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ملخص البحث 

هيدف البحث احلايل اىل معرفة اثر اسرتتيجيتي التصور الذهني وتآلف االشتات 
الباحثة  البحث اختارت  التباعدي، ولتحقيق هدف  االبداعية والتفكري  الكتابة  يف 
اعدادية الثورة للبنني بواقع ثالث شعب للصف اخلامس االديب، اختارت بصورة 
عشوائية شعبة )أ( البالغة )34( طالبًا لتمثل املجموعة التجريبية االوىل التي تدرس 
التعبري بالتصور الذهني، وشعبة ب البالغة )34( طالبًا لتمثل املجموعة التجريبية 
لتمثل  طالبًا   )35( البالغة  ج  وشعبة  االشتات،  بتآلف  التعبري  تدرس  التي  الثانية 
والثانية  تعبريي،  موضوع  يف  الكتابة  االوىل  البحث  اداتا  اما  الضابطة،  املجموعة 
باستعامل  احصائيا  النتائج  حتليل  وبعد  الباحثة،  تبنته  التباعدي  التفكري  يف  اختبار 
حتليل التباين االحادي ومعادلة شيفيه، توصلت الباحثة اىل وجود فرق ذي داللة 
الثانية،  التجريبية االوىل عىل  الثالث، وتفوق املجموعة  احصائية بني املجموعات 

وتفوق التجريبية الثانية عىل الضابطة. 



322

ABSTRACT

Current research aims to know the strategic impact of mental 
visualization and the ramification formation in the creative writing and 
thinking. Toachieve the objective of the research the researcher choose 
three section in Al-Thaura Primary School; ( 34 ) students taken as samples 
torepresent the experimental group and  35 students torepresent the 
control group.

The instruments in the research are improvisational writing and 
remote thinking test the researcher takes hold of.

After dissecting the results statistically by one-dimensional deviation 
test and Shafeiaformula, the research finds that there is a significant 
statistic difference among the three  groups; the first group surpasses the 
secondand experiment group takes precedence over the control group.
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الفصل االول

... التعريف بالبحث ...

مشكلة البحث

عىل الرغم من اجلهود املبذولة من اجل تذليل صعوبات تعلم الكتابة االبداعية 
عىل  ام  السنوية،  الرتبوية  اخلطط  صعيد  عىل  ذلك  كان  سواء  مستوياهتا،  وحتسني 
واضحا  ضعفا  يعانون  زالوا  ما  الطلبة  ان  اال  العربية  اللغة  مناهج  تطوير  مستوى 
فالطلبة   .]7  ،2008 ]خصاونة،  االساسية  ومهاراهتا  االبداعية  الكتابة  انامط  يف 
يعانون ضعفا واضحا يف  الثانوية،  املرحلة  التعليمية مجيعها، السيام يف  املراحل  يف 
القدرة التعبريية وال سيام االبداعية منها، اذ تتمثل املشكلة يف تدين مستوى حتصيل 
الطلبة يف التعبري االبداعي وعدم متلكهم املهارات االزمة للكتابة االبداعية ]متيم، 

 .]32 ،2008

ان تنمية مهارات الكتابة االبداعية، كالقدرة عىل اظهار االفكار باسلوب مميز، 
والقدرة عىل ترابط االفكار وتسلسلها تسلسال منطقيا، وامتالك لغة مميزة وثروة من 
املفردات تتقارب الفكرة بافضل حلة، فضال عن امتالك اخليال اخلصب، والعاطفة 
اللذين يغذيان االفكار وخيرجاهنا من بودقة الواقع مهام كانت هذه االفكار متصلة 
به، ذلك ان تنميتها حيتاج اىل املوقف التدريسية التي حتفز فكر املتعلم لتنمية مهاراته 
وتوظيفها يف تعبريه، فاالبداع حيتاج اىل بيئة تعليمية توظف الطرائق واالسرتتيجيات 
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التي ختلق املواقف التدريسية، وعدم تفعيل هذه االسرتاتيجيات حيد من قدرة املتعلم 
عىل اخللق واالبداع ويضعف قدرته التعبريية. 

امهية البحث

الكتابة االبداعية هي ترمجان لفكر ابداعي مميز امتلك مهارات اللغة ووظفها 
التدريسية  االسرتاتيجيات  طريق  من  لفظ  وادق  اسلوب،  بأرصن  فكرته  ليخرج 

التي تنمي فكر املتعلم وحتفزه نحو االبداع. 

الهنا  ايقاعا،  واعظمها  التحريري  التعبري  انواع  ارقى  من  االبداعية  فالكتابة 
حتقق املتعة النفسية للفرد، وتؤدي اىل صقل املواهب االدبية وتنميتها، وهو التعبري 
الذي تظهر فيه الذاتية، ويعتمد رشاقة االسلوب ومجاليته يف نقل االفكار، وتوظيف 
اظهار  والعمق يف  الفكرة  اجلدة يف  املعنى عن طريق  اخليالية، ويتضح هذا  الصور 

الصورة املتخيلة ]سمك، 1979، 53[. 

ان اهم ما يميز هذا النمط من الكتابة توافر عنرصين: مها العاطفة واالصالة، 
اما العاطفة فهي عامد الكتابة االبداعية، وان توافرها يؤدي اىل استعامل اللغة الفنية 
طابع  وحتمل  متميزة  الكتابة  تكون  ان  فتعني  االصالة  اما  اخليال،  عىل  تقوم  التي 

صاحبها، فهي رضب من النشاط اللغوي املتميز ]العزاوي، 1988، 73[. 

وللكتابة االبداعية امهية كبرية يف مراحل التعليم املختلفة وبخاصة الثانوية، ألن 
من املفرتض ان يبلغ الطلبة فيها مستوى لغويا يستطيعون فبه معاجلة املوضوعات 
تتيح  املختلفة ]العنون، 2010، 262[. فهي  التي تطرح عليهم يف جماالت احلياة 
للطلبة املجال للتعبري عن مشاعرهم وافكارهم وخياالهتم، واهنا وسيلة للكشف عن 
املوهوبني، واثارة محاسهم وتشجيعهم عىل ممارسة الكتابة االبداعية، وتوجيههم اىل 
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الوان االدب اجليد الذي يصقل مواهبهم وينضجها ]متيم، 2007، 51[. والكتابة 
االبداعية هي عملية تفكري، الننا من طريق التفكرينستخرج االفكار التي نريد ان 
نعرب عنها، وعملية التفكري جتعلنا نكتشف االفكار غري التقليدية وتطويرها والتوسع 
تتيح  التي  التفكري  انامط  التباعدي نمط من  اكثر جدة، والتفكري  افكار  لتوليد  فيها 

للمتعلم البحث عن افكار اكثر عمقا. 

يف  والوضوح  العمق  ان  االبداعية  الكتابة  يف  املتخصصون  الباحثون  ويؤكد 
التفكري يساعدان عىل جودة الكتابة [GOHN، 1999، 9]، وبني مكفوردان القدرات 
الطالقة  يف  تتمثل  التي  التباعدي  للتفكري  قدرات  اال  هي  ما  االساسية  االبداعية 
الناس  بني  تنترش  بل  الناس  من  جمموعة  يف  تنحرص  ال  والتي  واالصالة،  واملرونة 
مجيعا، وان االختالف فيام بينهم يف هذه القدرات هو من حيث الدرجة وليس النوع 

)1( ]عبد الغفار، 1975، 200[. 

واشار برونر اىل ان البناء املعريف يتمثل باملفاهيم التي يمتلكها الشخص، التي 
من  وتعد  به،  املحيط  العامل  عن  يكوهنا  التي  ذهنية  للتصورات  نتاجًا  بدورها  متثل 
 ،1975 ]عاقل،  خاصة  التباعدي  والتفكري  عامة  التفكري  عملية  يف  العنارص  اهم 
من  كشكل  )التباعدي(  االنتاجي  التفكري  ان   (mackinon) ماكينون  وعدَّ   ،]28
اشكال التفكري يلعب دورا يف حل املشكالت [mackinon، 1961، 63]. وهو وحدة 
جديد  انتاج  حتقيق  اىل  تقود  التي  واملوضوعية  الذاتية  العوامل  ملجموعة  متكاملة 
غري تقليدي يتسم بالقيمة النظرية او التطبيقية من اجل املجتمع، فهو تفكري موجه 
تتوافر طرائق متنوعة،  البحث واحللول املمكنة عندما ال  نحو اجتاهات متنوعة يف 
فالفرد الذي يتسم بالتفكري التباعدي عليه ان يتشعب يف تفكريه، ويتجه باجتاهات 
متنوعة الجياد حلول جديدة غري عادية، وهبذا يمكن القول انه تفكرٌي افرتاقٌي وهو 
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خالف التفكري االتفاقي اي النمط التقليدي فهو تفكري يرجع بمكوناته واسسه اىل 
بنية العقل وهو ثّم نوٌع من انواع النشاطات االدراكية الراقية ]ابو التمن، 2005، 
206-209[. ولتطوير قدرة املتعلم عىل الكتابة لتكون ابداعية، ال بد من االبداع يف 
اختيار املوضوع، واالبداع يف خلق افكار جديدة باستعامل اسرتاتيجيات تنمي قدرة 
املتعلم عىل التفكري والكتابة االبداعية ومنها اسرتاتيجيتي التصور الذهني وتالف 

االشتات. 

ان اسرتاتيجية التصور الذهني تنمي القدرة عىل الكتابة االبداعية، الن الكتابة 
الوظيفة  وان  واملضمون،  الشكل  يف  االبتكار  وتعني  اخليال،  تتضمن  االبداعية 
الرئيسة هلا ليست جمرد نقل احلقائق واملعلومات بل تنتج اجلامل من طريق اخليال. 

 .[demaria، 1999، 30]

وبام ان النشاط الذي يقوم به املتعلم حيمل جمموعة افعال، فهو مبني عىل اساس 
عدد من التصورات التي تشكل فيام بينها نظاما مرتابطا، فكل فعل حيمل يف طياته 
الذكي، االستيعاب والتوافق، ويتضح االستيعاب يف  للنشاط  القطبني االساسيني 
يف  يكمن  التوافق  ان  حني  يف  مرتابطة،  صور  جمموعة  او  صورة  يف  موقف  جتسيد 
تبني  جديدة  ينتج خلق تصورات  بدقة كي  االفعال  بني تصورات  تدرجييا  التمييز 

بدورها افكار جديدة ]رشبل، 1986، 93[. 

وتوليد  البناء  واعادة  كألتأويل  معقدة  ذهنية  عمليات  يامرس  املبدع  فالكاتب 
االفكار التي تتسم باجلدة والتفرد، ومن ثّم فللكتابة االبداعية مكانة مهمة بني انواع 
رضورة  يؤكد  مما  عام،  بشكل  اللغة  مهارات  وبني  خاص،  بشكل  الكتايب  التعبري 
 dowin،] السعي لتنميتها وتنمية املؤثرات السلوكية واملعايري الدالة عليها لدى الطلبة

 .[1982، 3
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وتكمن امهية اسرتاتيجية التصور الذهني، يف ان الكتابة االبداعية هي عملية 
تصور ذهني لفكرة مبدعة يف ذهن الكاتب، اذ ان الكلمة بعّدها اللبنة املكونة لكل 
داليل  معنى  عىل  تدل  عالقة  او  رمزية،  سيميائية  عملية  اال  هي  فام  كتايب  موضوع 
]دفة، 2003، 76[، اذ ان للغة اليات تعبريية القامة التصور وابداع الصور الفنية 
وابداعا  خلقا  يعد  الذهني  التمثل  ان  اذ  واالقرتاب،  التلميح  تعتمد  التي  اخلالقة، 
وليس نقال وتشخيصا، فالتعبريينقلنا من حالة التمثيل اىل حالة التمثل ومن البرص 

اىل البصرية ]خرماش، 2009، 261[. 

تتيح  فهي  جهة،  من  الذاكرة  بعمل  وثيقا  ارتباطا  االسرتاتيجية  هذه  وترتبط 
للمتعلم اعادة تنظيم بنية معلوماته املعرفية يف شكل منظم او يف شكل خمططات ذات 
بقدرة  اخرى  جهة  من  وترتبط  واالسرتجاع،  االستدعاء  سهلة  وروابط  عالقات 
اجلديدة  واملعارف  املعلومات  ترتيب  اعادة  طريق  من  معلوماته  تنظيم  عىل  املتعلم 
بام يتفق مع ما يمتلكه املتعلم من معارف سابقة ]عبد الباري، 2010، 96[. وتعد 
لدى  االبداعية  القدرة  تنمي  التي  االسرتاتيجيات  من  االشتات  تالف  اسرتاتيجية 
االبداعي  النشاط  فيها  يتحقق  التي  املناسبة  التعليمية  البيئة  توافرت  ما  اذا  املتعلم، 

]ابراهيم، 2005، 276[. 

ربط  تعني  كاسرتاتيجية  االشتات  تالف   [GARDEN، 1980] كاردن  قدم  وقد 
ببعضها  مرتبطة  غري  اهنا  االوىل  للوهلة  تبدو  قد  التي  املختلفة،  واالفكار  العنارص 
البعض، وعليه فان واقع هذه االسرتاتيجية يشري اىل اهنا عبارة عن جمموعة طرائق 
 ،2005 ]براهيم،  ابداعية  افكار  خللق  معني  منهجي  اسلوب  وفق  عىل  معا  تعمل 

 .]277
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هدف البحث

وتالف  الذهني  التصور  اسرتاتيجيتي  فاعلية  معرفة  اىل  احلايل  البحث  هيدف 
االشتات يف الكتابة االبداعية والتفكري التباعدي. 

فرضيات البحث 

متوسطي . 1 احصائية عند مستوى داللة )0.05( بني  فرق ذو داللة  يوجد  ال 
باسرتاتيجية  التعبري  تدرس  التي  االوىل  التجريبية  املجموعة  درجات طال ب 
التعبري  تدرس  التي  الضابطة  املجموعة  طالب  ودرجات  الذهني  التصور 

بالطريقة االعتيادية يف الكتابة االبداعية. 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني متوسطات املجموعات الثالث يف الكتابة . 2
االبداعية

متوسطي . 3 احصائية عند مستوى داللة )0.05( بني  فرق ذو داللة  يوجد  ال 
باسرتاتيجية  التعبري  تدرس  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات 
التعبري  تدرس  التي  الضابطة  املجموعة  طالب  ودرجات  االشتات  تالف 

بالطريقة االعتيادية يف الكتابة االبداعية. 

متوسطي . 4 احصائية عند مستوى داللة )0.05( بني  فرق ذو داللة  يوجد  ال 
باسرتاتيجية  التعبري  تدرس  التي  االوىل  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات 
تدرس  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  طالب  ودرجات  الذهني  التصور 

التعبري باسرتاتيجية تالف االشتات. 
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متوسطي . 5 احصائية عند مستوى داللة )0.05( بني  فرق ذو داللة  يوجد  ال 
التصور  باسرتاتيجية  التعبري  تدرس  التي  االوىل  التجريبية  املجموعة  درجات 
بالطريقة  التعبري  تدرس  التي  الضابطة  املجموعة  طالب  ودرجات  الذهني 

االعتيادية يف التفكري التباعدي. 

متوسطي . 6 احصائية عند مستوى داللة )0.05( بني  فرق ذو داللة  يوجد  ال 
تالف  باسرتاتيجية  التعبري  تدرس  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  درجات 
بالطريقة  التعبري  تدرس  التي  الضابطة  املجموعة  طالب  ودرجات  االشتات 

االعتيادية قي التفكري التباعدي. 

متوسطي . 7 احصائية عند مستوى داللة )0.05( بني  فرق ذو داللة  يوجد  ال 
التصور  باسرتاتيجية  التعبري  تدرس  التي  االوىل  التجريبية  املجموعة  درجات 
باسرتاتيجية  التعبري  تدرس  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  وطالب  الذهني 

تالف االشتات يف التفكري التباعدي 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني متوسطات درجات طالب املجموعات . 8
الثالث يف التفكري التباعدي. 

حدود البحث 

طالب الصف الرابع االديب يف املدارس الثانوية واالعدادية النهارية يف مركز . 1
حمافظة بابل للعام الدرايس )2011- 2012(. 

االخر. . 2 خطاب   )2 الفكر.  حرية   )1 وهي:  التعبريية  املوضوعات  من  عدد 
3( االسالم دين املحبة. 4( االرهاب من اين بدا واىل اين ينتهي. 5( الرتبية 

الروحية كيف ننميها. 6( ثقافة احلوار. 
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الذي سبق للفرد ان تعرض له، وال يكون له وجود فعيل حلظة تصوره« ]صادق 

وفؤاد وابو حطب، 1996، 585[. 

عبد الباري: بانه »ادراك حيس للصور، وااللوان واالصوات، او االبتسامات . 2
او احلركات يف غياب املثري اخلارجي الفعيل املسبب هلذا االدراك او االحساس« 

»عبد الباري، 2010، 89«. 

التعريف االجرائي: جمموعة من االجراءات العقلية التي يتبعها طالب الصف 
الكتابة  منهم  املطلوب  الكتايب  التعبري  موضوع  مع  تفاعلهم  عند  االديب  الرابع 
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او  الصور  من  جمموعة  بناء  االجراءات  هذه  وتتضمن  ابداعية  افكار  وطرح  فيه 
املخططات العقلية املعينة عىل استخالص افكار اكثر جدة. 

ثالثًا: تالف االشتات

عرفها كٌل من: 

بطرق . 1 نفسها  واالفكار  االشياء  اىل  للنظر  مقصودة  »حماولة  باهنا  ابراهيم: 
الغريب مألوفا من طريق  املالوف غريبا، وجعل  جديدة غري عادية من جعل 

فهم املشكلة وحتليلها« ]ابراهيم، 205، 45[. 

علم . 2 فنون  ظاهرية  عالقة  بينها  يوجد  ال  خمتلفة  عنارص  »ربط  بأهنا  خصاونة: 
]خصاونة،  مألوفا«  الغريب  وجعل  غريبا،  املألوف  جعل  طريق  من  البيان 

 .]73 ،2008

الرابع  التدريبات التي يتبعها طالب الصف  التعريف االجرائي: جمموعة من 
االديب عند تفاعلهم مع موضوع التعبري الكتايب املطلوب منهم الكتابة فيه وتتضمن 
هذه التدريبات جعل املألوف غريبا وجعل الغريب مألوفا التي تعني الطالب عىل 

ابداع افكار جديدة. 

رابعا: الكتابة االبداعية

عرفها كٌل من: 

املال: باهنا »ارقى انواع التعبري الهنا حتقق املتعة النفسية للفرد وتؤدي اىل صقل . 1
فن«  اىل  حييلها  نحو  عىل  الطبيعة  لعنارص  وتشكيل  وتنميتها  االدبية  املواهب 

 .[alla، 2003، 20] املال وفاطمة، 1997، 57[. الن[
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عن . 2 واالفصاح  املشاعر  اظهار  هبا  يقصد  الكتابة  من  »لون  باهنا  شعبان:   
منتقاة  بعبارات  املختلفة  االحساسات  وترمجة  النفس  وخلجات  العواطف 

اللفظ جيدة النسق« ]عبد احلميد، 2001، 25-1[. 

التعريف االجرائي: كتابة طالب عينة البحث يف املوضوع املقدم اليهم يف هناية 
التجربة بألفاظ انيقة ومعاٍن دقيقة وصور مجيلة وتقاس قدرة الطالب عىل الكتابة 

من طريق االختبار املقدم اليهم يف هناية التجربة. 

خامسا: التفكري التباعدي

عرفه كٌل من: 

خري اهلل: بانه »قدرة الفرد عىل انتاج يتميز بأكرب قدر من الطالقة الفكرية واملرونة . 1
واالصالة وذلك كاستجابة ملشكلة او موقف مثري« ]خري اهلل، 1987، 5[.

واساسيات . 2 ينسجم  تفكريي  نظام  يف  تشكل  ابداعي  »مظهر  بأنه  التمن:  ابو 
احللول  املشكلة لإلجياد  او  بالظاهرة  املحيطة  املتغريات  والغوص يف  التجديد 

العديدة هلا دون التوقف عند احلل الوحيد« ]ابو التمن، 2007، 187[. 

التعريف االجرائي: عملية عقلية تتمثل بإنتاج الطالب عينة البحث ملعلومات 
واستجابات متعددة ومتنوعة تتميز بالطالقة واملرونة واالصالة يف افكارهم نتيجة 
تعرضهم ملثريات مقدمة هلم ويقاس بالدرجة التي حيصل عليها الطالب عن الطريق 

االختبار املقدم هلم. 
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الفصل الثاين

إطار نظري ودراسات سابقة

أواًل: االطار النظري 

اسرتاتيجية التصور الذهني 

الفلسفة  يف  ارسطو  كتابات  يف  الذهني  التصور  مفهوم  ظهر  تاريية:  نبذة 
بصورة  لألشياء  )املاهية(  الصورية  العلة  عن  حتدث  اذ  التخييل،  يسمى  بمفهوم 
عامة، وعمد الفالسفة العرب املسلمون بعد ذلك اىل تطبيق تلك الفلسفة العامة يف 
الشعر فتوصلوا اىل ان التخييل هو العلة الصورية للشعر، وان املعاين واالفكار هي 
علته املادية ]عباد، 1967، 257[، ومعنى التخييل هنا مرادف لصور املحسوسات 
التي متكث بعد غياب املحسوسات ذاهتا عن جمال االدراك املبارش، وتصبح من ثمَّ 

صورا ذهنية ]عصفور، 1980، 19[. 

وقد اخذ هذا املفهوم بعدا اصطالحيا وفهام خاصا عند العلامء العرب املسلمني، 
فقد امجع الباحثون ان مصطلح التخييل ظهر اول مرة عند الفارايب )399#( وقد 
اشار اىل اثره النفيس اذ قال »بانه تصوير حلقيقة الشء حتى يتوهم بانه ذو صورة 

تشاهد وانه مما يظهر للعيان« ]الفارايب، 1949، 68-67[. 
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او  تعظيم  او  تعجب  او  »انفعال  بانه  التخييل  فيعرف   )#428( سينا  ابن  اما 
هتوين او تصغري او نشاط من غري ان يكون الغرض باملقول اعتقاد النية« ]ابن سينا، 

 .]15 ،1969

وهكذا نلمس ان املصطلح اول ما ظهر كان يف دائرة البحث عند الفالسفة، 
ثم انتفل اىل دائرة البحث البالغي والنقدي، فظهر عند عبد القاهر اجلرجاين الذي 
اخرج املصطلح خمرجا عربيا خالصا، فقد عرف التخييل عىل انه »ما تثبت فيه املشاعر 
امرا فهو غري ثابت اصال، ويدعي دعوة ال طريق اىل حتصيلها، ويقول قوال خيدع فيه 
مذهبا  اجلرجاين  ذهب  وقد   ،]253  ،1979 ]اجلرجاين،  ترى«  ماال  ويرهيا  نفسه 
خمتلفا عن الفالسفة، بالرغم من اتفاقهم عىل اثر التخييل يف املتلقي واشرتاكهم يف 
ادخال التشبيه واالستعارة ضمن التخييل، اال معنى التصوير خيتفي يف فهم اجلرجاين 
للتخييل ليحل حمله النظر اليه عىل انه قياس منطقي خادع، يصلح موضوعا للشعر 
التخييل بعد اجلرجاين متأثرا به  واخلطابة ]عباد، 1967، 258[. وابرز من عالج 
الزخمرشي، فالتخييل عنده اعم من التشبيه واالستعارة، فالتخييل عنده هو تصوير 

املعنى ]مطلوب، 1986، 117[. 

التعريفات نجد ان مصطلح التخييل تتقاسمه عدة مفاهيم تتناغم  وتبعا هلذه 
وتتآلف اال اهنا ال تتقاطع، وهذه املفاهيم هي: 

فيه، . 1 والتأثري  الغري  ملخاطبة  موجه  التخييل  ان  اىل  يشري  سيكولوجي:  مفهوم 
فينفعل انفعاال نفسيا غري فكري من غري روية او اختيار. 

مفهوم منطقي: يفرتض ان الشعر قياس من االقيسة املنطقية يقوم عىل االهيام، . 2
ويمثل التأثري يف املتلقي النتيجة املنطقية لذلك القياس. 
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يستعملها . 3 التي  البالغية  لألنواع  مقاسا  التخييل  يكون  بالغي:  فني  مفهوم 
الشاعر يف ايقاع الصور يف خميلة املتلقي من تشبيه واستعارة ]عصفور، 1980، 

 .]321

فالتخييل باملفهوم املتقدم عامة، وباملفهوم الفني خاصة يشرتك مع باقي الفنون 
يف كوهنا نشاطات من خميلة املبدع، وتستقبلها خميلة املتلقي وتتأثر هبا عىل اساس ان 

النظري يؤثر يف نظريه. 

الشعرية عىل متثيل  الصناعة  »اعتامد  التخييل هو  ان  القرطاجني  ويؤكد حازم 
املحاكاة،  بحسن  الذهن  يف  صورها  وبإقامة  باألقاويل  عنها  يعرب  التي  االشياء 
الطيب  ايب  بشعر  النفوس  ولع  وراء  يكمن  الذي  الرس  عن  القرطاجني  ويكشف 

لتلك املزاوجة بني االبيات املتخيلة واإلقناعية، ومنها قوله: 

متى تــزر قوم من هتوى زيارهتا     ال يتحفوك بغري البيض واالسل
واهلجر أقتـــــــــــُل يل مما أراقبه     انـــــا الغريق فام خويف من البلل

فاملتنبي خياطب نفسه هنا ويقول هلا بانه اذا مااقدم عىل زيارة حبيبته، فإن قومها 
من  فتكا  اشد  اهلجر  بل  آخر،  موت  الوقت  ذات  يف  اهلجر  ولكن  حمالة،  ال  قاتلوه 
سيوف قومها وسهامهم، وهنا يدخل الشاعر التخييل حكام يف االمر وينهي املسألة، 
فام دام عذاب الشاعر يف حبه يشبه عذاب الغريق، فام باله جياف سيوف اهلها وهي 
بالنسبة له مثل هوانة إبتالل الغريق امام موته غرقا ]القرطاجني، 1966، 199-

 .]200
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االساس العلمي السرتاتيجية التصور الذهني 

بافيو(،  )آالن  العامل  اىل  الذهني  التصور  بمصطلح  النفس  علامء  اهتامم  يرجع 
خاصة  خربة  اىل  ويشري  عقيل  مفهوم  اال  هو  ما  الذهني  التصور  ان  اىل  يشري  وهو 
النظريات  من  عدد  اىل  النظرية  هذه  واستندت   ،[Richardson، 1980، 8] بالفرد 

النفسية املفرسة هلا ومنها: 

نظرية الشفرة الثنائية للقراءة الن بافيو ومارك سادوسكي: اسست هذه النظرية . 1
كنظرية معرفية عامة، وجدت جماال خصبا لتطبيقها يف جمال القراءة والكتابة، 
التأثري اللفظي وغري اللفظي عىل عمل الذاكرة،،  النظرية من  وقد نبعت هذه 
ومن معاجلة الكلامت التي تتسم بالقابلية العالية للتخييل، فقد اشار بافيو انه اذا 
واجهت الفرد معلومات يمكن وصفها لفظيا تكون الفرصة اكرب لتجهيز تلك 
املعلومات لفظيا، ولكن عندما تكون هذه الكلامت قابلة للتخييل فان الفرصة 

تكون اكرب لتجهيزها برصيا ]الطيب، وربيع عبده، 2006، 66[. 

العقلية تتكون لدى . 2 ان الصور  بياجيه  بياجيه: يؤكد  املعريف لان  النمو  نظرية 
الطفل يف مرحلة الرابعة، عىل وفق تصنيفه ملراحل النمو املعريف وهي مرحلة 
العمليات املجردة، ويتسم التفكري يف هذه املرحلة بأنه تفكري صوري او جمرد، 

فهو تفكري صوري اكثر مما هو حمسوس. 

عن . 3 بياجيه  افكار  اىل  النظرية  هذه  جذور  ترجع  العقلية:  املخططات  نظرية 
يف  نحتفظ  فنحن  املعنى،  ذي  للتعلم  اوزبل  نظرية  ومن  واملواءمة،  التمثيل 
الذاكرة بمفاهيم ومواقف، والعالقة املشرتكة بينهاممن خالل وضعها وتنظيمها 
يف اطر معرفية، وهذه االطر تنظم خرباتنا ومتكننا من اسرتجاع املعلومات عند 

احلاجة ]احليلواين، 2003، 23[. 
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خطوات اسرتاتيجية التصور الذهني

استكشاف القدرات التخيلية )التصورية( لدى الطلبة، ويتم ذلك:

عن طريق: . 1

الطلب من افراد العينة موضوع البحث ختيل اي موضوع، ثم نالحظ ماذا أ. 
حيدث. 

مسح الصورة التي ختيلها، والبدء بتخيل صورة ثابتة .ب. 
التصورية حول موضوعات وعنارص ج.  بينهم خرباهتم  فيام  تبادل الطالب 

حمددة. 
حيدد املدرس الطالب الذين يتمتعون بحسن التصور بناء عىل ما سبق من د. 

إجراءت.

تذكر الصور التي يعرضها عليهم املدرس حول موضوعات خمتلفة ثم يطلب . 2
منهم املدرس بعد اغالق عيوهنم ختيل هذه الصور. 

قصص . 3 من  مقتطعة  اجزاء  الطالب  احد  او  املدرس  يقرأ  للطالب:  القراءة 
خمتلفة هلا عالقة بأالفكار التي يتضمنها املوضوع التعبريي، ثم يطلب املدرس 
من الطالب اغالق عيوهنم عند االستامع، وحياولون ختيل ما حيدث، ويمكن 

للطالب يف هذه احلالة تبادل تصوراهتم عن املوضوع. 

متثيل . 4 الطلبة  احد  من  يطلب  او  املدرس  يمثل  الصامت:  او  االحيائي  التمثيل 
والتي  للطالب  وقراءهتا  عرضها  يتم  التي  القصص  بعض  من  عنارص  بعض 

متثل فكرة املوضوع الذي سيطلب من الطلبة الكتابة فيه. 
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عن . 5 الصور  بعض  رسم  الطالب  بعض  من  املدرس  يطلب  الصور:  رسم 
االحداث او االماكن التي استمعوا لقصصها يف اخلطوات السابقة. 

وما . 6 تصوراهتم،  وصف  طالبه  من  املدرس  يطلب  التصورات:  مناقشة 
القصص  من  ألجزاء  استامعهم  بعد  اذهاهنم  عىل  طرأت  التي  التخيالت 
السابقة، مع تذكريهم بأن هذه التخيالت سوف تكون اللبنة االوىل التي يبنون 

عليها افكارهم عند كتابتهم املوضوع التعبريي. 

إنتباه الطالب . 7 التي تلفت  بقائمة من االسئلة  املدرس  طرح االسئلة: يستعني 
لبعض االحداث التي يمكنهم تصورها مثل: 

االستامع أ.  عند  ذهنك  يف  يرتسم  الذي  ؟ما  للموضوع  العام  املشهد  ما 
للقصة؟

ما نوع الصورة التي يمكن رسمها بعد قراءة القصة؟ب. 
هل تستطيع وصف شكل شخصية من الشخصيات؟ج. 

 .[growley، 1996، 65] 

وحدد داي (day 1993) مواصفات دقيقة لالسرتاتيجية منها: 

املرحلة الدراسية: كل املراحل الدراسية.. 1
الوقت املحدد: من ثالثني دقيقة اىل مخس واربعني دقيقة.. 2
عىل . 3 تدريبهم  مع  الكتابة،  اثناء  يف  عليها  الطالب  تدريب  التعليمي:  الدف 

العمل التعاوين. 
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ثانيا: اسرتاتيجية تآلف االشتات 

وتعني ربط عنارص خمتلفة ال يوجد بينها عالقة ظاهرية، باستخدام علم البيان، 
وتستعمل هذه  التناظر،  او  التامثل  قياس  ومنها  املنطق،  علم  وفنون  املجاز،  ومنها 
الطريقة يف اللغة العربية يف موضوع التامثل الرمزي، اي التشبيهات، اذ يربط الطالب 
وتقوم هذه  اكثر ]جروان، 2002، 39[.  او  بينهام عالقة شبه يف وجه  امرين  بني 

االسرتاتيجية عىل مبدأين مها: 

جعل الغريب مألوفا: عن طريق فهم املشكلة وحتليلها او مناقشتها من املدرس . 1
الذي يمتلك خربة مع الطالب جلعل غري املألوف مألوفا. 

يف . 2 عليها  تعودنا  التي  الطرائق  حتويل  حماولة  طريق  من  غريبا:  املألوف  جعل 
التفكري، هبدف تغيري عامل املألوفات او املسلامت ، وهي حماولة مقصودة للنظر 

اىل االشياء واالفكار نفسها بطريقة غري عادية ]ابراهيم، 2005، 277[. 

 وتقوم هذه االسرتاتيجية عىل عدة رشوط منها: يمكن تنمية االبداع بطريقة 
ملموسة اذا ما توافرت البيئة املناسبة التي يتحقق فيها النشاط االبداعي.

من املهم ادراك امهية العنارص الوجدانية يف العملية االبداعية اكثر من نظرياهتا 
العقلية، ويتطلب استعامل هذه االسرتاتيجية ثالث عمليات هي: 

التامثل الشخيص: عبارة عن تصور املشاعر الذاتية عندما جيد الفرد نفسه حمل . 1
مناقشة 

التامثل املباش: عملية مقارنة بني مفهومني. . 2

التامثل الرمزي: عبارة عن تضمينات للكلمة معرب عنها برموز دالة ]ابراهيم، . 3
 .]278-277 ،2005
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خطوات اسرتاتيجية تألف االشتات 

تقسيم الطالب اىل جمموعات. . 1
يتم عرض نامذج من العلامء الذين توصلوا اخرتاعات. . 2
غريب، . 3 بشكل  املألوف  مع  التعامل  عندهم  تنمي  تدريبات  الطالب  يعطى 

وبالعكس. 
يطلب من الطالب التفكري بصورة عكسية، وان يولدوا افكارا ذات نمط غري . 4

مألوف. 
يتم تدوين هذه االفكار واإلفادة منها يف الكتابة. )خطاب، 1994، 47(. . 5

ثالثًا: الكتابة االبداعية 

مفهومها: تعرف الكتابة االبداعية عىل اهنا البحث عن املعاين الفرعية للغة، من . 1
خالل السيطرة عىل املفردات بأخذها ما وراء حدودها، وذلك بقصد اكتشاف 

ما يمكن من معاين وتوظيفها يف انتاج نص جيد ]متيم، 2007، 18[. 

طالب  اىل  حتتاج  عملية  االبداعية  الكتابة  ان  اىل   (joel، 1996) جويل  ويشري 
وكتابة  الرسد  يف  متقدمة  مهارات  امتالك  اىل  وحتتاج  اخيلتهم،  يستعملون  بارعني 
نتاج  هو  االبداعي  التعبري  ان  الباحثني  بعض  ويؤكد  واحلوار،  والنص  القصص، 
تشغيل جمموعة من القدرات العقلية واللغوية، املتداخلة التي جتعل الكاتب قادرا 
عىل انتقاء االلفاظ املناسبة وبناء الرتاكيب واجلمل التي تكشف بوضوح عن املعاين 
متناسقة  لغوية  وحدات  شكل  يف  للقارئ  وتقديمها  الكتابة،  موضوع  فكار  واال 
 shaw، 1998،] واملضمون  بالشكل  املتعلقة  النصية  العوامل  االعتبار  بنظر  آخذين 

 .[11
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معايريالكتابة االبداعية . 2

االفكار أ.  عرض  يف  واملرونة  والعمق  باجلدة  تتسم  افكار  عىل  احتواءها 
وتسلسلها ومنطقيتها.

التعامل مع عنارص الطبيعة اىل فن كتايب.ب. 
توظيف اخليال وسعته.ت. 
حل املشكالت املطروحة.ث. 
حتقيق نتاج له قيمة اجتامعية.ج. 
متيز الكتابة بإالصالة عند مقارنتها بالكتابات االخرى.ح. 
امتالك القدرة عىل توظيف الرتاكيب اللغوية بيرس.خ. 
توظيف عنارص املوضوع واخراجها يف بناء متكامل من خالل الكتابة يف د. 

موضوعات تتصف باجلدة ]عبد احلميد، 1996، 30[. 

املهارات االزمة ملامرسة الكتابة االبداعية. 3

أ( االصالة: وهي القدرة عىل انتاج استجابات غري مبارشة، وافكار شائعة ذات 
ارتباطات بعيدة باملوقف املثري وهي يف الوقت نفسه مقبولة، ومن املؤرشات الدالة 
عليها هي اعادة صياغة النص، او بعض منه يف قوالب ادبية جديدة، وتقديم اراء، 

واعطاء افكار غري مألوفة.

تنتمي  االفكارالتي  من  ممكن  عدد  اكرب  انتاج  عىل  القدرة  وهي  الطالقة:  ب( 
اىل نوع معني من االفكار، ومن املؤثرات السلوكية الدالة عليها هي تدعيم فكرة او 
الراي بالشاهد اللغوي املناسب، وحتديد جوانب القوة والضعف من حيث الشكل 

واملضمون، وتوظيف التصوير اللغوي يف النص املكتوب.
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متعددة،  وجهات  وتوليد  متنوعة  افكار  انتاج  عىل  القدرة  هي  املرونة:  ج( 
واملؤرشات السلوكية الدالة عليها هي تقديم حلول، واقرتاح بدائل ملواقف كتابية 

متعددة، واعطاء عناوين مبتكرة ومفيدة، وعرض املحتوى بإسلوب جديد. 

جديدة  اجتاهات  يف  واالمتداد  املقدمة  املعلومات  عىل  البناء  هو  التوسع:  د( 
ومن  جديدة،  عالقات  يف  وادخاهلا  تضمينات  انتاج  عىل  والقدرة  املوضوع،  يف 
للمشكلة  حلول  واقرتح  جديدة،  افكار  توليد  عليها  الدالة  السلوكية  املؤرشات 

]خصاونة، 2008، 65-64[. 

رابعا: التفكري التباعدي 

1. مفهومه: هو عملية يتولد عنها نتائج جديدة ملا حيدث من تفاعل بيناسلوب 
الفرد وبيئته [torrence، 1959، 11]، وحدد تورانس (torrence) بأنه عملية تتضمن 
هذه  ملعاجلة  الفروض  بعض  تكوين  ثم  معني  جمال  يف  باملشكالت  الفرد  احساس 
 ،[torrence، 1962، 16] حلها  اىل  الوصول  اجل  من  صحتها  واختبار  املشكالت 
وقد صنف التفكري يف تصوره النظري اىل نوعني مها: التفكري التقاريب وهو التاكيد 
عىل استجابة واحدة تقبل كأفضل استجابة من املعلومات املتاحة للفرد، والتفكري 
التباعدي: وهو ان يولد الفرد افكارا جديدة وحلوال للمشكلة والتي هلا اكثر من 

اجابة حيث يتناول استعامالت غري عادية او غري مألوفة ]عيسى، 1979، 99[. 

2. مكونات التفكري التباعدي 

أ( الطالقة: وتتمثل يف القدرة عىل انتاج عدد كبري من االفكار يف وقت حمدد.
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ب( املرونة: وتتمثل يف القدرة عىل استعامل الفرد جمموعة متنوعة من االفكار 
يف التعامل مع مواقف احلياة يف وقت حمدد.

حمدد  وقت  يف  اجلديدة  االفكار  انتاج  عىل  القدرة  يف  وتتمثل  االصالة:  ج( 
]ابراهيم، 1958، 293 -294[. 

3. خصائص االشخاص الذين يتصفون بالتفكري التباعدي 

القدرة عىل حتمل الغموض.أ. 
القدرة عىل اعطاء اجابات متنوعة ازاء املثريات التي يتعرضون هلا.ب. 
تفضيل االشياء الغريبة واحلديثة.ت. 
الثقة بالنفس، واالستقاللية، والتأمل.ث. 
تنوع خرباهتم املهنية، مع متيزهم باالتزان االنفعايل.ج. 
211-ح.   ،1975 الغفار،  ]عبد  بالوقع  االتصال  وسهولة  التغيري،  اىل  احلاجة 

 .]223

الدراسات السابقة 

دراسة عبد الوهاب )2002(: )فعالية برنامج لتنمية مهارات الكتابة االبداعية . 1
لدى طالب املرحلة الثانوية املوهوبني يف جمال الشعر( اجريت الدراسة يف مرص، 
تنمية  يف  الربنامج  اثر  ومعرفة  االبداعية  الكتابة  مهارات  حتديد  اىل  وهدفت 
هذه املهارات يف جمال الشعر، طبقت الدراسة عىل عينة من طالب وطالبات 
املرحلة الثانوية يف مرص بلغت )65( طلبا وطالبة طبق لباحث الربنامج الذي 
استغرق عاما دراسيا كامال، وبواقع حصتني اسبوعيا، وطبق مقياس الكتابة 
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النتائج اىل وجود فروق  الربنامج، واشارت  تنفيذ  االبداعية مرتني قبل وبعد 
ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات الطالب املشرتكني يف الربنامج يف 
التطبيق القبيل والبعدي لصالح درجاهتم يف التطبيق البعدي يف مهارات الكتابة 
االبداعية  الكتابة  تنمية  يف  فاعلية  ذا  كان  الربنامج  ان  عىل  يدلل  مما  االبداعية 
مستوى  يف  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اىل  ايضا  النتائج  واشارت  للطلبة، 

الكفايات االبداعية ترجع اىل اثر اجلنس ]عبد الوهاب، 2002، 71-8[. 

تطوير . 2 يف  باحلاسوب  مدار  تعليمي  برنامج  )اثر   :)2003( الصوص  دراسة 
مهارات الكتابة االبداعية يف اللغة العربية لدى طلبة الصف التاسع االسايس(. 
اجريت الدراسة يف االردن، وهدفت اىل معرفة اثر برنامج تعليمي يف تطوير 
مهارات الكتابة االبداعية، تكونت عينة الدراسة من )85( طالبا من طالب 
املرحلة االعدادية موزعني عىل ثالث شعب بطريقة عشوائية، جمموعة جتريبية 
حاسوب  دون  من  جتريبية  وجمموعة  طالبا،   )28( من  تكونت  باحلاسوب 
تكونت من )30( طالبا، وجمموعة ضابطة تكونت من )27( طالبا، واقترصت 
الدراسة عىل ثالثة جماالت هي القصة واحلوار واملقالة، اظهرت النتائج وجود 
فروق ذات داللة احصائية يف مهارات الكتابة االبداعية بني جمموعات البحث 
يف املحاور الثالثة، بني املجموعة التجريبية التي درست باحلاسوب واملجموعة 
يف  والضابطة  احلاسوب  دون  التجريبية  وبني  التجريبية،  لصالح  الضابطة 

املحاور الثالث ]الصوص، 2003، 10 -79[. 

املتحدة . 3 الواليات  يف  الدراسة  اجريت   :(hiebert، 1995) هايبت  دراسة 
 – واملجازفة  الثبات   – الصقل  اسلويب  عالقة  معرفة  اىل  وهدفت  االمريكية 
مغامرات  تطبيق  تم  اهلدف  هذا  ولتحقيق  التباعدي،  التفكري  بقدرات  احلذر 
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 – الصقل  لقياس  فيديو  افالم  وعرض  احلذر،   – املجازفة  لقياس  افرتاضية 
عينة  التباعدي عىل  التفكري  لقياس   (csh) استيعايب  برنامج  الثبات واستخدام 
من طلبة املرحلة االعدادية بلغت )50( طالبا، وبعد معاجلة البيانات احصائيا، 
 – الصقل  اسلويب  بني  ودالة  موجبة  عالقة  هناك  ان  اىل  الدراسة  توصلت 
التفكري  – احلذر وقدرات  املجازفة  اسلويب  التباعدي، وبني  والتفكري  الثبات 
التباعدي، واظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة من ذوي الصقل واملجازفني 
التباعدي  التفكري  قدرات  يف  واحلذرين  الثبات  ذوي  من  االشخاص  عىل 

 .[148-hiebert، 1994، 140]

موازنة الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

مع . 1  )2003 )والصوص   ،)2002 الوهاب  )عبد  دراستي  اتفقت  الدف: 
الدراسة احلالية يف معرفة اثر متغريات متعددة يف الكتابة االبداعية، بينام هدفت 

دراسة )هايربت 1995( اىل معرفة اثر بعض املتغريات يف التفكري التباعدي. 

املنهج: اتبعت الدراسات السابقة املنهج التجريبي وكذلك الدراسة احلالية. . 2

العينة: اختريت الدراسات السابقة بصورة عشوائية، وبأحجام خمتلفة اذ بلغت . 3
)65( طالبا يف دراسة عبد الوهاب، و )85( يف دراسة الصوص، و )50( طالبا 
يف دراسة هيلربت، اما الدراسة احلالية فقد بلغت عينتها )103( طالبا اختريوا 

عشوائيا. 

املرحلة: اجريت الدراسات السابقة مجيعها يف املرحلة االعدادية، وشاركتهم . 4
الدراسة احلالية. 
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حسب . 5 كال  خمتلفة  ادوات  السابقة  الدراسات  استعملت  الدراسة:  ادوات 
الكتابة االبداعية،  الوهاب والصوص مقياس  هدفها، استعملت دراسة عبد 
احلالية  الدراسة  اما  التباعدي،  التفكري  مقياس  هيلربت  دراسة  واستعملت 
معايري  ضوء  يف  يصحح  تعبريي  موضوع  يف  الكتابة  االوىل  اداتني  استعملت 

ومهاراهتا الكتابة االبداعية، والثانية مقياس يف التفكري التباعدي. 

الوسائل االحصائية: اعتمدت الدراسات السابقة وسائل متعددة هي معامل . 6
ارتباط بريسون، واالختبار التائي، ومربع كاي، ومعامل الصعوبة، اما الدراسة 
الصعوبة،  ومعامل  كاي،  ومربع  بريسون،  ارتباط  معامل  استعملت  احلالية 

وحتليل التباين االحادي. 
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الفصل الثالث

منهج البحث واجراءاته

أواًل: منهج البحث

البحث،  لتحقيق هدف  املناسب  املنهج  التجريبي، النه  املنهج  الباحثة  اتبعت 
)عبد  واالنسانية  االجتامعية  الدراسات  من  عدد  يف  وكفايته  فاعليته  اثبتت  وقد 

احلفيظ واخالص حممد، 44(. 

ثانيًا: التصميم التجريبي

وعىل  املشكلة،  وطبيعة  يتناسب  جتريبي  تصميم  اعتامد  احلايل  البحث  يتطلب 
ذات  التجريبية  التصاميم  من  واحدا  الباحثة  اعتمدت  لذا  البحث،  عينة  طبيعة 

الضبط اجلزئي ألنه يالئم ظروف البحث، فجاء التصميم عىل الشكل االيت: 

املتغري املستقلاملجموعة
املتغري التابع 

االول
االختبار النهائيالثاين

التجريبية )1( 
اسرتاتيجية 

التصور الذهني 
الكتابة 

االبداعية
التفكري 
التباعدي

اختبار يف الكتابة 
االبداعية والتفكري 

التباعدي

التجريبية )2( 
اسرتاتيجية 

تآلف االشتات 
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الضابطة
الطريقة 
االعتيادية

حساب الفرق 
بني جمموعات 
البحث الثالث 

يف االختبار 
النهائي

شكل )1( التصميم التجريبي للبحث

املتغري  وهو  الذهني،  التصور  باسرتاتيجية  االوىل  التجريبية  املجموعة  تدرس 
االشتات،  تآلف  باسرتاتيجية  الثانية  التجريبية  املجموعة  وتدرس  االول،  املستقل 
الباحثة  تطبق  التجربة  هناية  ويف  االعتيادية،  بالطريقة  الضابطة  املجموعة  وتدرس 
يف  املستقلني  املتغريين  اثر  لقياس  الثالث  البحث  جمموعات  عىل  هنائيا  اختبارا 

املتغريين التابعني. 

ثالثا: متمع البحث وعينته 

النهارية  املدارس االعدادية والثانوية  البحث احلايل من طالب  يتكون جمتمع 
للبنني يف مركز حمافظة بابل للعام الدرايس )2013 -2014(، فكانت عىل ما مبينة 

يف جدول )1( 

جدول )1( اسامء املدارس الثانوية واالعدادية للبنني يف مركز حمافظة بابل
التي حتتوي عىل الدراسة االدبية وعدد الشعب فيها 

عدد الشعب موقع املدرسة اسم املدرسة

3حي 17 متوز اعدادية الثورة 
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2حي العبوراعدادية الفيحاء

2حي اجلمعيةاعدادية اجلهاد

1حي العسكريث عيل جواد الطاهر

1حي الكرامةع الكندي 

1حي نادر الثالثةث الشهيد الصدر

1حي البكريلث الدستور

1حي اجلزائرع اجلزائر

1حي النسيجع االمام عيل 

1حي االكرمنيث ابن سينا

1  حي االستاذةع ابن السكيت

1حي املهندسنيث النجوم

1قرية الطهامزيةث الطربيس

للبنني  النهارية  واالعدادية  الثانوية  املدراس  عدد  ان   )1( جدول  من  يلحظ 
البحث  اعدادية، ولكون  مدارس  و )7(  ثانوية،  مدارس  منها )6(  )13( مدرسة 
الباحثة قصديا اعدادية  يتطلب ثالث شعب للصف اخلامس االديب، لذا اختارت 
فيها )108( طالبًا،  بلغ عدد الطالب  للبنني، الحتوائها عىل ثالث شعب،  الثورة 
)ب(  شعبة  عشوائية*،  بطريقة  الباحثة  فأختارت  الثالث،  الشعب  بني  موزعني 
التعبري  تدرس  التي  االوىل  التجريبية  املجموعة  لتمثل  طالبًا   )36( عددها  البالغ 
باسرتاتيجية التصور الذهني، وشعبة )ا( البالغ عددها )36( طالبًا لتمثل املجموعة 
التجريبية الثانية التي تدرس التعبري باسرتاتيجية تآلف االشتات، وشعبة )ج( البلغ 
عددها )36( طالبًا لتمثل املجموعة الضابطة التي تدرس التعبري بالطريقة االعتيادية 
التجريبية االوىل، وطالبني خمفقني من  املجموعة  استبعاد طالبني خمفقني من  وبعد 
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املجموعة التجريبية الثانية، وطالب واحد من الضابطة، اصبح عدد العينة )103( 
طالب منهم )34( طالب يف املجموعة التجريبية االوىل و )34( طالب يف املجموعة 
الباحثة  استبعدت  وقد  الضابطة،  املجموعة  يف  طالبا   )35( و  الثانية،  التجريبية 
الطالب املخفقني من النتائج النهائية، الهنم يمتلكون خربة سابقة، وان هذه اخلربة 

قد تؤثر يف دقة النتائج. 

رابعا: تكافؤ مموعات البحث

وجدت الباحثة ان طالب عينة احلث من وسط اجتامعي واقتصادي متشابه اىل 
حد كبري، ويدرسون يف مدرسة واحدة، ومن جنس واحد، لذا اجرت الباحثة تكافؤا 
احصائيا بني املجموعات يف درجات اللغة العربية النهائية يف الصف الرابع االديب 
الفروق االحصائية بني متوسطات درجات  السابق، وملعرفة داللة  الدرايس  للعام 
جمموعات البحث استعملت الباحثة حتليل التباين االحادي، فجاءت النتائج عىل 

ما مبينة يف جدول )2( 

جدول )2( نتائج حتليل التباين االحادي لدرجات طالب جمموعات البحث 
يف مادة اللغة العربية للعام الدرايس السابق )2013-2012( 

مصدر 
التباين 

مموع 
املربعات 

رجة 
احلرية

متوسط 
املربعات 

القيمتان 
الفائيتان 
املحسوبة

الدولية
مستوى 
الداللة

بني 
املجموعات

073.1762036.88897.092.3 05.0

داخل 
املجموعات

345.9815100153.98

102189.186املجموع
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وهل   ،)0.897( بلغت  املحسوبة  الفائية  القيمة  ان   )2( جدول  من  يلحظ 
حرية  ودرجتي   )0.05( داللة  مستوى  عند   ،)3.92( البالغة  اجلدولية  من  اقل 
العربية  اللغة  مادة  درجات  يف  متكافئة  املجموعات  ان  عىل  يدل  وهذا   ،)95.2(

للعام الدرايس السابق )ملحق1(. 

خامسا: ضبط املتغريات غري التجريبية

هلا  فروقا  تسبب  قد  التي  املتغريات  بعض  اثر  من  احلد  الباحثة  حاولت 
طوال  التجربة  تتعرض  ومل  عشوائيا،  العينة  اختيار  تم  فقد  االحصائية،  داللتها 
اداتني موحدتني  الباحثة  واستعملت  انقطاعه،  او  اي طالب  ترك  اىل  اجرائها  مدة 
بالتجربة، ودرست  املشمولة  الدراسية  املادة  الثالث، وكذلك  البحث  ملجموعات 
الباحثة بنفسها جمموعات البحث الثالث، وكانت مدة التجربة واحدة ملجموعات 
البحث فصال دراسيا واحدًا، اذ بدأت بتاريخ )2013/10/14( وانتهت بتاريخ 

 .)2014/1/14(

سادسا: تديد املادة العلمية

عىل  وعرضتها  )ملحق2(  موضوعا   )12( ضمت  استبانة  الباحثة  اعدت 
)ملحق3(  تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  يف  واملتخصصني  اخلرباء  من  جمموعة 
اتفاق )80 %(  الباحثة حصول نسبة  الختيار )6( موضوعات تعبريية وقد عدت 
فأكثر مؤرشا كل موضوع، وعليه تم حتديد املوضوعات التعبريية بصيغتها النهائية 

التي ستدرس لطالب جمموعات البحث الثالث يف اثناء مدة التجربة )ملحق 4(.



352

سابعا: إعداد اخلطط التدريسية

وعرضتها  الثالث،  احلث  ملجموعات  تدريسية  خطط  ثالث  الباحثة  اعدت 
عىل جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف اللغة العربية وطرائق تدريسها )ملحق3(، 
للتطبيق  جاهزة  واصبحت  عليها  التعديالت  بعض  اجراء  تم  مالحظاهتم  وضوء 

)ملحق5(. 

ثامنا: اسلوب إجراء التجربة

وفق  عىل  التعبريية  املوضوعات  االوىل  التجريبية  املجموعة  الباحثة  درست 
اسرتاتيجية التصور الذهني، وسار الدرس عىل وفق اخلطوات االتية: 

1( مرحلة ما قبل توضيح الدرس: يقوم املدرس بذه اخلطوة بام يأيت

التخيلية للطالب. وفيها يطلب املدرس من طالبه وصفا ملا  القدرات  تفجري 
يأيت: 

بعض املستحدثات التي شاهدها مؤخرا، والتي متثل نموذجا تطبيقيا للموضوع . 1
املراد مناقشته. 

بعض الشخصيات التي تعد نموذجا واقعيا للموضوع املراد مناقشته. . 2

يطلب من كل طالب رسم صورة ذهنية للمواقف السابقة، ويناقش املدرس 
طالبه يف هذه الصور لتحديد ابعاد الصور فكريا ومكوناهتا، والسبب يف رؤيته هلا 

هبذا الشكل. 
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 يعرض املدرس عىل طالبه جمموعة من الصور الفنية او التشكيلية )الرسوم( 
خالل  من  راوه  ما  يصفون  ثم  عيوهنم  اغالق  منهم  ويطلب  السابقة،  للمواقف 

وصف املدرس. 

يطرح املدرس جمموعة من االسئلة عن بعض االفكار التي متثل املوضوع. 

2( مرحلة توضيح الدرس

يقسم املدرس املوضوع اىل العنارص الرئيسة التي يتكون منها: مناقشة عنارص 
املوضوع.

3( مرحلة ما بعد توضيح عناص املوضوع

يطرح املدرس اسئلة حول العنرص االول من عنارص املوضوع ليشجع طالبه 
بعد ذلك لطرح اسئلة حول كل عنرص واالجابة عنها. 

4( التقويم

يطرح املدرس جمموعة من االسئلة ليتأكد من فهم الطالب للموضوع. 

وفق  عىل  التعبريية  املوضوعات  الثانية  التجريبية  املجموعة  البحثة  ودرست 
اسرتاتيجية تآلف االشتات، وعىل وفق اخلطوات االتية: 

1( العرض: ويتم من طريق ما يأيت: 

ومضمون . 1 حمتوى  يف  يفكروا  لكي  الطالب  عىل  املدرس  من  املشكلة:  عرض 
املوضوع. 

حتليل املشكلة: يطرح املدرس جمموعة من االمثلة املغايرة عن عنارص املوضوع.. 2
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املوضوع . 3 وحمتوى  املغايرة  االمثلة  بني  الطالب  يربط  الفورية:  املقرتحات 
والعنارص التي يتكون منها. 

توضيح املشكلة: يناقش الطالب عنارص املوضوع مع املدرس.. 4
بصورة . 5 ويوضحها  قليال  املشكلة  عن  املدرس  يبتعد  املشكلة:  عن  االبتعاد 

اخرى. 
املطابقة اخليالية: يطرح الطالب امثلة من خياهلم تطابق املوضوع.. 6
املطابقة العلمية: يطرح الطالب امثلة من الوقع تطابق املوضوع.. 7
 التقويم: يطرح املدرس بعض االسئلة يف هناية الدرس ليتأكد من فهم الطالب . 8

للموضوع.

يف  املتبعة  االعتيادية  الطريقة  وفق  عىل  الضابطة  املجموعة  الباحثة  ودرست 
تدريس التعبري.

تاسعًا: اداتا البحث 

االداة االوىل: اختبار التعبري الكتاب

اتبعت الباحثة اخلطوات االتية: 

تديد موضوع االختبار: يف هناية التجربة يتطلب من الباحثة اختبار الطالب . 1
الباحثة  ت  اعد  لذا  الثالث،  البحث  ملجموعات  موحد  تعبريي  موضوع  يف 
من  نخبة  عىل  وزعها  )ملحق5(،  تعبريية  موضوعات  اربعة  ضمت  استبانة 
الختيار  )ملحق3(،  العربية  اللغة  تدريس  وطرائق  العربية  اللغة  يف  اخلرباء 
موضوع مناسب لطالب الصف اخلامس االديب، وقد اتفق اخلرباء عىل نسبة 
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)80%( عىل موضوع: قول االمام عيل ))زينة الغنى التواضع، وزينة الفقر 
التعفف((. 

معايري . 2 اربعة  الباحث  غرض  التعبريي:  املوضوع  لتصحيح  معيار  تديد 
املعيار  الختيار  واملتخصصني  اخلرباء  من  جمموعة  عىل  التعبري  لتصحيح 
الذي  اهلاشمي  تصحيح  معيار  عىل   )%85( بنسبة  اخلرباء  واتفق  املناسب، 
يتكون من )11( فقرة موزعة بني جمالني مها: الشكل واملضمون، اذ يتضمن 
املجال االول مخس فقرات واملجال الثاين ست فقرات، ودرجة املعيار الكاملة 

)100( درجة موزعة عىل فقرات املعيار )ملحق7(.

املوافق . 3 االثنني  يوم  االختبار  الباحثة  طبقت  وتصحيحه:  االختبار  تطبيق 
)2014.1.13( ثم صححت اجابات الطالب عن املوضوع التعبريي عىل 
الطالب  عليها  درجة حصل  اعىل  ان  النتائج  واظهرت  اهلاشمي،  معيار  وفق 

)78( واقل درجة )39( )ملحق8(. 

اجابة . 4 ثالثني  الباحثة  سحبت  دقيقة  النتائج  تكون  لكي  التصحيح:  ثبات 
للكتابة  الذين تعرضوا  الثالث  املجموعات  الطالب يف  اجابات  عشوائيا من 
صححتها  ثم  جمموعة  كل  من  اجابات  عرشة  وبواقع  التعبريي،  املوضوع  يف 
الباحثة مرة ثانية بعد ان حجبت درجات التصحيح االول بعد مدة اسبوعني 
من التصحيح االول، وملعرفة الثبات بني التصحيحني استعملت معامل ارتباط 

بريسون، وقد بلغ معامل االرتباط )0.76( )ملحق9(. 
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االداة الثانية: اختبار التفكري التباعدي

لقياس قدرات الطالب يف التفكري التباعدي تبنت الباحثة اختبار مقنن صمم 
النحو  وعىل  اختصاصه  حسب  كال   [getzeis  ،1976] العلامء  من  جمموعة  قبل  من 

االيت: 

بارنس (parnes) صمم القسم االول من االختبار.. 1

نولر (noller) شارك يف تصميم القسم الثاين.. 2
جيلفورد (gullford) صمم القسم الثالث من االختبار.. 3
التمن، . 4 ]ابو  االختبار  من  واالخري  الرابع  القسم  صمم   (shipman) شبامان 

2007، 192[ )ملحق 10(. 

االربعة  االقسام  عىل  موزعة  درجة   )50( لالختبار  الكلية  الدراجة  بلغت 
لالختبار بالتساوي:

الثانوية، ومدى قدرته . 1 للمرحلة  للتاكد من مناسبة االختبار  صدق االختبار: 
من  جمموعة  عىل  االختبار  الباحثة  عرضت  قياسها،  املراد  الصفة  قياس  عىل 
اخلرباء واملتخصصني يف اللغة العربية وطرائق تدريسها )ملحق3( وقد بلغت 

نسبة اتفاق اخلرباء )80%( وتعد نسبة جيدة. 

تطبيق . 2 اعادة  عند  نفسها  النتائج  اىل  التوصل  بالثبات  يقصد  االختبار:  ثبات 
قلة  ان  اذ  اسبوع واسبوعني،  نفسها ويف حدود زمن بني  العينة  االختبار عىل 
املدة قد تتيح فرصة للتذكر وطوهلا قد يتيح فرصة لنمو االفراد ومن ثم يتغري 
اداؤهم )داود، وانور 1990.122(، اختار ت الباحثة طريقة اعادة االختبار 
حلساب الثبات اذ طبقت الباحثة االختبار عىل عينة استطالعية بلغت )120( 



357

 عيل االمام  اعدادية  مدرسة  يف  االديب  اخلامس  الصف  طالب  من  طالبا 
يوم االحد املصادف )2014.1.12( وباستعامل معامل ارتباط بريسون بلغ 

معامل الثبات عرب الزمن )0.88( )ملحق11(.

اختبار . 3 الباحثة  طبقت  وتصحيحه:  التباعدي  التفكري  اختبار  تطبيق 
 ،)2014.1.14( املصادف  الثالثاء  يوم  البحث  عينة  عىل  التفكريالتباعدي 
 )18( درجة  واقل   )47( لالختبار  درجة  اعىل  االختبارفكانت  وصححت 

)ملحق12(. 

عاشًا: الوسائل االحصائية 

تليل التباين االحادي

استعمل إلجراء التكافؤ بني جمموعات البحث يف متغري درجات اللغة العربية 
للعام السابق، ويف حساب دالالت الفروق يف اختبار التعبري الكتايب واختبار التفكري 

التباعدي. 
F =msb / msw

F: القيمة الفائية

Msb: متوسط املربعات بني املجموعات 

Msw: متوسط املربعات داخل املجموعات )فرج، 1996، 368(. 

 )sheffe( طريقة شيفيه

نتائج  يف  الثالث  املجموعات  بني  االحصائية  الفروق  اجتاه  ملعرفة  استعمل 
اختبار التعبري الكتايب واختبار التفكري التباعدي. 
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 (n2 .1+f= x1-x2/ (1. n1

msw

f: قيمة شيفيه 

X1: متوسط املجموعة االوىل

X2: متوسط املجموعة الثانية

Msw: متوسط املربعات داخل املجموعات 

N1: عدد افراد املجموعة االوىل

N2: عدد افراد املجموعة الثانية. )عودة، وخليل، 1988، 367-366( 

معامل ارتباط بريسون

استعمل يف حساب معامل ثبات تصحيح اختبار التعبري الكتايب وثبات التفكري 
التباعدي. 

x) (y)) R =n) -

R: معامل ارتباط بريسون

N: عدد االفراد

X: املتغري االول

Y: املتغري الثاين )البيايت، وزكريا، 1977، 183( 
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسريها
واالستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

عرض النتائج 

الباحثة  صححت  ان  بعد  الكتايب:  بالتعبري  املتعلقة  البحث  فرضيات  نتائج 
الكتايب، حسبت متوسطات  التعبري  اختبار  البحث عن  اجابات طالب جمموعات 

درجات هذه املجموعات وانحرافاهتا املعيارية، وجدول )2( يبني ذلك

جدول )2( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري

لدرجات طالب جمموعات البحث الثالث 

املجموعةت
املتوسط 
احلسايب

االنحراف املعياري

5.84 58 التجريبية االوىل1

54.5 55 التجريبية الثانية2

99.4 94.49الضابطة3

البحث  الفروق االحصائية بني متوسطات درجات جمموعات  وملعرفة داللة 
الثالث يف التعبري الكتايب استعملت الباحثة حتليل التباين االحادي، فكانت النتائج 

ما مبينة يف جدول )3(.
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جدول )3( نتائج حتليل التباين االحادي
لدرجات جمموعات البحث يف اختبار التعبري الكتايب

مصدر 
التباين

ت
بعا

املر
وع 

مم

رية
احل

جة 
در

ت
بعا

املر
ط 

وس
مت

وبة
حس

ن امل
متا

لقي
ا

لية
دو

ال
ان 

ائيت
مستوى الف

الداللة 
 )05.0(

بني 
املجموعات

28
0.

13
00

2
 14

0.
65

0

79
4.

14
 

92
.3

دالة  
احصائية

داخل 
املجموعات

76
8.

43
94

 

100

94
8.

43
 

الكيل

04
8.

56
95

08
8.

69
4 

وهي   )14.794( بلغت  املحسوبة  الفائية  القيمة  ان   )3( جدول  من  يلحظ 
ودرجتي   )0.05( داللة  مستوى  عند   )3.92( البالغة  اجلدولية  القيمة  من  اكرب 
حرية )95.2( وهذا يدل عىل ان هناك فروقا ذوات دالئل احصائية بني جمموعات 
االوىل  الصفرية  الفرضية  ترفض  وهبذا  الكتايب،  التعبري  اختبار  يف  الثالث  البحث 
التي تنص انه ال يوجد فرق بني جمموعات البحث يف التعبري الكتايب، وملعرفة اجتاه 
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الفروق بني املجموعات الثالث استعملت الباحثة طريقة شيفيه للموازنات الثنائية 
بني االوساط، فكانت النتائج عىل ما مبينة يف جدول )4(. 

جدول )4( 
قيم شيفيه الجتاهات الفروق بني جمموعات البحث يف اختبار التعبري الكتايب

شيفيه الدوليةقيمتا املحسوبةمموعتا املوازنةت
مستوى الداللة 

 )05.0(

1
التجريبية االوىل 

والضابطة
دالة احصائيا5571.892.3

2
التجريبية الثانية 

والضابطة
دالة احصائيا92.3 4983.5

3
التجريبية االوىل 

والثانية
0588.3 92.3

غري دالة 
احصائيا

يلحظ من جدول )4( ما يأيت: 

اجلدولية . 1 شيفيه  قيمة  من  اكرب   )8.5571( بلغت  املحسوبة  شيفيه  قيمة  ان 
املتوسط  الن  وذلك  االوىل  التجريبية  املجموعة  ملنفعة  الفرق  وان   )3.92(
يوجد  )ال  تنص  التي  الثانية  الصفرية  الفرضية  ترفض  وبذلك  اكرب  احلسايب 
فرق ذو داللة احصائية بني متوسط درجات املجموعة التجريبية االوىل الذين 
املجموعة  درجات  ومتوسط  الذهني  التصور  باسرتاتيجية  التعبري  يدرسون 

الضابطة التي تدرس التعبري بالطريقة االعتيادية( وتقبل البديلة. 

اجلدولية . 2 شيفيه  قيمة  من  اكرب   )5.4983( بلغت  املحسوبة  شيفيه  قيمة  ان 
ترفض  وبذلك  الثانية،  التجريبية  املجموعة  ملنفعة  الفرق  وان   )3.92(
بني  احصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  )ال  تنص  التي  الثالثة  الصفرية  الفرضية 
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باسرتاتيجية  التعبري  تدرس  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسط 
التعبري  تدرس  التي  الضابطة  املجموعة  درجات  ومتوسط  االشتات  تآلف 

بالطريقة االعتيادية( وتقبل البديلة. 

قيمة شيفيه اجلدولية . 3 بلغت )3.0588( اصغر من  املحسوبة  قيمة شيفيه  ان 
)3.92( وهذا يدل عىل انه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني املجموعتني 
التجريبيتني االوىل والثانية، وبذلك تقبل الفرضية الرابعة التي تنص )ال يوجد 
فرق ذو داللة احصائية بني متوسط درجات املجموعتني التجريبية االوىل التي 
تدرس  التي  الثانية  والتجريبية  الذهني  التصور  باسرتاتيجية  التعبري  تدرس 

التعبري باسرتاتيجية تآلف االشتات. 

الباحثة  التباعدي: بعد ان صححت  بالتفكري  املتعلقة  نتائج فرضيات البحث 
حسبت  التباعدي،  التفكري  اختبار  عن  الثالث  البحث  جمموعات  طالب  اجابات 
متوسطات درجات هذه املجموعات وانحرافاهتا املعيارية وجدول )5( يبني ذلك. 

جدول )5( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري
لدرجات جمموعات لبحث يف اختبار التفكري التباعدي

االنحراف املعيارياملتوسط احلساب املجموعةت

088.356 التجريبية االوىل1

76.3365.4التجريبية الثانية2

88.2895.5الضابطة3

الفروق االحصائية بني متوسطات درجات الطالب يف اختبار  وملعرفة داللة 
االحادي،  التباين  الباحثة حتليل  استعملت  الباحثة،  استعملت  التباعدي،  التفكري 

فكانت النتائج عىل ما مبينة يف جدول )6(.
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جدول )6( نتائج حتليل التباين االحادي
لدرجات جمموعات البحث يف اختبار التفكري التباعدي
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يلحظ من جدول )6( ان القيمة الفائية املحسوبة )11.565( وهي اكرب من 
القيمة الفائية اجلدولية البالغة )3.92( عند مستوى داللة )0.05( ودرجتي حرية 
جمموعات  بني  احصائية  داللة  ذوات  فروقا  هناك  ان  عىل  يدل  وهذا   )100.2(
الصفرية  الفرضية  ترفض  وبذلك  التباعدي،  التفكري  اختبار  يف  الثالث  البحث 
اخلامسة التي تنص عىل انه )ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بني جمموعات البحث 



364

الثالث يف اختبار التفكري التباعدي(، وملعرفة اجتاه الفروق بني جمموعات البحث 
الثنائية بني االوساط، فكانت  الباحثة طريقة شيفيه للموازنات  الثالث استعملت 

النتائج عىل ما مبينة يف جدول )7(.

جدول )7( قيم شيفيه الجتاهات الفروق
بني طالب جمموعات لبحث يف اختبار التفكري التباعدي

الداللة االحصائيةشيفيه الدوليةقيمة ا ملحسوبةمموعتا املوازنةت

1
التجريبية االوىل 

والضابطة
دالة احصائيا 20252.692.3

2
التجريبية الثانية 

والضابطة
دالة احصائيا 93782.4

3
التجريبية االوىل 

والثانية
غري دالة احصائيا26471.1

يلحظ من جدول )7( ما يأيت: 

شيفيه . 1 قيمة  من  اكرب  وهي   )6.20252( بلغت  املحسوبة  شيفيه  قيمة  ان 
اجلدولية )3.92( وان الفرق ملصلحة املجموعة التجريبية االوىل الن وسطها 
انه  تنص عىل  التي  السادسة  الصفرية  الفرضية  ترفض  وبذلك  اكرب،  احلسايب 
التجريبية  املجموعة  درجات  متوسط  بني  احصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  )ال 
االوىل الذين يدرسون التعبري باسرتاتيجية التصور الذهني ومتوسط درجات 
التفكري  يف  االعتيادية  بالطريقة  التعبري  يدرسون  الذين  الضابطة  املجموعة 

التباعدي(. 

شيفيه . 2 قيمة  من  اكرب  وهي   )4.93782( بلغت  املحسوبة  شيفيه  قيمة  ان 
الثانية الن وسطها  التجريبية  املجموعة  ملنفعة  الفرق  وان  اجلدولية )3.92( 
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احلسايب اكرب، وبذلك ترفض الفرضية السابعة متوسط ا لتي تنص عىل انه )ال 
الذين  الثانية  التجريبية  املجموعة  يوجد فرق ذو داللة احصائية بني درجات 
املجموعة  درجات  ومتوسط  االشتات  تآلف  باسرتاتيجية  التعبري  يدرسون 

الضابطة الذين يدرسون التعبري بالطريقة االعتيادية يف التفكري التباعدي. 

شيفيه . 3 قيمة  من  اقل  وهي   )1.26471( بلغت  املحسوبة  شيفيه  قيمة  ان 
اجلدولية البالغة )3.92( وهذا يدل عىل انه ال يوجد فرق ذو داللة احصائية 
ترفض  وبذلك  التباعدي  التفكري  يف  والثانية  االوىل  التجريبية  املجموعة  بني 
الفرضية الصفرية الثامنة التي تنص عىل انه )ال يوجد فرق ذو داللة احصائية 
بني متوسط درجات املجموعة التجريبية االوىل والثانية يف التفكري التباعدي(. 

تفسري النتائج

ترى الباحثة ان نتائج البحث قد تعود اىل االسباب االتية: 

الذهني ساعدت عىل توفري اجواء . 1 ان اسرتاتيجيتي تآلف االشتات والتصور 
الطالب  دافعية  اثارة  يعمل عىل  مثري  بمثابة  الطالب، واصبحت  بني  تفاعلية 

نحو مادة التعلم. 

عن . 2 لتعبري  من  ومكنتهم  بأنفسهم،  الطالب  ثقة  دعمت  االسرتاتيجيتني  ان 
مشاعرهم وافكارهم بجرأة وشجاعة. 

ان االسرتاتيجيات احلديثة هي بمثابة تدريب عىل حل املشكالت التي استمدها . 3
الطالب من كتاباهتم الن اصل احلوار والنقاش قائم عىل البحث عن حلول 

للمشكالت. 
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يتفق . 4 وهذا  والرسور،  باملتعة  يشعرون  الطالب  جتعل  االسرتاتيجيتني  ان 
عىل  االعتامد  اىل  تدعو  التي  التعليمية  البيئة  تنظيم  نظريات  به  جاءت  ما  مع 
اثناء  يف  املتعلم  لدى  واملتعة  والنشاط  احليوية  تبعث  تعليمية  اسرتاتيجيات 

عملية التعلم ]الربيعي، 2011، 87[. 

ان االسرتاتيجيتني ساعدت الطالب عىل استحضار معلوماهتم واالبقاء عليها . 5
ملدة اطول، وهذا اتضح يف كتاباهتم، يؤكد ذلك ما ذكرته االدبيات بأن الطالب 
الذي يتوصل للمعلومة بنفسه من طريق التفكري واالنتباه واالصغاء املستمر 

يستطيع االحتفاظ هبا ملدة اطول ]اخلطيب، 1987، 141[. 

داللة . 6 ذو  فرق  بينهام  يظهر  مل  اللتني  التجريبيتني  املجموعتني  خيص  ما  اما 
احصائية فيام يتعلق بالكتابة االبداعية والتفكري التباعدي، فأن الباحثة ترى ان 

سبب ذلك قد يعود اىل السببني اآلتيني: 

املدرس . 7 بدل  الفاعلية  مركز  الطالب  جعل  يف  تشرتكان  االسرتاتيجيتن  ان 
فتسنح له الفرصة بأن يتعلم بنفسه، ومها هبذا ينقالنه من املوقف السلبي اىل 
عليها معظم  يتفق  التي  املبادئ  فمن  االبداعي،  التعبري  االجيايب حمققا  املوقف 
املربني انه: حيث تتاح للطلب ان يكون مسؤوال عن تعلمه فأن فاعليته تزداد 

]جابر، 1982، 26[. 

الطالب ويفسحان . 8 املسؤولية عند  تنمية روح  ان االسرتاتيجيتني تشرتكان يف 
واسلوب  والتقويم  التفكري  طرق  وتعلم  والتنظيم  واالبتكار  لإلبداع  املجال 

البحث للحصول عىل املعلومات. 
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الفصل اخلامس

االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

االستنتاجات

يف ضوء نتائج البحث تستنتج الباحثة ما يأيت: 

قدرة . 1 تنمية  عىل  ساعدت  االشتات  وتآلف  الذهني  التصور  اسرتاتيجيتي  ان 
الطالب عىل الكتابة االبداعية والتفكري التباعدي. 

لدى . 2 تثري  التي  تلك  احلديثة وبخاصة  الطرائق واالسرتاتيجيات  التنوع يف  ان 
الطالب الدافعية والشوق واملتعة وتقيض عىل امللل والرتابة تكون اكثر فاعلية 

واكثر تقبال من الطالب. 

يف . 3 فاعلني  مشاركني  الطالب  من  جتعل  التي  التدريسية  االسرتاتيجيات  ان 
الصف تزيد من قابليتهم عىل االبداع يف التفكري ويف الكتابة. 

ابداعية . 4 افكار  عن  التعبري  عىل  قدرة  اكثر  يكونون  االعدادية  املرحلة  طلبة  ان 
عندما تكون االسرتاتيجيات التدريسية ديمقراطية وتفسح املجال هلم البداء 

آرائهم بحرية كاملة. 

الطالب . 5 جعل  عىل  تأكيدها  يف  الرتبوية  االدبيات  معظم  اليه  تذهب  ما  صحة 
مركز العملية التعليمية وجعله املحرك االساس يف التعلم. 
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التوصيات

يف ضوء االستنتاجات تويص الباحثة بام يأيت: 

اعتامد اسرتاتيجيتي التصور الذهني وتآ لف االشتات يف تدريس مادة التعبري يف . 1
املرحلة االعدادية الهنام حققا نتائج جيدة. 

تدريب مدرسات اللغة العربية ومدرسيها عىل كيفية استعامل االسرتاتيجيتني . 2
وعدم االقتصار عىل الطرائق التقليدية. 

اثناء . 3 يف  االسرتاتيجيتني  استعامل  امهية  الرتبويني  املرشفني  تأكيد  3-رضورة 
زيارهتم امليدانية ملدرسات اللغة العربية ومدرسيها. 

املقرتحات 

إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية يف فروع اللغة العربية االخرى. . 1

إجراء دراسة لتعرف املعوقات التي حتول دون تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة . 2
والعمل عىل حلها. 

إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية عىل الطالبات. . 3
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وعلم . 1 االنسان  الستار.  عبد  ابراهيم، 
النفس، سلسلة عامل املعرفة، العدد )86( 

 .1985
ابراهيم، جمدي عزيز. التفكري من منظور . 2

تربوي، عامل الكتب، القاهرة 2005. 
معاين . 3 يف  العروضية  احلكمة  سينا.  ابن، 

دار  ســامل،  سليم  حممد  حتقيق،  الشعر، 
الكتب، القاهرة 1969. 

التفكري . 4 آليات  الــديــن،  عز  التمن  ابــو 
ــد،  ــدي اجل ــاب  ــت ــك ال دار  االبـــداعـــي، 

بريوت2007. 
ــوان . 5 دي رشح  الــرمحــن.  عبد  ــوين،  ــربق ال

بريوت  الــعــريب،  الكتاب  دار  املتنبي، 
 .1980

االبداعية، . 6 الكتابة  حسني.  راجح  متيم، 
دار الكتاب اجلامعي، العني 2007. 
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بغداد  الشمس،  مكتبة  زمــري،  ه  حتقيق، 
 .1979

بني . 9 العريب  النقد  خرماش، حممد. قضايا 
االردن  الكتب،  عامل  والتطبيق،  النظرية 

 .2009

تعليم . 10 اسس  مصطفى.  رعد  خصاونة، 
للكتاب  ـــدارا  ج ــة،  ــداعــي االب الكتابة 

العاملي، عامن 2008.
خطاب، نارص. فاعلية برنامج تعليمي يف . 11

العلوم يف تنمية قدرات التفكري االبداعي 
عــامن،  يف  الــســادس  الصف  طلبة  عند 
اجلامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة 

االردنية 1994. 
12 .– العلوم  تدريس  الدين.  اخلطيب، علم 

وتنوعه،  نظمه  – واسرتاتيجيات  اهدافه 
مكتبة الفالح، الكويت 1987. 

خري اهلل، السيد. املدخل اىل علم النفس، . 13
عامل الكتب، القاهرة 1987. 

الرتاث . 14 يف  السيمياء  علم  بلقاسم.  دقة، 
العريب، جملة الرتاث العريب، العدد )91( 

إحتاد الكتاب العرب، دمشق 2003. 
اسرتاتيجيات . 15 داود.  حممود  الربيعي، 

احلديث،  الكتب  عامل  التعاوين،  التعلم 
االردن 2011.

الزملكاين، البني يف علم الكالم، حتقيق: . 16
احلديثي، مطبعة  امحد مطلوب، وخدجية 

العاين، بغداد 1964. 
سمك، حممد صالح. فن التدريس للرتبية . 17

وانامطها  املسلكية  وانطباعاهتا  اللغوية 
العملية، مكتبة االنجلو املرصية، القاهرة 

 .1975

املصادر واملراجع
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شاكر، عبد احلميد. اخليال من الكهف اىل . 18
املعرفة،  عامل  سلسلة  االفرتايض،  الواقع 
العدد )360( الكويت، املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واالداب 2009. 
عند . 19 املعريف  التطور  مــوريــس.  ــل،  رشب

للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  بياجيه، 
والنرش والتوزيع، القاهرة 1986. 

تعليمي . 20 برنامج  اثر  سمري.  الصوص، 
الكتابة  مدار باحلاسوب يف تطوير مهارة 
طلبة  لــدى  العربية  اللغة  يف  االبداعية 
االردن،  يف  االســـايس  التاسع  الصف 
جامعة  منشورة،  غري  دكتوراه  اطروحة 

عامن العربية، االردن 2003. 
عبد الباري، ماهر شعبان. اسرتاتيجيات . 21

فهم املقروء، دار املسرية للنرش والتوزيع، 
عامن 2010. 

عبد احلفيظ، واخالص حممد، ومصطفى . 22
العلمي  البحث  ــرق  ط بــاهــر.  حسني 
املــجــاالت  يف  االحــصــائــي  والتحليل 
الكويت  القلم،  دار  والنفسية،  الرتبوية 

 .2000
مهارات . 23 تنمية  اهلل.  عبد  احلميد،  عبد 

دراســات  جملة  الطلبة،  لدى  التلخيص 
يف املناهج وطرق التدريس، العدد )35( 
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