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 ملخص البحث
ي والتفكير االبداعي لدى طالب االول المتوسط في مادة التعبير  يهدف هذه البحث الى معرفة اثر انموذج اياس في تنمية مهارات االداء التعبير 

( طالبًا موزعين إلى مجموعتين الشعبة 68الكتابي، اتبع الباحث المنهج التجريبي، وتم اختيار عينة البحث بصورة عشوائية وبلغ عدد طالبها )
( طالبًا، وقد تم  34( تمثل المجموعة الضابطة، إذ بلغ عدد طالبها )( طالبًا، والشعبة )ب34)ج( تمثل المجموعة التجريبية، وبلغ عدد طالبها )

اجراء التكافؤ في عدد من المتغيرات التي قد تؤثر على سالمة التجربة، وصاغ الباحث االهداف السلوكية بحسب تصنيف بلوم إذ بلغ عددها  
خطط الالزمة لموضوعات مادة التعبير، وأعدَّ الباحث اختبارين أحدهما  ( هدفًا سلوكيًا في ضوء محتوى المادة الدراسية المقررة، وتم اعداد ال56)

االحصائية لتنمية مهارات التعبير الكتابي واالخر لتنمية مهارات التفكير االبداعي، وتحقق الباحث من صدقهما وثباتهما، واستعمل الباحث الوسائل  
اآلتية: تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة، وفي ضوء    المناسبة لتحليل ومعالجة البيانات، وتم التوصل إلى النتائج

في تنمية  الفاعل  لدورة  المتوسط وذلك  الصف األول  الكتابي لطالب  التعبير  في تدريس مادة  الباحث باستعمال انموذج اياس  النتائج يوصي 
 ة: انموذج, اياس، تنمية مهارات، االداء التعبيري، التفكير االبداعي. الكلمة المفتاحيمهارات التعبير والتفكير االبداعي لدى الطالب

Abstract 
This research aims to know the effect of the Ayas model in developing the skills of expressive performance 

and creative thinking among first-intermediate students in written expression. The experimental group, and 

the number of its students was (34), and the division (B) represented the control group, as the number of its 

students was (34) students, and equivalence was conducted in a number of variables that may affect the safety 

of the experiment, and the researcher formulated the behavioral goals according to Bloom’s classification Its 

number is (56) A behavioral objective in the light of the content of the prescribed course, and the necessary 

plans were prepared for the subjects of the expression, and the researcher prepared two tests, one for the 

development of written expression and the other for the development of creative thinking: The students of the 

experimental group outperformed the students of the control group, and in light of the results, the researcher 

recommends using the Ayas model in teaching written expression to students of the first intermediate grade, 

for the role of the actor in developing the students' expression skills and creative thinking. Keywords: model, 

despair, skills development, expressive performance and creative thinking 

 ول:لفصل األا
  المشكلةلتعبير ومن صعوبة تدريسه وتصحيحه، وهذه  ا لطلبة في  الشكوى من ضعف  ا كثر  ت  (Research problem)  البحث:  ه مشكل  -والا أ

لتعبير)عمار، العربية إال ووقف عند مشكلة تدريس  ا   لمادة اللغة تدريس  اللف في ميدًا  آننا ال نجد كتابًا  أمعه، حتى    ومستمرة  التعبير  مادة قدم    قديمة
وهو يشكل انواع الممارسات اللغوية والوظيفية    العربية  ج اللغةامنهفي    المناسبةمكانته    يأخذلم    لكنه  يره  وإن للتعبير اهمية كب(.  180:  2002

درسين  واالبداعية، ومع هذه االهمية ما يزال االهتمام به ضعيف، السيما ان حصته االسبوعية من التدريس قليلة جدًا او قد يهملها كثير من الم
الصعوبات التي تتطلبها عملية    لمام الجيد بأهمتصميم واالالتفكير و لل  تحتاجو   ،مجهدة في نظرهمال  اتعملييعد من اللتعبير  لمادة ادرس  الألن انجاز  

يرى بعض الباحثين ان اللغة  و(.  501،  2014ير وعايز،  آترتيب االفكار وتنظيم االساليب )ز   ضمنالطلبة    قد يواجهاالتي  تدريس هذه المادة     و 
عب اللغات في طريقة كتابتها ورسم حروفها، وفي قواعد نحويها وصرفها، يضاف الى ذلك مزاحمة اللغة العامية للغة الفصيحة في  العربية من اص

وإن نماذج التدريس   (.126:  2014البيت والشارع ووسائل االعالم، وهذه العامية تهمل قواعد اللغة والتعبير وخصائصها التي تميزها)الخليلي،  
لتي تنمي  ا  لتعلم كثير من النشاطاتلدافعية التعلم ومحفزًا    من الموجهات والمثيرات لمهمةفر أساليب تعلم مناسبة للمتعلمين، إذ تعد  ومخططاتها تو 

يب  ئق التدريس، وأسالاساليب وطر اتحسين اإلمكانات المتاحة و   ، السيما فيبمصادر التعلم واإلبداع في إنتاجها  اتهم المختلفةالطلبة واهتمامتفكير  
ة،)قطامي، لتقويم التي يستعملها المدرس, إذ ال يتحقق إال بتحسين معارف المدرسين والهيئات التربوية عامة، بأساليب تصميم نماذج التدريس الحديثا

تيجيات الحديثة من وفرت الطرائق واالستراالرغم  على  ويعتقد الباحث أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يتعلق بطريقة التدريس المتبعة و (.  14:    2011
ن  أ السيما في التدريس، لكنها لم تستعمل باالتجاه الصحيح والمالئم لمحتوى ومادة الدرس ومراعات مستوى الطلبة والفروق الفردية بين المتعلمين، 

مشكلة  أن الالباحث  تبين لدى  ياعتماد المدرس على أنموذج الكتاب المدرسي وطريقته في عرض موضوعات المادة الدراسية، ومن خالل ما تقدم  
الصف  ب  لتفكير االبداعي لطالالتعبيري و ات االداء  امهار   هل االتي:)هل هناك اثر ألنموذج اياس في تنميا في االجابة عن السؤ   الحالي هي لبحث  ل

  لتعبير الكتابي(؟ اول متوسط في مادة اال
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ومتطورة، وتهتم بتكوين الخصائص االنسانية في المتعلم، وتتم    ةمستمر   هعملي  ةإن التربي(  research importanceلبحث: )اهمية  ا  - ثانياا 
ربية التربية بطريقة مقصودة وال يستطيع أي مجتمع من المجتمعات إن يستغني عن التربية، وإهمال دورها الفاعل في بناء الحياة االجتماعية وت

وال   ,وال فن  ,معرفة وال علمفال    اتسعت مجاالتها  بل  على أنها أداة تخاطب فحسب  لغةالتربية الى ال  ظر ن  توال  (  19:  1997األجيال )الخطيب،  
التي    اغلب المهارات  بالنسبة إلى   لك. وكذالبعيدة في وجود اإلنسانو فهي ملتقى النشاطات الفكرية القريبة    لغة,   رمن غي   , وال دين  , وال فلسفة  ,أدب

بة والتعبير حتى يصبح استعمالها ميسرًا اءة والكتاستماع والقر مهـارة المحادثة واالمثل    هاتقانتمرة ليتمكن المتعلم من اوالممارسة المسالتدريب  تتطلب  
(، ولقد علت منزلة اللغة العربية بين اللغات األخرى وازداد توسعها وليس ينظر إلى العربية أداًة تخاطب فحسب، بل 26: 2013وسهاًل)الدليمي، 

الثقافي والحضاري لأُلمة، وكل تطوٍر يحدث في ناحية من النواحٍي يتردد صداه فيها وفي أدواتها في التعبير لذلك تعد أصدق اللغات  تعد الوعاء  
المباشر في    هاهميتها في تأثير أ   تكمن، و وتعد طرائق التدريس من المكونات المهمة والرئيسة للمنهج(.  21:  2009وسجاًل لتأريخ الشعوب)عبد هللا,  
وإن طريقة التدريس تتنوع بتنوع موضوعات المادة، فلكل مادة طرائق واساليب تناسب اهداف ومحتوى وانشطة    ، تطبيق المنهج ومكوناته االخرى 

لموضوع   االهداف المناسبة  صياغةمن    لكي يستطيع؛  ى الذي يريد ان يدرسهمحتو والهداف  األب  المعرفة التامةالمدرس    من  يتطلب  موضوعتها، لذا
تنمية وذلك ليتمكن من تزويد الطلبة بالمعلومات والمعارف التي يحتاجونها لمساعده في   تعلم المهارات واكتساب الخبرات و ، ويختار انسبها  هدرس

اره واحاسيسه ويعد التعبير من المهارات المهمة، التي تمكن الفرد من صوغ افك.  ( 23:  2018)العجرش،    لتحقيق اهداف المنهجاالخالقية  القيم  
اللغة  ورغباته بأسلوب سليم وبلغة صحيحة في شكلها ومضمونها وهو غاية تعلم اللغة العربية بفروعها، ويتطلب اتقان التعبير من اإللمام بفروع  

)اسماعيل،  معبرة  جميعها، وامتالك ثروة لغوية جيدة، ليتمكن الفرد من التعبير عن أفكاره وما يخالج نفسه من مشاعر واحاسيس بلغٍة سليمة و 
الفكر واللغة، ألنه يتيح خيارات  هو  لكتابي  التعبير  إن ا(. و 128:  2011 صالت بين  اقامة  الى  الشفوي، كونه يميل  التعبير  االكثر تطلبًا من 

اتب، ومن وتأمالت اقل خضوعًا لمتطلبات الحاضر ويشجع على التدوين الضروري للفكر، وينمي الخلق اللغوي من خالل الحضور المادي للك
بي ألنه التعبير الكتا(. ونظرًا ألهمية  181:  2002و الكتاب واالسلوب الذي يتبعه في الكتابة )عمار،  أخالله يمكن ان نميز شخصية المحاور  

مة لإلنسان ألنها  مهللغوي الذي ال يستغني عنه االنسان، وألن مجاالته عديدة تتصل بشتى نواحي الحياة واتجاهاتها، وإن الكتابة  اط  اع النشا نو أمن  
(. وتكمن اهمية الحث 501،  2014)زاير وعايز،  تعد اثرُه الممتد عبر الزمن، إليصال افكاره وثقافته ومنجزاته الى االجيال القادمة عبر التاريخ

 الحالي باالتي:  
 لما تتمتع به     و كلمة العرب لموحدة الو  قرآننا الكريملغة   ألنهاالعربية  تناهمية لغا  -1

 . اعجاز لغوي وتطور وحداثه ومالئمتها لمراحل العصر المختلفةمن 
يساعد المتعلمين على اكتساب حصيلة لغوية جيدة وينمي سعة الخيال والتفكير، وتذوق الجمال االدبي للنصوص    لكونه  التعبير الكتابي  أهمية  -2

 .التعبيرية
مها في تطوير تدريس مادة ااستخد  ةشجيعهم على استخدام طرائق تدريس حديثة وزيادة إدراكهم بأهميإمكانية إفادة مدرسي اللغة العربية وت  -3

 التعبير.  
للمتعلمين بناًء على معلوماتهم السابقة لتكوين نظم القدرات العقلية  وي   اهمية التفكير االبداعي كونه يساعد المتعلمين على تنمية االبداع واالبتكار  -4

 .يلة تساعد في بناء المعرفية وتنمية القدرات العقلية والفكرية للمتعلمينافكار جديدة واص
تعداد  اهمية المرحلة المتوسطة كونها مرحلة مهم من مراحل التعليم التي تجعل المتعلم يكتسب الخبرات والمعلومات ويجتاز مرحلة المراهقة لالس-5

 لمرحلة الشباب. 
نموذج اياس في  اثر  آالبحث الحالي معرفة  من  هدف  إن ال(  Research objective and hypothesesوفرضياته:)البحث    فاهدأ-ثالثاا 
 البحث تالتحقق من فرضيااالول متوسط في مادة التعبير الكتابي من خالل  الصف ببداعي لدى طاللتفكير اال التعبيري و ات االداء امهار  هتنمي
 :ةاألتي

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي يدرس طالبها مادة التعبير 0،05صائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة اح -1
على وفق انموذج اياس، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي يدرس طالبها المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار  

 التعبير الكتابي البعدي. 
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( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي يدرس طالبها مادة  0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )  -2
 التعبير على وفق انموذج اياس، في اختبار التعبير الكتابي القبلي والبعدي.

درجات طالب المجموعة التجريبية التي يدرس طالبها مادة التعبير ( بين متوسط  0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )  -3
على وفق انموذج اياس، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي يدرس طالبها المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار  

 التفكير االبداعي البعدي.
( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي يدرس طالبها مادة التعبير 0،05)   ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -4

 على وفق انموذج اياس، في اختبار التفكير االبداعي القبلي والبعدي.
 تي:اآلهي ك (search limits) لبحث:لحدود ال -رابعاا 

 لمتوسط.اول لصف االاب طال :ةلحدود البشريا - 1
 لى.ادي ةتربية مديريالمتوسطة في رس ا)طارق بن زياد للبنين( إحدى المدةمتوسط :ةالمكانيلحدود ا - 2
 م(. 2018 - 2017سي ) ام الدر ا( من العالثاني )الكورس  :ةلحدود الزمانيا - 3
الجزء    /األولىالطبعة    المتوسطول  للصف اال  العربية  اللغة  كتابلكتابي التي يتضمنها  التعبير  ات من مادة  اموضوع  ستةوهي    :ةلحدود العلميا - 4
الحفاظ على البيئة، االيثار، الرحمة بالرعية، االم، الوقت    م( وهي:)2018  -2017لمقرر تدريسها خالل الكورس االول للعام الدراسي)ا  ثانيال

 .(ثروة، العفو عند المقدرة
 (Define termsتعريف المصطلحات: ) -خامساا 

  (Effect) االثر: -1
على  ت  التي  اتمقدار من التغيير الهو    لحفني:آصطالحاا عرفه  االتعريف    -أ للمتغير  البع للتجربة بعد  التآلمتغير  ا طرأ  لحفني، آلمستقل)اتعرض 

1991 :253 .)    
 ( Modelاالنموذج: ) -2 
واجراءات واحداث عملية التعلم بشكل منطقي قابل للتفسير مخطط يتم فيه عرض خطوات : بأنه "هالتعريف اصطالحاا عرفه العدوان والحوامد  -أ

 (. 163:  2011, ه". )العدوان والحوامدوالتحليل والفهم
 Ayas model)أنموذج اياس: ) -3
فكار، االستخالص  ائية، ويتكون من اربعة خطوات هي:)مرحلة  النظرية البناهو انموذج للتعليم يتبنى افكار  (:  Ayasالتعريف اصطالحاا عرفه )  -أ

 (. Ayas, 1995: 11لتركيز في التعلم، ومرحلة التحدي، ومرحلة التطبيق)اومرحلة 
وتقوم على مراحل    ةلتجريبيا  ةلمجموعالتعبير لطالب  احث في تدريس مادة  اعتمدها البا لتي  احد نماذج التعليم المهمة آهو    التعريف االجرائي:  -ب

الموجودستخالص االاأربعة هي: )مرحلة   المتعلمين، ومرحلة    ةفكار  في  ا عند  ت  التعلم، ومرحلة التحدي، ومرحلة التطبيق( لتنمية مهار ا لتركيز 
 لديهم.والتفكير االبداعي لتعبيري اء ااالد
 (development): ةلتنميا-4
بأنه:   -أ السيد  عرفه  اصطالحاا  و ا هو  التعريف  ادا لتطور  في  من  اء  آلتحسن  عالية  بدرجة  المهارات  لجميع  االتقان  من  وتمكنهم  لمتعلمين 

 . (187: 2011االتقان.)السيد، 
 (Written expression)بي: االتعبير الكت -5
عر واحاسيس بلغة سليمة، وتصوير جميل، افكار ومشامن    هفي نفسيجول    ماع   الفرد  افصاح  بأنهسماعيل:  إتعريف التعبير اصطالحاا عرفه    -أ
 (. 128:  2011سماعيل، إ) للغةفروع ا، وهو غاية تعلم هومضمون هفي شكل معبرسلوب او 

هو القدرة على ادراك الموضوع وحدوده والسيطرة على اللغة كوسيلة للتفكير والشعور وتنظيم االفكار بحيث يعضد التعريف االجرائي للتعبير:    -ب
 لتجربة. البحث في ابي لعينة التعبير الكتاختبار ير المعد البعضها بعضًا للخروج بحوار هادف حول مضمون موضوع التعب

 التفكير االبداعي:  -6
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حلول  النتاج  هي أغايته  وإن    تهاواصال  تهاومرون   االفكار  يتسم بطالقةالذي  متشعب  الذهني  النشاط  ذلك البأنه  :  عطيةالتعريف اصطالحاا عرفه   - أ
مشاعر المتعلم ويجعله يبحث عن الحل  يثير  يتضمنها موقف معين،   التي    ةهر ات الظاتقدمها المعلومتن  أال يمكن  التي  مسبوقة و الجديدة غير  ال

 (. 204:  2014)عطية، المناسب
بأنه قدرة الفرد على انتاج اشياء جديدة متميزة بطالقة فكرية ومرونة تلقائية واصالة ابداعية للتداعيات البعيدة كاستجابة  التعريف االجرائي: -ب

 و مواقف مثيره. لمشكله أ
ومدة الدراسة   "هو الصف االول من صفوف المرحلة المتوسطة في نظام التعليم في العراق التي تلي الدراسة االبتدائية,   لمتوسط:اول  لصف اال آ-7 

 (  162: 1990فيها ثالث سنوات وتمثل المرحلة الممهدة للدراسة االعدادية " ) وزارة التربية, 
  ني:  الفصل الثا
 ( Theoretical frameworkالنظري) انبملبحث االول: اجلا

لمعرفة، لتطبيق  الل و لفهم واالستدالآ لتفكير و اهمية اعلى  يؤكد    ةئيالبنوفق النظرية االتعليم   (constructivist theory: )ةئيالبنا  ةلنظريا -والا ا
،  بناء المعرفة التي يحتاجها من خالل اعتماده على نفسه  يمكنهن المتعلم  أعلى فكرة  هذه النظرية  عتمد  توال يهمل المهارات االساسية للمتعلم، إذ  

،  على هذا االساس   ، وتبنى المعرفة وتتطور لدى المتعلمة التركيب الضوئيفإنه يعتمد على نفسه في توفير الغذاء الذي يحتاجه بعملي  كما في النبات
وعلى      لمتعلمين، ومستوى االهتمام ودرجة المشاركةلويكون دور المدرس ميسرًا لعملية التعلم، وان بناء المعرفة يختلف باختالف المعرفة السابقة  

تنشيط المعرفة السابقة للوصل الى تعلم جديد يزود المتعلمين بالخبرات والمعلومات   المدرس ان يهتم بجميع تصورات ومدركات المتعلمين ويعمل على 
      (.24: 2007المناسبة للبناء عليها وفهمها من جهة اخرى )زيتون، 

ا االنموذج  ( في الجامعة التركية هاستيب، وهذAyas, 1995إن انموذج اياس تم بنائه من قبل العالم )(  Ayas Modelانموذج اياس:)  - ثانياا 
عتمد على جعل التعلم عملية  يلنظرية  المناهج وتحسينها، وإن مبادئ وافتراضات هذه  البنائية، في ظل حركة تطوير  النظرية  ايرتكز في مبادئه الى  

ما يعرف    قيتحقل  المالءمةئل التعليم  اوسالالبيئة و الظروف    تهيئةلتعليمية وانه يبني معرفته بنفسه عندما  العملية  لمحور  النشطه، وإن المتعلم هو  
 (. Ayas, 1995: 149التكامل المعرفي )ب
 Steps of the Ayas model))خطوات انموذج اياس:  -أ
كتشف المعلومات واالفكار السابقة أن ي  يحاولم المتعلمين الى مجموعات صغير، ثم  يقس يبدأ بتلمدرس  اإن  استخالص االفكار من المتعلم:    -1

بية لديهم من خالل طريقة العصف الذهني بطرح عدد من االسئلة تحتاج الى اجابات منظمة لمعرفة مستوى المتعلمين والتعرف على افكارهم االيجا
معارف والمفاهيم بخبراتهم السابقة، لدعمها وتشجيعها ودحض االفكار السلبية، لبناء قاعة معلومات صحيحة تعد نقطة انطالق لهم، وربط هذه ال

يجاد  إصعوبات التعلم و لمواجهة  الواستثمار هذه االفكار للتوصل الى افكار وخبرات ومعلومات جديدة توفر للمتعلمين تعلم نشط وفعال يساعدهم في  
 لها.   ةلحلول المناسبا
كتساب الخبرات والمعلومات، ومن ثم مناقشة هذه المعرفة المكتسبة إن دور المدرس في هذه المرحلة هو ارشاد وتوجيه المتعلمين اللتركيز:  ا  -2

الخاصة بموضوع الدرس داخل المجموعات، ومن خالل التفاوض والحوار البناء ومساعدة المتعلمين في تبادل االفكار والمعلومات للوصل الى  
 الخبرات المستهدفة.    

مستهدفة التي ينبغي ان يفهمها المتعلمين، ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن مالحظاتهم وآرائهم في هذه المرحلة يحدد المدرس الخبرات ال  التحدي:  -3
بالمعرفة    حول المعرفة المكتسبة والمعرفة السابقة، ويحاول مساعدة جميع المتعلمين في ابداء آرائهم وتحديد معارفهم السابقة ومقرنة هذه المعرفة

 الجديدة.    

لمتعلمين في تطبيق الخبرات والمعلومات المكتسبة في موقف تعليمية جديد ومختلفة، وذلك لتعزيز معرفتهم  احلة يبدأ  لمر افي هذه    لتطبيق:ا  -4
 :Ayas, 1995الجديدة وربطها بواقع الحياة اليومية للمتعلمين، بهدف رفع مستوى الدافعية لديهم لتعلم خبرات جديدة وممارستها في تعلم جديد. )

151 .) 
 (expressive performance) داء التعبيري:األ -ثالثاا 
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في انفسهم  عرامشالعن    االفصاح من    المتعلمينتمكين    :الكتابي   لتعبيرلتدريس  الاهداف   -أ تجول  التي  والمشاهد  سـليمة   اتبعبار   واالحاسيس 
ة، وكذلك  كتابالحديث و الفي    هذه االلفاظ  اللغوي واستعمال  مخزونهمإلى    اإلضافتهالتراكيب وااللفاظ،  وتزويدهم بما يحتاجونه من    ومعبرة  صحيحةو 

على ا   التسلسل اعتماد  و هم  فكار أعلى ترتيب    كذلك تعمل، و الجيدة لتنمية تفكيرهمفكار  واال  الجديدة والمعرفة المنتظمة  الخبراتب  استكتساعدهم 
وقـدرة على    الى لسان فصيح  تحتاجالتي    المتشعبة  ةمواقف الحيالمواجه لكذلك تنمية قدراتهم على ا الربط بينها. و كيفية  في طرحها، و المنطقي  

 (. 127:  2011)اسماعيل، في كثير من المواقف  رتجالاال
 ((Expressive performance skillsمهارات االداء التعبيري:  -ب
 وتسلسل االفكار التي يريد المتعلم أن ينقلها إلى السامع او القارئ. وضوح العبارات وحداثتها, .1
 التماسك في عبارات النص، وعدم تكرار الكلمات بصورة متقاربة. . 2
 الدقة في تحديد األفكار ووصف األشياء، وصدق المشاعر في تصويرها.  . 3
 ة.وضوخ خط الكتابة، وخلوها من األخطاء النحوية والصرفية واالمالئي . 4
الكلم . 5 في  المعبرة  ت  ااستعمال  الفصيحة  الكتابي. اواللغة  التعبير  عند  اللغة  في  الشائعة  واألخطاء  العامية   اللغة  عن  واالبتعاد   لكتابة, 

 (. 226:2006)عطا,
 ((types of expressionانواع التعبير:  -ج
هناك مواقف  لها و اواستعم  اللغةرسة  ا، ويعد جزاًء مهمًا في ممعبرةوضحة ومنفسه بجمل  يجول في    المتعلم عماأن يعبر    وهو  التعبير الشفهي:  -1

وتنمية لحديث والمناقشة،  اصة بات الخاب المهار ارسين من اكتسالى تمكين الدإ، ويهدف  للمتعلمين  ليوميةاة  ام في الحيستخدم فيها الكالكثيرة يُ 
 مؤثر. جميل و  بأسلوب تعبيرالعلى  اتهمقدر 
 هي االلفاظ والكلمات وسيلته  إن  نية، و افات الزمانية والمكاالمس  بينهمتفصل  الذين  ؛  افراد المجتمعتصال بين  اال  ائلوساحد  هو    الكتابي:التعبير    -2

تظمة  بصيغة من  ها، وربطبصورة مرتبةفكار  األهذه  التي تمتاز بدقة اختيار الفاظها ومالئمتها للموضوع، وتنسيق  و مناسبة،  و المكتوبة بأساليب جميلة  
 . لتعطينا فكرة واضحة عما يتطلب الموقف المعبر

في موقف حياته مثل كتابة الفتات الداللة، وملء االستمارات، وتوجيه التعليمات   لإلنسانلذي يؤدي وظيفة  التعبير  اوهو  لوظيفي:  التعبير  ا  -3
و  واالستدعاءات  والبرقيات  والرسائل  الناس،  بين  الجلسات، والمحادثات  محاضر  وقراءة  المختلفة،  الكلمات  والقاء  الخاصة  بطاقات  الواالرشادات 

 (.  502،  2014)زاير وعايز،   وغيرها من االمور التي تعالج مواقف الحياة المختلفةت اكتابة التقارير والمذكر كذلك و  ،لتهانيل وألدعوات  با
ن االبداع هو تنظيم عدد من القدرات العقلية البسيطة وتختلف هذه التنظيمات فيما بينها باختالف مجال االبداع، وهذه  إ التفكير االبداعي:    -رابعاا 

 :Guilford, 1975ت واعادة التحديد وهذه كلها عوامل التفكير االبداعي،سية للمشكالاصالة والحسقة الفكرية ومرونة التكيف واالالقدرة هي الطال
و افكار جديدة أ القدرة على توليد االفكار واستخدام االمكانيات وتوظيف الخيال لتكوين اشياء    . بأنهُ (Swart & Perkins(. وكذلك يعرفه)(105

  م، له  المناسبةلتي تشكل القاعدة  ابقة  اسال  همخبراتاعتمادهم على    تتطلبفكار الجديدة  االفراد على توليد األقدرة  أن  غير مألوفة سابقًا، ويشير الى  
عي ألولئك ا لتفكير االبدانتيجة    بآنهافكارًا ابداعية واصيلة، وتتميز  ابحيث تصبح    افكار واعادة صياغتهومن ثم على القدرة في تمحيص هذه اال

 (. Swart & Perkins , 1994: 162االفراد )
 مهارات التفكير االبداعي:   -أ
ونقصد بها قدرة المتعلم المتمثلة في السرعة على صياغة افكار صحيحة ومتعددة لموقف  (: Expressional Fluencyقة التعبيرية )الطآل-1

 معين، ويجب أن تتصف بتنوعها وندرتها وغزارتها؛ ومثال على ذلك أن يعطي أكبر عدد ممكن من العنوانات لموضوع معين. 
لتفكير، ار  ا، وتوجيه مسةو الروتينيأدًة  افكار المتوقعة عن نوع االليست م  هفكار متنوعا  إنتاجعلى    الفرد  وهي قدرة  Flexibility):)  ةلمرونآ-2

 لتفكير التباعدي، لمواجهة مواقف جديدة ومشكالت متغيرة. ا  ةيطلق علي آ م و متطلبات الموقف، وهذا  ألى استجابة لتغير المثير إ هو تحويلأ

 ه يز مم وتكون ئعة افكار الشالا تطابق لم آلفكرة اصلية إذاليه احد وتسمى آلذي لم يسبق الوف أنتاج غير المهي اال: Originality)االصالة )-3
في ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشكلة أو الموقف الذي    التقليدتي تتصف بالتكرار و ال يستخدم االفكار الة، االصيل األفكاروالشخص صاحب  

 (. 84:  2014)حسن، يريد معالجته 
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الى حل؛ وذلك    ما، تحتاج  ةاو قضي  ةمشكل  بوجود  هواحساس     الفرد     شعورهو  :  Sensitivity of Problems)مشكالت )الحساسية لل-4
شياء ألالجيدة لمالحظة  ال  المهارةهذه    تتطلبولى لحلها و لمقدمة االابة  ا يعد بمث  للمشكلة وتحديد جوانبهاكتشاف  االن  أ   إذ   اوازالته  ابهدف تحسينه

ن،  آ )جرو هذه االشياء    حولالمناسبة  تساؤالت  الإثارة  هذه المالحظات في    واستخدام  اعادة توظيفو لفرد  العام لمحيط  الو المميزة في  أ المألوفةغير  
1999 :85 .) 

 األفكاروتوسيع    تحديدهاالتي يتم  ألشياء  لمتعددة  التفصيالت  التتضمن هذه الخطوة القدرة على تقديم  و   :Elaboration)ادراك التفاصيل )  -5
 . معتمدة لهذه االشياء ليتم التعرف عليها بصورة جيدةتفصيالت  إلعطاء وتلخيصها

طويلة حتى يتم    ةلمشكلة لفترة زمنيا لتفكير في  ار الفرد على  ايضمن قدرة استمر   Maintaining Direction):)  :المحافظة على االتجاه  -6
 (. 87:  2014لى حلول جديدة.)حسن، إلوصول  ا
 (Previous studiesاملبحث الثاني: الدراسات السابقة: ) 

في تحصيل مانموذج  اثر  آلى معرفة  إتهدف    (2016دراسة )الزبيدي    -اوالا  جريت هذه  الثاني متوسط،  ا لصف  اب  ريخ لدى طالألتادة  اياس 
لى مجموعتين  إ( طالبًا موزعين  60لبحث بصورة عشوائية وبلغ عدد طالبها )ا  هختيار عيناتم  إذ  لتجريبي،  ا لمنهج  ا  تتبعاالدراسة في العراق و 

(طالبًا، وقد تم  30لضابطة، إذ بلغ عدد طالبها)المجموعة  الشعبة)ب( تمثل  ا لبًا، و ا( ط30لتجريبية وبلغ عدد طالبها)المجموعة  ا )ج( تمثل    ةالشعب
التكااجر  المتغير اء  من  عدد  في  على  ات  افؤ  تؤثر  قد  التجربلتي  بلغ  ةسالمة  إذ  بلوم  تصنيف  بحسب  السلوكي  االهداف  الباحث  وصاغ   ،

الب169عددها) االسالمي، واعد  التاريخ  لموضوعات مادة  الالزمة  الخطط  اعد  المقررة، وتم  الدراسية  المادة  ضوء  رًا  اختباحث  ا(هدفًا سلوكيًا في 
اال  اً تحصيلي نوع  من)من  يتكون  متعدد  من  اختباري  (40ختيار  االحصائية  فقرة  الوسائل  الباحث  واستعملت  وثباته  صدقه  من  الباحث  وتحقق  ة، 

ضوء  المناسبة لتحليل ومعالجة البيانات، وتم التوصل الى النتائج االتية: تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة، وفي 
لطالب الصف الثاني المتوسط وذلك لدورة الفاعل في زيادة    اإلسالمي  ريخأياس في تدريس مادة التأنموذج  أالنتائج يوصي الباحث باستعمال  

   (.2016  ،التحصيل لدى الطالب)الزبيدي
والتفكير االبداعي لدى   األداء التعبيري انموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارات تهدف هذه الدراسة الى معرفة أثر  (2017) كريدي دراسة -ثانياا 

(  60، اجريت هذه الدراسة في العراق، واتبع الباحث المنهج التجريبي، وتم اختيار عينة البحث بصورة عشوائية وبلغ عددها) طالب المرحلة االعدادية
، إذ بلغ  الضابطة( تمثل المجموعة  أ ، والشعبة)اً ( طالب30( تمثل المجموعة التجريبية، وبلغ عددها ) بالشعبة )  تينلى مجموعإ  ينموزع  ًا،طالب

( هدفًا  56حث االهداف السلوكي بحسب تصنيف بلوم إذ بلغ عددها)ا، وصاغ الب، وقد تم اجراء التكافؤي في عدد من المتغيراتاً ( طالب30عددها )
لمهارات االداء التعبيري   ين االول:سلوكيًا في ضوء المادة الدراسية المقررة، وتم اعداد الخطط الالزمة لموضوعات مادة التعبير، واعد الباحث اختبار 

لبحث من خالل ا  هعين  البلموضوع التعبيري المناسب لطل  هبعد تحديد( التي اتسمت بالصدق والثبات،  2005وفق تصحيح محكات الحالق)  على
واستعمل  (  1981اختبار التفكير االبداعي على وفق اختبار )تورانس( الذي عربة)سيد خيرهللا،والثاني:  ء والمحكمين،  اعرضها على مجموع من الخبر 

المجموعة التجريبية على   البالوسائل االحصائية المناسبة لتحليل ومعالجة البيانات، وتم التوصل الى اجمالي النتائج االتية: تفوق طالباحث  
وتنمية التفكير في تدريس مادة التعبير الكتابي  أنموذج التعلم التوليدي  وصي الباحث باستعمال  يالمجموعة الضابطة، وفي ضوء النتائج    البط

يهم، ويقترح الباحث اجراء دراسة  لد  والتفكير االبداعي  وذلك لدورها الفعال في تنمية مهارات التعبير الكتابي  المرحلة االعدادية  البلطاعي  االبد
 (. 2017 كريدي،)مماثلة في تنمية التفكير االبداعي في مادة االدب والنصوص 

 ءاته البحث واجر الث: منهج ا لفصل الثا
 ( Research Methodologyلبحث: )امنهج   -اوالا 
جزئي وُيعد هذا التصميم من التصاميم ذات الضبط المحكم فجاء هذا التصميم كما    اعتمد الباحث تصميمًا تجريبيًا ذا ضبطٍ   لبحث:اتصميم    - ثانياا 

 ( التصميم التجريبي للبحث 1الشكل)  (1هو موضح في شكل ) 

 االداة المتغير التابع  المستقلالمتغير  االداء  المجموعة
 تنمية مهارات  انموذج اياس  التجريبية
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ي األداء اختبار  الضابطة 
التعبيري والتفكير  
 االبداعي القبليين  

 االداء التعبيري  الطريقة االعتيادية
 والتفكير االبداعي

ي األداء التعبيري اختبار 
والتفكير االبداعي  

 ن   بعديال
تحديدها لمجموعة الشاملة التي يتم  البحث هو  امجتمع    إن(  Research community and sample)لبحث وعينته:امجتمع    -ثالثاا 

  ، ( 35:2010ن تمثل المجتمع تمثياًل جيدًا وتمتلك نفس صفاته )النجار,أ  منها ويجبصغيرة  عينة  لدراستها، وقد تكون كبير جدًا، فيتعين اخذ 
ديالى    ةفظارية للبنين في مديرية تربية محانوية النهالمتوسطة والثارس  المتوسط في المداول  لصف االاب  لبحث على طالاويشتمل مجتمع  

( طالبًا،  68ئية لتمثل عينة البحث وبلغ عدد طالبها )ا)طارق بن زياد( بصورة عشو   ة(، إذ تم اختيار متوسط2018  -2017سي )ام الدر اللع
، إذ بلغ  ةلمجموع الضابطالبًا، والشعبة )ب( تمثل  ا( ط34بها )، وبلغ عدد طالةالتجريبي  ة)ج( تمثل المجموع  ةمجموعتين الشعب  موزعين الى

 لبًا.  ا( ط34عدد طالبها )
لتي يعتقد  آت المتغير ا في عدد من  مجموعتي البحثحث بين افأ الباك :(The equivalence of the sampleعينة: )التكافؤ  -بعاا ار 
 لبحث كما يأتي: انها قد تؤثر في اجراءات ا
(يوضح 1جدول)( يوضح ذلك1نها متكافئة و الجدول)أووجد    كافأ الباحث بين افراد العينة في متغير العمر الزمني  :اعمار عينة البحث -1

 محسوباا بالشهور   تكافؤ مجموعتي البحث في العمر الزمني
حجم  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   التباين 
 الحرية

 مستوى  القيمتان التائيتان 
 الداللة 

(05,0 ) 
 الجدولية  المحسوبة

 18.809 4.337 163.74 34 التجريبية
66 0.141 2.000 

غير 
داله 
 20.620 4.541 163.26 34 الضابطة  احصائياا 

الكورس االول   (2018- 2017السابق )  الدراسي   لعامالباحث التكافؤ لعينة البحث في درجات ااجرى  بق:  اب للعام الس درجات الطال-2
 . ( يوضح تكافؤ مجموعتي البحث في درجات العام السابق2جدول)( يوضح ذلك.2وجدول) ووجد إنها متكافئة

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   التباين 
 الحرية

 مستوى  التائيتان  القيمتان
 الداللة 

 الجدولية  المحسوبة ( 05,0)

 26.543 5.152 64.35 34 التجريبية
66 0.435 2.000 

غير داله 
 احصائياا 

 21.529 4.640 64.50 34 الضابطة 

ت امعلوموال  الباحث مستوى طالب عينة البحث  عرفإن الفائدة من اجراء االختبار القبلي هو أن ي  ختبار القبلي لألداء التعبيري:اال  -3
وكما هو   افراد عينة البحث في هذا المتغير  لمعرفة تكافؤ  هذا االختباراعد الباحث    لذلك  مادة التعبير الكتابي،في  التي يمتلكونها  بقة  اسال

 اختبار التعبير القبلي ( يوضح تكافؤ مجموعتي البحث في 3جدول)(3موضح في الجدول) 
حجم  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   التباين 
 الحرية

 مستوى  القيمتان التائيتان 
 الداللة 

 الجدولية  المحسوبة ( 05,0)

 11.135 3.337 63.32 34 التجريبية

66 0.004 2.000 
غير داله 
 احصائياا 

 34 الضابطة 
63.12 3.462 

11.985 
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  هذا االختبار القبلي حث  ااعد الب  مهارات وقدرات التفكير االبداعي، لذلكمن    البهو معرفة ما يمتلك الطو   :للتفكير االبداعيلقبلي  ار  آاالختب-4
 اختبار التفكير القبلي( يوضح تكافؤ مجموعتي البحث في 4(جدول)4وكما هو موضح في الجدول) بين افراد مجموعتي البحثفؤ المعرفة التك

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   التباين 
 الحرية

 مستوى  القيمتان التائيتان 
   الداللة

 الجدولية  المحسوبة ( 05,0)

 520.432 22.813 99.94 34 التجريبية
66 0.435 2.000 

غير 
داله 
 515.063 22.695 101.53 34 الضابطة  احصائياا 

باء  آلالدراسي لتحصيل  اللبحث في  امجموعتي  بين  فؤ  اتكال  تمكن الباحث من اجراء  (2ي)كاآ مربع كباستعمال  سي:  االدر َباء  تحصيل اال  -5
 مجموعتي البحث طالب (يبين تكرارات التحصيل الدراسي آلباء 5جدول )( يبين ذلك.5وجدول )

  
المجموع

 ة

 حجم 
العي ن
 ة

 يقرأ
ويكتب 
ابتدائي
 ة

متوسط
 ة

إعداد
 ية  

معه 
 د

جامع
 ة

فما 
 فوق 

 درجة
الحري 
 ة

 مستوى  ( 2قيمة ) كا
 الداللة 

(05,0
) 

المحسو
 بة

الجدولي 
 ة

  10 6 7 6 5 34 تجريبية
4 

 
0.413 

 
8,64 

 غير 
 داللة 
إحصائ 
 ياا 

 9 7 6 6 6 34 ضابطة 

 (.5*مالحظة: دمجت الخليتان )يقرأ ويكتب وابتدائية( لكون التكرار المتوقع فيهما أقل من )
الدراسي تحصيل  اللبحث في  امجموعتي  بين  فؤ  اتكال  تمكن الباحث من اجراء  (2ي)كاآ مربع كباستعمال    سي:امَهات الدر َتحصيل اال  -6

 مجموعتي البحثطالب  مهات( يبين تكرارات التحصيل الدراسي أل6جدول )( يبين ذلك. 6وجدول ) لألمهات
  

المجموع
 ة

 حجم 
العي ن
 ة

 يقرأ
ويكتب 
ابتدائي
 ة

متوسط
 ة

إعدادي
 ة

معه 
 د

جامع
 ة

فما 
 فوق 

 درجة
الحري 
 ة 

 مستوى  ( 2قيمة ) كا
 الداللة 

(05,0 ) 
المحسو 

 بة
الجدولي 

 ة

  9 6 7 6 5 34 تجريبية
4 

 
0.371 

 
8,64 

 غير 
 داللة 
إحصائ 
 ياا 

 10 7 7 5 6 34 ضابطة 

 19 13 14 11 11 68 المجموع
 (.5*مالحظة: دمجت الخليتان )يقرأ ويكتب وابتدائية( لكون التكرار المتوقع فيهما أقل من )

ت المتغير لضبط  الل  لبحث من خالائج  احرص الباحث على دقة وسالمة نت  (Setting search parametersضبط متغيرات البحث: )   -خامساا 
    تي:ألتجربة وكما يا لتي قد تؤثر في الدخيلة ا

 .ألفراد عينة البحث ئياالعشو  االختيارل لمتغير من خالا  آلسيطرة على هذاحث من ااستطاع البعينة البحث: لختيار االالفروق في  -1
 .تجربة البحثيؤثر في قد لبحث اب عينة طالل يحدث اي عارضلم لبحث: احبة لتجربة ادث المصاالحو  -2
     لتجربة.اخالل مدة   لبحثالم يكن هناك تأثير لهذا المتغير على طالب عينة العمليات المتعلقة بنضج عينة البحث:  -3
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 لتجربة. ادة  لبحث خالل ماو نقل لطالب عينة أع انقطالم يكن هناك لتجريبي لعينة: ااالندثار  -4
 االنارة والتهوية ونوع المقاعد الدراسية والمساحة.  وكذلك في في صفوفها واحد متشابه بنايةلتجربة في ا  الباحث اجرى ة: يية المدرسابنال -5
   لضمان دقة وسالمة نتائج البحث. المجموعتين بنفسهحث طالب ادرس البالقائم بالتجربة:  -6
وانتهت    2018/ 5/3إذ بداءات التجربة في يوم االثنين الموافق    لبحثا  عينةلطالب    في وقت واحد   الباحث التجربة  اجرى :  البحث  مدة لتجربةال -7

 . 2018/  19/4في يوم الخميس الموافق 
تعبير  تدريس ال( توزيع حصص  7جدول)( يبين ذلك.7وجدول)  المجموعتينوي بين  اسية بالتساحصص الدر ال  وزع الباحثحصص:  التوزيع   -8

   المجموعتينعلى الكتابي 
الحصة  المجموعة ت موعد 

 الدراسية 
 االربعاء  االثنين 

 8:45 – 8:00  8:45 – 8:00  اولى التجريبية 1
 9:35 –  8:50 9:35 –  8:50 ثانية الضابطة  2

 (Experience requirementsلتجربة: )ات امتطلب  -سادساا 
يتضمنها من مادة التعبير الكتابي التي  ت  ا موضوع  تةوهي س  مدة التجربةء  افي اثن  المقرر تدريسهاة  يالدراسدة  امالحث  االب  حدددة العلمية:  االم -1
 . (2018 - 2017)م امتوسط للع االوللصف اب لطال هُ لمقرر تدريسا  ثانيلعربية الجزء الاللغة اب اكت
( هدفًا، وبحسب تصنيف  45سية المقررة، وبلغ عددها)ادة الدر افي ضوء محتوى الم  ةلسلوكياهداف  اال  تم صياغة لسلوكية:  اغة االهداف  اصي -2

     (. 2( كما في ملحق)%89بلوم، ثم عرضها على مجموعة من الخبراء ونالت على نسبة اتفاق)
الملتدريسية:  الخطط  ااعداد   -3 محتوى  ضوء  المقررةافي  الدراسية  االباحث  تمكن  ،  دة  اعداد  المنالخطط  من  لطالالتدريسية  مجموعتي سبة  ب 
آرائهم تم اجراء التعديالت الالزمة حتى اصبحت   ء، وفي ضو تهاوعرض نموذجين من هذه الخطط على الخبراء لمعرفة آرائهم في صح،  لبحثا

 (. 3جاهزة للتطبيق كما في ملحق)
 لتفكير االبداعي وكما آعبير الكتابي واالختبار الثاني لقياس يتطلب البحث الحالي اختبارين االول للت (search toolالبحث: ) تاادا -سابعاا 

ستبانة ان عرض الباحث  ألتعبيري، بعد  اياس في تنمية االداء  أنموذج  اثر  آاعد الباحث اختبارًا تعبيريًا بعديًا لمعرفة  اختبار االداء التعبيري:  -أ
 (.  %86( بنسبة )اكرام الضيفء وقد كان اتفاق الخبراء على موضوع)ا الخبر عدد من لتعبير الكتابي على ات في  اثالثة موضوع تتضمن

بقة التي تضمنت اداة قياس مهارات االداء التعبيري، تبنى الباحث معيار  اسات الساالدر   حث علىاطالع البابعد  معيار تصحيح االختبار:   -1
 (. 4( من الخبراء كما في ملحق )%88ء،  إذ حصل نسبة اتفاق )ا عدد من الخبر على   المعيار عرضتم  ن أ( بعد 2005الحالق )

( فقرة، لكل  25الكتابي الذي يتكون من )   التعبير  بتصحيح  الخاص   (2005الحالق،)   محكات الحالق  الباحث  أعتمدكيفية تصحيح االختبار:  -2
 فقرات   بين    درجة موزعةً   (صفر)  الدنيا والدرجة درجة(  100)  العليا  الدرجةوكانت    النهائي،  االختبار  في  الطالب  إجابات  لتصحيح  (درجات4فقرة)

 ( يوضح ذلك.  2األساس. ملحق) هذا  على بالتصحيح الباحث وقام المحك
طالب الصف ( طالبًا من  70مكونة من)الستطالعية  االعينة  الختبار على  حث االا طبق البستطالعية:  االعينة  العلى    التعبير  ختبارلال تطبيق  ال-3

ت لالختبار، ومعرفة استطالعية، هو التأكد من وضوح التعليماالللتجربة  حث من التطبيق  امتوسط في متوسطة )كافل اليتيم( وكان هدف الب  ولاال
( دقيقة  من خالل  42ن الوقت الذي استغرق لإلجابة عن االختبار هو)أالزمن الذي يستغرق لإلجابة عن االختبار، وحساب معامل الثبات، فتبين  

   حساب الزمن الذي استغرقه جميع الطالب مقسومًا على عددهم.
 . الختبار التعبير هر االظ صدقال  وذلك لمعرفة والمحكمينء االخبر من   عددعلى  الباحث االختبار عرض: التعبير صدق اختبار-4
ــاب معامل  تمكن الباحث من  : التعبير  رات اختبآثب-5 ــي   العينةر على  اختبار بطريقة اعادة االختبلالثبات الحســ ــها بعد مضــ ــبوعين على  انفســ ســ

  (.%87بلغت نسبته )ط بيرسون، إذ امل ارتبال معات باستعمامل الثباالتطبيق االول، وتم حسب مع
بقة التي تضـمنت قياس التفكير  ات السـاع على الدراسـطالأن ا اعتمد الباحث مقياس )تورانس( للتفكير االبداعي بعدبداعي:  لتفكير االاختبار  ا-ب

(؛ ألّنه 5( )ملحق  1981بداعي الذي  عربه ســــيد خيرهللا عام )لتفكير االاس  امقياس)تورانس( لقيووجد أن أغلب الدراســــات قد اعتمدت االبداعي،  
ســتعمل في دراســة عربية ومحلية ويمكن تطبيقه في المراحل الدراســية جميعها  ان  ألعربية، وســبق البيئة اوكونه يتالءم مع    يناســب الدراســة الحالية
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  (2010ودراســــة محســــن)  ،(2008(، ودراســــة حســــين )2007دراســــة العابدي )كالدراســــات   وســــبق اســــتعماله في عدد من(.  10:  1981)خيرهللا،
 .(2017(، ودراسة كريدي)2015(، ودراسة التميمي)2013ودراسة الراشدي)

 من قسمين:التفكير يتكون اختبار  مكونات االختبار: -1
 :هت فرعيااختبار  (4)اختبار بطاريات)تورانس( ويتكون من : الختبار التفكير االبداعي وللقسم اال ا •
ــ  1 ــ)علبة    هديات غير عاستعماال  واذكر أن ي طالبالمن الباحث يطلب   استعماالت:ـــ همية، ا و  ةكثر فائداء  اشيهذه اال  لتكون (  يلكرسوالصفيح،  الـــ

 .دقائق ةويخصص لكل واحدة منها وقت قدره خمس
ــياء تغير، و لنظام الذا يحدث لو أن  ام واأن يذكر   الطالبمن الباحث يطلب مترتبات: -2 ر يتكون من ااالختبن، وهذا  يعلى نحو معي صـــارتألشـ

 سؤالين هما:
 نات؟الطيور والحيو الغة فهم نسان االأن لو  في هذا الكون  يحدث ما الذي :1س
 خرى؟ حية االالحفرة من النارض حفرت بحيث تظهر ن االآيحدث لو  الذي ما :2س
 .خمسة دقائق لاجابة عن كل سؤ خصص لألوي
 ختبار من سؤالين هما:قف ويتكون االافي بعض المو  همتصرفيكون كيف  وان يبينآ الطالبمن  الباحثيطلب  مواقف: -3
 ذا تفعل؟اممين آ نك غيرُ إن يدخل في تفكيراآلخرين آحدهم اول ا،ويحآزمالؤك في الصف مسؤوال عن جمع التبرعات لعمل م اختارك آإذ :1س
 .خمس دقائق لاعن كل سؤ  لإلجابةخصص ي ؟اً متعلم تكون ذا تفعل لكي او ملغاة(، مآغير موجودة )  انت المدارس جميعهالو ك :2س
) الدراجة،  المألوفة لديهم على افضل مما هي علية مثلاألشياء  لتكون  متعددةطرق   واأن يقترح الطالبمن  الباحث  يطلب   :والتطوير  ـ التحسين4

 ويخصص لكل واحدة منها خمس دقائق.  .قلم الحبر(
التي  لكلمات لحروف  نفس الكلمات جديدة من  واأن يكون الطالبهو اختبار )بارون( ويطلب فيه من  :  الختبار التفكير االبداعي القسم الثاني •

  انفسه  ةلكلماكثر من مرة في احد  الحرف الو ا  واأن يستعمل  مويمكنه هجديد  حروفاً   واستعمليلها معنى مفهوم من غير أن    ون ، بحيث يكونأُعطية لهم
 .(دهوكطية، امن كلمتين )ديمقر  ةلعربياختبار في صورته ويتكون اال

 ختبار وهي:  ات على كل ا( درج4) طالبيقدر لكل  :الختبار التفكير االبداعي :القسم األولالتفكير االبداعي  كيفية تصحيح اختبار -2
جابات بمالءمتها  وتتميز اال  سـبة في زمن معينات المناجابكبر عدد ممكن من االا الطالب على آن يذكربقدرة   ويمكن قياسـها قة الفكرية:الطال-أ

 للواقع، وتستبعد كل إجابة عشوائية. 
ــبع االيعلى تنو الطالب  بقدرة    ويمكن قياســـها  ئية:االمرونة التلق-ب درجة  ال داداإلجابات المتنوعة تز  كبير من  عددهنآك    كان افكلم ةجابات المناسـ

 لمرونة.ل
ــالة:اال-ج ــها  صـ ــ  هت جديداجاباعلى ذكر  الطالب  بقدرة    ويمكن قياســ ــالة الفكر اب وتكون درجة جابات الطالائعة بين اغير شــ ن آذا كإمرتفعة   ةصــ

 لتها. اصارها تقل درجة اما إذا زاد تكر آ، رها قليالً اتكر 
  (.12: 1981.)خيرهللا، ختبارت االاصالة في وحدئية، واالالمرونة التلقالفكرية، و اقة الطالت اصل جمع درجاح لكلية:الدرجة ا-د

 ختبار وهي:  اكل لت ا( درج4) طالبيقدر لكل  :الختبار التفكير االبداعي القسم الثاني
 .ةلصحيحا ةسبات المناعدد ممكن من الكلم كبرآن يذكر اعلى الطالب بقدرة    ويمكن قياسها :ةقة الفكريالطال-أ
 معنى مفهوم. اسبة التي لهات المناكبر عدد ممكن من الكلماعلى ذكر الطالب بقدرة    ويمكن قياسها ئية:المرونة التلقا -ب
 ت المعنى التي لم ترد عند الطالب. ات ذالكلماكبر عدد من اذكر أن يعلى الطالب بقدرة   ويمكن قياسها صالة:اال -ج
نســـــبًا مئوية   ســـــيد خيرهللاختبار وقد وضـــــع ت االالة في وحداواألصـــــ   ئيةالمرونة التلقا، و ةقة الفكريت الطالاصـــــل جمع درجاح لكلية:الدرجة ا -د

جدول ) ( يبين ذلك.  8( وجدول )13:  1981تمثل هذه التقديرات معيار تصحيح األصالة )خيرهللا،و  معدلة على مقياس )تورانس(لتقدير األصالة  
 (تقديرات سيد خيرهللا لألصالة  8

 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9ـ1 مئوية(   تكرار الفقرة) نسبة
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 درجة أصالتها 
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ــدق اال - 3 الباحث  ، وقد طبق  لالختبار، ويقصـــــد به قدرته على قياس الســـــمة التي وضـــــع لقياســـــيها صـــــدق العامليال الباحث عتمدا ختبار: صـ
بين  طرتبااال درجة( طالبًا من طالب الصـــف االول متوســـط لحســـاب صـــدق االختبار، فاســـتخرج 70عي على عينة بلغت )ا لتفكير اإلبداختبار ا

( يبين 9وجدول ) اتعيا ت، والتداقف، والتحســـــينات، والمو ات، والمترتبســـــتعماالت االاختبار وهي: اختبار لمكونة لالالخمســـــة  ات الفرعية اختبار اال
 مصفوفة االرتباطات بين االختبارات الفرعية الخمسة (9جدول )ذلك.

 المجموع التداعي التحسينات  المواقف  المترت بات االستعماالت  اسم االختبار

 578,2 375,0 380,0 424,0 399,0 1 االستعماالت 
 53,2 261,0 375,0 495,0 1 399,0 المترت بات
 489,2 245,0  325,0 1 495,0 424,0 المواقف 
 465,2 385,0 1 325,0 375,0 380,0 التحسينات 
 266,2 1 385,0 245,0 261,0 375,0 التداعي
 328,12 266,2 465,2 489,2 53,2 578,2 المجموع

(، وللحصـــــول على درجة  511,3لتربيعي للمجموع الكلي بلغ )الجذر  أن او   ،(417,13بلغ )  الرتباط( أن المجموع الكلي ل9من جدول )  ويتبين
ت ات تشـــبع اختبار ان درج، وإلكليالتربيعي للمجموع الجذر  اختبار على  اعي، يقســـم مجموع كل  ا لتفكير اإلبدالقدرة على  اختبارات بتشـــبع هذه اال

(درجات تشـــــبع اختبارات 10جدول )  .(10)كما في الجدول (  74,0  -65,0انحصـــــرت ما بين )    ةفععي مرتا لقدرة على التفكير اإلبدارية باالبط
 البطارية بالقدرة على التفكير اإلبداعي

 درجة التشبع اسم االختبار ترتيب االختبار
ل  73,0 االستعماالت  األو 
 72,0 المترتبات الثاني 
 70,0 المواقف  الثالث 
 70,0 التحسينات  الرابع 
 64,0 ات التداعي الخامس

درجات  الاالرتباط بين من خالل حســـــاب درجة   لحســـــاب معامل ثبات االختبار اعتمد الباحث طريقة التجزئة النصـــــفية،ـــــــــــــــــــ ثبات االختبار:  4
، (كرونبآخ -آلفا  معادلة)وون( ان بر استعمال معادلة )سبيرمارتباط بح االيصحوت)الطالقة، والمرونة، واألصالة(  لـــــــــــــــ  والزوجية  لوحدات الفرديةل

 (درجات ثبات العوامل بطريقة التجزئة النصفية الختبار التفكير اإلبداعي11(.جدول )11) مبين في الجدول  اموك
 القدرة على التفكير اإلبداعي األصالة المرونة التلقائية الطالقة الفكرية االختبار 

 %65 %68 %72 %54 قبل التصحيح 

 %80 %82 %84 %74 بعد التصحيح 
الباحث  لتجربة  اق  ي طبتم ت  (Experience applicationلتجربة: )ل تطبيق  ال  -اا ثامن المو في يوم االمن قبل  على  2018  /3/  5فق)اثنين   )

 . (2018/ 4/ 19يوم الخميس)  المجموعتين، وانتهت
  دقيقة طبق الباحث   ( الثامنـــة وخمسين8:50)   الســـاعة  االربعاء فـــي يوم    (2018/  4/  25)  بتاريختطبيق االختبار للتعبير الكتابي البعدي:   -أ

 االختبار  أوراق  جمع  وبعد اكمال الطالب االجابة عن االختبار، تم  المادة،  مدرس  وبمساعدة  واحد  وقت  في   المجموعتين  طالب  االختبار على
 .المعتمد التصحيح معيار لطالب المجموعتين على وفق اإلجابات تصحيح لغرض

(  2018/  4/  26بعد اجراء اختبار التعبير البعدي باشر الباحث في اليوم الثاني الخميس الموافق)    االبداعي البعدي:  للتفكير  طبيق االختبارت-ب
تم8:50الساعة) االختبار،  عن  االجابة  الطالب  اكمال  وبعد  المجموعتين،  طالب  على  التفكير  اختبار  بتطبيق   لغرض   االختبار  أوراق  جمع  ( 
 المعد لهذ الغرض.   المعيار وفق الطالب إجابات تصحيح

 : يناالختبار  تصحيح -تاسعاا  
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 إن و   ( درجات،4وكل فقرة لها )  ة،فقر   (25)( المكون من  2005وفق معيار الحالق )صحح البحث االختبار على  :  التعبير الكتابي  ختباراتصحيح  -أ
   (.5على فقرات المعيار، كم في ملحق)( درجة، والحد االدنى )صفر( درجة وبحسب الدرجات الموزعة 100الحد االعلى للتصحيح )

بعد جمع اجابات الطالب وتصحيحها اراد الباحث التأكد من موضوعيه التصحيح الختبار التعبير الكتابي، من   :اختبار التعبير ت تصحيحاثب-1
( ورقة، واستعمل الباحث نوعين من االتفاق االول: االتفاق عبر الزمن، والثاني:  16ائي لعدد من اوراق االجابات وعددها)خالل السحب العشو 

(، بينما %87االتفاق مع مصحح آخر، فصحح الباحث اوراق االختبار بفارق من الزمن مقداره اسبوعين، فكان معامل الثبات لتصحيح االجابات )
 (.       % 84مصحح اخر) كان معامل الثبات مع

 اآلتي:كبداعي لتفكير االا ختبار تم حساب الدرجات الالتصحيح الختبار التفكير االبداعي:  -ب
لب  اطالقة الطل درجة  ال تكون  ف   ،مكررةغير    تكون غير معقوله وغير خرافية، أوستجابة  احدة لكل  ادرجة و   ُتمنح  لفكرية:اقة  لطال لدرجة  الحساب  -1

 .الخرافية، أو غير المعقولةفكار حذف االأن نها، بعد تباكتيتمكن من فكار التي عدد االهي  الفكرية
 عة، ... الخ (. ا رة، زر اعة ، تجاحد) صنان و االتي تنتمي إلى ميد اجميعه لألفكارحدة امنح درجة و تُ لمرونة التلقائية: لدرجة الحساب -2
 ألصالة:لدرجة الحساب -3
 . الخرافية، أو غير المعقولةفكار كتب االتُ  مها والاستجابة أماكل لتكرارات ال تكتبمجموعتي البحث، و ب ستجابات طالاتدون  -أ 

 لبحث.اب مجموعتي ت طالاستجاباحدة في اتتكرر مرة و  ه ت لكل فكر ادرج ةمنح ثالثتُ  -ب
 لبحث.اب مجموعتي ت طالاستجاباتكرر مرتين في  همنح درجتين لكل فكر تُ  -ج
 لبحث.اب مجموعتي ستجابات طالات في امر  ةتكرر ثالث هر كلكل ف  هدرجة واحدمنح تُ  -د 
 لبحث. اب مجموعتي ستجابات طالات فأكثر في اتتكرر أربع مر  هلكل فكر   (صفردرجة)منح تُ  - هـ
:  2005صالة )عبد نور،ئية واالاالتلققة الفكرية والمرونة  في الطال  الب التي يحصل عليهادرجات الطالكلي لمجموع  ال  وه  لكلية:احساب الدرجة  -4

45.)   
، عشوائياً ( استمارة  15)   إذ سحب الباحث،  الطالب  تإلجابا  هتصحيحبعد  ثبات  المن  الباحث  تحقق  :  التفكير االبداعي  ختبارات تصحيح  اـ ثب5

(  12لتصحيح وجدول )ات  ائج ثبا( ظهرت نت  ط ) بيرسون امل ارتبا ل معاوباستعم  ،آخرين  من بين اجابات الطالب، وبعد االستعانة بمصححين
 تصحيح اختبار التفكير اإلبداعي بين الباحث والمصححين اآلخرينل(درجة االتساق 12جدول )يبين ذلك.

 الثبات الكل ي  ثبات األصالة ثبات المرونة  ثبات الطالقة  تصحيح االختبار  ت
 %85 %88 %84 %82 الباحث مع المصحح األول 1

 %88 %89 %87 %84 المصحح اآلخرالباحث مع  2
( وكما يأتي: مربع 23ر ) ااصد  (SPSS)ئية في برنامجاحث الرزم االحصاستعمل البا(  Statistical meansحصائية: )ئل االاالوس   -تاسعاا 

  ومعادلة ، ردسون اريتش - لعينتين مستقلتين ومترابطتين ومعادلة كودر (t- test)ختبارات التائية، االوسبيرمان ط بيرسون امل ارتبا(، مع2ي )كاآك
 (.كرونباخ -ألفا

 اوتفسريه البحث بع: عرض نتائجاالفصل الر
 (View resultsئج: )اعرض النت -اوالا 
المجموعة التجريبية التي يدرس  ( بين متوسط درجات طالب  0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )  ولى:لفرضية اال ا

طالبها مادة التعبير على وفق انموذج اياس، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي يدرس طالبها المادة نفسها على وفق الطريقة  
البعدي. الكتابي  التعبير  في اختبار  البعدي  واختبار  التجربة  تطبيق  وبعد  االعتيادية  الكتابي   متوسط  إن   تبين  احصائيا  تائجالن  وتحليل  التعبير 

 وتبايناً ( 64,50) كان  الضابطة المجموعة  طالب درجات متوسط وإن(  45,064) بلغ وتبايناً ( 72,18) كان  التجريبية المجموعة  طالب درجات
 احصائية   داللة  ذا  فرقاً   هناك  وإن   ،(2)  الجدولية  القيمة  من   أكبر(  2,068)  المحسوبة  التائية  القيمة  كانت  إذ  ،(66)  حرية   ودرجة  ، (21,529)  بلغ

  الفرضية   وتقبل  االولى  الصفرية  الفرضية  ترفض  اذاً   التجريبية،  المجموعة  طالب  ولمصلحة  المجموعتين  درجات  متوسط  بين(  0,05)  مستوى   عند
 البعديمجموعتي البحث في اختبار التعبير  نتائج ( يبين 13جدول)(.13)الجدول في مبين وكما, البديلة
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حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   التباين 
 الحرية

الداللة   القيمتان التائيتان 
عند  

 مستوى 
0.05 

 الجدولية  المحسوبة

دالة  2.000 2.068 66 45.064 6.713 72.18 34 التجريبية
 احصائياا 

 21.529 4.640 64.50 34 الضابطة 
( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي يدرس  0,05الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 

وتحليل   القبلي والبعدي للتعبير  ينختبار االطالبها مادة التعبير على وفق انموذج اياس، في اختبار التعبير الكتابي القبلي والبعدي. وبعد تطبيق  
في  طالب  ال(، وإن متوسط درجات  11,135( وتباينًا بلغ )63,32كان )  في االختبار القبليطالب  الالنتائج احصائيًا تبين إن متوسط درجات  

( أكبر من القيمة الجدولية  7,527(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )33(، ودرجة حرية )45,064( وتباينًا بلغ )72,18كان )  االختبار البعدي
. إذًا ترفض الفرضية الصفرية  االختبار البعديلصالح    االختباريندرجات    ( بين متوسط0,05( وإن هناك فرقًا ذا داللة احصائية عند مستوى ) 2)

 مجموعتي البحث في اختبار التعبير القبلي والبعدينتائج (يبين 14(جدول) 14الثانية وتقبل الفرضية البديلة, وكما مبين في الجدول) 
 المجموعة
 التجريبية

حجم 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   اين التب
 الحرية

الداللة   القيمتان التائيتان 
عند 

مستوى 
0,05 

 الجدولية  المحسوبة

 11.135 3.337 63.32 34 القبلي 
33 7.527 2.000 

دال  
 احصائياا 

 45.064 6.713 72.18 34 البعدي 
( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي يدرس  0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )  :ثالثةالفرضية ال

طالبها مادة التعبير على وفق انموذج اياس، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي يدرس طالبها المادة نفسها على وفق الطريقة  
 متوسط   إن  تبين  احصائيا  النتائج  وتحليل  البعدي  واختبار التفكير االبداعي  التجربة  تطبيق  وبعد  البعدي.  االبداعي  اختبار التفكيراالعتيادية في  

(  100,62)  كان   الضابطة  المجموعة  طالب  درجات   متوسط  وإن(  607,425)  بلغ  وتبايناً (  127,41)كان  التجريبية  المجموعة  طالب  درجات
  داللة   ذا  فرقاً   هناك  وإن   ، (2)  الجدولية   القيمة  من   أكبر(  4,583)  المحسوبة   التائية  القيمة  كانت  إذ   ، (66)  حرية  ودرجة   ، (554,743)  بلغ  وتبايناً 

 وتقبل   الثالثة  الصفرية  الفرضية  ترفض  اذاً   التجريبية،  المجموعة  طالب  ولمصلحة  المجموعتين  درجات  متوسط  بين(  0,05)  مستوى   عند  احصائية
 البعديالتفكير االبداعي مجموعتي البحث في اختبار نتائج ( يبين 15جدول)(.15)الجدول في مبين وكما, البديلة الفرضية

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   التباين 
 الحرية

الداللة   القيمتان التائيتان 
عند  

 مستوى 
0.05 

 الجدولية  المحسوبة

دالة  2.000 4.583 66 607.425 24.646 127.41 34 التجريبية
 احصائياا 

 554.743 23.553 100.62 34 الضابطة 
( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي يدرس  0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )  : رابعةالفرضية ال

وتحليل النتائج   التفكير االستدالليالقبلي والبعدي. وبعد تطبيق اختبار    التفكير االبداعيطالبها مادة التعبير على وفق انموذج اياس، في اختبار  
(  127,41كان )  االختبار البعدي(، وإن متوسط درجات  520,432( وتباينًا بلغ )99,94كان )  االختبار القبليإن متوسط درجات  احصائيًا تبين  

إن هناك فرقًا ذا داللة  (، و 2( أكبر من القيمة الجدولية ) 4,992(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )33(، ودرجة حرية )607,425وتباينًا بلغ )
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عن )احصائية  مستوى  درجات  0,05د  متوسط  بين  البعديلصالح  و   االختبارين(  الصفرية  االختبار  الفرضية  ترفض  إذًا  الفرضية    الرابعة.  وتقبل 
 القبلي والبعديالتفكير االبداعي مجموعتي البحث في اختبار نتائج ( يبين 16جدول)(.16البديلة, وكما مبين في الجدول)

 المجموعة
 التجريبية

حجم 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   التباين 
 الحرية

الداللة   القيمتان التائيتان 
عند  

مستوى 
0,05 

 الجدولية  المحسوبة

 520.432 22.813 99.94 34 القبلي 
33 4.992 2.000 

دال  
 احصائياا 

 607.425 24.646 127.41 34 البعدي 
اظهرت نتائج البحث الحالي تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة    (Interpretation of results)  ئج:ا تفسير النت  - ثانياا 

 البعدي ويعزى ذلك الى:  االبداعي، واختبار تنمية التفكير التعبير الكتابيالضابطة في اختبار 
 يعملون   فنراهم  بأنفسهم  المعرفة  تكوين  من  الطالب  فعالية  في زيادةوبشكل كبير    انموذج اياس قد اسهم  تدريس الطالب على وفق خطواتن  إ .1

ويعود السبب في ذلك إلى رغبتهم المستمرة لطلب المعلومة وتفاعلهم    التركيز والتتبع واكتساب المعلومات،  خالل   من   المادة   عن   أفكارهم  جمع  على
 تنمية التعبير الكتابي والتفكير اإلبداعي لديهم.مع خطوات التعلم وفق هذا االنموذج، مما أدى إلى 

لفرعية, وتحديد  اة من  يفكار الرئيسألل  المعرفية في تميزهم  متهاقدر   اد من, وز والجديدة  ربط بين االفكار المهمةساعد انموذج اياس الطالب على   .2
 . وصقل المعرفة  على الفهم واالستيعاب تهمهدف الموضوع وهذا بدوره زاد من قدر 

, وبذلك زاد مستوى  ملديه  مميزنفعاالت, مما أدى إلى خلق مناٍخ نفسي  االحاسيس, و االفكار, و األعلى مشاركة    البساعد الط  موذج اياسانإن   .3
 .م اللغويةاالنتباه والتفاعل مع النص, واكتساب الخبرات مما أدى إلى تحسن قدراته

للطالب فرصًا جيدة الكتشاف أفكارهم ومعرفة العالقات بينها، ومراجعتها وتقويمها، وبناء  تدريس مادة التعبير على وفق هذا األنموذج يتيح  إن   .4
   التصورات في مضمون النص المكتوب.

 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات: 
 ستنتج ما يأتي: يلي يمكن للباحث أن ا لبحث الحائج التي أظهرها افي ضوء النت  جات:ااالستنت -والا أ

انموذج اياس قد اسهم بشكل فاعل في تنميه مهارات التعبير الكتابي والتفكير االبداعي لطالب الصف االول متوسط وذلك لدورة في زيادة ن  إ  -1
 الدافعية للطالب نحو عملية التعلم والتفكير االيجابي واكتساب الخبرات والمعلومات الجديد والمبتكرة. 

من خالل استخالص االفكار   ومهاراتهم الذهنية  االبداعية  تهمالتفكير المنطقي الصحيح والسليم وطور قدراشجع الطالب على  إن انموذج اياس    -2
 المهمة والتركيز في عملية التعلم، وتحدي جميع المعوقات ومحاولة تطبيقها في وقع عملية التعلم. 

لإلنتاج باستعمال طرائق الربط المختلفة  هم  افكار وتنمية  تطوير  االبداعي من خالل      أثبت هذا االنموذج نجاحه في اثارة دافعية الطالب للتفكير  -3
ت التي  والمعلومات  الخبرات  الى اكتساب  بالحاجة  ويشعرهم  يثيرهم  ما  لمعالجة  مسبوقة  وغير  مبتكرة  جديد  وزيادة    فيساعدهم  حلول  الخيال  تنمية 

 .واللغوي والحسي المعرفيمخزونهم 
في بناء المعرفة المكتسبة وتوليد االفكار االبداعية والمبتكرة  النضج العقلي  بداية  لمرحلة القائمة على  افي هذه    قد ساعد الطالبإن انموذج اياس    -4

في    من خالل التحفيز لعملية التفكير والتصور المنطقي باالعتماد على معلوماتهم وخبراتهم السابقة للوصول الى معلومات وخبرات جديدة تساهم
 عملية التعلم وزيادة خبراتهم المعرفية.    اتقان 
 تية:ت األاحث التوصياتوصل إليها يقدم البتم اللتي ا ائجلنتافي ضوء  ت:التوصيا -ثانياا 

 . اعداد دليل لمدرسي اللغة العربية لتدريس الطلبة مهارات التفكير االبداعي والتفكير االبتكاري في المراحل الدراسية كافة -1
انموذج  ومنها التعليم وطرائق تدريس حديثة في  استعمال استراتيجيات مهاراتهم في لتطوير بدورات تدريبية ومدرساتها العربية اللغة مدرسي إثراء -2

 اياس.
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واالبتكار، وتنمية الخبرات اعتماد انموذج اياس في تدريس مادة التعبير الكتابي وتنمية التفكير وذلك لدوره االيجابي في التحفيز لعمليتي التفكير  -3
 واكتساب المعرفة الجديدة. 

 تي: أحث ما يايقترح الب ت:االمقترح -لثاا اث
 بناء انموذج مقترح على وفق خطوات انموذج اياس في اكتساب المفاهيم النحوية وتنمية التفكير المنطقي.   -1
 انموذج اياس في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب االول المتوسط في مادة المطالعة والنصوص.  معرفة اثر -2

 املصادر
 ، دار صادر، بيروت لبنان. 4( لسان العرب، ط2005ابن منظور، جمال الدين بن مكرم) .1
 ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 1(استراتيجيات تدريس اللغة العربية اطر نظرية وتطبيقات عملية، ط2011اسماعيل، بليغ حمدي) .2
 ، دار الكتب الجامعية، العين، االمارات العربية.1(الموهبة والتفوق واالبداع، ط1999جروان، فتحي) .3
 الكتب العلمية، عمان، االردن.   ، دار 1(التفكير برامج تعليمه واساليب قياسه، ط2014حسن، هناء رجب) .4
والنصوص،    األدب  ماّدة  في  العام  الرابع  طالبات  لدى  اإلبداعي  التفكير  وتنمية  التحصيل  في  الكورت  برنامج  أثر  (،2008طارق)  زينب  حسين، .5

  األساسية. التربية كلية ، بابل جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.1والتفكير الناقد، ط( اللغة 2005الحالق، علي سامي علي) .6
 ، مكتبة متولي، القاهرة، مصر.1(موسوعة التحليل النفسي، ط1991الحنفي، عبد المنعم) .7
 ، مطبعة الجامعة المفتوحة، طرابلس، المغرب.2( اساسيات طرائق التدريس، ط1997الخطيب، علم الدين عبدالرحمن)  .8
 ، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 1( اساليب تعلم القراءة والكتابة، ط2014لمان)الخليلي، سحر س .9
   ، دار النهضة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.2( بحوث نفسية وتربوية واختبار القدرة على التفكير االبداعي، ط1981خيرهللا، سيد محمد) .10
 ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان االردن. 1واعد اللغة العربية، ط(اساليب تدريس ق2013الدليمي، كامل محمود نجم) .11
( في تنمية التفكير االبداعي وتعليم بعض المهارات بلعبة J2& J1( تأثير استراتيجية التعلم التعاوني على وفق)2013الراشدي، فارس حسين) .12

 االساسية، الجامعة المستنصرية.كرة القدم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 
 . المسيرة، عمان، االردن دار، 1مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها ط ( 2014وايمان عايز), علي سعد, زاير .13
( اثر انموذج اياس في تحصيل مادة التاريخ لدى طالب الصف الثاني متوسط، رسالة ماجستير منشورة، 2016الزبيدي، قاسم ارزوقي حسن ) .14

 غداد كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية.جامعة ب
 ، دار الشروق، عمان، االردن. 1( النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم، ط2007زيتون، عايش محمود) .15
االدبي،    ( اثر انموذج المنحى البنائي في االداء التعبيري وتنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصف الخامس2015سطوان، نورس مالك)  .16

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية االساسية، جامعة ديالى.
 ، دار المسيرة، عمان، االردن. 1( اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرائق التدريس، ط2011السيد، علي محمد) .17
  في   اإلبـداعي  والتفكـير  األدبي  والتذوق   األدبية النصوصحفظ    في   الحواري   التنقيب  بطريقة  التدريس  أثـر (،2007راضي)  جبار  أحمد  العابدي، .18
 . بغداد رشد، جامعة التربية ابن كلية منشورة، غير دكتوراه  األدبي، أطروحة الخامس الصف طلبـة لدى والنصـوص األدب مادة
 (في فقه اللغة العربية , دار البحار ,بيروت, لبنان. 2009محمد فريد) عبد هللا, .19
    األردن.  ديبونو للطباعة والنشر، واألبداع، مقاالت وقراءات وتأمالت في علم النفس وتربية التفكير(2005)كاظم عبد نور، .20
 ، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 1التاريخ، ط(استراتيجيات وطرائق معاصرة في تدريس 2013العجرش، حيدر حاتم فالح) .21
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 , دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عّمان،  1(تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق , ط2011العدوان, زيد سلمان  والحوامدة محمد فؤاد)  .22
 . ، مصرالقاهرة ،ز الكتاب للنشر، مرك2المرجع في تدريس اللغة العربية، ط( 2006)عطا، إبراهيم محمد .23
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن. 1(التفكير انواعه ومهارته واستراتيجيات تعليمه، ط2015عطية، محسن علي) .24
 ، مؤسسة الرسالة للنشر، بيروت، لبنان.1(اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، ط2002عمار، سام) .25
 . األردن، عمان  ت التعلم والتعليم المعرفية, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة,استراتيجيا ( 2011)قطامي, يوسف .26
(اثر انموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارات االداء التعبيري والتفكير االبداعي لدى طالب المرحلة االعدادية،  2017كريدي، مصدق خنجر) .27

 االساسية، جامعة ديالى.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 
(اثر تقنية تحليل المضمون واالستماع الناقد في الفهم القرائي وتنمية التفكير االبداعي، اطروحة دكتوراه غير 2011محسن، شكري عزالدين) .28

 منشورة، كلية التربية صفي الدين الحلي، جامعة بابل. 
 األردن. ، عمان , دار الحامد,1ط بيقات برمجية,القياس والتقويم منظور تطبيقي مع تط(2010)النجار, نبيل جمعة .29
 ، شركة الفنون المحدودة العراق، بغداد. 1( منهـج الدراسـة المتوسطة، ط1990وزارة التربيـة ) .30

 ( اسماء الخبراء حسب الحروف الهجائية واللقب العلمي في االستبانة المكونة من 1ملحق )
 اختبار التعبير ـ  ه.  معيار التصحيحـ ،  د التفكيراالهداف السلوكية، ب. اعداد الخطط، ج. اختبار  .أ

 ه و  الجامعة  االختصاص  أسم الخبير  ت

 ب ج د 

ا أ خ ت با ر   ا ل  ا د  ا ء   ا ل  ت ع ب ي ر م ي ع يا ر   ا ل  ت ص  ح ي  ح

ا خ ت يا ر   م و  ض  و  ع   ا ل  ت ع ب ي ا ر خ ت با ر   ا ل  ت ف ك ي ر   ا ل  ا بد ا ع  ي

ا ع د  ا د   ا ل  خ ط  ا ط  ل  ا ه د  ا
ف  
ا ل  س ل  و  ك ي  ة 

طرائق تدريس   اسماء كاظم فنديأ.د  1
 اللغة العربية

ديالى/كلية التربية  
 األساسية 

* * * * * * 

جمعة رشيد  أ.د  2
 كضاض 

طرائق تدريس  
 اللغة العربية

المستنصرية/كلية  
 التربية األساسية 

* * *  * * 

حسن خلباص  أ.د  3
 حمادي الزاملي 

طرائق تدريس  
 العربيةاللغة 

بغداد/ كلية التربية ابن 
 رشد 

* * * *  * 
طرائق تدريس   رحيم علي صالح أ.د  4 

 اللغة العربية
بغداد / كلية التربية ابن  

 رشد 

* *  *  * 

 رياض حسين علي أ.د  5
 

طرائق تدريس  
 اللغة العربية

ديالى /كلية التربية 
 األساسية 

* * * * * * 

طرائق تدريس   سعد علي زايرأ.د  6
 اللغة العربية

بغداد/كلية التربية_ ابن  
 رشد 

* * * * * * 

عبدهللا احمد  أ.د     7
 التميمي 

طرائق تدريس  
 العربيةاللغة 

بغداد/كلية التربية       
 ابن رشد 

* * * * * * 

  الحسن عبد  عبدأ.د  9
 األمير  

طرائق تدريس  
 اللغة العربية

ديالى /كلية التربية 
 األساسية 

* * * * * * 

طرائق تدريس   هيفاء حميد حسين أ.د  10
 اللغة العربية

ديالى /كلية التربية 
 األساسية 

* * * * * * 

طرائق تدريس   تركي داخل سماء أ.د  11
 اللغة العربية

بغداد / كلية التربية أبن  
 رشد 

* * * * * * 

   (2005)األداء التعبيري اختبار معيار الحالق لتصحيح ( 2ملحق)          
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 االختبار البعدي )الضابطة والتجريبية( في  مجموعتي البحثدرجات طالب   (3ملحق)

 التعبير الكتابي الختبار

 ت
المجموعة  

 التجريبية 
 ت

المجموعة  
 التجريبية 

 ت
المجموعة  

 الضابطة 
 ت

المجموعة  
 الضابطة 

 المهارة ت

رجة
الد

 

ــر  ــيــــ غــــ
  ـموجـودة 

 ( صفر) 

ــعيفة  ضــ
(1) 

ــطة  متوســــ
(2) 

  ـمرـتـفعـــــة
(3) 

  ـمرـتـفعـــــة
 (4جدا)

      4 الترتيب المنطقي للموضوع  1
      4 كتابة مقدمة الموضوع 2
      4 كتابة خاتمة الموضوع 3
      4 بنظام الفقرات  االلتزام 4
ــبة بين الكلمات   5 ــافات مناســـــ ترك مســـــ

 واألسطر والفقرات 
4      

      4 وضوح األفكار 6
      4 تدعيم األفكار باألدلة والشواهد 7
      4 إبراز األفكار العامة للموضوع 8
      4 شمولية األفكار لعناصر الموضوع 9

      4 تنوع األفكار في إطار الموضوع الواحد 10
      4 صحة المعلومات ودقتها 11
      4 عدد االفكار والمعاني  12
      4 بالموضوع االلتزام 13
      4 ألداء واألحاسيس الذاتية التعبير عن ا 14
ــة   15 ــحــ ــة  اصـــــــ اللغويــ المفردات  ــار  ختيــ

 المستعملة
4      

      4 صحة التراكيب المستعملة  16
      4 صحة القواعد النحوية والصرفية 17
      4 ستخدام أدوات الربط المناسبة ا 18
      4 مالئيصحة الرسم اال 19
      4 وضوح الخط 20
      4 ستخدام عالمات الترقيما 21
      4 فنية التعبير 22
      4 تنظيم صفحة الكتابة  23
      4 تفصيل الفكرة الرئيسة الى أفكار جزئية 24
إيجـــاز العنـــاوين وبعل الجمـــل واأللفـــا    25

 المهمة
4      

      100 المجموع 
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1 68 18 75 1 58 18 65 

2 69 19 82 2 67 19 67 

3 77 20 76 3 73 20 54 

4 75 21 64 4 67 21 72 

5 72 22 72 5 65 22 64 

6 70 23 63 6 64 23 65 

7 71 24 73 7 69 24 62 

8 83 25 91 8 73 25 66 

9 72 26 80 9 66 26 71 

10 90 27 72 10 62 27 63 

11 75 28 65 11 63 28 60 

12 68 29 68 12 58 29 64 

13 69 30 66 13 62 30 59 

14 71 31 64 14 72 31 66 

15 69 32 70 15 64 32 63 

16 70 33 68 16 58 33 58 

17 71 34 65 17 66 34 67 

 (72,18)المتوسط الحسابي التجريبية/ 
 (6,713االنحراف المعياري)

 (45,064)التباين  

 (64,50)المتوسط الحسابي  الضابطة/
 (4,640االنحراف المعياري)

  (21,529)التباين  
 والضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي( درجات طالب مجموعتي البحث التجريبية  4ملحق ) 



   

         

 ..........( يف تنمية مهارات االداء التعبريي والتفكري االبداعي لدى Ayasاثر امنوذج )

  

  

,,

 


