاءنسبة لأما ب

لتربية لفكريـة "ولكنه يدل على  ،وا لفرد على حل المعضالت ا بليتـه علـى    أو قابلية ا قا

ت ل لتفكير التجريدي واالستفادة من التجارب أو تجاه المواقف الجديدة كيفا بليته على ا  .قا

وهناك اختالف حتى  ،مفهوم الذي يمكن تعريفه بسهولةالذكاء ليس بذاك الن ِإومع ذلك ف

هي اسـم  ) ذكاء ( وذلك ألن كلمة  ،حول كيفية تعريفه وتحديد صفاته  المتخصصينبين 

لكـن الـذكاء فـي     ،ميزات محددة أو غرض له مواصفات أو يستخدم للداللة على شيء

لتعقيد ليس له صفات محددة كالطول للون أو القصر أو الحقيقة هو  مفهوم مجرد عالي ا  ا

 ). 2000،شدروي( الوزن أو

لباحثة بأنه  والتوضـيح مـن   المرونةبين  ومتينة قوية عالقة توجد مما سبق تستنتج ا

للغوي من  للغويةاالستراتيجيات  نإ إذ ،خرىأجهة جهة والذكاء ا تقليدية  ا ل المسـتخدمة  ا

لذ للغوي هي جزء من استراتيجيات التـدريس اكفي ا ـ  هـا مـن أهم ولعـل   ،ء ا  ،ةالقص

ليوميات ،الصوتي التسجيلو ن ،والنشر ،وكتابة ا يمـثالن  والتوضيح  المرونة مما يبين َأ

للغوي لدى والمهم العامل األساس      .الطلبةفي تنمية الذكاء ا
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ا  بيتمتع به  معرفة ماتطبيقهما داخل الغرفة الصفية لفي  هميةتكمن األوهن مـن   ةالطل

لفرديـة لكـل     ،لفاعليةفي ا اآلخروأي نوع يفوق  ، ذكاء مع مراعاة المعلمين للفـروق ا

ت وتحضير الدروس طالب، ت   ا النوع ل هذاوجيات تتنيباسترا هم من الذكاء لتفعيـل طاقـا

  .داخل الحجرة الدراسية

بمهارتي  ل مهارتي التوضيح والمرونة مقارنةونظراً لقلة الدراسات التي دارت حو    

ب( ،الطالقة واألصالة ل للغة  ،)احثةعلى حد علم ا لباحثة أن تركز عليهما في ا فقد ارتأت ا

للغوي ،العربية لتاسع األساسي لدى طالبات  والتحصل مع ربط ذلك كله بالذكاء ا الصف ا

  .بلواء ذيبان األردني

  مشكلة الدراسة

للغة العربية وال سي  ما في التحصيل وفي تتلخص مشكلة الدراسة في ضعف الطلبة في ا

للغوي ذا .الذكاء ا لتعليم، ل لباحثة أنه يجب أن يسعى ا مساعدة الطلبة على إلى  ترى ا

لعلمية تنمية مهارات إلى  ،وميولهم ، وقدراتهم العقلية ، اختالف أعمارهم ومستوياتهم ا

لتفكير  وإعداد ، بناء مناهج جيدة  ويكون ذلك من خالل ، لديهم  –على وجه العموم  –ا

ومن خالل ، فة عامةخطط تدريسية فاعلة بصو، معلمين قادرين على وضع استراتيجيات

للغة العربيةاالستفادة ال   .بصفة خاصة كاملة من حصص ا

لباحثة     لتفكير يجب أن تكون لـه أن إلى  وتضيف ا فـي  لويـة  أو أي نوع من أنواع ا

لتعلم لتعليم وا المرحلة األساسية وفي أي صفوف  وإكساب مهاراته بصفة خاصة لطلبة، ا

لتفكير ، األكثر عالقة بتنمية هذه المهارات المقررات الدراسية ذا الشك في أن مهارات ا ل

لمتغيرات لتعامل مع تلك ا ثقافات والمعلومـات ، اإلبداعي هي التي تمكن الطلبة من ا ل ، وا

للغوي لـديهم  ، والمعارف بمـا  ، وتساعدهم في زيادة تحصيلهم الدراسي وتنمية الذكاء ا
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لنفع لهم ولوطنهم ثر المواد الدراسية صلة بهؤالء الطلبة سواء داخل من خالل أك، يجلب ا

للغة العربيةالمدرسة وخارجها  فقد ركزت الدراسة الحالية علـى   ،لهذا كله. وهي مادة ا

للغة  لتاسع األساسي من خالل دروس ا لتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف ا تنمية قدرات ا

  .العربية 

  :هدف الدراسة و أسئلتها 

للغة العربية لهذه الدراسة  هدفت لتو(مهارتيفي تدريس ا من مهـارات  ) ضيحالمرونة، وا

لتفكير اإلبداعي ثر ذلك في الذكاء  ا لتاسع األساسي، وَأ في التحصيل لدى طالبات الصف ا

لتعليم لمنطقة لـواء ذيبـان    لتربية وا للغة العربية في مدارس ا للغوي لديهن في مبحث ا ا

  .األردني

ليةاإلجابة عن األسئلة ا من خالل تا   :ل

للغة العربية في تحصـيل   1- ما أثر تطبيق مهارتي المرونة والتوضيح في تدريس ا

لتاسع األساسي في لواء ذيبان ؟   طالبات الصف ا

للغة العربية فـي الـذكاء    2- ما أثر تطبيق مهارتي المرونة والتوضيح في تدريس ا

لتاسع األساسي للغوي لطالبات الصف ا   ؟ا

  فرضيات الدراسة

ت        ثنتين كاآلتيت   :مثل فرضيات الدراسة في ا

بين متوسطات تحصيل طالبات ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  1-

للغة العر لتاسع األساسي في مادة ا تي بية تُعزى للتـدريس باسـتخدام مهـار   الصف ا

  . والتوضيحالمرونة 
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للغوي لـدى  بين متوسطات ا) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 2-  لذكاء ا

لتدريس باستخدام مهـارتي   للغة العربية تُعزى ل لتاسع األساسي في مادة ا طالبات الصف ا

  . والتوضيحالمرونة 

  الدراسة أهمية

ل أهميةتأتي    لم يـتم التطـرق    تعلم جديدة دراسة في إكساب الطالبات مهاراتهذه ا

ليها ى تحصـيلهن  يرفع مـن مسـتو  و ،مما يسهم بإثراء خبراتهن ،في المنهاج الدراسي إ

للغوي لديهن  بشكل واضح يعززكما  ،العلمي والمعرفي وقد تكـون هـذه   . من الذكاء ا

ن األردنيةائل الدراسات أو الدراسة من  علـى حـد علـم   . (لت هذا الموضـوع  اوالتي ت

لباحثة   .)ا

  :اآلتيمن خالل  الدراسة أهميتهاكما تستمد 

ي ف بداع ومهمتهاإل وإيجابيات عي وتعريف الطالبات بمزايااإلبدا بالتفكير اإلسهام في نشر الوعي -

واالبتعاد عـن األسـاليب    معالجة المشكالت التي تواجه الطالبات في المدارس والحياة اليومية ،

  .التي تطبق في المدارس التقليدية

اإلسهام في معالجة مشكلة تدني تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي وتعزيز الذكاء اللغـوي   -

 .لديهن من خالل مهارتي المرونة والتوضيح من مهارات التفكير اإلبداعي

ما قد ينشأ عن م، مهارتي المرونة والتوضيح التفكير اإلبداعي خصوصاً تعريف المعلمات بأهمية -

لزيادة التحصيل عنـد طالبـات الصـف التاسـع     ، المستخدمة في مدارسناذلك تطوير األساليب 

 .وتنمية الذكاء اللغوي لديهن ، ربية األساسي في مادة اللغة الع

 باستخدام مهارات التفكير اإلبداعي وتنفيـذها  اليومية المعلمات بإجراءات تحضير الدروس تمكن -

وعلى اختيار األنشطة التي تسهم في إكساب الطالبات المهارات والمعارف ،  داخل الغرفة الصفية

 .واالتجاهات المرغوب فيها
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المشرفين التربويين لمعلمي اللغة العربية وتدريبهم وإرشادهم السـتخدام   وتعزيز تشجيعأمكانية ال -

لم الحديثة في علم النفس التع توبما يتناسب مع نظريا، طرق التدريس بمهارات التفكير اإلبداعي

 .   التربوي

مساعدة المعنيين في وزارة التربية والتعليم للعمل على تضمين برامجهم مبادئ التدريس الناتجـة   -

وال سيما في مواقف تعليمية تعلمية  ،ومهارات التفكير اإلبداعي خاصة ،عن مهارات التفكير عامة

 .داخل الحجرة الدراسية

    الدراسةحدود 

  :تيثل حدود الدراسة في اآلتتم    

لعــام مــن ا األولخــالل الفصــل  ةهــذه الدراســ تقــطب:  الحــد الزمنــي  1-

  .2012/2013الدراسي

 لواء ذيبـان ب الحكومية مدارسالعلى  الدراسة طبيق هذهت تصرقا: الحد المكاني  2-

 .األردني

لتاسـع   طالبات على الدراسة طبيقتم ت: الحد البشري  3- بمـادة   األساسـي الصف ا

للغة العربية   .ا

  

  محددات الدراسة 

  :يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باآلتي 

لباح -    .ثة دالالت صدق وثبات أدوات الدراسة التي طورتها ا

لعينة -   . والمجتمع للمجتمعات االخرى  درجة تمثيل ا
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  مصطلحات الدراسة

  :تمثل أهم مصطلحات الدراسة في اآلتي

ت: مهارة التوضيح ل العمليـة   أو من أجل تجميل الفكـرة  ستخدمت يهي تلك المهارة ا

لفكرة لمبالغة في تفصيل ا لعقلية وزخرفتها وا لبسيطة ا لعادية وجعل االستجابة أو ا ها أكثر ا

لتعبير عن فائدة وجماالً ودقةً  ،)2009،ةسـعاد .(معناها بإسـهاب وتوضـيح   عن طريق ا

نها المهارة التي استخدمتها المعلمة اً على أ ي ئ تدريسها للطالبـات مـن    في وتعرف إجرا

لباحثة  التي قامتخالل الخطة  على  اإلبداعيةوتطبيقها حسب مهارة التوضيح  بإعدادهاا

لتاسع اسيةإحدى الوحدات الدر للغة العربية للصف ا  وهـي وحـدة   األساسـي   من مادة ا

بنائه الطلبةإلى  رسالة جاللة الملك(   .)أ

أصـناف   أو أنمـاط  هي تلك المهارة التي يمكن استخدامها لتوليـد : مهارة المرونة

لقدرة على نقل هذه األنماط وتغيير اتجاه لتفكير وتنمية ا لتفكير متنوعة من ا  واالنتقـال  ا

لتفكير العاديمن عم  أو ،تةاوبطرق متف ورد الفعل وإدراك األمور االستجابةإلى  ليات ا

نها تلك المهارة التي يتم فيها فعل األشياء  ،)2009،ةسـعاد ( .مختلفـة  فهمها بطرق أو أ

نها المهارة التي استخدمتها المعلمة في طريقة تدريسها للطالبات  اً على أ ي ئ وتعرف إجرا

لباحثة تمالتي قا من خالل الخطة  اإلبداعيـة حسب مهارة المرونـة   هاوتطبيق ابإعداده ا

للغةالوحدات الدراسية من مادة  إحدىعلى  لتاسع  العربية ا ( وهي وحدة األساسيللصف ا

بنائه الطلبةإلى  رسالة جاللة الملك   ).أ

لتعامل مع الكلمات المنطوقـة  وهو :الذكاء اللغوي لبراعة في ا حسـن  . (المكتوبـة  أو ا

للغوي ويقاس ،)1994 ،مرضي اً بأداء الطالبات على مقياس الذكاء ا ي ئ أعدته  الذي إجرا

لباحثة   .لهذا الغرض هتطورو ا
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لكفاءة في الدراسة بلوغ بأنه )1980،بدوي( فهعر:  التحصيل د وتحد ،مستوى معين من ا

لمقننة ـ ويعرف  ،االثنين معاً أو ،تقدير المدرسين أو ،ذلك اختبارات التحصيل ا ئي  اإجرا

ب تحصلالدرجة التي  أو ةالعالم أنهب ل للغـة  في االختبار التحصيلي لمـادة   ةعليها الطا ا

لذ لباحث هتعدأ يالعربية ا   .لهذا الغرض وطورته ةا
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  الفصل الثاني

  السابقة دراساتالاألدب النظري و

لباحثة في هذا الفصل بالحديتحدثت   الدراسـة ث عن األدب النظري المتعلق بموضـوع  ا

لتفكيـر اإلبـداعي    ثم مراجعة البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة ، الًأو بموضـوع ا

اً ومهاراته ي ن ا   - :توضيح لكل ذلك  يأتيوفيما  ، ث

  األدب النظري : الًوأ

ن لتفكير ل هذا الجزاوت لتفكير اإلبداعي ،ء من الفصل موضوع ا ، ومهاراته، وتعريفه ،وا

تفكي تعليم أهميةو ل   :كاآلتيوذلك ر اإلبداعي مهارات ا

  التفكير

ل لعام ل لتعريف ا لتربويين حول ا لباحثين ا لعلماء وا إذ قـدموا  ، تفكيرتباينت وجهات نظر ا

فمنهم من يعرفه على أنـه  ، ةددنظرية متع واتجاهاتأسس إلى  ستناداًتعريفات مختلفة ا

كيون يرون أنه فالسلو. وآخرون يرون أنه عملية معرفية داخلية، عملية سلوكية خارجية

يجب على علم النفس أن يتعامل مع سلوك الفـرد الملحـوظ بشـكل تجريبـي كأسـاس      

لداخ، لمعلوماته ا المعرفيـون فيقولـون أن   أم. لية ال يمكن مالحظتها مباشرةفالعمليات ا

تفكير ل لتعلم هو نتيجة لمح، السلوك هو مجرد نتيجة ل لة الفـرد الجـادة لفهـم    اوكما أن ا

لعالم المحيط ب لمتوافرة لديه استخدامن طريق ه عا لتفكير ا لذلك يجب أن تركز و، أدوات ا

ن ، السـلوك  على عملية انتاج المعلومـات التـي تنـتج     Mayer and(لهـا اووكيفيـة ت

Richards, 1983 (.  
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لتفكير مهارة ذهنية كلية عن طريقها معالجات ذهنية للمدخالت الحسية والمعلومات  يتم فا

وتتضـمن اإلدراك والخبـرة    ،فكار أو استداللها أو الحكم عليهـا  المسترجعة لتكوين األ

فهو بمعناه الواسع عمليـة  ) . 2002،جروان "(السابقة عن طريقها تكتسب الخبرة معنى

لفرد فاً وتجريباً، بحث عن معنى من الموقف الذي يتفاعل معه ا ذا فهو يتضمن استكشا ، ل

لتفكير يتضمن م، لكن نتائجه غير مضمونة قـد تنتهـي    خاطر قد تكون ناجحـة أو ألن ا

  . بإخفاق 

  

لتو لتفكير يرإن تعليم مهارات ا لتعليم من أجل ا من درجة اإلثارة والجـذب   فعانفكير وا

اً فاعالً، للخبرات الصفية ي ب : ينعكس بصور عديدة من بينهـا ، ويجعالن دور الطلبة إيجا

وتحقيـق  ، ة بتفـوق تحسن مستوى تحصيلهم الدراسي ونجاحهم في االختبارات المدرسـي 

لتعليمية التي يتحمل المعلمون والمدارس مس يتهااألهداف ا ومحصلة هذا كله تعـود  ، ؤول

  . ) Dun,1997 (لمجتمع بالنفع على المعلم والمدرسة وا

لتربية الحديثة ويتزايد االهتمام لتفكير بوصفه أحد األهداف الرئيسة التي تسعى ا ا إلـى   ب

لمتعلمين تنميته ل جـاح الطلبـة داخـل المدرسـة     دوراً مهماً فـي ن  ؤديي ولكونه، دى ا

لتعليمية واال، وخارجها ختبارات المدرسية والمواقف التـي  فأداؤهم للمهمات األكاديمية ا

وبوجودها يتحـدد مـدى   ، ميرهداخل المدرسة وخارجها هي نتاجات تفك لبةمر بها الطي

  . ) 2004 ،الصباغ( مإخفاقه أو مهحنجا

لتفكير مهار لتحليـل  ،  والمقارنـة  ، ات ذهنية معرفية متعددة كالمالحظة ويتضمن ا  ،وا

لفرد، والتركيب وغيرها  اً ونشطاً فاعالً خاللها يكون ا يبني الموقف ويعيد بنـاءه  ، حيوي

اً ، بهدف استيعابه  ي حيث تتحدد هـذه المعالجـات الذهنيـة    ، ورفع مستوى معالجته ذهن

لفرد  لبنى المعرفية التي طورها ا جراء تفاعالته النشطة والخبرات التي حصلت بطبيعة ا
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ت ،لديه  ا الذهن  إلى  دخال المعرفةإغرق في لزمن المستا ةووحد، المتطورة  هواستراتيجي

1996) Fresman,  .(  

لتفكير هو بمثابة تزويد لتفاعـل   إن تعليم ا لفرد باألدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من ا ا

لتغيرات التي يأتي ب أو بفاعلية مع أي نوع من المعلومات ومهـارات    ،هـا المسـتقبل  ا

لتفكير ال يمكن  لمادة الدراسية ا كمـا  ، أن تنمو دون مساعدة وتوجيه خالل مسيرة تعلم ا

نها لن تنشأ من مجرد استماع الطالب أخـذ   أو ،قراءتهم للنصوص  أو ،أساتذتهم إلى  أ

لتفكير ومع أن . االمتحانات  غيـر أن الوسـائل    كتسبةم ، مهاراتاالستعدادات العامة ل

لتعلم  ا ا تتم ب ن لعالم من حول ذا ، المحددة التي تستطيع من خاللها فهم ا إتاحة فإنه يجب ، ل

لتفكير في جميع ةبلطلالفرصة ل لتعلميـة    مراحل الع لممارسة مهارات ا لتعليميـة ا مليـة ا

  ). 2005،السعدي(

لتربويملم العلى أن المع. 2002)، جروان(أكدكما  ئماً  درك لدوره ا لتعليمي دا طرح يوا

لتفكير السليم على  محفزهيل، في المدرسة لبة الطأنشطة تتالءم مع إمكانات  وتطـوير  ، ا

ل موعليه، قدرات عقلية من  مما لديه لتفكير لدى كل طالـب إلى  تعرفا بهـدف  ،  نمط ا

 من المرور بخبرات ل توفير استراتيجيات تدريس تمكنهاالستجابة لجميع األنماط من خال

تهت   . عليمية تتناسب مع ميوله وقدرا

لباحثة لتعريفات السابقة تستخلص ا لتفكير على النحو اآلتي من خالل استعراض ا ل اً   :تعريف

عملية عقلية معرفية هادفة تقوم على إعادة تنظيم ما نعرفه مـن رمـوز ومفـاهيم    :هو 

أو ، لة معينـة يتم فيها استخدام الخبرات المتكررة لحل مشك، وتصورات في أنماط جديدة

لتعامل مع المتغيرات الخارجية لمعرفة المعاني التي إدراك عالقة جديدة لموضوع ما  وا

بيئة المدركة ل لمثيرات في الوسط اإلدراكي أو ا وتتطور هذه العملية بناء علـى  ، تحملها ا

قاه من تعليم أو تدريب ل ت    .ما ن
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  ير اإلبداعيالتفك

لتفكير  لباحثيناإلبداعي حسب اتختلف تعريفات ا لعلمية وحسب  هتمامات ا لعلماء ا وا

لتعريفات ما يأتي ،مدارسهم الفكرية   : ومن هذه ا

لتفكير  Torance,1962)( عرف تورانس -  عملية ادراك : " بأنه اإلبداعيا

لتغيرات والعناصر المفقودة وم نتائج إلى  لة صياغة فرضيات جديدة بالتوصلاوحا

 .وتعديلها جانب اختبار الفرضياتإلى  محددة بشأنها

 جماعي يقود أو نشاط فردي : " بأنه األبداعفان فيعر )1992(صبحي وقطامي أما - 

نتاجإلى  لقيمة والجودة  باألصالةيتصف  إ فائدة من اجل المجتمع وا ل  " .وا

لتفكير أ) 1992 أبو سماحة والفرح ،(الواردة في ) Mednik(ويرى مدنيك  -  ن ا

لمفاهيم  قدرة الفرد على استخدام" هو  اإلبداعي مجموعة من التصورات وا

 ".بنّاء ومبتكر  بأسلوب األفكارو

تفكير ) Guilford(ويعرف جليفورد  -  ل بأنه تفكير في نسق مفتوح يتميز  :اإلبداعيا

والتي ال تحددها  ،المنتجة اإلجاباتفيه بخاصية فريدة هي تنوع  اإلنتاج

تضم الطالقة في  سمات استعدادية" بأنه أيضاًكما عرفه  ،المعلومات المعطاة

لتفكير والمرونة  تعريف المشكلة  إعادةو  ،واألصالة والحساسية للمشكالتا

 ,Guilford؛ 2001،قطامي؛ 2002جروان " (اإلسهاب أو وإيضاحها بالتفصيل

1980( . 

لتفكير اإلبداعي )1981(خيراهللا  وعرف -  نتاجاً بأنه قدرة الفرد على اإلنتاج، إ: ا

قائية، مكن جديداً يتميز بأكبر قدر م ل ت ل من الطالقة، والمرونة، واألصالة، وا

لبعيدة، وذلك استجابة لتداعيات ا  . لمشكلة أو موقف مثير  وبا
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لتفكير اإلبداعي )1976(وعرف السيد  -  لتفكير المرن الذي ينطلق في : ا بأنه ا

اتجاهات متعددة خصبة، وينحو بالفرد نحو تغير طريقته كلما تطلبت المشكلة هذا 

لتغيير،  ذا كان ا قائمة، ونجاحه إ ل إلى معالجة جميع االحتماالت الممكنة للمشكلة ا

   .للمشكلة أكثر من حل صحيح  

لتفكير اإلبداعي استعراض طائوبعد  لتعريفات المختلفة ل لباحثة فة من ا تستخلص ا

نتاج عملية اوعقلية  عمليةهو  :اً لهذا المفهوم وتصوغه على النحو اآلتيتعريف

ضمن مراحل متعددة من خالل حيث تظهر العملية اإلبداعية ، احدتحدثان في آن و

تفكيرية لدى األفراد ل لقدرات ا كما يظهر اإلنتاج اإلبداعي من خالل األفكار أو ، ا

لقنوات التي يظهر من خاللها اإلنتاج  السلوكيات حيث يمثل حل المشكالت أحد ا

 . اإلبداعي

  

  التفكير اإلبداعي أهمية

لنال موضوع ا      خاصة وان هـذه  ، تقدمةملتفكير اإلبداعي اهتماماً عظيماً في الدول ا

قادر علـى  مجتمع بجيل جديد لمن أجل رفد ا، لتربية النشئ الدول تولي عناية واهتماماً

ا المجتمع مواجهة مالئمة وعصرية ي مرهـون بمـا    األمـة أي أن مستقبل . مواجهة قضا

ذا يع. يمتلكه الطلبة من أرصدة إبداعية لتعليمية المناسـبة  ل لمتعلمين بالفرص ا د تزويد ا

لتربوية  والتي ، بحيث تتناسب مع متغيرات هذا العصر، التي يلزم تحقيقهامن الخدمات ا

لفكرة كوتن . وتحديات المستقبل، تمثلت بالثورة المعرفية ) Cotton,1997(ويؤكد هذه ا

بدإلى  فهو يفهم مدى الحاجة الماسة للمشكالت المعاصـرة   اعيةإيجاد حلول واقتراحات إ
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لتحديات واالنفجار المعرفي وهذا يتطلـب تعلـيم الطلبـة مهـارات     ، التي يحدثها عالم ا

لتفكير اإلبداعي لتعليم ، ا لناجح مع الحياة وا لتكيف ا    .لكونها تعينهم على ا

لتعليموأشارت  لتربية وا لتفكيـر  قوية لتطـوير  بأن األردن يشهد حركة ) 1990(وزارة ا ا

تفكي متضمنة تدريب الطلبة على المهارات اإلبداعي ل كونهـا  ، راألساسية لهذا النوع من ا

لتدريس من هدفاً لتربوية في ا ثانوية  األهداف ا ل وقـد اعتبـر    .في المراحل األساسية وا

لمناهج في األردن أن اكتساب الطلبة اتجاهـات علميـة فـي مواجهـة      يمثـل  مصممو ا

يلها  تجاهاتهم نحو اإلبداع وتنمية ا، مناسبة وأصلية والبحث عن حلول ، المشكالت وتحل

لت    .ربوية من األهداف األساسية للعملية ا

لتعليم رقم  كما لتربية وا لتربية )1994(لسنة )  3(أكد قانون ا على أن أهم أهداف فلسفة ا

لتفكير اإلبداعي لدى الطلبة لتعليم في األردن تنمية مهارات ا وذلك من أجـل إيجـاد   ، وا

نبه الشخصيةالمواطن ال لتفكير اإلبداعي كقيمة اجتماعية ، متوازن في جميع جوا وتأصيل ا

  .حياته أساسية في منظومة 

  

  خصائص التفكير اإلبداعي

لتفكير اإلبداعي خصائص معينة         فهو تفكير يتطور بفعل تـأثير تفاعل الفـرد   ، ل

لفرد لقدراته ل، مع المواقف التي يواجهها وباستغالل ا لتفكيـر  أإلـى   توصـل وقد تم ا ن ا

ه ونتائجه ذا يمكن القول بأن الشخص الذي لديه . اإلبداعي يختلف بين األفراد في مستوا ل

لتفكير اإلبداعي يتصف باآلتي   :والتي أجمع عليها كل من  خصائص ا

  )  (Glover and Bruning, 1990 ) (Silverman,1978، )1987زيتون، (
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  .ه في سياقات مختلفةويقل تكرار، هأصيل يندر وجود -  

لذاتييتصف بالمرونة واالستقاللية والضبط  -    .ا

لمتنوعة  -    .يعكس االهتمامات ا

لتعبير عن  -    .االنفعاالتيعكس طرق ا

  . ومتحمس، مندفع - 

  . واالكتشافيسعى نحو التقصي  - 

ا من  -  ي تفكيريتضمن عمليات عقلية عل ل   .ا

تية  -  لذا لدافعية ا قائية وا ل ت ل   .ا

  .و متدفق فكاراألمتعدد  - 

  .و الحركةقدرة متقدمة في مجاالت الحس  - 

  .معرفية متخصصة و أكاديميةيعكس قدرة عقلية عامة  - 

لقدرة على معالجة مجموعة كبيرة من  -  لتنوع وا   . األفكارا

   .و براهينأدلة إلى  يستند - 

لقدرة على صياغة  -    .الفرضياتيعكس ا

نتيجة يعكس العالقة بين السبب و -  ل   .ا

  .بديهي حدسي - 
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  ر اإلبداعي مهارات التفكي

لمتعلم مـن توليـد    نها تلك المهارات التي تّمكن ا لتفكير اإلبداعي على أ تُعرف مهارات ا

تساعد على دعم الخيـال  األفكار والعمل على انتشارها، واقتراح فرضيات محتملة، كما 

تفكير، والبحث عن نواتج تعلم إبداعية جديدة  ل   . )2003سعادة، (في ا

لباحثين في تحديد مهارات  اختالف منوعلى الرغم  تفكيرا ل فـإن مراجعـة    ،يعاإلبـد ا ا

 )2009،سـعادة (و )1998،جروان(و )1987،زيتون(و 1985)،اآللوسي( إلبداع أدبيات

 ،السرور(و لتفكير اإلبداعي التي حإلى  تشير) 2001،قطامي(و2000) ل اوأهم مهارات ا

لباحثون قياسها لباحثـة  وقامـت  . والتوضـيح  ،واألصـالة  ،المرونةو ،ةالطالق :هيو ا  ا

لتفكير اإلبداعي األ بإعطاء تفصيالت ثـم  ، أوالً ربع وهي الطالقة واالصالةعن مهارات ا

اً المرونة والتوضيح ي ن ا يأتي توضيح  وفيما .في هذه الدراسة حيث تم تطيبق االخيرتين، ث

  :لهم

  

  :)Fluency(الطالقة: أوالً

 أو المترادفـات  أو ،والسرعة في توليد عدد كبير من البـدائل  /ى قدرة علالوهي       

كمـا  ، )1999،جروان(االستعماالت عند االستجابة لمثير معين  أو المشكالت أو األفكار

نها تعني كمية اإلنتاج التي يمكن قياسها وتقويمها في  وتكون للمبدع ، فترة زمنية محددةأ

  .)1999، زيد أبو(أعلى من الحد المألوف 
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  .Flexibility)(المرونة   :ثانياً

 األفكـار اختالف  أو ويقصد بها تنوع، تتضمن المرونة الجانب النوعي لإلبداع         

لفرد  تلميذ(التي يأتي بها ا ل ويمكن تحديـد المرونـة بأنهـا     .)1987، زيتون (المبدع ) ا

لذهنية بتغير الموقف  لقدرة على تغيير الحالة ا والصـالبة المتضـمن   وعكسها الجمود ، ا

لفكرية  .التعصب  أو الرأي أو لمعنى التمسك بالموقف عموماً تغييراً وتتطلب المرونة ا

لتفسير أو نىعمن نوع ما في الم ( عمـل   اسـتراتيجية  أو فهم مهمـة  أو االستعمال أو ا

نها تمثل القـدرة علـى توليـد أفكـار     ، ) 1999، برنامج جامعة القدس المفتوحة  كما أ

تفكير، المتوقعة عادة  األفكاريست من نوع متنوعة ل ل تحويله مع تغير  أو وتوجيه مسار ا

  ).1999، جروان(متطلبات الموقف  أو لمثيرا

لنفسية لتربوية ا   :هما  ،المرونةوجود نوعين من إلى  وتشير البحوث ا

لتلقائية   . أ لفرد السريعة  :) Spontaneous Flexibility(المرونة ا وتعني قدرة ا

نتاجعلى  التـي تـرتبط    األفكـار و، تجاهات مختلفة من اال أنواعاكبر عدد ممكن من  إ

ة شاملة لمشكلة مـا فـي اتجـاه    نظر بأنهاوتعرف المرونة . موقف معين  أو بمشكلة ما

  ).2000 ،عبد الهادي( اإلحداثوقد يتغير حسب تغير ، معين

لتكيفية   . ب لفرإلى  وتشير :) Adaptive Flexibility(المرونة ا د على تغيير قدرة ا

لذهنية في مواجهة المشكلة ووضع الحلول لها   الطالـب  ويكون بذلك قد تكيف، الوجهة ا

وكلمـا ازدادت  . تظهر بها المشـكلة   أو ومع الصور التي تأخذها، ضاع المشكلة أو مع

لقدرة على تغيير استجاباته لكي يناسب الموقف لفرد ا المواقف الجديدة تطورت  أو لدى ا

لتكيفية  لديه المرونة لتكيفية . اإلبداعيةا ذا كما تتحقق المرونة ا تطورت لـدى الفـرد    إ

لتعديل المقصود في السلوك ليتفق مع الموقف   ).2009، سعادة (قدرة ا
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  تدريس مهارة المرونة أهمية

تقليدية ،المرونة من  تزيد  ل  الخيارات عن طريق التحرك إلى ما هو ابعد من النصائح ا

لتفكير حدلتطبيق أوإعطاء الطلبة فرصة  " حة في التفكير السما" :في والمتمثل  معايير ا

لتعبير عن أفكارهم من وقت آل ، وإعطاء الطلبة فرصهوزيادة األنشطة اإلبداعية خر، ل

لتباعدي    لتفكير التشعيبي أو ا   ) . 2009، سعادة (كجزء من ا

  المرونة مهارة مجاالت تطبيق

لقيام في عدة مجاالت مثل   )  2009، سعادة (ها كما يرا يمكن تطبيق مهارة  المرونة ا

تقليدي ل  ،  بعملية االرتجال الفكري وتقبل كل ما تحتويها عندما ال تتوفر أدوات التفكير ا

ومثال على ذلك عندما تريد الحصول على رقم هاتف شخص ما في حال عدم وجود دليل 

ا نفكر بعدة طرق للحصول على ذلك الرقم نن تطبيقات مهارات المرونة ومن ، للهاتف فإ

قيام بتطبيق أسلوب حل المشكالت للتصدي للمشكالت االقتصادية ل لعلمية ،أيضا ا  ،وا

ثقافية باإلضافة إلى التع ،واالجتماعية ل تقاءاالامل مع الشعوب األخرى من خالل وا  ل

  . شخاص يظهروا ثقافات تلك الشعوببأ

  خطوات مهارة المرونة

لى جمع االستجابات التـي  التطرق إوتدريسها،  المرونة م خطوات تطبيق مهارة ومن أه

، وتصنيفها وترميزها التي دارت حول فكرة أو مشكله ما عملية العصف الذهنيتمت بعد 

لتفكير المختلفـة يمكـن اسـتخدامها   من اجل تحديدها ألي نم لالسـتجابات   ط من أنماط ا

تائج جديدة ومنهـا تشـجيع   لتوصل إلى نل ،تم طرحها الخاصة  بالفكرة أو المشكلة التي

لمتعلمين على طرح األسئلة  الثالثة    :ألنفسهم   تيةآلاا

  بعد ؟ إنجازهوما الذي لم يتم  وأعمال عن مهارة المرونة ؟ من أنشطة إنجازهماذا تم  



  
 
22

تالية أو المـرات   ل وكيف يمكن لكل متعلم أن يقوم بالعمل نفسه بطرق جديدة في المرة ا

لقادمة ؟    )  2009،سعادة ( ا

  المرونة إجراءات تدريس مهارة

لناجح تطبيقهـا مـع    تتمثل أهم إجراءات تدريس مهارة المرونة التي ينبغي على المعلم ا

  :في اآلتي )  2009، سعادة (الطلبة 

فاً دقيقاً ومناقشة أهميتها مع الطلبة -  1   . تعريف مهارة المرونة تعري

  .ل معين أو فكرة محددة أو مشكلة ماالعمل على إيجاد قائمة من األفكار حول سؤا – 2

قائمة السابقة إلى فئات  - 3 ل أو أصناف ، والعمل على ترميزها ، مع المالحظة تصنيف ا

لفكرة إلى فئات ، بل تسهيل مهمة اإلبداع عن  بأن الهدف ليس العمل على إجبار تقسيم ا

لتفكير    .طريق زيادة مرونة ا

لمتعددةنيفات األفكار وفقراتفحص فئات أو تص – 4 على كتابـة عبـارات    ، والعملها ا

  :متنوعة كاآلتي

 .انظر إلى األنماط الجديدة من األفكار - 

 .إعمل على جعل هذا الموضوع أكثر عمومية أو أكثر خصوصية  - 

 .فكارألإعمل على تحديد فئات أخرى جديدة من ا - 

فكر بعمق في هذه األفكار الجديدة ، وكأنها في مكان آخر أو وقت آخـر أو مـن    - 

 .وجهة نظر شخص  إلى وجهة نظر شخص آخر

لنقطة السابقة  – 5 لقائمـة     ) 4(استخدام األفكار الواردة في ا مـن أجـل تحديـد ا

  .، ثم أترك مجاالً من الوقت قبل الوصول إلى خاتمة مرغوب فيها بكالخاصة 
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ذا ظهر عجز الطلبة ، فعلى المعلم تقبل الموضوع الذي تم نقاشـه ذهنيـا    – 6 إ

قائمة بصوت مرتفـع ومـن ثـم إعـادة      لوقت ومكان ل وموقف أخر وقراءة تلك ا

لتفكير تلخيصها ومناقشتها بإسهاب  مع الطلبة وذ   .لك من أجل زيادة مرونة ا

  

  ربط مهارة المرونة بالمنهج المدرسي  

لتفكيردام مهارة مرونة مهارة المرونة بالمنهج المدرسي من خالل استخيمكن ربط  عند  ا

م استجاباتهم إلى فئات ، وتوليد األفكار الخاصة بهم ، مثل الكرسي له ، ثم تقسي الطلبة

لدائرة، مع  أربعة ارجل ، ويمكن اختيار شكل من األشكال الهندسية كالمربع والمثلث وا

  .ا األشكال بدقة متناهيةالطلب منهم أن يصفو

لتفكير أنشطة لعب األدوار ،و   فهي تزيد أن من اهم الوسائل التي تشجع الطلبة على ا

لتفكير لديهم ، من وضح لماذا؟ ثم تصرف  باًومن أمثلة ذلك أتمنى أن أكون طبي مرونة ا

  .كأنك الطبيب

لتفكير ما يلي   :ومن األنشطة األخرى التي تثير المرونة في ا

تالية ما يعطى تسمية  ل ة كلمات من فوذلك بعد إضا لناس أو األماكناأختر من األماكن ا

ومن ثم  ).إنترنت - كاميرا - غسالة - تمساح - حاسوب(جديدةمخيلتك إلخراج أسماء 

للطلبة كي يتخيلوا حول هذه األسماء ويبدعون في طرح يفسح المعلم المجال 

  ) 2009سعادة،(.أفكارهم

  

  

  



  
 
24

 ).Originality(األصالة : ثالثاً

ب المهاراتأكثر  من وهي      لتفكير اإلبداعيارت  نا بمعنـى واألصالة ه، اطاً باإلبداع وا

لتفرد ب تلميذ بأفكار جديدة ، األفكارالجدة وا ل . متجددة بالنسبة ألفكار زمالئـه كأن يأتي ا

ا  ن ا هي كيف ل  لمشـكلة مـا يحقـق شـرط     حالً أو فكرة أننعرف  أنولكن المشكلة هن

ثنان في بلدين متباعدينوماذا لو توصل  ؟األصالة قات أو حل إبداعي لمشكلة ما فيإلى  ا

في إنجازه ؟ ولهذا كلمـا  لثاني وصف المبدع رغم أنه جاء متأخراً أال يستحق ا ؟متقاربة

لتها  لفكرة زادت درجة أصا األصالة ليست صـفة مطلقـة    نَأبمعنى . قلت درجة شيوع ا

لفرد  تية ل لذا   ).1999 ،جروان(ولكنها محددة في إطار الخبرة ا

  ).Elaboration( توضيحال: رابعاً  

لقدرة على دمج أجزاء      ن أساسـا  وتكو، مختلفة في وحدة واحدة بشكل متقن وتعني ا

بناء المعلومات المعطاة ا ليصبح أكثر تفصـيال ، ل ن ا معي والسـير  ، بحيث يشكل نسقا فكري

  ). 2000،عبد الهادي (يضمن بقية األجزاء ، باألجزاء المختلفة نحو نسق متكامل

وهـي   ،جديـدة  زيادةإلى  افتراضات تكميلية تؤدي بدورهاإلى  وتتضمن الوصول     

لمتعلم من خبرات  ،جديدة تنمياتإلى  والوصول، مساحة الخبرة ، قطامي(مما يوجد لدى ا

2001.(   

أن التالميـذ  إلى  في بحوث اإلبداع) Torrance، 1962(وقد أشارت مالحظات تورانس 

بداعاً يميلون لكثير من التفصيالت غيـر الضـرورية  إلى  الصغار األكثر إ إلـى   زيادة ا

لكثي األنشطةف). 1987، زيتون (وقصصهم  رسوماتهم المختلفـة ألمـر    األنشطةرة مثل ا

لمتعددة ، ما قيام بالتوضيحات ا ل لمتنوعـة  وإجراء، وا للغوي ا والتـي   ،عمليات التحرير ا

لتوسع فيها  أو األفكارتعتمد جميعها بدرجة كبيرة على مهارة توضيح    ).1999،سعادة(ا
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ـ    برنـامج كما ورد في )جيلفورد (ويرى  أن القـدرة  ) (1999ةجامعـة القـدس المفتوح

ن إذ طلـب مـن المفحوصـي   ،  األوليةاإلبداعية تشمل إضافة عناصر ومكونات لألشكال 

. ورسم الخطوات التـي تجعـل المخطـط عمليـاً     ، توسيع المخططات التي أعطيت لهم

لقدرة لتفكير إلى  وتنتمي هذه ا لتشعبيقدرات ا  التـي يطلـب  )  divergent thinking( أ

ليه اً بالمعلومات المقدمة إ   . فيها من المفحوص توليد أجوبته مبتدئ

  

  .ومجاالت تطبيقها أهمية تدريس مهارة التوضيح

نها في أهمية تدريس مهارة التوضيح تكمن تسمح للطلبة بالتوسع في طرح أفكارهم  أ

لعنان لخيالهم بشكل مفصل،  لذلك تعد مهارة التوضيح من العناصر المهمة ،وإطالق ا

لتفكير  لتشعيبي( اإلبداعيل   .)ا

ومنها عند إقامة حفله تدور حول مناسبة  ،هناك عدة أمثلة لتطبيق مهارة التوضيحو

ا الحد ن ي لية يث عن تلك الحفلة بجميع تفاصيلهامعينه فعل ، وأيضا عند قراءة قصة خيا

ا إعطاء تفصيالت عدة لجوانبها ن ي   )  2009 ،سعادة(  .فعل

 

  خطوات مهارة التوضيح

  :في اآلتي )2009،سعادة(كما أوردهايح تتمثل أهم خطوات مهارة التوض

لمفاهيم أو مفهوم ،من المصطلحات اختيار مصطلح -    .أو مشكلة من المشكالت  من ا

  .أو توضيحات  العمل على التوسع الزائد في الحديث عنها بإضافة تفصيالت- 

  .أكثر سهولة ويسر  أوجعلها لى تزيينها وتجميلهاالعمل ع- 

ب-  ل لفكرة أو المصطلح في إطار أو قالب جديد من بنات أفكار الطا    .   ةإخراج هذه ا
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  إجراءات تدريس مهارة التوضيح

لناجح لتطبيقها عند تدريس هذه المهارة  وتتلخص اإلجراءات التي يسعى المعلم ا

 :)  2009 ،سعادة (كما اوردها 

  .تعريف ومناقشة مهارة التوضيح مع الطلبة  - 1

مع كتابتها على السبورة وتطبيق مهارة التوضيح ) عين ( المعلم لكلمة  اختيار - 2

 . عليها 

 ) . عين ( طلب المعلم من تالميذه استحضار خيالهم عن كلمة  - 3

 . الحديث عما تخيله الطلبة بإسهاب وإعطاء وصف مفصل لذلك  - 4

ليه الطلبة - 5 لمناقشة فيما توصل إ  .من أفكار جديدة ومن ثم تلخيصها الحوار وا

  التفاصيل الزائدة بالمنهج المدرسي أو ربط مهارة التوضيح

استخدامها كجزء من عملية يمكن ربط تلك المهارة بالمناهج المدرسية عن طريق 

لكتابة لتفكير اإلبداعي لدى طلبة المدارس في  مهماً فهي تلعب دوراً، ا في تنمية ا

لتعليمية خصوصاً ذا مختلف المراحل ا   . ناسب من المعلمين لقيت االهتمام الم ما إ

فكارهم ، من خالل طرح أالطلبة في توسيع أفكارهممهارة التوضيح  تساعد كما

لفكرة أكثر وضوحاًاإلضافية حيث توجد طرق عدة إلطالة أي فكرة  وتفصيالً ، لجعل ا

  . وتوضيحاً وجعلها أكثر جماالً

للغة العربية ، لتطبيق مهارة التوضيح هي مادة مةًومن أكثر المواد الدراسية مالء  ا

ب ل ة العنان ألفكارهم وتخيالتهم عندحيث يطلق الطل طلب منهم وضع كلمة في جملة ا
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يرة فتظهر في ذلك إبداعاتهم حتى  كتابة قصة قص أو،  واضحاً مفيدة تحمل معنى 

  . ) 2009،سعادة (

  

لقدرة على إ لباحثة أن مهارة التوسع تعني ا  ضافة معلومات، وتفاصيل ،واستخلصت ا

، أو توضيح موضوع مثل توسيع فكرة ما، كال األولية، ومكونات لألشوعناصر

مما يسهم في  غامض ، أو زيادة بالغة نص بإضافة معلومات ومحسنات بديعية جديدة

للغوي عند الطلبة   . تنمية الذكاء ا

  :والتحصيل المدرسي التفكير اإلبداعي

لتعليميـة   يرتبط التحصيل بالجهد الذهني الذي يبذله الم      وإن . تعلم فـي المواقـف ا

لتعلم لتفوق التحصيلي يرتبط ، المتفوق التحصيلي يتزود بدرجة من االستعداد الذهني ل وا

لذلك فإن المتفـوق  ، )0,70(معامل ارتباط مقداره إلى  بنسبة الذكاء بدرجة عالية تصل

اً يمكن ي ل يكـون   ولكن المبـدع قـد ال  ) 1985، نشواتي وآخرون(أن يكون مبدعاً تحصي

ياً ل ذا كان اإلبداع يحدد في مجال المواضيع الدراسية التي تقـدمها  . متفوقاً تحصي ولكن إ

لذلك فإن الدرجة . فإن اإلبداع يتطلب درجة متوسطة من التحصيل على األقل، المدرسة

اً  ب اً لإلبداع في المواضيع الدراسية المدرسية أالمتوسطة من التحصيل تعد متطل   .      ساسي

عالقة موجبة ضعيفة بين مستوى التحصيل العلمـي لعينـة مـن العلمـاء      ،أيضاًووجد 

لكفا ، ونتاجهم اً ية مما يرجع القول بان ا لعالية في التحصيل العلمي ليست شرطا أساسي ا

  ).   1987،زيتون (لتحقيق اإلبداع العلمي 

لباحثة في ضوء تعريف اإلبداع الذي ستخلصوت  شـاط  أنـه ن )  1999(رده جروان أو ا

نـواتج  إلـى   التوصـل  أو عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول
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وهذا دليل واضح على أن التحصيل الدراسي ليس شرطاً ، أصلية لم تكن معروفة مسبقاً 

اً لتحقيق اإلبداع بتكارات إديسون ، أساسي الـذي كـان   ) Edison(وهو ما نستخلصه من ا

لذ هحظ   . اإلنجازي لم يمنعه ذلك من اإلبداع وسيء في تحصيله الدراسي وا

  

  : باإلبداع وال سيما اللغوي منه عالقة الذكاء 

تفكي       ل عدة دراسات أن هناك  ر بصورة مباشرة بالذكاء حيث إشارتيرتبط ا

لعام للمتعلم ، َألعالقة طردية بين ال لعقلتفكير والذكاء ا  ين الذكاء يتضمن العمر ا

ليه  في فترة زمنية معينة فالصورة اإلجمالية للمتعلم تظهر الذي يستطيع أن يصل إ

في حل المشكالت وتغلبه على صعوبات الحياة ولهذا فان الذكاء بصورته العامة 

  .يعطي المتعلم صورة واضحة عن خصائص وأساليب تفكيره 

بين اإلبداع  لعالقة الطرديةلفي دراستها )  2000 (السرور على ذلك أكدت وقد   

كل ذكي مبدع ، بل بالضرورة أن  نه ليس بالضرورة أن يكونوهذا يوضح َأوالذكاء ، 

مبدع  يتميز بالحد األدنى من الذكاء ، وليس بالضرورة أن يظهر األذكياء جدا يكون كل 

  . نواتج إبداعية

لباحثة إن من  ذوي الخصائص المميزة لكونهم  الخطأ أن يهمل المعلمون الطلبة وتعتقد ا

المبدع في في االمتحانات، وذلك ألن من خصائص  مرتفعةجات لم يحصلوا على در

باته   .تكون غير متوقعة من طرف المعلمين أو غير مألوفة لديهم  أن إجا

لباحثةوت  تفاقا بين غالبية علماء  ستخلص ا بأنه توجد عالقة بين الذكاء واإلبداع ، وا

هذه لذلك تناولت في  دنى من الذكاء،النفس أن كل مبدع من الضرورة يتميز بالحد األ

ع الذكاءات المتعددة حيث يعتقد جاردنر أول نوع من أنوا وهو الذكاء اللغوي الدراسة
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،gardner)2004 ( للغوي يكسب الطلبة قدرة لغوية تساعدهم على الطالقة أن الذكاء ا

للغة لتعبير بطرق مختلفة ، وتحديد المصطلحات ، أي التمكن من ا   . في ا

  

  :)linguistic intelligence(فظي اللغوي اللالذكاء 

للغويـة   للفظية وا لقدرة على الكالم بمهارة وطالقة عالية وذلك باستخدام المحسنات ا هو ا

اآلخرين، ويظهر ذلك في روايات الحكايات، والخطابة، وكتابة  قناعأإلظهار قدرته على 

تأليف ل لتخيل، وا   .)B.Campbell.& D.Dickinson 1996( الشعر، وا

للغوي  ومن أهم للفظي /العبارات الشائعة التي تعبر عن الذكاء ا   :ا

ناوتعبر عمن أكون  مهمة الكتب *    .أ

  .أتعلم أكثر عن طريق االستماع والمشاهدة معاً * 

لعديد من *    .الكالمية  األلعابأستمتع بلعب ا

للغة *  أن  مواد دراسية سهلة بالنسبة لي وأسـتطيع ، والدراسات االجتماعية  اإلنجليزيةا

لعلوم والرياضيات     . أؤدي فيها جيداً عن ا

ب*  ل   . ويتعرف عليها اآلخرون جيداً ،اً األشياء التي أكون فخوراً بهاأكتب غا

  : الذكاء اللغوي مؤشرات 

للغوي من أكثر  ، والسبب يرجع في ذلك رجحاأل على الذكاءات انتشاراً أنواعيعد الذكاء ا

لكثير مـنهم بشكل مكتسب  ن األرض يتعلمون الكالمأن جميع سكا القـراءة   يعـرف  ، وا

لكتابة بشكل مرضٍ ل وا للغوي هو أفضل أشكال الـذكاء ، فمن ذلك يعتبر ا فـنحن   ،ذكاء ا

ا بهم  صباألشخانتأثر  ن ب لذين يملكون الطالقة ونبدي أعجا   .ا
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   بعدة نقاط منها  تالمؤشراويمكن تلخيص تلك 

لذي – 1 لتالميذ ا لكتابة الجيدة عن متوسط ا   . عمرهن في ا

   .عرضها إعادة أو قراءة وكتابة القصة القصيرة - 2

لذاكرة الجيدة لألماكن - 3   . األسماء أو ا

  .الكلماتاالستمتاع بألعاب  - 4

  .المتحدثإلى  االستمتاع باالستماع - 5

لذين في  أو كلمات - 6 لتالميذ ا   .عمرهمفردات جيدة عن متوسط ا

  ). 27ص،  2005، هيبيالو(بسرعة اكتساب مفردات جديدة  - 6

اً في نجاح األفـراد   لتفكير اإلبداعي يلعب دوراً حيوي لباحثة أن ا ا تستنتج ا ومن هن

لتعليمية وخارجهاوتقدمهم داخل المؤسسة  لتعليمـي    ، ا ألن آراءهم فـي العمـل ا

نتهائها هي نتـاج   ثناء الدراسة وبعد ا واالختبارات المدرسية والمواقف الحياتية أ

د مدى نجاحهم أو إخفاقهم وبناء على ما سبق يعد تعليمهم تفكيرهم وبموجبها يتحد

لمفاهيم التي يمكن أن يقوم بها المعلم أو المدرسة  لتفكير من أهم ا   . مهارات ا

لباحثة من االطالع  لتفكير اإلبداعي فـي  استفادت ا على الجانب النظري لمهارات ا

اتهـا المسـتخدمة   واالستفادة مـن أدو ، االختبار الخاص بالدراسة الحاليةتطوير 

لتفكير اإلبداعي ، ونتائجها    .وفي كيفية تطبيق مهارات ا
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  الدراسات السابقة ذات الصلة: ثانياً

ن لتفكيـر و لـت  اول هذا الجزء من الفصل مراجعةً ألهم الدراسات التي تناوت مهـارات  ا

لتفكير اإلبداعي  :هما مجموعتينإلى  واثر استخدامها في بعض المتغيرات بعد تقسيمها، ا

ن لتفكير اإلبداعاومجموعة الدراسات التي ت ن  ، يلت ا لـت  اوومجموعة الدراسـات التـي ت

للغوي  لتفكير وعالقته بالذكاء ا   :عرض لهذه الدراساتوفيما يأتي ، ا

 وأوعالقته بالتحصيل  لت التفكير اإلبداعياومجموعة الدراسات التي تن :الًوأ

         :الذكاء

دراسة هدفت إلـى استقصـاء   ) Arom, 1976( اروم  م بهومن هذه الدراسات ما قا   

لتفكير اإلبداعي والتحصيل االكـاديمي لطلبـة الصـف    مهارات العالقة االرتباطية بين  ا

لباحـث   ) 149(وتكونت عينة الدراسة من . العاشر اً من الصف العاشر، واسـتخدم ا ب ل طا

لتفكير اإلبداعي  وأظهرت نتائج . األكاديميواختبار التحصيل ) الشكلي( اختبار تورانس ل

لتفكير اإلبداعي والتحصيل  الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ا

  . االكاديمي

دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين االبتكار ) 1985(نشواتي ولطيفة وأبو حلو واجرى 

لعام ـ . والذكاء والتحصيل االكاديمي ا طالبـاً وطالبـة    )925( نوتكونت عينة الدراسة م

طالبة موزعات في اثنتـي عشـر   ) 466(موزعين في ثالث عشرة شعبة و  )459(منهم 

ئية الطبقيـة مـن طلبـة الصـف األول اإلعـدادي      . شعبة وقد اختيروا بالطريقة العشوا

لملتحقين بالمدارس الحكومية في مدينة إربد، وأظهرت نتائج الدراسـة وجـود عالقـة     ا

ئية بين االبتكار والمواد المختلفة ، حيث تراوحـت مـا بـين    ارتباطية ذات داللة إحصا

)0.52 -0.64  .(  



  
 
32

لتفكير اإلبـداعي والـذكاء    إلىدراسة هدفت ) 1987(وأجرى عبادة  معرفة العالقة بين ا

لبنـاء   لعام، وا لتفكير اإلبداعي والذكاء ا لعام، والعالقة بين التحصيل الدراسي وكل من ا ا

ت ل لذكاءالعاملي لكل من التحصيل وا ) 240(سة من ة الدرانوتكونت عي. فكير اإلبداعي وا

ب اً وطالبة من طل ب ل لتاسع طا لمنيا، تم اختيارهم من ثـالث مـدارس   ة الصف ا في مدينة ا

لتعليم األساسي اً بين قدرات . بمرحلة ا ي ئ وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط دال إحصا

للغوية والذكاء  لقدرة ا لتفكير اإلبداعي وكل من ا نتائج وجود عالقة ا ل لعام، كما أظهرت ا ا

لعقلية والتحصيل الدراسي لقدرات ا اً بين ا ي ئ   .   ارتباطية دالة إحصا

العصف الـذهني   استراتيجيةثر الكشف عن َأإلى  دراسة هدفت  )1989( مطالقة وأجرت

لتاسع األساسيين  لثامن وا لتفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصفين ا حيث  ،في تنمية ا

اً) 454(كونت عينة الدراسة من ت ب ل بةً طا ل لبة المدارس الحكومية في محافظـة  من ط وطا

للفظيـة  ربد ، إ لتفكير اإلبداعي بصورتيه الشكلية وا لباحثة مقياس تورانس ل وقد طبقت ا

بيئة األردنية على أفراد الدراسة ل العصف الذهني على  استراتيجيةثم طبقت ، والمعدلتين ل

لباحثة تطبيق اختبار تـورانس بصـورتيه   ، أربع جلسات عينة الدراسة بواقع ثم أعادت ا

للفظية والشكلية كقياس بعدي العصـف   الستراتيجيةوأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ، ا

لتفكير اإلبداعي لتجريبية، الذهني في تنمية ا   .لصالح أفراد المجموعة ا

ن أداء اإلناث أفضل من أداء الذكور   نتائج َأ ل بفرق ذي داللة إحصائية كما أظهرت ا

لتفكير اإلبداعي بصورتيه   .على اختبار تورانس ل

ن تأثير اإلبـداع والـذكاء   حول  التي أجراها )Mecabe1991(ميكابي ةلت دراساووت

 ،يات المتحـدة األمريكيـة  قة في الوالفتاة في سن المراه )210(وضمت  ،على التحصيل

لذين كانوا أكثر تحصيالً وقد  للغة ظهر أن األفراد ا وكانوا أكثـر مـيال    اإلنجليزيةفي ا

لتفكير اإلبداعي وحصلوا على عالمـات  بل  ،للحصول على عالمات أعلى في اختبارات ا
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لتفكير اإلبداعي أعلى  ،أما عن التحصيل في مادة الرياضيات والفن .أيضاً في اختبارات ا

ٍل يتوافق لتفكير اإلبداعي  فلم تكن في مستوى عا إال أنهـا كانـت    ،المرتفعمع مستوى ا

لذكاء   .متوافقة مع المستوى المرتفع في عالمات اختبار ا

 مهارات تمييز مواهبإلى  ) Carroll et .al.,1991(وهدفت دراسة كارول ورفاقه 

لتفكير اإلبداعي في الصف من طلبة الصف السابع فـي  ) (48حيث طبقت على ، السابع ا

لتفكيـر    أربع إلى  قسموا، الواليات المتحدة األمريكية مجموعات على أسـاس عالمـات ا

وقـدرة التخيـل   ، اإلبداعي وعالمات اختبار الذكاء من خالل خطوات حـل المشـكالت  

لئك الطالب من ذوي المستوى المرتفـع  أو وقد حصل على أعلى العالمات. والرياضيات

لتفكير اإلبداعي والذكاء             .     في كل من ا

لتفكيـر   أثارحول البحث في  دراسة ،)  Overton,1993(فرتونأو وأجرى مهارات ا

الصـفوف الثـاني والرابـع     بةلطل اإلبداعية تلمهاراا تطويرو األكاديميعلى التحصيل 

لعينة من  .األساسيلسادس وا ) (41منهم ،والية أالباما األمريكية من طلبة )82(وتكونت ا

اً ب ل بةً طا ل اً ) (41الضابطة و  ةفي المجموع وطا ب ل لبةًطا ـ  ف وطا لتجريبي  .ةي المجموعـة ا

لنهاية انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لطلبة الصف الثـاني   نتائج في ا ل وأظهرت ا

بينما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لدى طلبة الصف الرابـع فـي الجـزء الخـاص     

تنبؤ ل لفعال واالتصال وا لتفكير ا ا كذلك ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لـدى   .بالذكاء ب

للغة طلبةال لميدان األكاديمي المتعلق بالرياضيات وا وفـي الصـف السـادس تـم      ،في ا

لتفكيـر اإلبـداعي وصـنع القـرار        الحصول على قيم ذات داللة في ميـادين الـذكاء ل

   .والتخطيط
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الكشف عـن   إلىدراسة هدفت ) Kim and Michart,1995( واجرى كيم وميكارت 

لتفكير اإلبداعي والتحصيل  ا الشمالية   األكاديميالعالقة بين ا وتكوت عينـة  . في كوري

ل) 193(الدراسة من  اً وطا ب ل لباحث اختبـار  بطا ا في كوريا، وطبق ا ي لعل ة في المدارس ا

لتفكير اإلبداعي، اتور بيانات، أظهرت نتائج الدراسـة وجـود عالقـة    نس ل ل وبعد تحليل ا

لتفكير اإلبداعي ارتباطية اً بين قدرات ا ي ئ والتحصيل األكـاديمي   ضعيفة غير دالة إحصا

   . للطلبة

بنعلي، و  وأجرت ل معرفة مدى توفر مهـارات   إلىدراسة هدفت ) 1996(السعد  أبوا

لثالث من المرحلـة   لتفكير اإلبداعي في مجال الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف ا ا

 طالبـاً ) 100(ة الدراسة مـن  نوتكونت عي. وعالقة ذلك بالتحصيل بدولة قطر اإلعدادية

لنتـائج بعـد تحليلهـا باسـتخدام المعالجـات       أظهـرت وقد . وطالبة في مدينة الدوحة ا

لمناسبة وعدم وج اإلحصائية ، فـي  واإلنـاث بين الـذكور   إحصائيةد فروق ذات داللة وا

لتفكير اإلبداعي، بينما كانت هناك فروق لصالح اإلناث في عنصـر   لقدرة العامة على ا ا

اث في ني عنصر المرونة، في حين تساوى الذكور واإلوفروق لصالح الذكور ف. الطالقة

لعينة،  أفرادلدى  واإلبداعولم تكن هناك عالقة ارتباطية بين التحصيل  األصالةعنصر  ا

اً بين ولم يكن هناك فروق دالة إ ي ئ ض ل المرتفع وذوي التحصيل المنخفذوي التحصيحصا

لتفكير اإلبداعي لقدرة على ا   .في األداء على اختبار ا

لتفكير ) Ogletree, 1996( جرى اوقلتري أو دراسة هدفت للكشف عن العالقة بين ا

فـي  )Waldorf(اإلبداعي والتحصيل االكاديمي في المواد الدراسة المختلفة لدى طلبـة  

لمانيا اً إ) 1165(الدراسة من  وتكونت عينة. أ ب ل اً و طا اً اسـكوت ) 193( نجليزي ب ل اً طا ندي ل

اً من مدارس أ) 493(و  ب ل لثالـث وحتـى   لطا نيا، وجميعهم من طلبة الصفوف ما بين ا ما

بيانات أظهرت  ل لتفكير اإلبداعي وبعد تحليل ا لباحث اختبار تورانس ل السادس، واستخدم ا
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لتفكيـر اإلبـداعي   نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين قدر ات ا

  .كاديمي في معظم المواد الدراسيةوالتحصيل األ

ا ن  إرشـادات ) Stephen and john 1996( ولت كل من دراسـة سـتيفن وجـون   وت

ليين األصليين وأثرها على التحصـيل   مهارات لتفكير اإلبداعي لألطفال األسترا ، إذ أن ا

ا لم يؤد إلى الـدور   ي ل لكبير في المدارس الغربية من استرا لتعليمية لفشلهم ا ردود الفعل ا

ون في يات علم النفس ، إلى أنهم قد ينجحفي أدب المطلوب ، إذ أشارت بعض المقترحات

لتفكير اإلبداعي ،  كـورت تطبيـق برنـامج    األمر الذي شجع برامج تسعى إلى تطوير ا

)Cort (لتفكير اإلبداعي ،  للمربي ديبونو فقد كشفت  الذي يتمتع بخصائص متشعبة من ا

لتفكير اإلبداعي  نتائج أن برنامج كورت المطبق يمكن أن يحفز ا ل ليين   ا ألطفـال األسـترا

أو التوجهـات  ، األصليين في الصفوف الدراسية ، وليس كفاءتهم المدرسية أو التحصيل 

تفكيرية  ل لذاتي ا         .، أو الوعي ا

لنبهان وهدفت  أولهمـا  : إلى تحقيق هدفين رئيسين ) 1998(دراسة كل من سواقد وا

لقدرة على  لتفكير اإلبداعي ومكوناتها قياس ا والمرونة واألصالة عنـد طلبـة    الطالقة: ا

ثانوي في مدارس محافظة الكرك في جنوب األردن ، والتعرف إلى مدى  ل الصف األول ا

لقدرة ومكوناتها باختالف الجنس وفرع الدراسة  ) . أدبي ، علمي (اختالف مستوى هذه ا

ثقافي واالجتماعي للطلبة وقـدر  ل تهم وثانيها الوقوف على نوع العالقة بين االقتصادي وا

لتفكير اإلبداعي    . على ا

لملتحقـين بالصـف ا      ألول الثـانوي البـالغ   وتألف مجتمع الدراسـة مـن الطلبـة ا

لتعلـيم فـي     )102(بواقع  ) 2500(عددهم لتربية وا شعبة صفية موزعة على مديريات ا

  .الكرك والمزار والقصر
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ئية حجمها  ل) 900(وقد تم اختبار عينة عشوا اً وطالبة جرى ا ب ل ) 895(على  تحليلطا

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود أثر للجنس على مكون الطالقـة  فرداً منهم فقط ، 

ن في مكوني المرونة واألصالة يمكـن أ ولصالح اإلناث ، ولم تظهر أية فروق جوهرية 

لتفكير االبتكاري الثالثة  تعزى الختالف الجنس ، ووجود أثر لفرع الدراسة في مكونات ا

لتفاعل على مكون األصالة ) صالة والطالقة المرونة واأل( كمـا   ،في حين ال يوجد أثر ل

ثقافي واالجتماعي ذي  - أيضاً –أشارت الدراسة  ل إلى مدى تأثير المستوى االقتصادي وا

لتفكير االبتكاري مجتمع لقدرة على ا ، ولم يكـن  ة ومنفصلةالداللة اإلحصائية في عوامل ا

ثقاف ل لتفكيـر      تأثير المستوى االقتصادي وا ي واالجتماعي فـي مكونـات القـدرة علـى ا

فاً عند الطلبة من الفرعين العلمي واألدبي  ل   .االبتكاري مخت

تعلّ معرفة إلىدراسة هدفت ) 2001( وأجرى القضاة  ل لتعاوني فـي  أثر ا لتعليم ا م وا

لتفكير اإلبداعي لثامن  تنمية ا ، كما سـعت الدراسـة   ردن في األ األساسيلطلبة الصف ا

لتفكير اإلبداعي والتحصـيل  يضاًأ وتكونـت عينـة   . للكشف عن العالقة االرتباطية بين ا

اً وطالبة تم اختيـارهم مـن مدرسـتين حكـوميتين بالطريقـة      ) 139(الدراسة من  ب ل طا

لعنقودية ئية ا ـ : مجموعتين  إلىتم توزيعهم . العشوا لتجريبي درسـت بطريقـة الـتعلم     ةا

لتعاوني والمجموعة الضابطة بالطريقة  يديةا تقل ل لتفكير . ا لباحث اختبار تورانس ل وطبق ا

لثنـائي ومعـامالت االرتبـاط،    ) أ(اإلبداعي صورة األلفاظ  تباين ا ل وتم استخدام تحليل ا

ل  ) α - 0.05(حصائية وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إ وكشفت نتائج الدراسة عن بين آ

لق لعلوم في االختبار ا والتحصيل في ا لتفكير اإلبداعي  ة   من ا ت قيم تراوح لبعدي حيث  وا بلي 

   .) 0.68- 0.65( معامل االرتباط ما بين 

دراسة لمعرفة أثر برنامج تدريبي لتنميـة القـدرة علـى    ) 2001(وطبقت الحوراني

لتفكير اإلبداعي في  طالبـة  )  90(ك على عينة تكونت من ذل، تحصيل مادة الرياضياتا
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لعينةحيث قسمت ، من الصف العاشر األساسي في األردن  مجمـوعتين تجريبيـة   إلـى   ا

لبرنـامج   ، طالبة) 45(كل منها تتألف من ، وضابطة  لتجريبية باسـتخدام ا وقد درست ا

لتدريبي  يديةتبينما اس، ا تقل ل ، مر أفراد المجموعة الضابطة بدراسة الرياضيات بالطريقة ا

لبرنامج لمدة  ت، أسابيع)  4(وقد استمر ا تباين المشترك ل ل ل بيانـات  حليواستخدام تحليل ا

نتائج. الدراسة ل إحصائية بـين متوسـط تحصـيل    فروق ذات داللة  وجودإلى  وأشارت ا

فـي األداء علـى اختبـار    ، المجموعة التجريبيـة  المجموعة الضابطة ومتوسط تحصيل

لتجريبية، تحصيلي للرياضيات لبرنامج التي تعلمت ، وذلك لصالح المجموعة ا باستخدام ا

لتدريب يت وهذه الفروق، يا لتفكير اإلبداعي فـي  ب لقدرة على ا تنمية ا ن وجود أثر إيجابي ل

     .رفع مستوى تحصيل الطالبات في الرياضيات 

ن )2002(وأجرى اشتية     لتفكير اإلبداعي في تـدريس  اودراسة ت لت استخدام مهارات ا

للغة العربية لتالمي الصف السادس بمحافظة نابلس وأثره في تحصيلهم وقدرتهم علـى   ذا

للغوية حل الصف السادس األساسـي   ريت الدراسة على عينة من تالميذ وأج. المشكالت ا

لعام الدراسـي   األولخالل الفصل الدراسي  ،المدارس الحكومية بمحافظة نابلس في من ا

لتالميذ) 608(بلغ حجمها) 2001/2002( موزعين على ست ،%)25.5(أي ما نسبته ،من ا

  .واألخرى ضابطةثماني مدارس تجريبية  ،عشرة مدرسة

  :عدة نتائج وهيإلى  وقد توصلت الدراسة

لدالـة   1- بـين متوسـطات   ) α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا

 ،والجـنس  ،تعزى لكل من طريقـة التـدريس   ،تحصيل تالميذ الصف السادس األساسي 

لد ،والمعدل الدراسي لتدريس والمعدل ا ثنائي بين طريقة ا ل لتفاعل ا   .راسيوا

لدالة  2- بين قدرات تالميذ )  α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا

لعلم سبيل الرقي"الصف السادس في وحدة    .والجنس والمعدل الدراسي" ا
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لدالـة   3- متوسـطات  بـين   )α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا

لعلم"ادس في وحدة تحصيل تالميذ الصف الس للغـة العربيـة   " سبيل الرقي ا  ،من مـادة ا

لتـابعين  لمتغيرين ا لتفاعل بين ا ثنائيـة  ). االختبـار الثـاني   ،األولاالختبـار  ( تعزى ل ل ا

لتفاعل الثالثي    .وا

لتفكير اإل"ان دراسة تحت عنو )2005(جرى بني ياسين وأ بداعي اثر تعليم مهارات ا

لقدرات ا للغة العربية على ا لثالث االبتـدائي  عند طال بداعية والتحصيلإلفي ا ب الصف ا

لثالـث االبتـدائي فـي     ، في عمان حيث تألف مجتمع الدراسة من جميع طالب الصـف ا

تابعة لمديرية تربية عمان الرابعة خالل الفصل الدراسي من العـام   ل المدارس الحكومية ا

لثقفـي     2004/2005الدراسي  تم اختيار من مجتمعها من مدرسة الحجاج بـن يوسـف ا

بنين في منطقة الهاشمي الجنوبي بالطريقة القصدية  اسيةاألس ل حيث يوجد فـي تلـك    ،ل

لثالث )4(ة المدرس اً اختير منهم عشو، شعب للصف ا ي ئ اً) 60(ا ب ل  )30(وتـم تعيـين    ،طا

اً ي ئ اً منهم عشوا ب ل لتجريب طا لتدريبيعلى المجموعة ا لبرنامج ا    .ية التي تعرضت ل

نتائج وجود فروق ذات دالوأ  ل ) a=0.05(لة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   ظهرت ا

لتدريبي ومجموعـة   لبرنامج ا لتجريبية التي تعرضت ل بين متوسطات تحصيل المجموعة ا

لبرنامج لمقارنة التي لم تتعرض ل ي ،ا لتجريبية كما ب نتائج ولصالح طالب المجموعة ا ل نت ا

سطات تحصـيل  بين متو )a=0.05(حصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إ

لبرنامج ومجموعة المقار لتجريبية التي تعرضت ل لبرنامج المجموعة ا نة التي لم تتعرض ل

للفظيبعفي األ ووجود  .لتجريبيةولصالح طالب المجموعة ا ،اد الفرعية لمقياس تورانس ا

ة داء المجموعأ بين متوسطات) a=0.05(حصائية عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إ

لتجريبية ا لبرنامجا لبرنـامج    ومجموعة ا. لتي تعرضت ل ، لمقارنة التـي للـم تتعـرض ل

للفظي لكلية لمقياس تورانس ا لتجريبية في الدرجة ا    .ولصالح طالب المجموعة ا



  
 
39

تدريسي قائم على استخدام  برنامج  بناءإلى  دراسة هدفت) 2005( أجرت الحايكو      

لقراءة اإلبداعية لدى طالب المرحلة  واختبار أثره في تنمية مهارات ةالوسائط المتعدد ا

يا في األردن لعل تم اختيارهم من مدرستين ) 110(  بلغ عدد أفراد الدراسة ،األساسية ا

لبنات ،حكوميتين لبنين واألخرى ل اً كمجموعة  ،مدرسة ل ي ئ وتم اختيار شعبيتين عشوا

لتعليمي المقرر للصف العاشر األساسي في المطال عة تجريبية درست المحتوى ا

لتدريسي لنموذج ا فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة بعد  ،والنصوص بوساطة ا

لقراءة اإلبداعية لصالح المجموعة التجريبية ولم تكشف عن أثر  ،تطبيق اختبار مهارات ا

لباحثة بضرورة  وأوصت ،تفوق اإلناث على الذكور في مهارة الطالقة باستثناءللجنس  ا

لقراءة بعامةبمهارة التفك االهتمام    .ومهارات القراءة اإلبداعية بخاصة ،ير في ا

تي باسـتخدام مهـار   تقصي اثر التـدريس إلى  دراسة هدفت )2010(جرى محسن وأ   

ثانوي في م األولألصالة في تحصيل طالبات الصف االطالقة و ل نطقـة عمـان الرابعـة    ا

بيئة واتجاهاتهن نحوهابمادة علوم األ ل ل ،رض وا دارسة على ثالث شعب واقتصرت عينة ا

ثانوي العلمي في مدارس ومن شعب طالبات الصف األصفية  ل ها بالطريقـة  تم اختيارل ا

لعنقودية ئية ا   .العشوا

نتائج ك ل   :تي آلاوقد أظهرت ا

لتدريس بالطريقة االعتيادية من جهة وجود فروق ذات داللة إ -  وبين  ،حصائية بين ا

لتدريس بطريقة الطالقة واألك لصـالح كـل مـن طريقتـي      وكانت الفروق ،صالةل من ا

  .الطالقة واألصالة

ـ  وجود فروق ذات داللة إ -  ت ل دريس بالطريقـة  حصائية في اتجاهات الطالبات بـين ا

لتدريس بطريقة الطالقة واألاالعتيادية من جهة وبين ك نـت الفـروق   وكا ،صـالة ل من ا

  .صالة والطالقةأللصالح كل من طريقتي ا
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  :في المحور األول لسابقةتعقيب على الدراسات اال

لنقاط اآلتية لتعقيب في ا   :يمكن تلخيص هذا ا

لتفكير اإل أهمية .1 احل كاديمي للطلبة في المرفي زيادة التحصيل األ بداعيمهارات ا

لتعليمية المختلفة  ليةا   .وهذا ما أكدت عليه الدراسة الحا

توى وتطوير مس بداعتحسين قدرة الطلبة على اإلإلى  غلب الدراساتهدفت أ .2

لتفكير مما يؤدي وكذلك رفع مستوى  ،)التحصيل( اإلنجازارتفاع مستوى إلى  ا

لتعلم عند الطلبة اإليجابيةاالتجاهات  ما قامت به الدراسة  وهذا ، والمعلمين نحو ا

  .الحالية

لتفكير بشكل  إلى،أشارت نتائج بعض الدراسات  .3 مباشر أنه يمكن تعليم مهارات ا

تالي تنمية هذه المهارات لد ،التعلم  أو ألي مستوى من حيث العمر ل ا   .ى األفرادوب

نها ت:تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في  .4 مهارات  استخدامستهدف أ

لتفكير اإل للغة العربيةا حيث تعد هذه الدراسة ،وفي بيئة أجرائها  ،بداعي في مادة ا

لتفكيمن بواكير الدراسات التي تربط  بداعي والذكاء ر اإلبين استخدام مهارات ا

للغوي  لباحث(ا في مادة وأنها ستستهدف تطوير أداء الطالبات  ،)ة على حد علم ا

للغة  لتاسع األساسيا   . العربية ولطالبات الصف ا

تتشابه الدراسة الحالية إلى حد ما مع بعض الدراسات السابقة حيث كانت تعمل  .5

لتفكير اإلبداعيعلى تدريب الط ارات ك المهظيف تل، وتولبة على مهارات ا

 .بالمنهاج المدرسي

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تهدف إلى تطوير وحدة  .6

لتفكي   .، وفي بيئة إجرائهار اإلبداعيدراسية وتقديمها باستخدام مهارات ا
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االختبار الخاص بالدراسة في تطوير لباحثة من الدراسات السابقة ا استفادت  .7

ستفادة من أدواتها المستخدمة ونتائجها ومقارنتها مع ما ستسفر عنه واال ،الحالية

 .   الدراسة الحالية من نتائج مختلفة 

  والذكاءات المتعددة اإلبداعيوالتفكير  اإلبداعلت اوالدراسات التي تن: ثانياً

ال   قام  لتربويـة مراجعة إلى  هدفت دراسة بإجراء ).(Jarial,1980جاری  األدبيات ا

لهند حول  يتأجرالتي  وعالقته بالذكاء والمنزلة االجتماعيـة واالقتصـادية    اإلبداعفي ا

لقيم نه ال يوجد اتفاق تام بين ألدراسات وقد تبين من نتائج هذه ا .والتحصيل االكاديمي وا

نفسه فـي العالقـة بـين المنزلـة      واألمر. بالذكاء اإلبداعنتائج الدراسات حول عالقة 

تفوق مستوى إلى  أشارتما عدا  بعض الدراسات التي  .اإلبداعواالجتماعية االقتصادية 

للفظي لدى  األبداع كما  .من ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي المرتفع األفرادغير ا

في حـين   ،األصالةفي قدرتهم على  اإلناثتفوق الذكور على  إلى توصلت نتائج الدراسة

لتفاصيلعلى الذكور في قدرتهن على الطال اإلناثتتفوق  لترتيب  ،قة والمرونة وا وكان ل

لترتيب  نأذ ظهر إالطلبة  بداعإالوالدي اثر على  لثاني الـوالدي اكثـر    األولذوي ا وا

بداعاً   . من غيرهم إ

إلـى   هـدفت  دراسة)  Moreno and others،1983( خرون وآ مورينووأجرى *

لتفكير بحث العالقة بين  واستخدمت عينـة  ، لة والذكاء في سن الطفو اإلبداعيمهارات ا

 فـي سـنوات  ) 10 – 9(طفلة بمدى عمري ينحصر بين) 280(طفالً و) 355(تتكون من

ا ي ن ا لتفكيـر اإلبـداعي   وطبق. إسب لعينة اختبارات تورانس ل  –بطاريـة يـاجور   و على ا

ا الختبارات الذكاء لعينة .جارسي لتحليل العاملي لدرجات أداء ا وجد أن الذكاء ، وبإجراء ا

         ).  16(والعالقة بينهما ضعيفة، يزان ولكن غير مستقلين تماماواإلبداع مم
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ا ا وفي دراسة وباالكريشن ت تم فحص ،  (Balakrishna & Venkata,1983) وفينكا

لتفكير ا لذكاءالعالقة بين ا اسـتخدم فيهـا عينـة تكونـت     ، إلبداعي ومستويات متباينة ل

ثانوية في ا ) 90(من ل اً من طلبة المدارس ا ب ل وطبق فيها مصفوفة ريفن للـذكاء  ، لهندطا

لتفكير اإلبداعي لمألوفـة    ، وبطارية اختبارات لقياس ا منها اختبار االسـتعماالت غيـر ا

واختبارات المتشابهات واختبار توقع المستحيالت وأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة 

لتفكير اإلبداعي الثالثة  ل(موجبة مرتفعة ودالة بين قدرات ا ) مرونة واألصالة الطالقة وا

لتفكير اإلبداعي والذكاء رغم ،  بة بين وجود عالقة سالوكذلك وجدت عالقة موجبة بين ا

لتفكير اإلبداعي لمجموعة قوامها  اً مرتفعي الذكاء ) 22(الذكاء وا ب ل   ) .16(طا

 أنماطالعالقة بين  الىالتعرف  إلىدراسة هدفت ) (Snyder, 1999 سنايدر وأجرت

لتعلم، والذكاء لمتعددةا للغوي، والتحصيل األكاديمي ات ا وتكونت عينـة   .ومنها الذكاء ا

اً وطالبة، من طالب مدارس ثانوية، في مدرسة حكومية ثانوية ) 128(الدراسة من  ب ل طا

لتاريخ األمريكي اإلجبـاري، وتكونـت    تميزت باالختالف العرقي فيها، ويأخذون مساق ا

بيانات من ل لمق: أدوات جمع ا ، وأظهرت نتـائج  ابالت مع الطلبة والمعلمينالمشاهدات وا

لبنات أظهرن قوة أكبر من الذكور فيما يتعلق بالذكاءات اآلتيـة  الـذكاء  : (الدراسة أن ا

للغوي، والذكاء الموسيقي ، بينما كان الذكور موهوبين أكثر مـن  )االجتماعي، والذكاء ا

ـ : (اإلناث في الذكاءات اآلتية الرياضـي، والـذكاء    - يالذكاء الجسدي، والذكاء المنطق

، وأبدت الطالبات تشوقاً للعمل وحدهن، بينما أظهر الطالب ميالً للعمـل فـي   )المكاني

  .  مجموعات 

المحددة  المهارات تحديدإلى  هدفت دراسة)   Ksicinki,2000) (كينسكي(وأجرى 

لنمو لمتعددة  العقلي وا للغوي والذكاءات ا كليـات   حدىأ في الطلبة لدىومن بينها الذكاء ا

ا( والية في المجتمع ي ليفورن علـى   القـدرة  تحديـد إلى  الدراسة هدفتوقد  األمريكية  )كا
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لتعبير في أجزائه بعض أو الجسم استخدام لقدرة واستخدام والمشاعر األفكار عن ا لعقلية ا  ا

وقـد   ،طالبـة  ( 81 ) مـن  الدراسـة  عينة تكونت حيث ،الجسد حركات مع بشكل يتوافق

لد نتائج أظهرت  الـذكاء  فـي  العالمات أعلى خالل من أنفسهم قيموا أن المشاركين راسةا

لداخلي الشخصي  فـروق  وجود لوحظ وقد .الموسيقي اإليقاعي في الذكاء العالمات وأقل ا

 لـوحظ  كما ،الجسدي الحركي والذكاء الشخصي الخارجي الذكاء بين إحصائية داللة ذات

للغويالذك مجال في إحصائية داللة ذات فروق وجود  الحركـي  والذكاء اإلناث لصالح اء ا

 الـذكاء  مجـال  في معدل أنفسهم أعلى أعطوا فقد المدربون أما ،الذكور لصالح الجسدي

للغوي للفظي ا لداخلي الشخصي بالذكاء متبوعة ا  المعلمون أما الشخصي الخارجي والذكاء ا

لداخلي الشخصي الذكاء أعطوا فقد  بشـكل  ولكن أعلىمعدالت  البصري المكاني والذكاء ا

   .الطالب من قليالً اقل

إلى دراسة العالقة بين )  Suzan&Dale,2004( وقد سعت دراسة سوزان، ودالي

لمتعددة للغوي ، الذكاءات ا والتحصيل الدراسي في القـراءة لـدى عينـة     ومنها الذكاء ا

لذكاءات تلميذاً ممن يدرسون بالصف الرابع، وقد تم تطبيق قائمة تيل ل) 288(مكونة من 

لنتـائج التـي     لقراءة، ومن أهـم ا لمتعددة عليهم، واختبار أخر للتحصيل الدراسي في ا ا

لمتعددة ،  اً بين الذكاءات ا ي ئ أسفرت عنها هذه الدراسة، وجود عالقة ارتباطية دالة إحصا

لعينة  لقراءة لدى أفراد ا     .ومستوى التحصيل الدراسي في ا

لمتعددة إلى  هدفت دراسةً )Lim ، 2003(ليم  وأجرى معرفة أثر استراتيجية الذكاءات ا

ناقد للمعلـم الخبيـر والمعلـم الطالـب      ل لتفكير ا لتأملي وا لتفكير ا في التحصيل وتنمية ا

لتربـو    لبرنـامج ا ناقد فـي ا ل لتفكير ا لتأمل ومهارات ا ي لمعلمـي  كاستراتيجية لتسهيل ا

ئ ).هونغ كونج(الحضانة في  ية من المشاركين فـي  وقد كانت المقابالت على عينة عشوا

نتائج وجـود تغيـرات فـي وجهـات النظـر والمواقـف تجـاه        ، الدراسة  ل وقد بينت ا



  
 
44

لمناهج  لتأملي ، الموضوعات المهمة وتجاه تعليم ا لتفكير ا حيث أصبحوا أكثر قدرة على ا

ناقد ل لتفكير ا لمفاهيم  ،وا لـديهم فـي    تقـدم كما لـوحظ   ، من خالل استخدامهم لخرائط ا

  . لمستوى التحصي

لبدور  دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجيات الـذكاء  ) 2004(وأجرى ا

لعلوم واكتسابهم  للغوي في تحصيل طلبة الصف السابع في مادة ا لمتعددة ومنها الذكاء ا ا

لتعلم اً وطالبة) 95(، حيث تكونت عينة الدراسة من  ردنفي األ لمهارات عمليات ا ب ل ، طا

لباح ، حيث أشـارت أبـرز   )Mckenzie,2000(ث اختباراً تحصيالً وأداة وقد استخدام ا

لمتعددة في التحصيل العلمي للطلبـة   نتائج الدراسة إلى تفوق أثر استراتيجية الذكاءات ا

لعلوم، واكتسابهم مهارات عمليات الـتعلم   فـي  وتكـافؤ الـذكور واإلنـاث    . في مادة ا

اسـتخدام الـذكاءات المتعـددة    التحصيل العلمي، وقد أوصت هذه الدراسـة بضـرورة   

لمناهج الجديدة وتأليف ال       .   تب المدرسية في مختلف المواضيعكواالستفادة منها في وضع ا

تعرف أثر استخدام كل من استراتيجيات نظرية إلى  دراسة هدفت) 2005(عثامنة  قطبو

لمتعددة  للغوي  الذكاءات ا لتعومن بينها الذكاء ا لتعلم ا ني فـي تنميـة   واواستراتيجيات ا

ا في األردن  في ثانوية في مبحث الجغرا ل لتفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة ا وتكونت ، ا

ثانوي  األولعينة الدراسة من شعبتين من شعب الصف  ل وأسفرت نتائج الدراسة عـن  ، ا

لتفكير اإلبداعي الكلـي ومهـارات الطالقـة     وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية ا

لمتعددة، مرونةواألصالة وال ومن بينها الـذكاء   باستخدام استراتيجيات نظرية الذكاءات ا

للغوي لتع ا لتعلم ا وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنميـة  ، ني اوواستراتيجية ا

لتع لتعلم ا   .ني اواألصالة والمرونة باستخدام ا

اسـتراتيجية  بناء برنامج تعليمي قائم على إلى  فقد هدفت) 2006( أما دراسة الدمخ

لمتعددة للغوي الذكاءات ا ثقافـة األدبيـة     هوقياس أثر ومنها الذكاء ا ل في تحصيل مادة ا
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ثانوية فـي األردن  ل لتفكير االستنتاجي  لدي طالبات المرحلة ا للغوية وتنمية مهارات ا .  وا

ثانوي تم  األولطالبة من طالبات الصف ) 160(وقد تكونت عينة الدراسة من ل اختيارهن ا

ئياوتوز لتجريبية ، مجموعتين تجريبية وضابطةإلى  يعهن عشوا حيث تكونت المجموعة ا

ل) 35(مثل الفرع العلمي منهم ، طالبة) 79(من   )44(المؤلف مـن  فرع األدبي طالبة وا

 )36(الفرع العلمي مـنهن   تألف منطالبة ) 81(وتكونت المجموعة الضابطة من، طالبة

قيام بالمعالجات . لبة طا )45(ومنهن الفرع األدبي وطالبة  ل من خـالل   اإلحصائيةوبعد ا

ثنائي ل تباين ا ل تباينوتحليل ، استخدام تحليل ا ل الدراسة وجود فروق  أظهرتالمصاحب؛  ا

وعـدم وجـود فـروق    ،  ذات داللة إحصائية في التحصيل لصالح المجموعة التجريبيـة 

لتعليمي واالختصاص في التحصيل لبرنامج ا لتفاعل بين ا ـ  ، ل روق ذات داللـة  ووجـود ف

لتفكير االستنتاجي لصالح المجموعة التجريبية وعدم وجود فروق ، إحصائية في مهارات ا

لتفكيـر    لتعليمي واالختصاص في مهـارات ا لبرنامج ا لتفاعل بين ا ذات داللة إحصائية ل

ثانوي  األولاالستنتاجي لدى طالبات الصف  ل   .ا

القة االرتباط بـين الـذكاء   الكشف عن عدراسة هدفت إلى ) 2006(جرى أمزيان وأ

للغوي لدى عينة مـن األطفـال    لعام، ثم العالقة ما بين أنشطة الذكاء ا للغوي والذكاء ا ا

لتع سنوات ، ومن جهة أخـرى   6ليم االبتدائي يبلغ متوسط عمرهم المغاربة في مرحلة ا

للغـوي   " المقـرر "و" سـرد حكايـة  ("حاولت الدراسة الكشف عن عالقة أنشطة الذكاء ا

  .لدى األطفال بأساليب حلهم للمشكالت " ) خبار نهاية األسبوعأ"و

وكانت األدوات المستعملة في الدراسة هي اختبار قياس ذكاء األطفال، وبطارية تقويم 

تقويم أساليب حل المشكالت للغوي، وقائمة ل نتائج أن هناك عالقـة   .الذكاء ا ل وقد بينت ا

ل ارتباط للغوي وا لعامبين درجات أنشطة الذكاء ا كما أبانت عن عدم وجود فروق . ذكاء ا
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نتائج عن وجـود   ل للغوي؛ في حين كشفت ا لعينة في مجاالت الذكاء ا جوهرية بين أفراد ا

للغوي      .  فروق جوهرية بين أساليب حل المشكالت لدى األطفال في مجاالت الذكاء ا

س قائمـة  تقصي أثر استراتيجية تـدري إلى  دراسة هدفت)  2008(جرى الجراجرة وأ

لتربية اإلسـالمية   ناقد في مبحث ا ل لتفكير ا لمتعددة في التحصيل وا على نظرية الذكاءات ا

اً من طلبة الصف السابع األساسي ) 65(أفراد عينة الدراسة من  وتألف،  في األردن ب ل طا

لعام  ثانية ل ل لتعليم لمنطقة عمان ا لتربية وا تابعة لمديرية ا ل الذكور في المدارس الحكومية ا

اً وهـي     ،  2007-  2006لدراسي ا وقد تم تطبيق أدوات الدراسة تطبيقـاً قبليـاً وبعـدي

تف، التحصيليالختبار ا ل ناقدواختبار ا ل كمـا تـم تحليـل     .على مجموعتي الدراسة، كير ا

تباين المشترك  ل نتائج )  ANCOVA(ا ل   : ما يأتيوأظهرت ا

مجموعتي الدراسـة  ء وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات المعدلة ألدا - 

لبعدي لقبلـي ، على االختبار ا وكـان الفـرق   ، بعد اجتزاء أثر االختبار التحصيلي ا

لتجريبية  .لصالح المجموعة ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات المعدلة ألداء مجموعتي الدراسـة   - 

لقبلي ناقد ا ل لتفكير ا لتجريبية ، على اختبار ا  .وكان لصالح المجموعة ا

استقصاء أثر استراتيجية تدريس مبنية على إلى  )2112، العويمر(وهدفت دراسة    

لتفكير اإلبداعي لـدى طلبـة الصـف     للغوي وا لمتعددة في التحصيل ا نظرية الذكاءات ا

 .السادس األساسي في عمان

نتائج اآلتيةإلى  وتوصلت الدراسة ل   :ا

 لمبن يذ وجود فرق لتدريس ا ية علـى نظريـة الـذكاءات    داللة يعزى الستراتيجية ا

للغوي لدى طلبة الصف  لمتعددة في التحصيل ا  .األساسي  سالسادا
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للغوي لدى طلبة الصف السادس األساسـي يعـزى    عدم وجود أثرٍ • في التحصيل ا

لمتعددة والجنس  لمبنية على نظرية الذكاءات ا لتدريس ا لتفاعل بين استراتيجية ا  .ل

تيجي ذي د فرقووج • لمبنية على نظريـة الـذكاءات  داللة يعزى السترا لتدريس ا  ة ا

ل لتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف السادس األساسي ا  .متعددة في ا

لتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف السادس األساسـي يعـزى    عدم وجود أثرٍ • في ا

لتفاعل  لمتعددة والجنس ل لمبنية على نظرية الذكاءات ا لتدريس ا  .بين استراتيجية ا

:في المحور الثانيراسات السابقة التعقيب على الد  

تالية ل لنقاط ا لتعقيب في ا :يمكن تلخيص هذا ا  

أشارت معظم الدراسات السابقة الستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة على  - 1

تابعة التي يتم در ل لتفكير لدى الطالبستها، مثل التحصيل واالمتغيرات ا   .تنمية ا

  .ليات المجتمع والمدارس ودور الحضانةكانت عينة معظم الدراسات السابقة في ك - 2

تفكير  أو واإلبداعالدراسات السابقة على وجود عالقة واضحة بين الذكاء  اتفقت - 3 ل ا

  .اإلبداعي

تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، من حيث عدم تناولها للفروق بين  - 4

  .   الجنسين، بل اقتصرت دراستها على اإلناث فقط 

لباحثة - 5 للغوي الخاص  استفادت ا من الدراسات السابقة في تطوير مقياس الذكاء ا

  .بالدراسة الحالية واالستفادة منه على نتائج الدراسة

للغوية  - 6  .أشارت نتائج بعض الدراسات إلى تباين الطلبة في قدراتهم ا
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لتفكير المرتبط بالذكاءات المتعددة قليلة جداً خاصة ما  - 7 الدراسات التي تناولت ا

الذكاء اللغوي تكاد تكون معدومة مما يدل على الحاجة الماسة إلى تناول منها 

 .المزيد من الدراسات العربية في هذا المجال خاصة الذكاء اللغوي 

لباحثة على الدراسات السابقة  من - 8 بموضوع الدراسة  ذات الصلةخالل اطالع ا

لباحثة ( فقد وجدت أنه ال يوجد أي دراسةالحالية  ضوع بحثت مو ،)حسب علم ا

مهارتي المرونة والتوضيح في تدريس اللغة العربية واثره في التحصيل والذكاء 

للغوي      . عن الدراسات السابقةالحالية ، وهذا ما تتميز به الدراسة ا
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  الفصل الثالث

  واإلجراءات الطريقة

ثـم وصـف    ،الدراسـة ومجتمـع   ،وصف منهجية الدراسـة  سيتم في هذا الفصل   

 ،لتحصيلياوهي االختبار  ،وخطوات بناء أدوات الدراسة ،الدراسةعينة اختيار  ءاتإجرا

للغويالذكاء ومقياس  ل ،ا تأكد مـن صـدق    الالزمةوكذلك الخطوات  ،راسيةدوالخطط ا ل ل

وفيما يأتي  اإلحصائيةوالمعالجة  ،كما سيتضمن وصفاً لتصميم الدراسة ،وثباتها األدوات

  :توضيح لكل ذلك

  راسةمنهجية الد

لباحثة قامت   المجموعـة : المنهج شبه التجريبي لثالث مجموعـات هـي  باستخدام  ا

لتجريبي ثانية والمجموعة ،مهارة المرونةحسب  تم تدريسهاو، األولى ةا ل لتجريبية ا تم و ،ا

لتجريبية والمجموعة ،التوضيح مهارة حسب تدريسها ثالثة ا ل  ،الضابطة المجموعةوهي  ا

تحصـيلي  ختبـار  الالثالث  المجموعات تتعرض وقد. العتياديةا بالطريقةتم تدريسها و

لقبلي ومقياس  للغةمنهاج  حوللغوي الذكاء ا غرض اختبار تكافؤ تحصـيلهن  ل، العربية ا

للغوي لديهن للغـة   .وتعزيز الذكاء ا وبعد االنتهاء من تدريس الوحدة المحددة في مادة ا

للغـوي لـديهن بـأدوات     ستبار تحصيل المجموعات وقياتم اخ، العربية مسبقاً الذكاء ا

لتجريبية على المجموعات الثالث ، الدراسة ذاتها ثر المعالجة ا بغيـة تحقيـق   و. لقياس َأ

نّها ستتّبع المنهج اآلتي   :هذه الدراسة أهدافها فإ

ثانية دراسة 1-   ل بنائإلى  رسالة جاللة الملك(بعنوان  محتوى الوحدة ا مـن   ) الطلبة هأ

للغة العرب لتاسع ة يمنهاج ا ـ   ، األساسيللصف ا يله ـ   ،اثـم تحل ل النصـوص  بحيـث تُحل

لتدريبات كال على حدة لقوة ،المحتوى: من حيثُ ،وا   .ونقاط الضعف ،ونقاط ا
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لدقيق منها علميـاً م ث ،على ملحوظات التجريب االطالع 2- ـ  تضمين ا فـي   اًوتربوي

لتحليل  .ا

ا 3-    ث غةُ مقترحات بغية تطوير المنهاجصي ا ،هوتحدي ئ إلى  استناد ج نتـا

  . ليلحالت

  مجتمع الدراسة

ل ناثاإلمدارس جميع من  الدراسةتكون مجتمع  ثانوية في مديرية ا ل لتربية ا تعلـيم  وا

تابعة ل ل لتاسع لواء ذيبان ا ت بالتدريس فيها معلمايقوم  والتي ،األساسيالتي تضم الصف ا

للغة العربية التي يوجد بها الصـف   وقد بلغ عدد مدارس اإلناث .متخصصات في مادة ا

لتاسع  لعام الدراسي  األولخالل الفصل ا ) 33 (وتضم ، مدرسةً )18( 2012/2013من ا

لتاسع األساسي(شعبن مشعبةً  بةً )1052(بها قويلتح، )الصف ا ل معلمة للغة ) 42(و  طا

  .العربية

  عينة الدراسة

ف  ل أ ـ ختتم ا ،مدارس من مجتمع الدراسة ) 3(ت عينة الدراسة من ت  بالطريقـة  اياره

ئية لتاسع  ةواحد ةار شعبحيث تم اختي ،القصدية  العشوا مـن   األساسيمن شعب الصف ا

ئية بالطريقةكل مدرسة من مدارس عينة الدراسة  ومن ثم توزيع الشـعب علـى    العشوا

ئية  وتمت مراعاة أن يكون للمعلمات الدرجـة   أيضاًمجموعات الدراسة بالطريقة العشوا

لعلمية وسنوات الخ والعينـة   ،حدث فروق فـي مسـتوى التـدريس   لكي ال ت، برة نفسهاا

  :كاآلتي

لتجريبية  المجموعة - 1 لبنات (  األولىا ثانوية ل ل مادة  هاتم تدريسو ):مدرسة ذيبان ا

للغة ب) 25(وتضم  مهارة المرونةب العربية ا ل   .ةًطا
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ثانية المجموعة - 2 ل لتجريبية ا لبنات  مدرسة السواعدة(  ا ثانوية ل ل ـ تو): ا ها م تدريس

للغةمادة  ب) 37(وتضم  التوضيحمهارة العربية ب ا ل  .ةًطا

لبنات (  الضابطة المجموعة- 3 ثانوية ل ل ـ و): مدرسة لب ا للغـة مـادة   هاتم تدريس  ا

لتفكير اإلبداعيبدون استخدام العربية  أي بالطريقة االعتياديـة السـائدة   ، مهارات ا

ب) 28(وتضم  ل   .ةًطا

لدارسة حسب المدرسة أفراد ع عدد يظهر) 1(والجدول   . ونوع المجموعةينة ا

  

  )1(الجدول

  ونوع المجموعةأفراد عينة الدراسة حسب المدرسة عدد 

  الطالبات عدد  المدرسة  المجموعة

ــة ــة التجريبي المجموع

             األولى

ثانوية      ل  25مدرسة ذيبان ا

ــة ــة التجريبي المجموع

ثانية            ل   ا

ثانوية مدرس ل   37ة السواعدة ا

ثانوية       المجموعة الضابطة        ل   28مدرسة لب ا

  90 المجموع الكلي           
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  أدوات الدراسة

لباحثة في هذه    :اآلتيةالدراسة األدوات استخدمت ا

 :  اختبار التحصيل  ) أ

لباحثة للدراسة الحالية اختباراً       التحصيل الدراسـي لوحـدة   ليقيس ، أعدت ا

بنائه الطلبة إلى  رسالة جاللة الملك( لتاسـع    ) أ للغة العربيـة للصـف ا من مادة ا

لتعليم األردنيةاألساسي المقرر من  لتربية وا لتفكيـر  ا يتباستخدام مهار، وزارة ا

ختيار مـن  الأسئلة امن نوع ، وحتى االعتيادية  )والتوضيح ، المرونة (اإلبداعي 

لباحثة على هذا االختباروقد ا. متعدد لد إلى  في التوصل عتمدت ا راسـة  نتـائج ا

 .الحالية 

 

  :التحصيلي صدق االختبار

تأكد من صدق محتوى االختبار  ل علـى   األوليـة م عرضه بصورته ت، التحصيلي ل

لمناهج وطـرق   من ذوي االختصاص خمسة عشر من المحكمين موعة منمج في ا

لتدريس لمبينة أسماؤهم في الملحق  ،ا إلبداء رأيهم في مدى تمثيـل  وذلك  ) 5( وا

ومدى ، وتمثيله للوحدة المراد التطبيق عليهااالختبار لمهارتي المرونة والتوضيح 

للغوية لفقرات االختبار تـم إجـراء   ، اقتراحـاتهم على  وبناء. مناسبة الصياغة ا

لتعديالت ع لنهائية كما فـي  ، لى بعض فقرات االختبارا ووضع االختبار بصورته ا

مرفقاً به تعليمات االختبار ونموذج اإلجابة ، مع الئحة المواصفات)  1( الملحق 

  .الخاصة به
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  :ثبات اختبار التحصيل  

لداخلي لفقراته تم التحقق من ثبات اختبار التحصيل بطريقة          االتساق ا

حيث تم تطبيق االختبار على عينة  ،)20ريتشاردسون  - كودر(وباستخدام معادلة 

لبنات  مجتمعها طالعية من خارج عينة الدراسة ومناست ثانوية ل ل وهي مدرسة مليح ا

بةً) 26(بلغت  حيث ل لثبات قد بلغ  ،طا   ) .0.82(وتبين أن معامل ا

 :مقياس الذكاء اللغوي  ) ب

لباحثة بإعداد مقياس صممته وطورته بنفسها        كي تقيس مدى الـذكاء  ، قامت ا

لتاسع األساسي للغوي لدى طالبات الصف ا لتربوي والدراسـات  ، ا مستعينةً باألدب ا

لباحثة عدداً من المتخصصـين والمعلمـات والطالبـات   . ذات العالقة  ،كما قابلت ا

ا ت ل للواتي سيطبق عليهن لمعرفة مدى مناسبة المقياس لطالبات الصف ا سع األساسي ا

للغوية، الدراسة ، كما روعي في المقياس مدى مناسبته للطالبات من حيث الصياغة ا

لفقرات )  2( والملحـق  ، فقـرة ) 22(وقد بلغ عدد فقراته . ووضوح ما تسأل عنه ا

  .يوضح هذا المقياس

  :صدق مقياس الذكاء اللغوي 

ل        تأكد من صدق مقياس الذكاء ا ل مـن   خمسة عشرتم عرض المقياس على ، لغويل

لباحثة ، )5(كما في الملحق، المحكمين اً موجهاًحيث أرفقت ا ب كـل  إلى  مع المقياس خطا

لتحكيم يحضهم فيه على تدوين مالحظـاتهم وحـذف    أو إضـافة  أو فرد من أفراد لجنة ا

اً لمقياس، تعديل ما يرونه مناسب لتعبير عن ا لفقرات ل للغويـة  والس، ومدى مناسبة ا المة ا

لفقرات  لباحثة من مالحظاتهم المدونة. ل وكان آلرائهم ومقترحاتهم دور ، حيث استفادت ا
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لنهائي إعادةبارز في تعديل المقياس و ـ   ،صياغته ووضعه في شكله ا  ح مـن كمـا يتض

فاً من ) 2( الملحق  لتعديل واإلضافة مؤل   .فقرة ) 22( بحيث أصبح بعد ا

  

  : ثبات مقياس الذكاء اللغوي

للغوي بطريقة االختبار و       -test(االختبار  إعادةتم التحقق من ثبات مقياس الذكاء ا

retest (طالعية تم تطبيق المقياس على عينة است وقد .وباستخدام معامل ارتباط بيرسون

وبعد مرور أسبوعين تم تطبيق  ،اًفرد) 26(مجتمعها بلغت  من خارج عينة الدراسة ومن

لثبات بهذه الطريقة قد بلغ  ،ينة نفسها مرة أخرىالمقياس على الع وتبين أن معامل ا

)0.79. (  

 : المادة التعليمية

لباحثة ببناء وحدة        بنائه الطلبة إلى  رسالة جاللة الملك"قامت ا المقـرر علـى   "أ

للغـة العربيـة وفـق مهـارتي المرونـة       لتاسع األساسي ضمن مبحث ا طالبات الصف ا

لتفكير اإلبداعي والتوضيح من مهارات لتدريسـية   . ا ثنتين مـن الخطـط ا ، فقد تم إعداد ا

بنائه الطلبةإلى  رسالة جاللة الملك(خطة لتدريس موضوع :  األولى بمهارة المرونـة  ) أ

لتجريبية  ثانية، ) 3( كما في الملحق  األولىللمجموعة ا ل خطـة لتـدريس موضـوع    : وا

بنائه الطلبةإلى  رسالة جاللة الملك( ام مهارة التوضيح للمجموعـة التجريبيـة   باستخد) أ

ثانية كما في الملحق ل كمـين  وقد تم عرض هذه الخطط على مجموعة مـن المح ).  4( ا

لتعديالت الالزمة لها في ضـوء اقتراحـاتهم   ، )5(الواردة أسماؤهم في الملحق وأجريت ا

  .وآرائهم 
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  تصميم الدراســة

  :المتغيرات اآلتية تتضمن هذه الدراسة

لتدريس وله مستويانمتغير  شملوي: المستقل المتغير: أوالً رض طريقة ع: هما طريقة ا

لمادة وفق مهارة المرونة اإل مهـارة التوضـيح    عرض المـادة وفـق  وطريقة  ،بداعيةا

  .بداعيةاإل

اً لتابعة: ثاني   :وتشمل اآلتي المتغيرات ا

  التحصيل- أ 

ل الذكاء–ب    .غويلا

ل واتبعت الدراسة    .التوضيحي ي الذي يمكن توضيحه بالرسم تجريبالتصميم شبه ا

مجموعة الدراسـة 

  ثالثال

لقبلي لتجريبية  االختبار ا لبعدي المعالجة ا   االختبار ا

  

  

O2                 X1                 O1                 G1                 

O2                 X1                 O1                 G2                 

O2                 ــــــــ O1 G3                 
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  إجراءات الدراسة

ل قامت إا لبحثية اآلباحثة ب   :تيةتباع الخطوات ا

لتراألعلى  االطالع -  جنبيـة والدراسـات   بما فيها الكتـب العربيـة واأل   ،بويةدبيات ا

  .السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

للغة العربية االطالع -  لتاسـع األساسـي  ا ،على منهاج ا  ،لمقرر على طالبات الصف ا

لمفاهيمية في وحدات المقررإلى  والتعرف بنية ا ل  .ا

للغة العربية -  ا  ،االطالع على دليل المعلم لمادة ا ت ل سـع  المقرر على طالبات الصـف ا

لمناهج والكتب المدرسيةلذي أعدته إاألساسي ا  .دارة ا

 .تبار التحصيليعداد االخإ - 

للغويلذعداد مقياس اإ -  وتم التحقق من صدق محتواه من خالل عرضـه علـى   ، كاء ا

لنهائية عليها بناء على مالحظاتهم ، لجنة المحكمين لمناسبة وا لتعديالت ا  .  وأجريت ا

تأكد من صدق محتواهلمن المتخصصين  ةعلى مجموع ار التحصيلياالختبعرض  -   .ل

لباحثة على خطاب ل -  إلـى   األوسـط من رئيس جامعة الشرق تسهيل مهمتها حصلت ا

لتعليم في لواء ذيبان  لتربية وا للحصـول علـى الموافقـة لتطبيـق الدراسـة      ، مديرية ا

لتجريبية على مجتمع الدراسة الذي تم تحديده   .ا

معلمة واحدة لتدريس الوحدة المعدة  تواختير، تم االتصال بمديرات مدارس اإلناث  - 

للغة ا،  لتاسع األساسي من مقرر ا لتنسيق مـع كـل   لعربية للصف ا في كل مدرسة وتم ا

لتفكير اإلبداعية الدراسية المعدة باستخدام مهارمعلمة على كيفية تنفيذ الوحد وذلك  تي ا

   . .بعد ضبط متغيري الخبرة والمؤهل العلمي

 .)20(ريتشاردسون  - كودر(معادلة  حساب ثبات االختبار التحصيلي باستخدام - 
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للغوي حساب ث -  عينـة   اسـتطالعية مـن غيـر    ةعلى عينبعرضه بات مقياس الذكاء ا

وحساب معامل ارتباط بيرسون ، test-retestاالختبار  إعادةالدراسة بطريقة االختبار و

 .بينهما

ل -  للغوي على أ ،قبليتطبيق االختبار التحصيلي ا  .فراد عينة الدراسةومقياس الذكاء ا

للمجمـوعتين   مهـارتي المرونـة والتوضـيح   تدريس الوحـدة المختـارة باسـتخدام     - 

لتجريبيتي  .ةاالعتيادية للمجموعة الضابط وبالطريقة ،نا

لبعديين ، تطبيق االختبار التحصيلي  -  للغوي ا  . ومقياس الذكاء ا

بيانات في جد توزيع -  ل  .ل خاصة اوا

ا باستخدام الرزمة اإلحصائية  -  ئي بيانات إحصا ل  . SPSSمعالجة ا

نتائج  -  ل  .عرض ا

نتائج ومناقشة ا -   .التوصيات طرح ل

  المعالجة اإلحصائية 

  : حصائية اآلتيةالمعالجات اإلاستخدم في هذه الدراسة 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية - 

لداخلي لالختبار )  KR_  20( ريتشاردسون _ معادلة كودر -  لحساب معامل االتساق ا

 .التحصيلي 

ا -  ب للغوي كاء ت مقياس الذمعامل ارتباط بيرسون لحساب معامل ث وذلك بعـد تطبيـق   ا

  . Test-  retestالمقياس مرتين 

تباين المصاحبتحليل  -  ل لنتـائج  لتحليل  ،) ANCOVA) (المشترك( ا ختبـار  فـي اال ا

لقالتحصيلي ال لبعديب لبعدي ، ي وا لقبلي وا للغوي ا  .ومقياس الذكاء ا

  .لبعديةللمقارنات ا SCHEFEفية شي اختبار - 
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  الفصـل الرابـع

  نتائج الدراسة

ن         نتائج الدراسةاوت استخدام التي هدفت معرفة أثر  ،ل هذا الفصل عرضاً ل

للغة العربية  للغوي في مادة ا مهارتي المرونة والتوضيح في التحصيل وتنمية الذكاء ا

لتاسع األساسي   :السؤالين اآلتيين عنوذلك من خالل اإلجابة   ،لطالبات الصف ا

لنتائج المتعلقة ب ما أثـر تطبيـق مهـارتي المرونـة      :والذي ينص على األولالسؤال ا

للغة العربية في تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في لواء  والتوضيح في تدريس ا

 ذيبان ؟

واالنحرافات المعيارية  ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،لإلجابة عن هذا السؤال        

لبعدي تحصيلألداء مجموعات الدراسة على اختبار ال   :والجدول اآلتي يوضح ذلك ،ا

ل   )3( جدولا

ة غير المعدلة ألداء مجموعات الدراسة المعياري اتواالنحراف المتوسطات الحسابية

  على اختبار التحصيل البعدي وعالماتهم القبلية تبعاً  ألسلوب التدريس

أسلوب 

  التدريس
  العدد

العالمة 

  الكلية

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

لمعياري  ا

لمتوسط  ا

 الحسابي

االنحراف 

لمعياري  ا

 25 مهارة المرونة

40 

16.763.84 30.48 5.99 

 6.00 31.24 15.513.61 37 مهارة التوضيح

 5.34 20.57 17.363.47 28  االعتيادية

 7.50 27.71 16.433.68 90 المجموع
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ثانية التي أن  إلى )3(يشير الجدول   ل المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ا

ثم يليه المتوسط   ،)31.24(تعلمت باستخدام مهارة التوضيح كان األعلى إذ بلغ 

التي تعلمت باستخدام مهارة المرونة إذ بلغ   األولى الحسابي  للمجموعة التجريبية

لطريقة االعتيادية في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التي تعلمت با ،)30.48(

ذا كانت الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة ذات داللة  .)20.57( ولتحديد فيما إ

لتباين المصاحبتحليل  تطبيق تم) α  ≥0.05(داللة الإحصائية عند مستوى  ) المشترك( ا

)ANCOVA (،  لنتائج وجاءت    - ):4(على النحو الذي يوضحه الجدول تحليل ا

  )4( جدولال

ألداء مجموعات الدراسة على اختبار ) المشترك( المصاحب  لتباينتحليل ا

  التحصيل البعدي

لتباين   مصدر ا
 مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 مجموع

  المربعات

  )ف(قيمة
مستوى 

  الداللة

لقبلي  0.397 0.725 24.447 1 24.447 االختبار ا

أسلوب 

  التدريس
2094.114 2 1047.057 31.056* 0.000 

ل    33.715 86 2899.461 خطأا

    89 5004.489 الكلي المعدل

  اًالفرق دال إحصائي*
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بالنسبـة للمجموعة قد بلغت ) ف ( أن قيمة ) 4(الجـدول  ويوضح            

ق ذات داللة إحصائية ومما يدل على وجود فر ،)0.000(عند مستوى داللة  ،)31.056(

لبعدي التحصيلاختبار  بين متوسطات أداء مجموعات الدراسة على وهذا يعني رفض  ،ا

      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : أنه التي تنص على األولىالفرضية الصفرية 

)α ≤ 0.05 (لتاسع األسا للغة بين متوسطات تحصيل طالبات الصف ا سي في مادة ا

ل معرفة ومن أج. لتدريس باستخدام مهارتي المرونة والتوضيح العربية تُعزى ألسلوب ا

فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء مجموعات  ،الفرق سيكون لصالح من

لبعدي   :يبين تلك المتوسطات)  5( والجدول  ،الدراسة على اختبار التحصيل ا

  )5( جدولال

ة ألداء مجموعات الدراسة المعياري المعدلة واألخطاء المتوسطات الحسابية

  عديعلى اختبار التحصيل الب

أسلوب

 التدريس

 العدد
العالمة

 الكلية

  المتوسط الحسابي

  المعدل 

الخطأ 

المعياري
 25 مهارة المرونة

40 

30.43 1.16 

 0.97 31.38 37 مهارة التوضيح

 1.11 20.44 28  االعتيادية

 0.62 27.42 90 المجموع
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تدالمع المتوسط الحسابيأن ) 5(يشير الجدول و ل جريبية التي تعلمت ل للمجموعة ا

 المتوسط الحسابيثم يليه  ،)31.38(كان األعلى إذ بلغ التوضيح  باستخدام مهارة

في حين بلغ  ،)30.43(إذ بلغ   مهارة المرونةل للمجموعة التجريبية التي تعلمت دالمع

 ومن .)20.44(ل للمجموعة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية دالمع المتوسط الحسابي

لبعديةفقد تم استخدام اختبار  شي ،فة عائدية الفروقمعر جلأ والجدول  ،فيه للمقارنات ا

نتائج )6( ل   :يبين تلك ا

  

  )6(الجدول

بين أداء مجموعات الدراسة على اختبار نتائج اختبار شيفيه للفروق 

  التحصيل البعدي

 أسلوب التدريس
مهارة  

لتوضيح  ا

مهارة

لمرونة   ا

ادية ي   االعت

 20.44 30.43 31.38 المتوسط

 *10.94 0.95  - 31.38  مهارة التوضيح

 *10.00 -  30.43  مهارة المرونة

  -   20.44  االعتيادية

   الفرق دال إحصائيا (*)

تحصيل طالبات الصف في وجود فروق ذات داللة إحصائية  )6( يتضح من الجدول 

للغة العربية باستخدام مهارة التوضيح عند  لتاسع األساسي في مادة ا مقارنتها مع ا

وكان الفرق لصالح ) 10.94(المجموعة االعتيادية حيث بلغ الفرق بين المتوسطين 
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 ةمع متوسط المجموععند مقارنته  مهارة المرونة ولصالح متوسط ،مهارة التوضيح

ق بين متوسط وجد فري في حين ال ،)10.00(إذ بلغ الفرق بين المتوسطين  ،االعتيادية

متوسط المجموعة  ا مععند مقارنته مهارة التوضيحستخدام المجموعة التي تعلمت با

وهو غير ) 0.95(إذ بلغ الفرق بين المتوسطين  ،مهارة المرونةالتي تعلمت باستخدام 

  .دال إحصائيا

لثاني لنتائج المتعلقة بالسؤال ا ما أثر تطبيـق مهـارتي المرونـة      :والذي ينص على ا

للغة العربية في الذ  كاء اللغوي لطالبات الصف التاسع األساسي؟والتوضيح في تدريس ا

واالنحرافات المعيارية  ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،لإلجابة عن هذا السؤال        

للغوي   :والجدول اآلتي يوضح ذلك ،ألداء مجموعات الدراسة على اختبار الذكاء ا

  

  )7( جدولال

ة ألداء مجموعات ة غير المعدلالمعياري اتواالنحراف المتوسطات الحسابية

  أسلوب التدريس حسبالدراسة على اختبار الذكاء اللغوي وعالماتهم القبلية 

أسلوب 

  التدريس
  العدد

العالمة 

  الكلية

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 25 مهارة المرونة

100 

62.0 9.1 72.6 13.6 

 12.5 73.5 13.5 69.2 37 مهارة التوضيح

 10.9  65.5 9.8 63.2 28  االعتيادية

 13.1 70.0 11.6 66.0 90 المجموع



  
 
63

ثانية التي إلى  )7(يشير الجدول  ل أن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ا

لمت  ،)73.5(تعلمت باستخدام مهارة التوضيح كان األعلى إذ بلغ   وسط الحسابي  يليه ا

في  ،)72.6(التي تعلمت باستخدام مهارة المرونة إذ بلغ   األولى للمجموعة التجريبية

  .)63.2(حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية 

ذا كانت الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة ذات داللة إحصائية  ولتحديد فيما إ

تباين المصاحبتحليل  تطبيق تم) ≥  0.05α (عند مستوى داللة  ل ) المشترك(  ا

)ANCOVA(،  لنتائج وجاءت    - ):8(على النحو الذي يوضحه الجدول تحليل ا

  )8( جدولال

ألداء مجموعات الدراسة على ) المشترك( المصاحب  تحليل التباين

  مقياس الذكاء اللغوي

لتباين   مصدر ا
 مجموع

  المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 مجموع

  المربعات

  )ف(قيمة
مستوى 

  الداللة

للغوي  مقياس الذكاء ا

لقبلي   ا
330.4 1 330.4 2.195 0.142 

 0.003*6.189 931.6 2 1863 المجموعة

   150.5 86 12945 الخطأ

    89 15204 الكلي المعدل

  الفرق دال إحصائيا*
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 ،)6.189(د بلغت بالنسبـة للمجموعة ق) ف ( أن قيمة ) 8(يشير الجـدول و       

ق ذات داللة إحصائية بين ومما يدل على وجود فر ،)0.003(عند مستوى داللة 

لبعدي للغوي ا وهذا يعني رفض  ،متوسطات أداء مجموعات الدراسة على مقياس الذكاء ا

ثانية والتي تنص على ل  ≥ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : أنه الفرضية الصفرية ا

للغة  بين متوسطات) 0.05 لتاسع األساسي في مادة ا الذكاء اللغوي لدى طالبات الصف ا

ومن أجل معرفة لصالح . العربية تُعزى للتدريس باستخدام مهارتي المرونة والتوضيح 

فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء مجموعات الدراسة على  ،من الفرق

لبعدي للغوي ا   .يبين تلك المتوسطات ) 9( والجدول  ،مقياس الذكاء ا

  )9( جدولال

ة ألداء مجموعات الدراسة المعياري المعدلة واألخطاء المتوسطات الحسابية

  على مقياس الذكاء اللغوي البعدي تبعاً ألسلوب التدريس

لتدريس لعدد  أسلوب ا   ا
لعالمة  ا

كلية ل   ا

لمتوسط  ا

 الحسابي

لمعد  لا

لخطأ  ا

لمعياري  ا

 25 مهارة المرونة

100 

73.29 2.50 

 2.05 72.97 37 مهارة التوضيح

 2.32 63.27 28  االعتيادية

 1.31 67.24 90 المجموع

  

للمجموعة التجريبية التي ل المعد أن المتوسط الحسابي) 9(الجدول  يوضح         

ثم يليه المتوسط  ،)73.29(كان األعلى إذ بلغ  مهارة المرونة تعلمت باستخدام 
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لتجريبية التي تعلمت للمجل المعد الحسابي  ،)72.97(إذ بلغ   مهارة التوضيحموعة ا

للمجموعة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية  لالمعد في حين بلغ المتوسط الحسابي

لمقارنات  جلأ ومن .)63.27( معرفة عائدية الفروق فقد تم استخدام اختبار  شيفيه ل

لبعدية والجدول  نتائج) 10( ا ل   :يبين تلك ا

  

  ) 10(الجدول

بين أداء مجموعات الدراسة على مقياس الذكاء نتائج اختبار شيفيه للفروق 

  اللغوي البعدي

 أسلوب التدريس
مهارة  

لمرونة  ا

لتوضيح ادية مهارة ا ي   االعت

 63.27 72.97 73.29 المتوسط

 *10.02 0.32  - 73.29  مهارة المرونة

 *9.70 -  72.97  مهارة التوضيح

  -   63.27  االعتيادية

  الفرق دال إحصائيا (*)

مقياس الذكاء على وجود فروق ذات داللة إحصائية  )10( يتضح من الجدول

للغوي البعدي  لتاسع األساسي في مادة اللغة العربية لدىا وكان الفرق  ،طالبات الصف ا

 ،لصالح المجموعة التي استخدمت مهارة المرونة عند مقارنتها مع المجموعة االعتيادية

وكان الفرق لصالح المجموعة التي استخدمت ) 10.02(لفرق بين المتوسطين حيث بلغ ا

ذ بلغ الفرق بين إ ،عند مقارنتها مع متوسط المجموعة االعتيادية مهارة التوضيح
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باستخدام  متق بين متوسط المجموعة التي تعلوجد فرال يفي حين  ،)9.70(المتوسطين 

مهارة موعة التي تعلمت باستخدام متوسط المج ا مععند مقارنته مهارة المرونة

ا) 0.32(بلغ الفرق بين المتوسطين  فقد ،التوضيح ئي   .وهو غير دال إحصا
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  الفصـل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

ن         استخدام التي هدفت معرفة أثر  ،ل هذا الفصل عرضاً لمناقشة نتائج الدراسةاوت

للغة العربية مهارتي المرونة و للغوي في مادة ا التوضيح في التحصيل وتنمية الذكاء ا

لتاسع األساسي   :على النحو  اآلتيوذلك   ،لطالبات الصف ا

لنتائج المتعلقة بالسؤال  ما أثر تطبيق مهارتي المرونة والتوضيح فـي   :األولمناقشة ا

للغة العربية في تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في لوا  ء ذيبان؟تدريس ا

لتحليل اإلحصائي وجود فرلقد      ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وأظهرت نتائج ا

المجموعة لصالح  وكان الفرق ،البعدي التحصيلأداء مجموعات الدراسة على اختبار 

 مهارة المرونةالمجموعة التي تعلمت باستخدام و ،مهارة التوضيحالتي تعلمت باستخدام 

المجموعة التي تعلمت وقد يعزى تفوق  ،االعتيادية ةمتوسط المجموعمع عند مقارنتهما 

  :إلى على المجموعة االعتيادية مهارة التوضيحباستخدام 

للغة العربية ةاستفاد  -  لتاسع األساسي في مبحث ا من اإلجراءات التـي   طالبات الصف ا

ـ    إلـى   ولتم بها بناء طريقة التوضيح بحيث ساعدت تلك اإلجـراءات الطالبـات بالوص

تعلّم ل لفاعلة في ا نتائج المرجوة في تعلمهن بأنفسهن من خالل المشاركة ا ل وفـي هـذه    ،ا

أفكار عديـدة مـن الطالبـات المشـاركات     إلى  اإلجراءات مناقشة عدة أفكار واالستماع

نقد والـردود  ،بالجلسات التي استخدمت مهارة التوضيح ل لتعليقات وا لتغذيـة   أو وإبداء ا ا

أسـهمت فـي زيـادة    قـد  فقد تكون تلك اإلجـراءات   ،فكرة مطروحةالراجعة حول كل 

وبذلك ظهر ارتفاع أدائهم على أداء الطالبات في المجموعـة   ، التحصيل لدى الطالبات

   .االعتيادية
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في إبعاد  قد أدت دوراً كما يمكن أن تكون الخطوات التي سارت بها طريقة التوضيح - 

ل دعم تلك الخطوات االستقاللية لكل طالبـة  وذلك من خال ،الطالبات عن الجمود الفكري

 خجل من الفشل أو وطرحه أمام زميالتها دون خوف ،ن رأيها حول كل موضوعيفي تكو

نقد أو ل لثقة بالنفس وبالرأي الذي اتخذته ،ا لبراهين  ،مما يعزز لديها ا لدفاع عنه بكل ا وا

 .والحجج

دورها في التحصيل لدى  تأد قد وقد تكون المهارات التي تم استخدامها في التوضيح - 

لتالي كان أداؤهن ا  ولذلك القـت حماسـاً   ،ياديةـعتأفضل من المجموعة اال الطالبات وب

قباالً كبيراً    .لباتازيادة تحصيل الطإلى  بها وهذه األمور أدت ،واهتماماً ،عليها جيداً وإ

لثقة بالنفسشعور الطا -  ـ    ،لبات با تخدمت والرغبة في المشاركة في الجلسـات التـي اس

ا المطروحـة بعمـق بـدالً    ي لتفكير في القضا مـن   مهارة التوضيح  بطريقة تقوم على ا

 .مما يزيد من استخدام التوضيح بطـرق متعـددة ومختلفـة    ،فقط األفكاراستعراض تلك 

تقليدية ل ن تمركز طريقة التوضيح علـى الطالبـة   كما أ ،وهذا قد ال يتوفر في الطريقة ا

تها المحور الرئيس تعلّم بحيث جعل ل كـل طالبـة علـى     تساعد ،الذي تدور عليه عملية ا

تقليدي قد ال يوفر هذه الفرصة لكل طالبة ،إبداء رأيها ل تعلّم ا ل حيث تركز  ،في حين أن ا

ن طـرح أفكـارهن أمـام    ملبات اوقد تخجل بعض الط .نياوبشكل تع األفكارعلى طرح 

للواتي ل أو لبات األقوىاالط األفكارزمالئهن ويستفرد ب  .ديهن ثقة أعلىا

لتفكيـر فـي المفـاهيم     -  كما أن طريقة التوضيح تقوم في األساس على إعمال العقل وا

ـ   وخبرةً واسعاً وهذه الطريقة تعطي الطالبة مجاالً ،والمعلومات ز اوفي تعلم كيفيـة تج

تفكيرإلى  ز ذلكاوبل يتج ،الحفظ الصمي للمعلومات ل لتفكير ينتقل  ،ا لبات االط معوهذا ا

لتفكير وليس بالحفظ ،مفهوم جديد أو رسكل د في ا لمفاهيم ب كما  .ولذلك فهو يتعامل مع ا

تفكير، مما يجعلهاالتوضيح ه أن طريفة ل بتها على ا تستخدمه في كل موقـف  ي التي در، 
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تعلّم أطول من مجرد الحفظ للمعلومات ل لتفسـير  .وبذلك يكون أثر ا أن  ،ومما يعزز هذا ا

ت منظمة تبدأ بتحديـد المشـكلة وتنتهـي بحـل تلـك      طريقة التوضيح تقوم على خطوا

تعلّم بها أقوى وأبقى ذه اإلجراءات تستخدم مع كل مشكلة، مما جعلفه ،المشكلة ل   .أثر ا

لتفكير  -  ع يتشجـإلى  يؤديكما أن تشجيع المعلمة للطالبة من خالل هذه الطريقة على ا

لمفاهيم بالتوضيح والتمحيص األفكارل اوالطالبـات على تن  الجزء المهمويجعل ذلك  ،وا

تعلّم محتفظاً ،من سلوكهن ل  .  به لديهم وبذلك يكون أثر ا

إيجابيـة ومواقـف تتفاعـل معهـا      وقد تكون طريقة التوضيح وفرت للطالبات فرصاً - 

 ،فال تكون الطالبة مستقبلة للمعلومـات فقـط   ،يشاركن فيها بنشاط وحيوية أو ،الطالبات

لمادة اإلى  يؤديما وهذا    .لتعليمية لديهمثبات ا

ا       -  ي لمادة في عملية التوضيح على شـكل مشـكالت مكونـة مـن قضـا كما أن تنظيم ا

وتقديمها للطالبات بخطوات  ،الصعبإلى  وموضوعات قصيرة منظمة متسلسلة من السهل

 .بحيث تستطيع السير فيها بكل سهولة ويسر ،متتابعة

نتائج مع نتائج ل اشتيه ( )2001الحوراني،() 2010محسن،(: كل من دراسات وتتفق هذه ا

وجود فروق ذات دالة إحصـائية بـين المجموعـة     إلىنتائجها  أشارت، والتي )2002،

لتجريبيالضابطة والمجموعة  لتجريبي، لصالح المجموعة ةا  .ةا

ا إلىفقد يعزى في التحصيل تفوق مجموعة المرونة على المجموعة االعتيادية  عن أم :  

 -  لتفكير اًأصناف أو اًأنماطحوي ة المرونة يالتدريس باستخدام مهارأن  ،متنوعة من ا

لتفكير وتغيير اتجاه لتفكير العادي واالنتقال ،ا وإدراك  األفعال ودردإلى  من عمليات ا

  .مختلفةبطرق  األمور
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العتقاده أن  ،يقبل بطبيعته على كل ما هو جديد ومنوع أن الطالب مع هذه المهارة - 

تعلّم هذا الجديد يرافقه متعة في ل  .ا

لتعاون داخل  -  لتفاعل وا طبيعة الجو الذي تتم فيه مهارة المرونة الذي يسيطر عليه ا

لتعليمية الحجرة الدراسية وكون الطالب يمثل لتعلمية محور العملية ا  األفكاروتبادل  ،ا

ثناء  األفكاروتبادل  ،واآلراء داخل المجموعة الواحدة عملية واآلراء بين المجموعات أ

لتدريس،  اً جواً مما يخلقا يمي ثناء تطبيق مهارة  .فعاالً تعل لباحثة في أ ومما الحظته ا

إلى  المرونة هو مشاركة الطالبات من ذوات التحصيل المنخفض زميالتهن في الوصول

بحيث زاد ذلك من االنسجام مع مجموعاتهن قدر اإلمكان  ،حلول لألنشطة المعطاة

 .للحصول على دور في اإلجابة

لتعليمية ةقد اختلف من منظم ةالمعلم كما أن دور -  قبإلى  للعملية ا للطالبات  ةمرا

لتعليمية ة لهن ومصدراًوموجه تدخل في أعمال الطالبات إال عند وال ت ،للمواد ا

لتعامل  وتتيح لهن ،استجاباتهنفي تلقي  الباتعلى الط هصبور حيث كانت ،الضرورة ا

 .تحسن تحصيل الطالباتكل ذلك كان له أثر في  ،بحرية داخل حجرة الصف

وذلك  الطالبات على قبول الرأي اآلخر ساعد قد كما أن التعلم وفق مهارة المرونة - 

لمتفاوتة واحترام وجهات النظر بعضهنباالستماع آلراء   .ا

رات ومعارف واتجاهات أن اختيار األنشطة في مهارة المرونة أكسبت الطالبات مها - 

ألن مراحلها  ،في تطور المفاهيم لدى الطالبات تسهم مهارة المرونة مرغوب فيها، كما

وهي مكملة لبعضها بعضا فجميع هذه المراحل تسهم في تنمية  ،تدور في حلقـة واحدة

لتفكير مما يؤثر في تحصيـلهن نتبـاه الطالبات نحو المفهـوم  ،ا وتسهم في لفت ا

لقدرة وإذا ما تم اكتشاف المفهوم وصياغت ،واكتشاف المفهوم ،المـراد تعلمه ه تزداد ا

لمتعلمين  ،لديهن على فهم المفهوم وكذلك تؤثر مرحلة تطبيق المفهوم في اتساع مدارك ا
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تفوقهن في التحصيل على طالبات  إلى أدىأن تفهم الطالبات ماهية المفهوم، مما  بعد

 .المجموعة الضابطة

مهارة تخدام وجد فروق بين متوسط المجموعة التي تعلمت باست الوفي الوقت نفسه       

وقد  .مهارة المرونةمتوسط المجموعة التي تعلمت باستخدام  ا مععند مقارنته التوضيح

نتيجة ل أن المهارتين من المهارات الحديثة التي تخاطب العقل وتستخدم إلى  تعزى تلك ا

لتعليم بما  لتعليم وتركز على المتعلم بحيث تجعل منه فردا متفاعال في عملية ا في ا

بقا عند مناقشة الفروق  بينهما  اكتسبته كل ا تم ذكرها سا ي طريقة من الطريقتين من مزا

  .وبين المجموعة االعتيادية

نتائج ل ، بني )2002(، اشتية )2001(الحورانينتائج دراسة كل من  مع وتتفق هذه ا

والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة ) 2005(، الحايك)2005(ياسين

 ،وعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبيةإحصائية بين المجم

لتدريس   .تعزى لطريقة ا

لثاني لنتائج المتعلقة بالسؤال ا تطبيق مهارتي  أثرما   :الذي ينص على اآلتي مناقشة ا

لتاسع  للغة العربية في الذكاء اللغوي لطالبات الصف ا المرونة والتوضيح في تدريس ا

 األساسي ؟

لتحليل  تأظهرلقد    ق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات  ووجود فر  اإلحصائينتائج ا

للغـوي البعـدي   وكـان الفـرق لصـالح     ،أداء مجموعات الدراسة على مقياس الذكاء ا

 كمـا . المجموعة التي استخدمت مهارة المرونة عند مقارنتها مع المجموعة االعتياديـة 

عند مقارنتهـا مـع    ت مهارة التوضيحلصالح المجموعة التي استخدم أيضاًوكان الفرق 

  .متوسط المجموعة االعتيادية
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مجموعـة المرونـة   أن إلـى  تفوق مجموعة المرونة على المجموعة االعتيادية  ويعزى

المشـاركة  إلـى   الطالباتونقلت  ،على تعلم أساليب جديدة في الدراسة الطالباتساعدت 

لفع لعلمية ا لمادة ا لنقاش العلمي لمحتوى ا مهارة ، وأن من خالل تسلسل خطواتهاالة في ا

تقوم  ن أمن خالل تركيزها على التخيل تنمية مهارات  في أسهمتربما تكون قد  المرونة

  . التي تعرض عليهم  بتخيل تأملي للمواقف الطالبات

لتفسيرات األخرى و أتاحـت الخبـرات والفـرص     أن مهارة المرونة قد أيضامن ا

لتفسـيرات  إلى  من خالل االستماع، مع بعضهن بعضاً ترتيب أفكارهن عادةللطالبات إل ا

وإعطـاء الفرصـة   ، مناسـبة  وما يتم طرحه من أفكار ومبـررات وبـراهين  ، المختلفة

   .للطالبات بالحديث عن أفكارهن

التجريبيـة تطـرح العديـد مـن      مع المجموعـة التي تم عرضها  األنشطةكما أن 

لم لتساؤالت ا لتأمل لدى الطا لتفكير  وا ، وتتطلـب مـنهم قـراءة القصـص     ،الباتثيرة ل

لتفاعل معها واسـتنتاجات   إجابات إلىمن أجل الوصول ، واستنباط ما فيها من أفكار ،وا

لمتعلمإلى  وهو ما أدى، صحيحة ؛ األمـر  ةربط المعارف المتحصلة بالخبرات السابقة ل

لتعلم ـ    وحرصهن ،الذي أسهم في زيادة دافعية الطالبات نحو ا ارات علـى ممارسـة المه

لمتنوعة لمفاهيم، السابقة في المواقف ا لتالي زيادة وعيهم لتلك ا ا للغوية وب لتأمل فيها ا   .وا

لتجريبية  كما  لتعليمية الطالبة تجعلأن الطريقة ا لتعلمية ا  وأتاحت،  محور العملية ا

لتفكير الفرصة أمامها لعلم ومهارات ا ويعطيان الفرصة للطالبات ، لممارسة عمليات ا

لمناقشة  ؛ مما يكسبهن لغة الحوار السليمة يالتمع الزم أو ،اتوالحوار مع المعلمل

وقادرات على تخيل المواقف ، ومنظمات في تفكيرهن وعملهن، ويجعلهن نشيطات

يلها  أهميةالباب أمام أسئلة ذات  وهذا ما فتح، ا الرئيسة وتمحيصهاعناصرهإلى  وتحل

للغويلتطوير  ل الذكاء ا لتالي فإن ا  بهذا األسلوب تكون مشاركه نشطة ةمتعلملديهن؛ وبا
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لتفكير الخاصة به اً ألنماط تفكيره، في عملية ا وقادراً على تنظيم كيفية قيامه ، وواعي

لتعليم والتعلم ذا كان، با ألمر الذي أسهم ا، لم يكن قد حقق الهدف أو ويصبح مدركاً لما إ

لتأمل فيها   . في زيادة وعي الطالبات في القصص وا

ا   أن  :إلىتفوق مجموعة التوضيح على المجموعة االعتيادية فقد يعزى  عن أم

لتعليمية األنشطةفي  في مجموعة التوضيح تشارك باستمرار الطالبة ، كبيروحماسها ، ا

لتحليلدائم وتفكيرها  لمقارنة وا لمقارناتوإجراء ، بعمليات ا تشجع على و ،المختلفة ا

لدافعية نح لتعليم وإثارة ا مما ، وحيوية ونشيطة وإيجابيةن مشاركة فالطالبة تكو .ا

تقليدية، حيشعرها باالرتيا ل فقد أظهرت . ويبعد عنها الملل والرتابة مقارنة بالطريقة ا

للواتي درسن وفق مهارة التوضيح أن هذه الطريقة قد أثرت في اتجاهاتهن  الطالبات ا

لمادة لتعلم ،نحو ا ل ،فأظهرن استعدادهن وحماسهن ل للغة وقد زاد اهتمام ا طالبات بحصة ا

 .لتعلم المفاهيم وزادت اهتمام الطالبات بالتحضير المنزلي ،العربية

لباحثة     لذهنية األنشطةاستخدام إلى  تفوق مجموعة التوضيح كما وتعزو ا التـي   ،ا

تقليديتتطلب من الط ل لتفكير ا لفردية  مما ،لديهن البات أن يخرجن عن ا راعى الفروق ا

حيوية ونشاطا مـن  وأكثر  ،لديهن كون أكثر إيجابية ومشاركةة تلمفالمتع .بين الطالبات

  .حول الموضوعات المطروحة عليه العصف الذهني لديهنخالل 

و  ،)1989(كل من مطالقة  وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسات  

وجود فروق ذات داللة إلى  والتي أشارت نتائجها ،)2010(ومحسن  ،)2002(اشتية

ية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح التجريبية في مهارات إحصائ

لتفكير المختلف ئ ،ةا كل من  ج الدراسة الحالية مع نتائج دراساتفي حين تختلف نتا

Overton)1993(،  وKim  ورفيقه)عدم وجود فروق ذات إلى  والتي شارت ،)1995

تفكيرداللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والض ل   .ابطة في مهارات ا
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 مهارة المرونةق بين متوسط المجموعة التي تعلمت باستخدام وجد فري في حين ال  

وقد تعزى  ،مهارة التوضيحمتوسط المجموعة التي تعلمت باستخدام  ا مععند مقارنته

نتيجة ل لتعليم والتي تركز إلى  تلك ا أن المهارتين من المهارات الحديثة التي تستخدم في ا

لمتعلمع لتعليم بما اكتسبته كل  ونشطاً متفاعالً فرداً ابحيث تجعل منه ةلى ا في عملية ا

بقا عند مناقشة الفروق  بينهما وبين  ا تم ذكرها سا ي طريقة من الطريقتين من مزا

  . المجموعة االعتيادية
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  التوصيات

ليها الدراسـة الحاليـة          نتائج التي توصلت إ ل لباحثـة تقتـرح     ،في ضوء ا فـإن ا

تالية ل   : التوصيات ا

لتاسع األساسي أن يتضمن-  لتفكير  على المنهج المدرسي للصف ا أنشطة تثير ا

  .اإلبداعي لدى الطلبة في نهاية كل وحدة دراسية 

باإلضافة إلى تضمين مناهج ) التوضيح والمرونة (االهتمام ببناء هاتين المهارتين  - 

للغة العربية وكتبها بنماذج ليستفيد منها "التوضيح والمرونة"لدروس تقوم على  ا

 . المعلمون في تدريسهم 

لتعليمية  - لبرامج ا للغة العربية حول إعداد ا على عقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات ا

لتعلّمية لما لهما مـن   مهارة التوضيح ومهارة المرونة لتعليمية ا واستخدامها في العملية ا

للغة العربيةأثر في زيادة تحصيل الط   .لبة في فروع ا

لباحثين على يشجت  -  قيام باستمرار االع ا لمتعلقة باستخدام  بالبحوثل البـرامج  إعـداد  ا

لتعليمية  فـي تنميـة العمليـات     واستخداماتها" مهارة التوضيح ومهارة المرونة"على ا

لعقلية للغة العربية ،المختلفة ا  .وفي مجال ا

تلقين والحفاالبتعاد   -  ل ـ  ظ التيعن أساليب ا لتفكير ، ألن ذلك ي ا ؤدي تقلل من االهتمام ب

لمادة  بداعاتهم الى عدم انجذاب الطلبة ل واالنتقال الى التـدريس لمهـارات   ويقلل من إ

لتفكير اإلبداعي كالمرونة والتوضيح   .ا
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  المقترحات

للغة العربية  إجراء دراسة ميدانية حول -  تطبيق مهارتي المرونة والتوضيح في مادة ا

لتاسعلصفو  . وفي فروع أخرى ف أخرى غير الصف ا

  

لمتعددة األخرىإجراء المزيد من الدر -  لدى الطلبة في  اسات حول أنواع الذكاءات ا

سـاب المعـارف   مختلف مراحل الدراسة لتعرف أثر الفروق المعرفيـة فـي اكت  

لتفكيـر     لتربوية، وعلى مهارتي المرونة والتوضيح مـن مهـارات ا والمهارات ا

 . اإلبداعي

 

نية مشابهة لمستويات صفية متعددة بأخـذ متغيـرات أخـرى   ة إجراء دراس -  ، ميدا

  .لتحديد أثر تفاعلها بعضها ببعض 

  

وفـي أمـاكن    على عينة كبيرة ، من الطلبة مـن الجنسـين  إجراء الدراسة نفسها - 

 .تعليمية متعددة من المحافظات األردنية 

 

ل     -  نية حـول اتجاهـات مـديري ومعلمـي ا مـدارس الحكوميـة   إجراء دراسة ميدا

لتفكير اإلبداعي وأثره في التحصيل الدراسي    .بمحافظات األردن نحو ا
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  المراجع                                     

  المراجع العربية :الًاو

أثر استخدام بعـض األنشـطة واألسـاليب فـي     )."1981(صائب أحمد ، لوسياآل •

لتفكير أالبت ".  كاري لتالميذ المدرسة االبتدائيةتدريس العلوم على تنمية قدرات ا

ه غير منشورة  .جامعة بغداد: بغداد ، أطروحة دكتورا

العوامـل المؤديـة إلـى تـدني التحصـيل فـي       ، )2010(،كمال محمد، األسطل •

يا بمدارس وكالة الغوث في قطـاع   لعل الرياضيات لدى تالمذة المرحلة األساسية ا

 .سالميةالجامعة اإل- فلسطين  - رسالة ماجستير، غزه

، الكويـت،  مجلـة عـالم الفكـر   . الظاهرة اإلبداعيـة ). 1995(أبو زيد، احمد  •

 ).18(، ص )4(، عدد)15(مجلد

لتفكير اإلبداعي لدى طلبة جامعة النجاح )." (1999سعيد فؤاد، أبوزيد  • مستوى ا

، نـابلس ، جامعـة النجـاح الوطنيـة   ، رسالة ماجستير غير منشـورة ".  الوطنية

 . فلسطين

تربيـة الموهـوبين   ). 1992(والفرح، وجيـه  ، كمال ومحفوظ، نبيل أبو سماحة •

 .دار الفكر: عمان. والتطوير التربوي

: ترجمـة  ( الذكاءات المتعددة في غرفـة الصـف  ): 2006(توماس ، أرمسترنج •

لتربـوي للنشـر    ، )مدارس الظهران األهليـة  لعربيـة  المملكـة ا ، دار الكتـاب ا

 .السعودية

لتفكيـر االبـداعي فـي    ، )2002(ضرار كامل مصطفى، اشتية • استخدام مهارات ا

للغة بمحافظة نـابلس واثـره فـي     العربية لتالميذ الصف السادس تدريس مادة ا

للغوية تحصيلهم ومقدرتهم على حل المشكالت  .جامعة النجاح، رسالة ماجستير، ا
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الذكاء اللغوي وحل المشكالت لدى عينة من األطفال ). " 2006(أمزيان ، محمد  •

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أبـي شـعيب    ".غاربة بالتعليم االبتدائي الم

لدكالي ، المغرب    .ا

لبدور، عدنان • أثر استخدام استراتيجية الذكاءات المتعددة في تـدريس  ، )2004(ا

، العلوم في التحصيل واكتساب عمليات العلم لدى طلبة الصف السابع األساسـي 

ه غير منشورة(  .، جامعة عمان العربية، عمان، األردن  )أطروحة دكتورا

لتعليم).1980(،أحمد زكي، بدوي • لقاهرة دار الفكر . معجم مصطلحات التربية وا ا

لتربوي  .ا

لتفكير اإلبداعي. )1999(برنامج جامعة القدس المفتوحة • : نابلس، مطابع النصر، ا

 .  فلسطين

بنعلي، غدنانة، وأبو السعد، أحمد • ل ـ  ) . 1996.(ا لتفكيـر اإلب داعي فـي مجـال   ا

لثالث من المرحلة اإلعدادية بدولة قطر،  الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف ا

لتربية، جامعة قطر   . ندوة كلية ا

محمـد  : ترجمـة  ( أطر العقل نظرية الذكاءات المتعـددة ):2004(هوارد،جاردنر •

لتربية العربي لدول الخليج) الجيوسي  . الرياض ، مكتب ا

اثر استراتيجية تدريس قائمة على نظرية ، )2008(ى حسنالجراجرة، عمر موس •

لناقد في مبحث التربية اإلسالمية لدى  لتفكير ا الذكاءات المتعددة في التحصيل وا

ه(، طلبة المرحلة األساسية في األردن ، جامعـة  ) غير منشـورة  أطروحة دكتورا

يا لعل  . عمان العربية للدراسات ا

لتفك). 2002(فتحي ، جروان • دار الفكر : عمان ).1(ط.ير مفاهيم وتطبيقاتتعليم ا

لتوزيع  .للطباعة والنشر وا
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دار : العين ،)الطبعة االولى. (الموهبة والتفوق واإلبداع). 1999(فتحي، جروان •

 . الكتاب الجامعي

مفهومه، معاييره، نظرياته، قياسـه، تدريبـه،   : اإلبداع). 2002(جروان، فتحي •

 .دار الفكر: عمان. مراحل العملية اإلبداعية

بناء نموذج تدريسي قائم على استخدام الوسائط المتعددة ) 2005(الحايك، امنة، •

 األساسـية لدى طلبة المرحلة  اإلبداعيةواختبار اثره في تنمية مهارات القراءة 

يا في  لعل ه غير منشورة أطروحة (، األردنا ، جامعـة عمـان العربيـة    ) دكتورا

يا، عمان  لعل  األردن: للدراسات ا

ا ، دمشق،  مدخل إلى فهم الذكاء. )م 1994(حسن مرضي ، سن ح • االولى ، سوري

لتوزيع   .  للنشر وا

معوقات اإلبداع في المجتمع العربي وأساليب الغلب ، )(1995رفيقة سالم ، حمودة •

لثاني ، المجلد االول، مستقبل التربية العربية، عليها  .العدد ا

لتفكير اإلبداعي أثر برنامج تدريب)."2001(وفاء، الحوراني • ي لتنمية القدرة على ا

، رسالة ماجستير غير "في تحصيل الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر األساسـي 

 .األردن،عمان،الجامعة األردنية، منشورة 

دار : لبنـان   –بيـروت  .بحوث نفسية وتربوية ) . 1981. (خيراهللا، سيد محمد  •

 .النهضة العربية 

،  اختبر معدل الذكاء وضاعف قـدراتك الذهنيـة   )2000(، أيمن سيد ، درويش  •

لفرد مونزرت  ا ، حلب ، مترجم ، ا لعلوم ، سوري  .الطبعة االولى، شعاع للنشر وا

بناء برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات "، )2006(، مليحة سليمان،الدمخ  •

للغوية وتنمية مها لثقافة األدبية وا رات المتعددة وقياس أثره في تحصيل مادة ا
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لثانوية في األردن لتفكير االستنتاجي لدى طالبات المرحلة ا اطروحة دكتوراه (" ا

 .  جامعة عمان العربية  )غير منشورة

لتفكير االبـداعي فـي تـدريس    . )م1987(عايش محمود،زيتون • تنمية االبداع وا

لتعاونية ،1ط،العلوم   .االردن، عمان،جمعية عمال المطابع ا

ا هايل، السرور • الطبعـة  (، مدخل إلى تربية المتميزين والموهـوبين ).2000(نادي

ثانية ل  .دار الفكر: عمان،)ا

لتفكير االبداعي عند الطلبه). م1999(جودت أحمد، سعادة • مقالة . خطوات مهمة ا

 .10843,10844،العدد ،فلسطين،نشرت بجريدة القدس

لتفكيـر مـع مئـات االمثلـه       ): 2009(جودت أحمد، سعادة • تـدريس مهـارات ا

لتوزيع ، 1/ط،قيهالتطبي  .رام اهللا، دار الشروق للنشر وا

لتفكير،)2006.(جودت، سعادة • دار الشـروق للنشـر   : عمـان . تدريس مهارات ا

لتوزيع  وا

فاعلية برنامج تدريبي فـي تنميـة قـدرة طلبـة     ) 2005(سلطان علي، السعدي  •

لتفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات رسالة ماجسـتير  (.الصف التاسع على ا

يا، ) ر منشورةغي لعل   .األردن - عمان،جامعة عمان العربية للدراسات ا

لنبهان ، موسى  • العالقة بين المستوى االقتصـادي  )." 1998(سواقد ، ساري ، وا

لتفكير االبتكاري لـدى طلبـة الصـف األول     لقدرة على ا ثقافي واالجتماعي وا ل وا

ثانوي في مدارس محافظة الكرك في جنوب األردن  ل تـة للبحـوث   مجلـة مؤ  ".ا

 . 3رقم7المجلة، والدراسات

لقاهرة4ط .الذكاء ) .1976(السيد، فؤاد البهي  • دار الفكـر  :مصر العربيـة   - ، ا

 .العربي 
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لتفكير التي يسـتخدمها معلمـون   ،)2004(جميلة ، الصباغ • استراتيجيات تنمية ا

لعليا رسالة ماجستير غير (. مهرة في تدريس الرياضيات في المرحلة األساسية ا

 .عمان األردن،جامعة عمان العربية، ) شورةمن

الخيال وحب االسـتطالع واإلبـداع فـي المرحلـة     )."1998(شاكر ، عبد الحميد •

ئية     132ــــ 116ص ص،  47العدد، مجلة علم النفس". االبتدا

دار وائـل  ، 1ط.نماذج تربويـة تعليميـة معاصـرة   ).2000(نبيل ، عبد الهادي •

  .األردن،عمان،للطباعة والنشر

أثر استخدام كلمن استراتيجيات نظرية  ،) 2005(مسن علي فهد ، ثامنةع •

لتفكير اإلبداعي لدى  الذكاءات المتعددة واستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية ا

لثانوية في مبحث الجغرافيا في األردن، أطروحة دكتوراه غير ( طالب المرحلة ا

يا ، ) منشورة لعل  .األردن، عمان .جامعة عمان العربية للدراسات ا

تدريس مبنية علـى   ةاثر استراتيجي، )2012( العويمر، يسرى راشد عبدالعزيز •

لتفكير اإلبـداعي لـدى طلبـة     نظرية الذكاءات المتعددة في التحصيل اللغوي وا

ه(، الصف السادس األساسي في عمان ، الجامعـة  ) غير منشورة أطروحة دكتورا

  .االردنية

لتفكيـر   ). 2001. (القضاة، باسل محمد • لتعليم التعاوني في تنميـة ا لتعلم وا أثر ا

لثامن األساسي ، جامعة ) رسالة ماجستير غير منشورة(، اإلبداعي لطلبة الصف ا

ليرموك، إربد  . األردن: ا

 الرسـمية  الجريـدة  فـي  نشـر ، )  1994  لسنة ) 3(رقم   ( قانون وزارة التربية والتعليم  •

 .1994-4-2 بتاريخ 3958 رقم
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لتفكير للمرحلة األساسية).2001(يفة نا، قطامي • عمـان  ).الطبعة االولى .(تعليم ا

 .دار الفكر

: ، عمـان مقدمة في الموهبة واإلبداع، )1992(قطامي، يوسف؛ وصبحي، تيسير •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

دار : عمـان . سـيكولوجية التـدريس  ، )2001(قطامي، يوسف؛ وقطامي، نايفه  •

 .الشروق

اثر التدريس باستخدام مهارتي األصالة ). 2010(محمود حسن زدالعزيعب، محسن •

لثانوي في منطقة عمان الرابعه بمادة  والطالقة في تحصيل طالبات الصف االول ا

لبيئة واتجاهاتهن نحوها  - ) غيـر منشـورة    رسالة ماجستير(، علوم االرض وا

 .جامعة الشرق االوسط- االردن

لمقبالي، علي بن سعيد • لقائمة على نظرية  ).2007.(ا أثر استراتيجيات التدريس ا

رسالة ماجستير غير (. الذكاءات المتعددة في تحصيل الطلبة وتفكيرهم الرياضي

 .عمان : جامعة السلطان قابوس، مسقط. ) منشورة

لتقويم القياس) ٢٠٠٥ (سامي ،ملحم •  دار ،١ ط ،الـنفس  وعلـم  التربيـة  فـي  وا

لتوزيع للنشر المسيرة  .وا

لفرقان، عمان ،علم النفس التربوي، عبد المجيد  ،نشواتي •  .  1985. دار ا

المجلـة  ، والتحصـيل ، االبتكار وعالقته بالـذكاء ، عبدالمجيد وأخرون ، نشواتي •

 .18.1985عدد،) 5(جامعة الكويت مجلد ، العربية للعلوم اإلنسانية

رسالة (، لاالبتكار وعالقته بالتحصينشواتي،عبدالمجيد، لطيفة، لطفي، أبو حلوة،  •

ليرموك، إربد) غير منشورة ماجستير  .   األردن : ، جامعة ا
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لنعيم ، موضي فهد  • لكلية ) . "1991(ا دراسة عاملية لإلبداع العقلي لدى طالبات ا

لبنات بالرياض   .  37، العدد مجلة رسالة الخليج العربي". المتوسطة وكليات ا

لنهار • لتعليم  العوامل").1992(سامح ، ومحافظة ، تيسير، ا التي تعزز اإلبداع في ا

ثانوية في األردن  ل  مجلة مؤتة للبحوث والدراسات".ومدى توافرها في المدارس ا

 . 3العدد  7المجلد ،

للغة منهاج دور") ٢٠٠٨  (مسلم بن عبداهللا ،الهاشمي •  علـى  الحفاظ في العربية ا

لمنتدى في بحث ."العولمة ومواجهة تحديات العربية الهوية  الخـامس  العربـي  ا

لتربية لتعليم ل لتعليم" وا  مـع  بالتعاون العربي الفكر مؤسسة العربي الوطن في ا

 .العربية الجامعات اتحاد

لتفكير أالبتكاري).1997(محمد عبد الغني ، هالل • مركز تطـوير  ، 2ط. مهارات ا

تنمية  ل   .مصر ، مصر الجديدة ، األداء وا

لذكاء اإلنساني ـ أعمدة الذكاء الذكاء المتعدد ـ أنواع ا):2005(أحمد ، هيبيالو •

لنفسية. السبعة لتربوية وا لعلوم ا  ). 11(العدد، مجلة ا

لثانويـة ) "2000(فتحي ، يونس • للغة العربية في المرحلة ا " إستراتيجيات تعليم ا

لقاهرة  . مطبعة الكتاب الحديث، ا

ع ،  www.oldamasc.com:  جريدة المعلمـين ل الموقع االلكتروني • دى  موق  ومنت

تعلم ل وح ا ا ،   المفت وری س ة  الب جامع ــاعة  10/08/2012 ،2009،ط  6:45الس

 .مساءاً
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  :االختبار التحصيلي) 1( الملحق رقم 

  : عزيزتي الطالبة 

  تحية طيبة وبعد، 

بين يديك اختبار تحصيلي اختيار من متعدد في مادة اللغة العربية، يتكون من 

، يرجى )رسالة جاللة الملك إلى أبنائه الطلبة(بعين فقرة، وهذه الفقرات تمثل وحدة أر

  . اختيار احد اإلجابات بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

لباحثة بأن هذه اإلجابات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط،  وتؤكد ا

لتامة   . وستحاط بالسرية ا

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم

لباحث   ة ا

  غادة خالد الشورة

2012 
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 الطلبة الثاني إلى أبنائه اهللا عبد الملك جاللة رسالة لموضوع التحصيلي االختبار

 

د  : الطالبة عزيزتي ك  بع نص  قراءت الة ": ل ة  رس ه    جالل أبنائ ى  إل ك  ة  المل اري " الطلب  اخت

 -: اآلتية األسئلة عن بها لتجيبي الصحيحة اإلجابة رمز

لت الفئة ما - 1 لثاني اهللا عبد الملك جاللة رسالة آانت يا  -: لها موجهة ا

 .الخارجي المجتمع-د      .األمور أولياء-ج       الطلبة-ب    المعلمات المعلمين- أ

بنائنا تربية في مسؤولة جهة أهم - 2 لثاني عبداهللا الملك جاللة نظر وجهة من أ  ا

:- 

 . األصدقاء-د         الخارج جتمعالم-ج               البيت-ب            المدرسة-أ

لثاني اهللا عبد الملك جاللة رسالة تصفت - 3 ـِ ا  -:ب

 . الواقعي-د                  .المثالية-ج              اإلنسانية-ب           بالمحايدة-أ

            

لتقنية" لمفهوم معنى اآلتية التفسيرات من واحد - 4  في ورودها وفق"الحديثة ا

 -: النص

لتكنولوجيا وسائل-ب .       التطبيق مجال في العلمية المستجدات-أ  . ا

 . والمعرفة العلم وسائل آل توفير-د                              .الدراسية المناهج-ج

 . وضدها المفردة على تحتوي اآلتية الجمل أي - 5

ننا- أ   . المدارس اتومعلم معلمي بدعم إال تكتمل ال والمعرفة العلم رسالة أنَّ ندرك إ

لبادية القرية في مواقعكم شتى في أحييكم-ب  . والمدينة والمخيم وا

لعالم إنَّ-ج   . واإلرهابيين المتطرفين قبل من آثمة اعتداءات يشهد ا

  . المعرفة أنواع بكل دروبهم الطلبة يضيء-د 
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ر  اآلتية األمور من واحدة - 6 ن  تعب وم  ع ة  هم ك  جالل التة  المل ول  برس وية  ح  تش

 . سالماإل صورة

 . والتميز اإلبداع -ب                  .والمعلمات المعلمين -أ

ف-ج لتأهيل-د                   .واإلرهاب التطّر   . والتدريب ا

 

 -: موصوًال أسمًا تتضمن اآلتية الجمل من أي - 7

 . الحديث األردن لبناء مسيرتنا بنجاح أآيدة ثقة على إنني-أ 

مدارسكم يسرني-ب إلى   . المبارك اليوم هذا في  توجهكم 

 . ورعايتي اهتمامي عميق لكم أؤآد-ج

هد -د الم  يش لع داءات  ا ة  اعت ن  أثيم ك   م أولئ ل  ذين  قب ترون  ال رداء  يتس دين  ب  ال

 .ياإلسالم

لثاني عبداهللا الملك جاللة حرص  - 8 الطلبة  في ا إلى   :  أنهم على رسالتة 

  . السكان عدد في األآبر ةالنسب-ب                                 .وطنية ثروة -أ

رعاية قاصرة فئة-ج إلى  إلى توجية السن صغيره فئة-د             . بحاجة   . بحاجة 

دة  - 9 ن  واح االت  م ة  المج دّ  ال اآلتي ع اً  ُت اً  مقياس ب م اسلقي  دقيق ة  واه  الطلب

 -: وإبداعاتهم

   العلمية التجارب إجراء-د     القدم آرة-ج     الدراسي التفوق-ب     الشعر آتابة-أ

 -: منفصًال ضميرًا تتضمن اآلتية الجمل من أي - 10

مدارسكم وأنتم بالسرور أشعر- أ إلى   . تتوجهون 

 . األردنية المسيرة بنجاح أآيده ثقة على إنني-ب

 . اإلسالمي الدين برداء يتسترون الذين أولئك -ج

َم أنَّ-د لعل   . شرٍف رسالة والمعرفة ا
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 -: تبادلية عالقة هي والطالب المعلم ينب الصحيحة العالقة, آطالبة برأيك - 11

ية-ب      .         نفعية-أ  .خدمية-د                   .تسلطية-ج                   .وّد

                  

ذا حدوثها المتوقع األمور من - 12  -: عدا ما اآلتي مدارس هنالك يكن لم إ

 . المرض-د                      تقدم-ج                 الجهل-ب                   تخلف-أ

 -: األساس بمعنى "عماد" آلمة معنى تفسر اآلتية الجمل من واحدة - 13

لتعليمية العملية عماد الطلبة -ب      النجاد طويل العماد رفيع غازي-أ  .والتربوية ا

  .جليل شيخ الدين عماد- د                    مجتهد طالب عماد-ج

 -: المعرفة والتطرف اإلرهاب ظاهرة من يحد ما - 14

 . بالدين-د                  بالتكنولوجيا-ج        بالرياضيات-ب            بالتاريخ-أ

لنتيجة ما - 15 ليها التوصل يمكن التي ا لعالم دور اإلنسان يلعب عندما إ  -: ا

  الذات تحقيق-بن                      األخري على تميز-أ

 . المشكالت مواجهة صعوبة-د             . ناألخري تفيد إنجازات-ج  

  

لنتيجة ما - 16 ليها التوصل يمكن التي ا  -: األمي دور اإلنسان يلعب عندما إ

  .الزائد الطموح-ب                     . والمعرفة العلم يحب -أ

لتميز -ج                     حتى المشكالت مواجهة من الضعف-د                       .اآلخرين عن ا

 . منها الصغيرة

الطلبة جاللة رسالة نص على تنطبق األتية الصفات أي - 17 إلى   -: الملك 

  .العلمية-د                الوطن -ج               . االجتماعية-ب                أدبية-أ
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 -:"االفتخار" معنى تفسِّر اآلتية الكلمات من واحد - 18

  .الذات تقدير -د               النفس حب -ج              االعتزاز-ب            .االنتماء -أ

 

لعالم يشهده حدث أهم - 19 الطلبة رسالة نص في يرد لم المرحلة هذه في ا إلى   -: الملك 

لتعليمة بالمسيرة النهوض-ب                        االقتصادية األزمة-أ  . ا

  العظيم اإلسالمي ديننا حقيقة فهم عدم-د                         والتطرف اإلرهاب-ج

 -: يأتي فيما "تصبون" آلمة معنى - 20

 .   تتطلعون -د             تشتاقون-ج                   تريدون -ب          تأخذون-أ

لنبوية األحاديث أي - 21 إلى فضل اآلتية ا  -: العلم تشير 

ِه اهللا يرد من"-أ   الدين في يفقه خيرًا ب

  ." استطعتم ام تيمموا"-ب

    لنفسه يحب ما ألخيه يحب حتى أحدآم يؤمن ال"-ج

  "ويده لسانه من المسلمون سلم من المؤمن"-د 

 

أبنائه جاللة رسالة" نص في ترد لم التي الفكرة - 22 إلى   -: هي الطلبة الملك 

لتعليم مسيرة تحديث على الترآيز-أ  . األنموذج األردن لبناء ا

لتعليم مسيرة تحديث أجل من اتوالمعلم بالمعلمين االهتمام-ب  . ا

لعالم على الغاشمة االعتداءات-ج  . واإلسالمي العربي ا

 . والعالمي العربي المستويين على العلمية اإلنجازات-د

َم أنَّ"-: الملك جاللة قول توضح التي الكريمة اآلية ما - 23 لعل ز ا  "صاحبة يمّي

   "يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل"- أ

  ." العلماء عباده من اهللا يخشى إنما"-ب

  "العالمون إال يعقلها وما للناس نضربها األمثال وتلك" - ج
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 . "تعلمون ال ما أعلم إني قال"- د 

ًا اإلسالم مدارس تختلف - 24 ق  -: باستثناء باآلتي اليوم مدارسنا عن ساب

لعالم يشهدها التي اآلثمة االعتداءات- أ    واإلسالمي العربي ا

  . العظيم اإلسالمي ديننا قيقةوح فهم عدم-ب 

  اإلسالم لصورة اإلعالمي التشويه-ج

لتقليد-د     . للغرب األعمى ا

 

 -: هي " التعصب" معنى تفسر التي الصحيحة الجملة - 25

 . أحسن هي بالتي يجادل سامح-أ

  القضية من بموقفه يتمسك علي-ب

 . المزاج عصبي إنسان محمد-ج

 .نفسه على منغلق محمود-د

 -: باستثناء اآلتي هي مبادئ ثالثة عمان رسالة تحمل - 26

    .االعتدال -د                 التطوير -ج              .التسامح-ب               .التعايش-أ

     

ف اإلرهاب أضرار من - 27  . بالنص ذآرها يرد لم التي والتطّر

 . األطفال بقتل -ب                  اإلسالم صورة تشويه-أ     

لعالم في الدمار نشر-ج      . وتطورها المجتمعات تقدم منع-د                 ا

 

 -: خالل من الطالب شخصية تهذيب على الملك جاللة رسالة تعمل - 28

 . المدرسي بالمقصف العناية -ب                            زمالئه مساعدة-أ

  . المدرسية حقيبته على المحافظة-د                 العلمية التجارب إجراء-ج
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 -: اآلتية الكلمات في وضدها المفردة على يدل ما - 29

    التعصب و االنغالق-ب               اإلرهاب و التطرف-أ  

 . .والهزيمة النصر -د         .األخر قبول و التعايش-ج  

أبنائه جاللة رسالة "نص في الواردة اإلرهاب آلمة - 30 إلى   في ترادف "الطلبة الملك 

 -: جماعات تستخدمها والفزع الذعر نشر معناها

 . أقتصادية-د                  اجتماعية -ج           عسكرية-ب                    دينية -أ

ف آلمة - 31 أبنائه جاللة رسالة " نص في الواردة التطّر إلى   في ترادف "الطلبة الملك 

 -: معناها

 .والعمل القول في التجاوز -د        الوسطية -ج          الذعر -ب            التقسيم-أ

 -:ضمير من أآثر تتضمن اآلتية الجمل من أي - 32

ننا-أ      الحديث األردن لبناء مسيرتنا بنجاح أآيدة ثقة على إ

أولئك-ب    .اإلسالمي الدين برداء يتسترون وبخاصة 

  المبارك اليوم هذا في تتوجهون وأنتم ليسرني هفإن-ج

ل والمعرفة العلم إن-د    . شرف ةرسا

  -: الحبيب أردننا صفات من ليست يأتي مما واحده - 33

         واالنعزال التطرف -ب              والتعايش االعتدال-ا

 . والنهوض التطور-د            والمساواة التسامح -ج

ة  األسباب من واحدة - 34 بباً  اآلتي راً  س ن  مباش باب  م ف  أس ّر اب  التط ن  واإلره ارج  م  خ

 -: النص

لنبوية والسنة اهللا آتاب عن االبتعاد-أ لتكنولوجيا التطور مسايرة-ب                  ا  . وا

لثقافة الوعي-ج     اآلخر مع التواصل -د                                          وا
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الطلبة جاللة رسالة تتضمنها لم اآلتية األفكار من واحده - 35 إلى   -: الملك 

 . الموهوب الطالب تجاه المدرسة واجب-ب           والمعلمات بالمعلمين االهتمام-أ

لتعليم مسيرة تحديث-ج   التربوية بالعملية والمعلمات المعلمين اهتمام-د       وتطويرها ا

الطلبة جاللة رسالة نص في ورد آما والمعرفة العلم فوائد من - 36 إلى   -: الملك 

 . اهبالمو تنمية -ب                               الهمم شحذ-أ

لتقيد -د             واإلرهاب التطرف محاربة-ج         بالوقت ا

 -: على داللة " أخرى مرة " جملة - 37

لتأآيد – ب                 التحبب – أ       التمني – د              الترجي – ج              ا

 -: "تعإلى اهللا بعون تم " جملة في " تعإلى " آلمة تعرب - 38

 . آخره على المقدر الفتح على مبني ماضٍ فعل – أ

 .آخره على المقدر بالضمة مرفوع مضارع فعل– ب

 .آخره على الظاهرة الفتح على مبني ماضٍ فعل– ج

 .آخره على الظاهرة بالضمة مرفوع مضارع فعل– د

  -: عام "عمان لرسالة "صدور ولأ - 39

      .م 2004 - د             م2003 – ج             م2006 – ب           م    2005- أ

ي  الواو - 40 ة  ف ة  الجمل ا  " اآلتي نن د  إ م  نؤآ تم  لك ون  وأن ق  تحظ امي ا بعمي  توضح  "هتم

 -: بأنها

ّب واو – ج                 عطف– ب                   حال – ا   القسم واو– د            ُر
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  لإلختبار التحصيلي جدول المواصفات

  مادة اللغة العربية ل 

     2011\2010اسع االساسي   الفصل الدراسي األولالت: الصف

اسم

الوحدة 

عدد 

صفحات

  الوحدة

وزن

 الوحدة

  تطبيق استيعاب  معرفة  تقويم  تركيب تحليل العالمة

رسالة 

جاللة 

الملك 

عبداهللا 

لثاني  ا

إلى 

أبنائه 

الطلبة 

10  10% 40 5 5 5  10  10  5  

       

  %)x)100ت الكتابعدد صفحا/عدد صفحات الوحدة = وزن الوحدة - 

  )100x)40/  وزن الوحدة = العالمة  - 
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  ورقة إجابة االختبار التحصيلي

رقم 

الفقرة
 د جـ ب أ

 رقم

الفقرة
 د جـ ب أ

1  X   21 X    

2 X    22    X 

3    X 23 X    

4 X    24   X  

5  X   25    X 

6   X  26   X  

7    X 27  X   

8 X    28   X  

9  X   29    X 

10 X    30 X    

11  X   31    X 

12   X  32   X  

13  X   33  X   

14    X 34 X    

15   X  35  X   

16    X 36   X  

17 X    37  X   

18  X   38 X    

19 X    39    X 

20    X 40 X    

 

 



  
 
97

لتمييز لفقرات االختبار لتالي  كما تم احتساب معامالت الصعوبة وا التحصيلي والجدول ا

  :يبين هذه المعامالت

  

  )2(الجدول

  معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل

  

 

 التمييز معاملمعامل  رقم الفقرةمعاملمعاملرقم 
1  0.39 0.44 21 0.57 0.47 
2  0.43 0.40 22 0.43 0.47 
3  0.57 0.47 23 0.43 0.47 
4  0.57 0.47 24 0.57 0.47 
5  0.43 0.47 25 0.43 0.40 
6  0.57 0.47 26 0.39 0.44 
7  0.43 0.40 27 0.43 0.40 
8  0.43 0.47 28 0.57 0.47 
9  0.57 0.47 29 0.57 0.47 

10  0.39 0.44 30 0.43 0.40 
11  0.43 0.40 31 0.57 0.47 
12  0.43 0.47 32 0.43 0.40 
13  0.39 0.44 33 0.39 0.44 
14  0.57 0.47 34 0.57 0.47 
15  0.43 0.40 35 0.43 0.40 
16  0.57 0.47 36 0.39 0.44 
17  0.43 0.40 37 0.57 0.47 
18  0.39 0.44 38 0.43 0.40 
19  0.57 0.47 39 0.39 0.44 
20  0.43 0.40 40 0.43 0.40  
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التحصيلي تراوحت بين  الجدول السابق أن معامالت الصعوبة لالختبار يالحظ من      

لتمييز ما بين ) 0.57 - 0.39( وتعد هذه ) 0.47- 0.40(كما تراوحت معامالت ا

  .) ٢٠٠٥ ،ملحم( .المعامالت مقبولة ألغراض الدراسة الحالية
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)2(الملحق   

نالخطاب الموجه للمحكمي  

.المحترم ..........................................:....األستاذ الدكتور    

  ،،،تحية طيبة وبعد 

من متطلبات الحصول على درجة  بتطوير مقياس للذكاء اللغوي كجزءفإنني أقوم 

درجة تطبيق مهارتي " الماجستير في المناهج وطرق التدريس برسالة تحت عنوان 

المرونة والتوضيح في تدريس اللغة العربية لطالبات الصف التاسع األساسي في لواء 

  ".األردن / ذيبان 

فإنني أرجو قراءة ، وفي ضوء خبراتكم الواسعة وسمعتكم العلمية المرموقة ، لذا 

فقرات هذا المقياس والحكم على مدى انتمائه للذكاء اللغوي وتعديل أو حذف ما ترونه 

  . ناسباًم

 

   . شاكرين لكم حسن تعاونكم لما فيه خير البحث العلمي التربوي في أردننا الحبيب 

                     

              

لباحثة             ا  

 غادة خالد الشورة 

2012 
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   - :عزيزتي الطالبة 

  ، تحية طيبة وبعد 

 تمثل  بأي وهذه الفقرات ال، فقرة ) 20(يتكون من ، بين يديك مقياس للذكاء اللغوي 

والمطلـوب  ، كما وليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، حال من األحوال اختباراً 

لتعبير بحرية كاملة وصراحه تامة  أمام الفقرة ) ×(وذلك من خالل وضع عالمة ، منك ا

  .عبر عن درجة االستجابة له يوتحت االختيار الذي يتناسب مع قدراتك للذكاء اللغوي و

وستحاط ، تة بأن هذه اإلجابات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وتؤكد الباح

لتامة   .       بالسرية ا  

 

 شاكرين لكم  حسن تعاونكم

                                          

          

لباحثة                         ا

 غادة خالد الشورة 

2012 
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  مقياس الذآاء اللغوي                      

                                 :االسم

  

لتاسع األساسي: الصف   الشعبة/ا

االستجابة       درجة 

لرقم لفقرة ا   ا
ًا ئم ًا دا ب ل ًا  غا ن ا ًا أحي در ا ًا ن ق   مطل

)5(  )4(  )3(  )2(  )1(  

ي  1 ما  إلى  اية أصغي  بعن اآلخرون              . قوله 

لعربي   2 ا الشعر  ئد  قصا إلى  اية  بعن             .أصغي 

بسهولة    3 لآلخرين  أفكاري              .أوضح 

لغوية   4 ل ا الموضوعات  باهتمام              .أناقش 

لعامة   5 ا لحوارات  ا في  شارك              .ُأ

العمري  6 مستواي  تفوق  مفردات              . أستخدم 

والقصص   7 الخطابات  منيأروي  طلب  ا  ذ             .إ

لفظية   8 ل ا طالقتي  معلمتي              .تمتدح 

لكلمات   9 ا معاني  في  مخزون              .لدي 

بشغف   10 لمتقاطعة  ا لكلمات  ا             .أحل 

في   11 سيري  ثناء  أ اإلعالنية  للوحات  وا لالفتات  ا قرأ  ا

  .  الطريق 

          

اإللكترونية   12 لمواقع  وا ليومية  ا الصحف  قرأ              .ا

وغريبة است  13 جديدة  فصحى  آلمات  حديثي  ثناء  أ خدم 

لعاتي  مطا قتبسها    .أ

          

تذآر   14 ل وا لفهم  ا على  تساعدني  مالحظات  ل              .أسّج

السعادة    15 ب ألشعر  مذآراتي              .أآتب 

لمدرسة   16 ا في  تعبير  ل ا بمادة  يدة  ّج عالمة  على             . أحصل 

كث  17 ل ا إعجاب  تنال  جميل  بأسلوب  مقاالت              .يرين أآتب 

لغوية   18 ل ا الموضوعات  إلى  لتعرف  ل األبحاث  بعمل  أقوم 

لمهمة    .ا

          

قصة   19 تأليف  ّي  عل السهل  من              .أجد 

لبريد   20 ا خالل  من  أصدقائي  مع  باستمرار  أتواصل 

الفصحى لغة  ل ا ب   . اإللكتروني 
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) 3(ملحق   

  تحضير مادة في اللغة العربية حسب مهارة المرونة
  

ل ل الطلبة   : الموضوع ( :األولقاء ا أبنائه    )رسالة جاللة الملك إلى 

النتاجات   الرقم

  التعليمية

  التقويم  اإلجراءات

  

1 -  

  

  

  

ن  ● ع م يتوق

ي   ة ف الطالب

نهاية الوحدة أن  

:-   

نص  . رأ ال تق

ة  راءة جهري ق

  .معبرة

  

  

  : التمهيد 

ا من أجل مصلحة           وم به ه التي يق ك وأعمال ة المل الحديث عن جالل

  .مع إعطاء أمثلة على ذلك،لطالب ا

  .تكليف الطالبات بقراءة النص قراءة صامتة  -1

راءة     -2 د الق ات بع تيعاب الطالب دى اس ار م ة باختب وم المعلم تق

  -:الصامتة بتوجيه األسئلة اآلتية 

  إلى من آانت موجهة رسالة جاللة الملك؟-أ

  ).إلى أبنائه وبناته الطلبة األعزاء( :من المحتمل 

  اذا حملت هذه الرسالة من أفكار؟ م-ب

حملت الرسالة جملًة من األفكار التي تتضمن اهتمام :(من المحتمل  

ة    ، جاللته في تحديث مسيرة التعليم وتطويرها اة الكريم وفير الحي وت

  ).للمعلمين  والمعلمات ليقوموا بواجبهم خير قيام 

في   تقوم رسالة اإلسالم السمحة على أسس ومبادئ ورد بعضها -ج

  اطرحي ثالثًا منها ؟.الرسالة الملكية السامية 

ل   ن المحتم امح :(م ادئ التس ى مب وم عل دال ،تق ايش ،واالعت والتع

  

تماع * االس

راءة  ى ق إل

الطالبات في 

وء  ض

ايير  المع

  . اآلتية

روج .1 خ

روف  الح

ن  م

  .مخارجها 

بط .2 ض

  .الكلمات

ق .3 النط

ليم  الس

  .للكلمات 

اة .4 مراع

ات  عالم

رقيم  الت
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 ).والحوار ،

ل     -د ن قب ة م داءات آثم المي اعت ي واإلس الم العرب هد الع يش

  المتطّرفين

  .ناقشي هذه العبارة في ضوء تفكيرك لخاص ، واإلرهابيين

وطن     البتعاد: (من المحتمل  ة وتقسيم ال عن آتاب اهللا والسنة النبوي

الت   ى دوي ي إل ة    ، العرب دول العربي ين ال راع ب زاع والص ، والن

  ).واالبتعاد عن العلم  

 ماذا يحصل إذا لم يكن هنالك مدارس حسب اعتقادك الخاص ؟ -ه  

م  ، سيادة الفوضى واالضطراب في الحياة اإلنسانية : (من المحتمل ث

الغريزة       عيش اإلنسان آأي  ر بحيث يعيش فقط ب وان ال يفك مع  ،حي

 ).بقاء المجتمع بدائيًا بعيدًا عن أي تقدم آان 

   فّكري في الطرق المختلفة التي يستخدم العلم من أجلها ؟  -و

علم الطيور ،علم الصخور ،علم الفلك ، علم الفيزياء ، علم األرض (

  ) . الخ.....علم المحيطات ،

 .جهرية معبرة للنص  قراءة المعلمة قراءة -3

.قراءة القدوة من خالل قراءة النص من قبل الطالبات المتميزات -4

رة   -5 راءة المفّس نص   :الق رات ال راءة فْق ات بق ف الطالب تكلي

دة في     ار الجدي وتصويب  األخطاء إن وجدت مع توضيح بعض األفك

 النص بتوجيه 

  -:األسئلة اآلتية

  ؟ اذآري هدفين من أهداف رسالة عمان-1

  بَم تتصف رسالة جاللة الملك عبد اهللا الثاني ؟ -2

ب  والتعج

تفهام  واالس

.  
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2 -  

  

اني  ● ر مع تفس

ردات  المف

ب  والتراآي

عبة  الص

ي  دة ف والجدي

  .النص 

  

قراءة المعلمة قراءة جهرية للنص ثم قراءة الطالبات مع الوقوف   *

  . عند الكلمات الجديدة ومن خالل السياق وآتابتها على السبورة 

  

  

  

  

  

  

اني * ا مع م

ردات  المف

  :اآلتية

ي  ، ُأزْج

ّول  ، ُنع

ّرف  ، التط

اب  ، اإلره

ب  ، التعص

ة ، آثم

  .الحوار 

  

  

3 -  

  

ف تو ● ظ

ردات  المف

ب  والتراآي

ورها  بص

ي   ة ف المختلف

ن  دد ممك ر ع أآب

ل  ن الجم م

  .المفيدة

  

  

في جمل مفيدة ) يشهد ، العماد: (وظفي المفردات والتراآيب اآلتية*

  .من إنشائك 

  . الذين يشّكلون عماد العملية التعليمية والتربوية  -أ:من المحتمل 

  .رفيع العماد طويل النجاد *

  .تقدمًا آبيرًايشهد العالم  -ب

إلى   ه تع ام        : (قول د الخص و أل ه وه ي قلب ا ف ى م هد اهللا عل ) ويش

  }) 204(آية ،سورة البقرة {

  

عي * ض

ات  الكلم

ي   ة ف اآلتي

دد  ر ع أآب

ن  ن م ممك

ل  الجم

بحيث تأخذ  ،

كاًلا  أش

ورًا  وص

ي  دًة ف جدي

رة  ل م آ

اد . العم

  .يشهد ،
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4 -  

  

ب  ● تكت

رة   ات فق الطالب

ول  يرة ح قص

  .أهمية العلم

  

  

  .فّكري في آتابة فقرة تدور حول أهمية العلم 

ل  ن المحتم ى     -:م ا إل ر به ي ننظ ة الت ى الطريق رًا عل م آثي ر العل أث

ا   ن حولن الم م ى الع نا وإل ة. أنفس ي العصور القديم ب ، فف ان أغل آ

ه         ع ل ا يق ل شيء آخر مم ة وآ ، الناس يعتقدون أن اإلحداث الطبيعي

دامى  ، لمثال فعلى سبيل ا. صادر عن تأثير األرواح  آان اإلغريق الق

ة   من بين أوائل الناس الذين بادروا إلى استعمال المشاهدات النظامي

ر العلمي    ، في تحليل الظواهر الطبيعية ومع التطور التدريجي للتفكي

دريجيًا      ى التضاؤل ت ة إل ك    . اتجهت المشاهدات الطبيعي دًال من ذل وب

ا      ة يمكن فهمه أن الطبيع ا من    بدأ الناس يشعرون ب والسيطرة عليه

  .    خالل العلم 

د            ا ال يزي م بم ة العل ات حول أهمي ل الطالب رة قصيرة من قب آتابة فق

عن صفحة واحدة ومطالبة الطالبات بعرض فقراتهن لزميالتهن مع  

  . المناقشة والحوار من قبل الطالبات 

  

ديم * تق

ة  التغذي

ة  الراجع

  . للطالبات

  

  

5 -  

  

تقوم الطالبات  ●

ب دور  بلع

 . اإلنسان العالم 

  

  

   -:توجيه األسئلة اآلتية للطالبات *

  ما دور العالم ؟) 1العالم 

وتقديم المساعدة لآلخرين   ، بحب العلم والمعرفة (* -:من المحتمل 

رية     ،  ى البش النفع عل ور ب از أم ق أو أنج ن  ، وتحقي ز ع والتمي

  ) . والطموح الزائد، اآلخرين 

  ؟ صيغي شعورك نحو الرجل العالم) 2

ل    ، والغبطة ، االحترام والتقدير *(من المحتمل ى أن أصبح مث وأتمن

  ) .وأتمنى االقتراب منه، الرجل العالم  

رين أو     ) 3 دة لآلخ ة مفي ز مهم دما تنج الم عن ا الع ك أيه صف نفس

  

م * ا أه م

النتائج التي  

لِت  توص

ن   ا م أليه

ب  الل لع خ

دور 

ان  اإلنس

  العالم ؟

  



  
 
106

  اآتشاف علمي ؟

رح     (* -:من المحتمل  رة والف ائي   ، أشعر بالسعادة الكبي أشعر بانتم

ز      ، سلم  إلى المجتمع العربي الم  رد المع ومتمي وأشعر بوجودي آف

ون     ذا الك ي ه تمرار     ،  ف ر لالس افز الكبي ة والح عر بالدافعي أش

  ).والتواصل إلى ما هو جديد

  .مطالبة الطالبات فرادى بلعب دور العالم _

  

6 -  

  

تقوم الطالبات  ●

ب  دور بلع

  . األمي

  

  

  اذا سيكون مصيرك إذا لم تلتحقي بالمدرسة ؟)4

ذا الكون       ، الضياع  (* -:من المحتمل ، ال أعرف آيف أعيش في ه

د    ، واإلحراج  ،  أشعر باالحتقار أمام اآلخرين  واألسى والحسرة عن

  ).رؤية آتاب أو حتى ورقة أو جريدة 

  بماذا تشبه األمي ؟)  2  

ل  ن المحتم دم الق( -:م راءة بع ى الق ع  ، درة عل ل م صعوبة التفاع

ي آشخص         ، اآلخرين  اة بالنسبة ل د الهدف من الحي وصعوبة تحدي

 )والضعف في مواجهة المشكالت حتى الصغيرة منها، موجود فيها 

  صفي شعورِك  نحو الرجل األمي؟) 3

ل  ن المحتم ل   : (*م ذا الرج ى ه رة عل األلم والحس عر ب ى ، أش أتمن

ل    ،القدرة على مساعدته  ة العق وأحمد اهللا عز وجل أن أآرمني بنعم

  ) .والعلم

  مطالبة الطالبات بلعب دور األمي فرادى -

  

  

  

م * ا أه م

الفوائد التي  

لِت  حص

ن  ا م عليه

ب دور  لع

  .األمي 
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7 -  

  

تخلص  ● تس

ار  ات األفك الطالب

ة  الرئيس

ي  منة ف المتض

  .النص 

  

  

  -:توجيه األسئلة اآلتية 

  ما فوائد العلم ؟

التعليم في ،العلم سبب تطور اإلنسان ، العلم معرفة ( -:ل من المحتم

  ) . العلم طريٌق للهداية ، الصغر آالنقش في الحجر 

  لماذا اهتَم جاللة الملك بالمعلمين والمعلمات ؟

ل ن المحتم يم  : ( م يرة التعل ديث مس ي تح ك ف ة المل ام جالل اهتم

ا ين والم    ، وتطويره ة للمعلم رة الكريم اة الح وفير الحي ات  ت علم

  ).      ليقوموا بواجبهم خير قيام

ى         - ًا عل ك بنسخها تباع ار الرئيسة وذل عمل ملخص سبوري باألفك

  .السبورة 

  

  

ار * ا األفك م

ية  الرئيس

التي  وردت 

  في النص ؟

  

  

8 -  

  

تخرج  ● تس

ال  األفع

ارعة  المض

ة  المرفوع

ي  وبة ف والمنص

  .النص 

  

  

  :استخراج اآلتي تكليف الطالبات بالرجوع إلى النص والطلب منهن

  .  األفعال المضارعة المرفوعة) 1

ون (* ال   :تتوجه ن األفع ه م ون ألن وت الن وع بثب ل مضارع مرف فع

  ) .الخمسة

  .الفعل المضارع المنصوب )2

  ) .فعل مضارع منصوب بالفتحة: أن أزجي(*

  .المعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف)3

  ) .لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم(*

  

ا * رب م أع

ّط تحت ه خ

اهدت -أ: ش

هذا الصباح  

م  ة وه الطلب

ون  يتوجه

ى  إل

  .مدارسهم
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9 -  

  

ة   ● دد الطالب تح

وم  ى مفه معن

  .العطف 

  

  

مع الحرص على آتابة الكلمات  ، آتابة جملة التدريب على السبورة 

ز    ون ممي واو بل رف ال ا ح ي فيه تخراج  ، الت ات باس ف الطالب وتكلي

  .  المعطوف والمعطوف عليه 

  

  .لة من جانب الطالبات قراءة جهرية معبرة قراءة الجم) 2

  .تحديد الكلمة التي توجد فيها الواو) 3 

  ... إننا نؤآد لكم وأنتم تحظون بعميق اهتمامي ورعايتي

  

  .تدوين اإلجابة الصحيحة على السبورة ) 4

  

ي * عين

ف  العط

وف  والمعط

ه  علي

ة  وحرآ

ي   ر ف اآلخ

ة  الجمل

ة : التالي

أآلت عنبًا و 

  .تفاحًا

  

  

10-  

  

وع  ● رج

ى  ات إل الطالب

ة  الة الملكي الرس

امية ، الس

ال   واستخراج مث

ل  ى آ ا عل منه

  :نوع مما يأتي

  .أسم اإلشارة-أ

م -ب االس

 . الموصول

  .الضمير-ج

  

واع األسماء * درس واستخراج أن ى ال الرجوع إل ات ب تكليف الطالب

  .المعرفة 

  .فإنُه ليسرني وأنتم تتوجهون في هذا اليوم المبارك  -أ

4 -

  .صة أولئك الذين يتسترون برداء الدين اإلسالمي بخا

  .إننا نؤآد لكم وأنتم تحظون بعميق اهتمامي ورعايتي  -ج

  

  

ي * اآتب

فقرة قصيرة 

تحتوي على 

م  االس

ول  الموص

مير ، والض

م ، واس

ارة  اإلش

ث ال  بحي

ن   د ع تزي

 .ثالثة اسطر
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  تحضير مادة في اللغة العربية حسب مهارة المرونة

  

لثاني للقاء ا لتفكير، التذوق : الموضوع:                                 ا   والكتابة ،وا

لنتاجات  الرقم ا

  التعليمية

  اإلجراءات

  

لتقويم   ا

  

1.  

  

  

ة   ● الطالب ر  تعب

اه   ا تج رأيه ن  ع

ي   الدراس وم  الي

ي  ا ف له االول 

  .المدرسة

  

ن      -  ا ع ام زميالته أم ًا  فوي ش ديث  ة بالح الطالب ف  تكلي

ا  وم  الي اه  ج عورها ُت دة   ش م ي  ة ف المدرس ي  ا ف له الول 

ائق     دق الث  ن ث د ع ة ال تزي ات   ،زمني رام وجه احت ع  م

االستماع ،النظر  المقاطعة،وحسن    .وعدم 

  

  

  

  

  

2.  

  

  

الطالبة  ● تصف 

الخاص  شعورها 

ماع  د س عن

ة   الة جالل رس

أبنائه  إلى  الملك 

ي  ة ف الطالب

ة  اإلذاع

باحية  الص

  .والمدرسية

  

التعبير -  ة ب الطالب ف  ع، تكلي ن ش د ع اص عن الخ ورها 

ة      اإلذاع الل  ن خ ك م المل ة  الة جالل لرس ماعها  س

التمثيل ، المدرسية  الرسم ،أو    .او 

  

ف *  تكلي

ة  الطالب

والتعقيب على 

ن    معت م ا س م

ول   زميالتها ح

وع  الموض

روح  ، المط

ك   ون ذل ويك

ة   ي نهاي ف

  . الدرس

  

3.  

  

  

ة  ● الطالب دد  تح

العبارة  جماليات 

ة   الجمل ي  ف

  

الطالبات بالتميز بين ما يأتي -    :تكليف 

  .العلم والمعرفة )1

  

رق * الف ا  م

ة   الموهب ين  ب

  واإلبداع؟
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  :اآلتية 

م" لعل ا  إن 

رسالة  والمعرفة 

رف حُذ ، ش تش

م  ي ،الهم وتنم

واهبكم  م

  ".وإبداعاتك  

واإلبداع)2   .الموهبة 

  .تشحذ وتنمي )3

ي      * ة ف م والمعرف العل ة  أهمي ول  ات ح الطالب ؤال  س

النفس    .تهذيب 

  

4.  

  

ة  تكت ● الطالب ب 

ا ال  وعًا بم موض

رة    ن عش يزيد ع

لوك   أسطر في س

ة   الطالب ب  ترغ

ي  ر ف أن يتغي

تها ، مدرس

ل   ًة تسلس مراعي

ار  ، األفك

ات  وعالم

  .الترقيم 

  

ي     -  ة ف طالب ل  ل آ ات عم مجموع ي  ات ف الطالب يم  تقس

ة     المقدم ب  ى  تكت األول ة  ة  ، المجموع المجموع ي  وف

العرض  لثانية  ا، ا لثالثة  ا المجموعة    .لخاتمة وفي 

لح الن    ة تص رض وخاتم ة وع مقدم ار  اختي م  ن ث وم

موضوعًا   .تكون 

   

  

ي  * أآتب

ي  وعًا ف موض

طر   أس رة  عش

لوك  ن س ع

أن  رغبين  ت

ي   ر ف يتغي

تك  مدرس

ة ، مراعي

ل  تسلس

  . األفكار
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  )4(ملحق

  تحضير مادة في اللغة العربية حسب مهارة التوضيح
  )رسالة جاللة الملك إلى أبنائه الطلبة(: الموضوع:                 اللقاء األول

  التقويم  اإلجراءات النتاجات التعليمية الرقم

ن   ●  - 1 ع م يتوق

ة  ي نهاي ة ف الطالب

  -:الوحدة أن

راءة    نص ق رأ ال تق

  .جهرية معبرة 

  

ا من   -:التمهيد  - الحديث عن جاللة الملك وأعماله التي يقوم به

  .ك مع إعطاء أمثلة على ذل، أجل مصلحة الطلبة

دة   - امتة لم راءة ص درس ق راءة ال ات بق ف الطالب تكلي

  .خمس دقائق 

دى       - ار م ات الختب امع الطالب ى مس ئلة عل ه أس توجي

   - :استيعابهن بعد القراءة الصامتة آاآلتي  

ة التي نزلت      .   ات القرآني فّكرن في أآبر عدد ممكن من اآلي

  .بالعلم  

وا ا("  ذين أوت نكم وال وا م ذين آمن ع اهللا ال م درجات يرف ، " لعل

المون  " ا إال الع ا يعقله اس وم ربها للن ال نض ك األمث ، " وتل

  ").ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم  "

  ما رأيك في ذلك ؟،هنالك صفات يتصف بها العلم 

ذي     -1 الم ال ًا للع ر وفق دل وأن يتغي ة ألن يعت ف بالمرون يتص

  .يتفاعل معه 

  .لجمود بعيد آل البعد عن ا -2

  .هو أسلوب ومنهج للبحث واآتشاف الحقائق -3

  .قراءة المعلمة للدرس قراءة جهرية معبرة  -

  .قراءة الطالبات قراءة جهرية معبرة  -

نص  - - ة ال ن     ، مناقش ه م ات بتوجي ب الطالب ن جان م

 .المعلمة وإرشاد ومناقشة بين المعلمة والطالبات آذلك 

ة * مالحظ

صحة قراءة 

ات  الطالب

  .ومعالجتها
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2 -  

  

ات  ● ف الكلم توظ

رة    ي فق ة ف اآلتي

ًى   ل معن تحم

  .  واضحًا

  

  

ًى      .  رة تحمل معن تكليف الطالبات بتوظيف بعض الكلمات في فق

  :واضحًا مثال

وب  ن : الحاس ة م ه مجموع ى أن وب عل ف الحاس ن تعري يمك

ن        ة م الل مجموع ن خ ا م ل مع ي تعم ة والت زة المترابط األجه

  .سألة معينة األوامر والبيانات لتحقيق حل لم

اة  االت الحي م مج ًا حصر ،دخل الحاسوب معظ د ممكن م يع ذا ل ل

حيث يستخدم في المجاالت   ، استخدام الحاسوب في مجال معين 

ة  ، العلمية واألبحاث ويستخدم في المجاالت االقتصادية والتجاري

وك         ات المصرفية في البن خصوصًا في حساب الرواتب والعملي

    .والشرآات المالية وغيرها

ي  ث العلم دقيق      :البح نظم ال اء الم ري واالستقص ك التح و ذل ه

ا مع بعضها بعضاً        ائق وعالقته ك  ، الهادف للكشف عن حق وذل

  .من أجل تطوير أو تعديل الواقع الممارس لها فعًال

  

  

  

 *

تخدامي  اس

ات  الكلم

ي   ة ف اآلتي

وين  تّك

دًة   جملًة مفي

.  

  

  

3 -  

  

ض  ● رح بع تش

درس  ار ال أفك

  .شرحًا موسعًا

  

ر الواضحة        - ار غي رة من األفك تكليف الطالبات بالتوسع في فك

امكم  ،تشحذ الهمم ، أن العلم والمعرفة رسالة شرف( وتضيء أم

  ).  طريق العطاء الموصول 

ة    ( ذه المرحل ي ه هد ف الم يش ي   ، إن الع ا العرب ة عالمن وبخاص

)     اعتداءات آثمة من قبل المتطرفين واإلرهابيين ، واإلسالمي

  

ا  * ي م أآتب

ُه  ترين

ن  بًا م مناس

افة  إض

ادة  لزي

يح  توض

ار  األفك

  .اآلتية
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4 -  

  

  

تخرج  ● تس

ة   ات القرآني اآلي

ث  واألحادي

ريفة   ة الش النبوي

ى   ث عل ي تح الت

  .العلم 

  

  

ة      - ات القرآني ن اآلي ن م دد ممك ر ع ة أآب ات آتاب ف الطالب تكلي

يث  األحاد_:واألحاديث النبوية الشريفة ذات العالقة بالموضوع  

  النبوية

  ".من يرد اهللا به خيرًا يفقه في الدين" 

  " .فضل العلم خير من فضل العبادة "

ًا   " ه علم تمس في ًا يل لك طريق ن س ى  ، م ًا إل ه طريق هل اهللا ب س

  .......".الجنة 

  ".طلب العلم فريضة على آل مسلم "

  _:اآليات القرآنية 

  ".إنما يخشى اهللا من عباده العلماء"

  ".  ال علم لنا إال ما علمتنا قالوا سبحانك "

  ".ولقد أتينا داود وسليمان علما "

  

  

استخرجي *

ورة  ن ص م

رحمن  ال

ي  ات الت اآلي

ى   ث عل تح

طلب العلم ؟ 

ي في * ابحث

د  ند أحم مس

ن  ع

ث  األحادي

ريفة   الش

ث  ي تح الت

  على العلم؟

  

  

  

5 -  

  

ياغة   ● د ص تعي

ة   رة الثاني الفق

ات  بإضافة معلوم

  .جديدة 

  

ات إعادة صياغة الفقرة الثانية من النص بإضافة تكليف الطالب -

  . معلومات جديدة

امي ورعايتي  ( حرصنا  ، أننا نؤآد لكم وأنتم تحظون بعميق اهتم

يم  يرة التعل وير مس ديث  وتط ي تح ي ف ى المض ل عل الكام

داع   ، والنهوض بها ز واإلب وتهيئة األجواء المالئمة أمامكم للتمي

  ).إلى آخره......

  

دي * أعي

ياغة  ص

رة  الفق

افة  بإض

ات  معلوم

ا  ترينه

  .مناسبة



  
 
114

  

6 -  

  

ى  ● دد  معن تح

  .مفهوم العطف 

  

  

ة     - ى آتاب ع الحرص عل بورة م ى الس دريب عل ة الت ة جمل آتاب

  .الكلمات التي فيها حرف الواو بلون مميز 

  .تكليف الطالبات باستخراج المعطوف والمعطوف عليه  -

  .ية معبرة قراءة الجملة من خالل الطالبات قراءة جهر -

  .تحديد الكلمة التي توجد فيها الواو  -

  " .إننا نؤآد لكم وانتم تحظون بعميق اهتمامي ورعايتي"

  .تدوين اإلجابة الصحيحة على السبورة

  

ي * عين

ف  العط

وف  والمعط

ه  علي

ة  وحرآ

ي   ر ف األخ

ة  الجمل

  :اآلتية

ًا  " أآلت عنب

  ".وتفاحًا

  

7 -  

  

ر  ● رح أآب تط

ن  ن م دد ممك ع

ات  الكلم

  دادهاوأض

  

  .قراءة النص من قبل الطالبات قراءة جهرية معبرة -

تحديد الكلمات التي لها ضد داخل النص عن طريق وضع خط    -

  .تحت الكلمة 

  .تدوين الكلمات وأضدادها على السبورة  -

ن       دادها م ات وأض ن الكلم ن م دد ممك ر ع رح أآب ي ط ري ف فك

  .خارج النص 

  -:مثال 

  فارغ: ممتلئ   رذيلة               : فضيلة

  قبيح : هزيمة                  جميل: نصر

  غبي    : ذآي              آسول : نشط 

  

  

ر * اِت أآب ه

ن  دد ممك ع

من الكلمات  

  وأضدادها 
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8 -  

  

تطرح الطالبات  ●

ن  دد ممك ر ع أآب

، االسم الموصول 

ي   مير ف والض

  .الدرس 

  

ر عدد ممكن من األمثل        - ى طرح اآب ى  تكليف الطالبات عل ة عل

  .االسم الموصول والضمير في الدرس 

ال المي   : مث دين اإلس رداء ال ترون ب ذين يتس ك ال وبخاصة أولئ

ائهم       ، انتهم وبعط ق بمك ي تلي ة الت اة الكريم بل الحي وفير س وت

ة    ، ة والتربوي ة التعليمي اد العملي كلون عم ذين يش مير .ال : الض

ارك         وم المب ذا الي تم تتوجهون في ه د . فإنه ليسرني وان عمهم ل

  .وتأهيلهم 

  

يم * تقي

ة  إجاب

ات  الطالب

ة   ن األمثل ع

يتم   ي س الت

  طرحها؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
116

  تحضير مادة في اللغة العربية حسب مهارة التوضيح
  

  والكتابة،والتفكير ، التذوق:الموضوع :                  اللقاء الثاني

  التقويم  اإلجراءات  النتاجات التعليمية  الرقم

  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعبر الطالبة عن ● 

رأيها ُتجاه اليوم 

الدراسي األول لها 

  .في المدرسة

  

  

  

  

  

 

واالستماع إلى ، ستقوم المعلمة  بطرح مجموعة من  األسئلة

وهذه األسئلة تقيس شعور الطالبات تجاه اليوم ،إجابات الطالبات 

على أن يتم استقبال إجابة آل طالبة ، األول لهن في المدرسة

  .  وموضح مع إعطائها الوقت الكافي  بشكل موسع 

  

  ما شعورك في أول يوم للمدرسة ؟)1

  ما شعورك عند ترفيعك صف جديد ؟)2

  آيف آان شعورك عند استالمك للكتب المدرسية ؟ )3

  ما شعورك تجاه المدرسة بعد عطلة طويلة ؟)4

  

تقييم * 

إجابة 

الطالبات 

عن األسئلة 

التي تم 

طرحها 

بشكل 

  .موسع 

  

  

  

  

  

02  

  

  

  

  

  

تصف الطالبة ● 

شعورها الخاص 

عند سماع رسالة 

جاللة الملك إلى 

الطلبة في اإلذاعة 

الصباحية 

  .المدرسية 

  

تكليف الطالبات بالتعبير عن شعورهن الخاص لجاللة الملك عبد 

اهللا عند سماعهن لرسالة جاللة الملك إلى أبنائه الطلبة من خالل 

ذه األنشطة من خالل إعطاء الطالبات أنشطة بيتيه وإلقاء ه

  . اإلذاعة المدرسية أو من خالل الحصة المدرسية 

 

  

تكليف * 

الطالبات 

بالقيام 

بأنشطة 

بيتيه من 

خالل 

الحصة 

  .المدرسية
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03  

  

تحدد الطالبة ● 

جماليات العبارة في 

  :الجملة اآلتية

إن العلم "

والمعرفة رسالة 

تشحذ ، شرٍف 

وتنمي ،الهمم 

مواهبكم 

  " .وإبداعاتكم

  

  :تكليف الطالبات بشكل توضيحي موسع بالتمييز بين ما يأتي -

  .العلم والمعرفة )1

  .الموهبة واإلبداع)2

  .تشحذ وتنمي)3

  .سؤال الطالبات حول العلم والمعرفة في تهذيب النفس  -

والعلم ، العلم والمعرفة سبب تطور اإلنسان (_:من المحتمل 

  )طريق للهداية 

  

ما الفرق *

بين 

الموهبة 

  واإلبداع؟  

  

  

  

04  

  

  

تكتب الطالبة ● 

موضوعًا بما ال 

يزيد عن عشرة 

اسطر في سلوك 

ترغب  أن يتغير 

في مدرستها 

مراعيًة تسلسل 

وعالمات ، األفكار

  .الترقيم

  

تكليف الطالبات بالكتابة بشكل موسع عن سلوك معين ترغب 

الطالبة أن يتغير في المدرسة مع تحديد موضوع الكتابة 

التي تدفعها للتعبير مع اقتراح الحلول المناسبة  واألسباب،

، مراعيًة تسلسل األفكار وااللتزام بالقواعد النحوية والصرفية 

  .وعالمات الترقيم ثم القراءة  مع التصويب

  

أآتبي *

موضوعًا 

في عشرة 

أسطر عن 

سلوك 

ترغبين أن 

يتغير في 

مدرستك 

مراعيًة 

تسلسل 

، األفكار

وعالمة 

  .الترقيم
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أسماء المحكمين ألداة الدراسة    

 .الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية ، األستاذ الدكتور أمين بدر علي الكخن  .1

 .جامعة العلوم اإلسالمية ، كلية العلوم التربوية ، ر األستاذ الدكتور حمدان علي نص .2

 األوسط للدراسات العليامعة الشرق جا، كلية العلوم التربوية ، األستاذ الدكتور عباس الشريف  .3

. 

األوسط للدراسات جامعة الشرق ، كلية العلوم التربوية، األستاذ الدكتور عبد الجبار البياتي  .4

 .العليا

 . األوسط للدراسات العلياجامعة الشرق ، كلية اآلداب ، األستاذ الدكتور عبد الرؤوف زهدي  .5

للدراسات  جامعة عمان العربية، لعلوم التربوية كلية ا، األستاذ الدكتور عبدالرحمن الهاشمي .6

 .العليا

 . األوسط للدراسات العلياجامعة الشرق ، كلية العلوم التربوية ، األستاذ الدكتور محمد النعيمي  .7

 .ذيبان  –مديرية التربية والتعليم ، مشرف اللغة العربية ، األستاذ محمود الهواوشة  .8

 . األوسط للدراسات العلياجامعة الشرق ، لوم التربوية كلية الع، الدكتور خالد الصرايرة  .9

 .ذيبان  –مديرية التربية والتعليم ، مشرف اللغة العربية ، الدكتور سالمة العجالين  .10

  . األوسط للدراسات العلياجامعة الشرق ، كلية اآلداب ،  طفىالدكتور عثمان الجبر مص .11

 . األوسط للدراسات العلياجامعة الشرق ، كلية العلوم التربوية ، الدكتور غازي خليفة  .12

 . األوسط للدراسات العلياجامعة الشرق ، كلية العلوم التربوية ، الدكتور محمود الحديدي  .13

 . الجامعة األردنية ، كلية العلوم التربوية ، الدكتور مظهر محمد عطيات   .14

  .     لبنات مدرسة ذيبان الثانوية ل، معلمة لغة عربية ، المعلمة خالدة البريزات  .15



  
 
119

 

  )6(ملحق


