Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518

Volume 5(1), January 2018
Article History
Accepted/Kabul Available Online/Yayınlanma
10/01/2018
27/11/2017

Received/Geliş
17/11/2017

اثر استراتيجيح حىض السمك في التحصيل وتنميح مهاراخ التفكير االتذاعي لذي طالثاخ
الصف الخامس االدتي في مادج األدب والنصىص
ا.م .رائـــذج حسين حميذ
ا.م.د .اتتسام صاحة مىسً
مشكلة البحث
اف ادلتتبع لتدريس األدب والنصوص يف مدارسنا يبلحظ بوضوح االذباه السليب للطلبة حياؿ النص األديب
الذي يقدـ ذلم .وتعثّرىم يف فهمو وتذوقو .زايدة على اف النمط السائد ىو احلفظ والتلقُت واالستيعاب  .شلّا
ليحل منط جديد يف مدارسنا ىو
أضعف روح االبتكار واإلبداع والتذوؽ  .األمر الذي يدعوان إىل تغيَت فكريَّ ،
التفكَت واالبتكار والتذوؽ ،لنشكل اإلنساف العريب ادلنتج وادلبتكر ،ادلتذوؽ وادلبدع ، 1.ففي ادلرحلة اإلعدادية يسَت
منهج دراسة األدب على ادلوضوعات األدبية ،حيث زبتار موضوعات شعرية أو نثرية ذات صبغة أخبلقية أو
2
اجتماعية.
لذلك نرى أف واقع تدريس األدب والنصوص ال يسَت على الوجو ادلرضي إذ أف طرائق تدريسو غالباً ما تتسم

ابلطابع التقليدي من حيث القاء الدروس على الطلبة ،وىم سلبيوف منفعلوف ال اجیابيوف فعالوف يف أحياف كثَتة،
ومهمتهم االستماع ،ومهمة ادلدرس سرد احلقائق واالحكاـ؛ لذا فهي تعود الطالب احملاكاة العمياء ،واالعتماد على
غَتهِ  ،وتضعف فيو روح االبداع.
وتعود ىذه الظاىرة إىل أسباب عدة :منها قلة عناية مدرسي ادلواد األخر ابللغة العربية واقتصار العناية على مدرس
اللغة العربية ،زد على ذلك عدـ بناء ادلناىج على أسس علمية وموضوعية ،واألىداؼ غَت واضحة يف األذىاف
 ،ورغم كثرة الدراسات والبحوث اليت اجريت لتيسَت تدريس اللغة العربية  ،فإف الشكوى من ضعف الطلبة يف
فروعها ادلختلفة التزاؿ مستمرة ،فاألدب بوصفو احد فروع اللغة يعاين من وجود صعوابت ومشكبلت ،ومل تتحقق
الغاية من تدريسو يف تكوين الذوؽ االديب وتربية القدرة الفنية لدى الدارسُت ،وسبكينهم من ادلفاضلة بُت النصوص

 - 1تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق ،شحاتة ،حسن ،ط ،4مصر ،الدار ادلصرية اللبنانية 2000 ،ـ،ص381
 - 2مستوى طلبة قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية األساسية يف ربليل النصوص األدبية العيساوي،سيف طارؽ حسُت ،جامعة اببل،كلية الًتبية األساسية،رسالة
ماجستَت غَت منشورة  ٥٠٠٢،ـ ،ص.50

Route Educational and Social Science Journal
Volume 5(1), January 2018

765

اثر استراتيجيح حىض السمك في التحصيل وتنميح مهاراخ التفكير االتذاعي لذي طالثاخ الصف الخامس
االدتي في مادج األدب والنصىص ،اتتسام صاحة مىسً ورائـــذج حسين حميذ

االدبية والتمييز بينها ،وتبيُت نواحي اجلماؿ يف التعبَت ،وأتثَته يف النفس ،ومصدر ىذا التأثَت ،السيما وأف التذوؽ
يُ ُّ
عد ىدفاً من أىداؼ الدراسة االدبية بل يعد قواـ الدراسة االدبية وروحها.3

يعتقد كثَت من ادلدرسُت والطلبة أف اللغة العربية صعبة ومستعصية على االتقاف  ،وغالباً ما يكوف اجلواب يف
الرد عن مثل ىذا االعتقاد مزيداً من التغٍت أبرلاد اللغة بدالً من استنباط أفضل الوسائل لتعليمها ولتدريب الناشئة
على اتقاهنا . 4

وقد عزا الًتبويوف خبلؿ السنوات االخَتة ،عدـ قدرة الطلبة على التفكَت واالبداع اىل تعلمهم ادلعارؼ والعلوـ
ادلختلفة عرب طرائق التدريس التقليدية اليت تستند اىل نقل ادلعلومات وحشوىا يف عقوذلم  ، 5فضبل عن اف اتباع
معظم ادلدرسُت ذلذه الطرائق ال تنمي االبتكار واالبداع والذوؽ عند ادلتعلمُت وتركز على اجلوانب الشكلية للنص
دوف اخلوض فيو للبحث عن روح الشاعر او ادلبدع ونبض العمل االديب وما اضافو اىل الوجود ،حيث يعمل ادلدرس

يف ربليل درس االدب طرائق ذبعل منو ادلسيطر وادلتغطرس. 6
وانطبلقا من ىذا كلو ارأتت الباحثتاف اخلوض يف طرائق التدريس احلديثة واختارات اسًتاتيجية حوض السمك
لعلها تيسر مادة االدب والنصوص لطالبات الصف اخلامس االديب ،وترفع من مستوى ربصيلهن ،وتساعدىن يف
تنمية مهارات التفكَت االبداعي  ،وصاغت الباحثتاف مشكلة البحث من خبلؿ السؤاؿ االيت :
ما اثر اسًتا تيجية حوض السمك يف التحصيل وتنمية مهارات التفكَت االبداعي لدى طالبات الصف اخلامس
االديب يف مادة األدب والنصوص؟ .
امهية البحث:
تعد اللغة اجلسر الذي تعرب عليو الثقافة عرب األجياؿ ،إىل جانب احتفاظها ابلًتاث والتقاليد االجتماعية جيبلً
بعد جيل ،إذ إ ّف كل كلمة ربمل يف طيّاهتا خربات بشرية .ولوال لغات األقدمُت دلا عرفنا شيئًا عن خرباهتم ،فاللغة
َ
ربفظ الًتاث وتنقل احلضارة  7فإذا أردان أف نفهم الفكر والنتاج الفكري ،فالواجب أف ندرس اللغة ،وإذا أردان أف
ندرس اللغة فعلينا أف ندرس عملها يف اجملتمع ،وإذا درسنا عملها يف اجملتمع أدركنا أف اإلنساف استطاع ابللغة فهم
الطبيعة واجملتمع ،وكشف قوانينها والسيطرة عليها .8
 - 3طرؽ تعليم االدب والنصوص ،امحد ،دمحم عبد القادر  ،مكتبة النهضة ادلصرية ،مصر  1988 ،ـ،ص9
 - 4فعالية التعليم ادلربمج يف تدريس مادة النحو يف ادلرحلة االعدادية،اخلياط ،حورية  ،رللة البحوث الًتبوية العربية ،السنة الثانية ،العدد ( ،)1تونس1982 ،ـ ،ص71
– .73
 - 5ىل ميكن اف تكوف ادلناقشة الصفية طريقة يف تعلم التفكَت ؟ ،ايوب  ،حسُت  .رسالة ادلعلم  ،ع ، 1ـ1996 ، 27ـ، .ص5
 - 6اذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربية ،زاير ،سعد على ،ومساء تركي داخل ،ج،1دار ادلرتضى للنشر والتوزيع ، .2013،ص60
 -7ادلوجز يف طرؽ تدريس اللغة العربية ,السيد ,زلمود امحد ،دار العودة ,بَتوت ,لبناف، .1980 ,ص15
 - 8اساليب حديثة يف تدريس قواعد اللغة العربية ،الدليمي ,طو علي حسُت ,وكامل زلمود صلم الدليمي ,ط ,1دار الشروؽ ,عماف ,االردف، 2004 ,ص17
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وىي وسيلة التعليم والتحصيل  ،فهي الوسيلة ادلعتمدة يف تربية الطلبة وتوجيههم  ،وىي األساس الذي يقوـ عليو
اكتساب اخلربات وادلعارؼ  ،واالذباىات  ،فضبلً عن كوهنا أداة لتحصيل الثقافات وادلعارؼ واحلقائق األُخر.9

وتنبع أمهية اللغة العربية من كوهنا ذات قدرة كبَتة على تذليل الصعاب وقوة واضحة يف رلاهبة احلياة كما ّأهنا
تستوعب كل جديد من العلم  ،والفلسفة وألواف ادلعرفة  ،وىي من القدرة على اإلفصاح  ،والتعبَت يف ادلكاف
األوؿ ،إذ أ ّهنا وسيلة اإلنساف العريب يف التفكَت يستعملها حينما يفكر يف كبلمو ،وكتابتو فتفكَت العريب حديث

صامت ،وحديثو تفكَت انطق  .واللغة العربية ال تدرس وال تعلم لذاهتا بل ىي وسيلة التبلميذ يميعهم لتعلم سائر
ادلواد األخر ،لذا ينبغي لنا النظر إىل اللغة العربية على أهنا متكاملة ،أي مًتابطة يف فروعها . 10
القارئ
حيمل
واألدب والنصوص احد فروع اللغة العربية
ونثرهُ ما ىو أالّ تعبَت أداتو اللّغة .وىو ٌّ
َ
َ
فشعره َ
فن ُ
والسامع على التفكَت ،ويثَت فيهما إحساساً خاصاً ،وينقلها إىل أجواء قريبة أو بعيدة من اخلياؿ .فالتخيل حاجة

كل إنساف يتخيل وخَتىم من منّى ىذا اخلياؿ ابلنصوص األدبية ادلنتقاة .والنصوص األدبية وسيلة
إنسانية .إذ أف ّ
لتعريف الط لبة ميزات اللغة العربية وخصائصها وتطورىا ويماليتها يف العصور ادلختلفة ،فضبل عن تنمية الثقافة
األدبية. 11
واذلدؼ األساس من تدريس النصوص األدبية يف ادلرحلة اإلعدادية ىو تدريب الطبلب على حسن األداء وسرعة
الفهم ،وزايدة خرباهتم اللغوية وتربية أذواقهم الفنيّة واألدبيّة .12
وتع ّد طرائق التدريس ركناً أساسياً مكمبل لؤلركاف الثبلثة يف عملية التدريس  ،فهي تعتمد اسًتاتيجية زلدودة
إبصلاز موقف تعليمي ضمن مادة دراسية معية  ،واالسًتاتيجية ىنا تعٍت خط السَت ادلوصل إىل اذلدؼ اذ يكوف

ابستطاعة ادلتعلمُت إدراؾ زلتوى مادة الدرس وفهمها وتطبيقها . 13وبتطور الطرائق التدريسية وتنوعها برزت العديد
من االساليب التعليمية والتدريسية اليت تنضوي ربت مظلة كل طريقة من الطرائق التدريسية وعلى ىذا تكوف
الطريقة التدريسية أمشل وأوسع من األساليب التدريسية الحتوائها على رلموعة من األساليب واإلجراءات وادلبادئ
والقواعد لتنفيذىا .14
واختارت الباحثتاف اسًتاتيجية تدريس حديثة من اسًتاتيجيات التعلم النشط ؛ألنو يق ّدـ حافزاً للطبلب على
التعلم من خبلؿ مواقف التحدي اليت يوفرىا ذلم ،ففي كثَت من األحياف ال يًتؾ الطالب النشاط حىت يصل إىل
- 9ادلرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،احلبلؽ  ،علي سامي  ،د ،ط  ،ادلؤسسة احلديثة للكتاب  ،عماف  ،األردف  2010 ،ـ،،ص40
تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية ،وايل ،فاضل فتحي دمحم .ط ،1دار األندلس ػ حائل ػ السعودية1998 ،ـ ،ص37-34
- 10
الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية ،الدليمي ،طو علي حسُت وسعاد عبد الكرمي عباس ،ط ،1عماف ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع 2003 ،ـ ،ص62
- 11
- 12األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية ،أبو مغلي ،مسيح  ،ط ،2األردف ،دار رلد الوي 1986 ،ـ ،ص62
 - 13اساسيات يف طرائق التدريس العػامة  ،دمحم داود ماىر و دمحم  ،رليد مهدي  ،مطابع دار احلكمة للطباعة والنشر  ،موصل  ،العراؽ 1991،ـ ،ص49
 -14طرؽ التدريس العامة ،اخلوالدة ،دمحم زلمود واخروف  ،ط ، 1اجلمهورية اليمنية  ،وزارة الًتبية والتعليم  ،قطاع التدريب والتأىيل 1997 ،ـ ،ص63
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وينمي اذباىات اجیابية ضلو ادلادة وتعلّمها.15وىي
النتائج ادلطلوبة ،فضبلً على ذلك أنّو
مصدر متعة علمية للطلبةّ ،
ُ
اسًتاتيجية حوض السمك فهي من االسًتاتيجيات اليت تعتمد على التدريب اجلماعي ،وتقدمي اخلربة ادلباشرة
للعملية اجلماعية للطلبة من خبلؿ مبلحظة اجملموعات الطبلبية  ، 16ولعل من ابرز ميزاهتا أهنا تعد وسيلة لتعليم
ادلتعلمُت الكثَت من مهارات التعلم والتفكَت ،فضبلً عن مهارات التواصل االجتماعي واحلوار وتقصي اآلراء
واإلصغاء ومنح ادلتعلمُت فرصة للتوسع يف ادلوضوع ادلطروح للتعلم وادلناقشة وتناولو من زوااي سلتلفة  17شلا يسهم يف

تنمية شخصية الطالب وتعزيز ثقتو بنفسو وبقدرتو على قيادة تعلمو ،ومساعدتو على ربمل الطلبة مسؤولية يمع
البياانت حوؿ موضوع التعلم وتعزيز الشعور ابالنتماء إىل اجملموعة .18
وتصاعدت العناية دبوضوع التفكَت وتنميتو يف األوساط الًتبوية يف البلداف العربية واإلسبلمية ادلختلفة يف اآلونة
األخَتة حىت أصبح أحد األىداؼ الرئيسة للمناىج الدراسية ادلختلفة وذلك شعوراً منهم أبمهيتو يف ربسُت مستوى

تعلم الطلبة  ،وقد ركزت النظرايت احلديثة يف التعليم على تعليم مهارات حل ادلشكبلت  ،وكما تركز على تعليم
القراءة ذات ادلعٌت  ،وعلى تعليم احملاكمات العقلية يف الكتابة وتعليم مهارات التعلم الذايت  ،وىذه األمور كلها
ربتاج إىل تعلم مهارات التفكَت  19اف عملية التعلم مل تعد تشَت اىل اكتساب الطلبة رلموعة من ادلعارؼ وادلهارات
واالذباىات فحسب وامنا اصبحت تشَت اىل عملية تعديل وتغيَت شامل وعميق لسلوؾ ادلتعلمُت ليصبحوا اكثر قدرة
على استثمار كل الطاقات واالمكاانت الذاتية استثماراً ابتكارايً وابداعياً وخبلّقاً اىل اقصى الدرجات واحلدود وال
يتحقق ذلك اال اذا تطورت طرائق تفكَتىم تطويراً خبلقاً وابداعياً  ، 20ويعد االبداع اداة االنساف للسيطرة على
الطبيعة والوسيلة اال نسانية للتطور واالرتقاء عرب االضافات الًتاكمية لًتاث احلضارة البشرية واالبداع مفهوـ أزيل
ظهر منذ أف عرؼ االنساف نفسو وأكتشف مؤىبلتو  ،فالذي اخًتع ادلعوؿ ليشق االرض ىو انساف مبدع ابلتأكيد
دبفهوـ عصره  ،وادلبدع ادلتسم ابإلبداع ال ابلتقليد واحملاكاة .21
وتعتقد الباحثتاف أف الصف اخلامس االعدادي ىو ادلرحلة ادلناسبة اليت ميكن أف تطبق فيها اسًتاتيجية حوض
السمك يف تدريس األدب والنصوص ألف الطالبات يف ىذه ادلرحلة على درجة من النضج العقلي وادلعريف  ،وتطور
منوه والتخيُّل عملية عقلية تقوـ يف جوىرىا على ربط اخلربات السابقة بعبلقات جديدة وتظهرىا بصيغ أو
اخلياؿ و ّ
15
عماف 2010 ،ـ ،ص439
 أساليب تدريس ادلوىوبُت وادلتفوقُت  ،سعادة ،جودة أمحد ،ط ،1ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع ،األردفّ ، - 16اسًتاتيجيات التعلم والتعليم ادلعرفية ،قطامي ،يوسف ،ط ،1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،األردف – عماف 2013 ،ـ ،ص621
- 17التعلم أمناط ومناذج حديثة ،عطية ،زلسن علي ،ط ،1دار صفاء ،عماف2016 ،ـ ،ص352
 - 18اسًتاتيجيات التعلم والتعليم ادلعرفية ،قطامي ،يوسف ،ط ،1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،األردف – عماف 2013 ،ـ،ص621
 - 19مهارات التفكَت وسرعة البديهية وحقائب تدريبية ،رايف ،دمحم ىاشم ،ط ،2دار حنُت للنشر والتوزيع ،األردف  -عماف2012 ،ـ ،ص102
 - 20تنمية قدرات التفكَت االبداعي  ،الطيطي ،دمحم محد ،ط ،3دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،عماف – االردف 2007،م،ص105
- 21التفكَت امناطو ونظرايتو واساليب تعليمو وتعلمو  ،العفوف  ،اندية حسُت ومنتهى مطشر عبد الصاحب ،ط ، 1دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عماف _ االردف ،
 2012ـ ،ص121
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صور مل تكن مألوفة عند الطالب من قبل .ويف ىذه ادلرحلة ينمو تفكَت الطالبات ويزداد ذكاؤىن وتتسع خرباهتن
وتعمل ىذه ادلتغَتات عملها على خياذلن ،فتغَتىن من حالتهن اليت توصف ابلبساطة وغموض اذلدؼ واالرتباط
ابألفعاؿ واألعماؿ يف مرحلة الطفولة إىل حالة تتسع فيها السعة واخلصوبة والطابع الفٍت واجلمايل واالرتباط
ابجلوانب العقلية واالنفعالية  22زايدةً على رقي مستوى الطالبات العلمي والثقايف كل ىذا يتيح ذلن تقبل الطرائق
واألساليب احلديثة ومن مث التفاعل معها للوصوؿ إىل إاثرة الشوؽ والرغبة يف دراسة األدب وتذوقو ،ومعرفة روائع
األدب وتنمية قدرىن على التحليل واالبتكار .
وتتجلى امهية البحث احلايل يف االيت :
 .1تعد اللغة اجلسر الذي تعرب عليو الثقافة عرب األجياؿ ،إىل جانب احتفاظها ابلًتاث والتقاليد االجتماعية
جيبلً بعد جيل.
 .2تنبع أمهية اللغة العربية من كوهنا ذات قدرة كبَتة على تذليل الصعاب وقوة واضحة يف رلاهبة احلياة كما أ ّهنا
تستوعب كل جديد من العلم.
ونثرهُ ما ىو إالّ تعبَت أداتو اللّغة.
 .3اف األدب والنصوص احد فروع اللغة العربية
َ
فشعره َ

 .4تع ّد طرائق التدريس ركناً أساسياً مكمبل لؤلركاف الثبلثة يف عملية التدريس.
 .5اف اسًتاتيجيات التعلم النشط من االسًتاتيجيات احلديثة ،واهنا تق ّدـ للطبلب حافزاً على التعلم من خبلؿ
مواقف التحدي اليت يوفرىا ذلم.
 .6امهية اسًتاتيجية حوض السمك فهي من االسًتاتيجيات اليت تعتمد على التدريب اجلماعي ،وتقدمي اخلربة
ادلباشرة للعملية اجلماعية للطلبة من خبلؿ مبلحظة اجملموعات الطبلبية.
 .7تصاعد العناية دبوضوع التفكَت وتنميتو يف األوساط الًتبوية يف البلداف العربية واإلسبلمية ادلختلفة يف اآلونة
األخَتة حىت أصبح أحد األىداؼ الرئيسة للمناىج الدراسية ادلختلفة.
 .8تعد الطالبات يف ىذ ه مرحلة اخلامس االعدادي على درجة من النضج العقلي وادلعريف  ،وتطور اخلياؿ
منوه والتخيُّل عملية عقلية.
وّ

هدف البحث :يهدؼ البحث احلايل إىل:

ّتعرؼ أثر اسًتاتيجية حوض السمك يف التحصيل وتنمية مهارات التفكَت االبداعي لدى طالبات الصف

اخلامس االديب يف مادة األدب والنصوص .

 - 22أساليب الًتبية ادلدرسية يف تنمية التفكَت االبتكاري ،اآللوسي ،صائب أمحد  ،رسالة اخلليج العريب ،سنة  ،5عدد  ،15الرايض 1985 ،ـ ،ص263
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فرضيتا البحث:
لتحقيق ىدؼ البحث صاغت الباحثتاف الفرضيتُت الصفريتُت اآلتيتُت:
 -1ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0‚05بُت متوسط درجات
طالبات اجملموعة التجريبية البلئي يدرسن مادة االدب والنصوص ابسًتاتيجية حوض السمك ومتوسط درجات
طالبات اجملموعة الضابطة البلئي يدرسن ادلطالعة ابلطريقة االعتيادية يف التحصيل.
 -2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05بُت متوسطي درجات ربصيل طالبات اجملموعة
التجريبية البلئي يدرسن مادة ادلطالعة والنصوص ابسًتاتيجية حوض السمك ،ومتوسط درجات ربصيل طالبات
اجملموعة الضابطة البلئي يدرسن مادة االدب والنصوص ابلطريقة االعتيادية يف تنمية التفكَت االبداعي.
حدود البحث :يقتصر ىذا البحث على ػ:
 .1احلد البشري :طالبات الصف اخلامس االديب.
 .2احلد الزماين :الفصل الدراسي األوؿ للعاـ الدراسي.2017-2016
 .3احلد ادلكاين :إحدى ادلدارس الثانوية واإلعدادية للبنات يف مركز زلافظة اببل.
 .4احلد ادلعريف :عدد من موضوعات كتاب االدب والنصوص ادلقرر تدريسو من وزارة الًتبية للصف اخلامس
االديب للعاـ الدراسي 2017-2016ـ.
 .5حتديد مصطلحات
عرفها كل من:
اوال :اسرتاتيجية حوض السمكّ :

 ( .1سعادة وآخرون )  " :اسًتاتيجية تدريس يكوف عملها عن طريق تشكيل رلموعة صغَتة على شكل دائرة
داخل رلموعة طبلبية أكرب تقوـ دبهمة اإلصغاء دلا تقولو يف ضوء أسئلة تطرحها اجملموعة الكبَتة على اجملموعة
الصغَتة حوؿ موضوع ما أو قضية معينة أو مسألة زلددة " .23
 .2الشمري " :واحدة من األساليب اليت تسلط الضوء ابستخداـ ادلهارات االجتماعية يف التوسع حوؿ موضوع

معُت أو إغبلؽ النقاش فيو " .24

 .3قطامي " :اسًتاتيجية اجملموعات الصغَتة هتدؼ إىل البحث بعمق حوؿ موضوع أو قضية زلددة وعدـ
االكتفاء ابدلعاجلات السطحية حولو" .25

 - 23التعلم النشط بُت النظرية والتطبيق ،سعادة ،جودت امحد وآخروف ،ط ،1دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،عماف – األردف 2006 ،ـ،ص145
- 24اسًتاتيجية يف التعلم النشط ،الشمري ،ماشي بن دمحم،ط ،1مطابع وزارة الًتبية والتعليم ،السعودية 2011 ،ـ،ص39
 - 25اسًتاتيجيات التعلم والتعليم ادلعرفية ،قطامي ،يوسف ،ط ،1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،األردف – عماف 2013 ،ـ،ص621
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اثنيا :التفكري اإلبداعي:



عرفو تورانس أبنو :عملية أدراؾ ادلتغَتات والعناصر ادلفقودة وزلاولة صياغة فرضيات جديدة والتواصل إىل
ّ



عرفو البيايت أبنو  " :طريقة يف التفكَت أو اإلتياف أبفكار جديدة .أو إعادة تركيب ادلعرفة القائمة أو إجیاد
ّ

نتائج زلددة بشأهنا إىل جانب اختبار الفرضيات وتعديلها وإيصاؿ النتائج إىل اآلخرين .26

مداخل جديدة حلل ادلشكبلت " .27
الفصل الثاين
اوال :جوانب نظرية
ادلبحث االول :التعلم النشط

وتنحدر من النظرية البنائية نظرية التعلم النشط وأساليبها وتطبيقاهتا  ، 28فالتعلم النشط يستند اىل ادلدخل البنائي

الذي يؤكد فيو اف االنساف يبٍت تعلمو بنفسو عندما يعدؿ البناء ادلعريف لديو يف ضوء ادلستجدات اليت يتعرض ذلا .
ومن صلة التعلم النشط ابلفلسفة البنائية أنو يشدد على ادلعارؼ السابقة بوصفها اساساَ تقوـ عليو ادلعرفة اجلديدة
لذا فاف التعلم النشط يؤكد استثارة ادلعارؼ السابقة وتنشيطها بقصد الربط بينها وبُت التعلم اجلديد وضماف أف

يكوف للتعلم اجلديد معٌت عند التعلم .29
يعرؼ التعلم النشط  :ابنو احد أساليب التعلم الذي يعتمد اجیابية ادلتعلم ونشاطو يف ادلوقف التعليمي من خبلؿ
توفَت الب يئة ادلناسبة اليت تتيح لو االندماج يف االنشطة وادلهمات ادلختلفة كالتحدث واالستماع والقراءة والتأمل
وتسجيل ادلبلحظات والتفكَت فيما يتعلمو بدالَ من االقتصاد على استقباؿ ادلعلومات اللفظية وادلرئية من ادلعلم ومن

مث يقوـ ابدلشاركة ابدلوقف التعليمي والتفاعل معو . 30
اهداف التعلم النشط

 – 1تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات التفكَت الناقد العديدة.
 – 2تشجيع الطلبة على القراءة الناقدة .
 – 3التنوع يف االنشطة التعليمة التعلمية ادلبلئمة للطلبة لتحقيق االىداؼ الًتبوية ادلنشودة.
 – 4دعم الثقة ابلنفس وتشجيعها على طرح االسئلة وحل ادلشكبلت .
31
 – 5قياس قدرة الطلبة على بناء االفكار اجلديدة وتنظيمها وزايدة االعماؿ االبداعية
(1969). ,p;17.Guiding Creative talent Torrance ,E.P. Prentice Hall of India, New Delhi - 26
 27اإلبداع اإلداري لدى القادة ادلدراء وانعكاساتو على كفاءة فعالية منظماهتم ،البيايت ،غازي عبد اللطيف ،وبدري ادلطَتي  ،بغداد ،رللة كلية ادلأموف اجلامعة ،العدد
2002 ، 6ـ،ص68
 - 28تصميم الربامج التعليمية بفكر البنائية أتصيل فكري وحبث امربيقي  ,زيتوف  ,كماؿ محيد  ،ط , 1دار عامل الكتاب للنشر والتوزيع :القاىرة  2008 ،ـ،ص100
 -29التعلم أمناط ومناذج حديثة ،عطية ،زلسن علي ،ط ،1دار صفاء ،عماف2016 ،ـ ،ص.233-232
 - 30تطوير ادلناىج التعليمية ,الشربيٍت ,فوزي وعفت الطناوي ،ط , 1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع  ،عماف 2011 ،ـ،ص.49
31
عماف 2010 ،ـ ،ص.33
 -أساليب تدريس ادلوىوبُت وادلتفوقُت  ،سعادة ،جودة أمحد ،ط ،1ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع ،األردفّ ،
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مزااي التعلم النشط

 - 1يهيئ ادلتعلمُت يف مواقف حية ذات فعالية .
 - 2يزيد من انتاج التعلم وتنوعو ويكسبو جوانب مهنية ومهارات وخربات اجتماعية .

 - 3ينمي الرغبة يف التفكَت والبحث والتعلم واالتقاف .32
 - 4الطبلب اكثر احتمالية للوصوؿ اىل ادلعرفة السابقة اخلاصة هبم واليت ىي مفتاح التعلم .
 - 5الطالب أثر عرضة إلجیاد حلوؿ ذات معٌت شخصي للمشكبلت او التفسَتات.
 - 6يزيد التعلم النشط من ثقة الطبلب أبنفسهم واعتمادىم على ذواهتم .
 - 7ادلتعلموف الذين يعملوف دبهاـ يف ىذا النوع من التعلم يتعلموف كيف يتعاملوف مع اي اانس اخرين سلتلفُت
عنهم يف اخللفيات واالربادات وادلواقف .
 - 8ادلتعلموف يقيموف أفكارىم وأفكار االقراف لتحديد ما اذا كانت مناسبة ذلم وتقومي ذاهتم من خبلذلا واالخرين
 33معوقات التعلم النشط

ىناؾ بعض ادلعوقات اليت ربوؿ دوف تطبيق ىذا التعلم وىي:
 – 1التأثَت القوي للتقاليد الًتبوية والتصورات الذاتية للمؤسسات التعليمية وزبوفها من التغيَت والتجديد.
 – 2ادلخاطر الناذبة عن كوف الطبلب سوؼ لن يشاركوا يميعهم  ،ادلعلموف سيشعروف بفقداف السيطرة او اهنم
يفتقروف اىل ادلهارات الضرورية . 34
 – 3ضيق وقت احلصة ،وكثرة عدد احلصص اليت يكلف هبا ادلعلم أسبوعياَ.
 – 4تستغرؽ وقتاَ طويبلَ يف التخطيط والتحضَت.
 – 5من احملتمل اف تكوف ىناؾ صعوبة يف تطبيق التعلم النشط يف الصفوؼ ذات االعداد الكبَتة .35
ادلبحث الثاين :اسرتاتيجية حوض السمك
اف اسًتاتيجية حوض السمك او غضارة السمك او سبرين حوض السمك من اسًتاتيجيات التعلم النشط القائم
على االستقصاء اجلماعي واحلوار ادلتبادؿ .وىي واحدة من األساليب اليت تسلط الضوء ابستخداـ ادلهارات
االجتماعية يف التوسع حوؿ موضوع معُت أو إغبلؽ النقاش فيو ".36
اسلواب اسرتاتيجية حوض السمك:

32

 -اذباىات وتطبيقات حديثة يف ادلناىج وطرؽ التدريس ,علي ,دمحم السيد ،ط ,1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،عماف2011 ،ـ ،ص.240

- 33التعلم النشط ،بدوي ,رمضاف سعيد ,ط ,1دار الفكر للنشر والتوزيع2010 ،ـ ،ص.180
 - 34ادلصدر نفسو ص381-381
 - 35اذباىات وتطبيقات حديثة يف ادلناىج وطرؽ التدريس ,علي ,دمحم السيد ،ط ,1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،عماف2011 ،ـ ،ص.242
 - 36اسًتاتيجية يف التعلم النشط ،الشمري ،ماشي بن دمحم،ط ،1مطابع وزارة الًتبية والتعليم ،السعودية 2011 ،ـ،ص.39
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 األسلوب ادلفتوح :الذي دبوجبو يًتؾ مقعداً فارغاً ميكن أف يشغلو طالب آخر ليقود اجملموعة فيما ينضم األوؿجملموعة ادلشاركة ويقوـ القائد بتسجيل ما توصلت إليو اجملموعة ادلشاركة.

 األسلوب ادلغلق :فهو الذي ال يكوف فيو مقعد شاغر لقائد اجملموعة وعند انتهاء ادلناقشة تنتقل لتمارسادلبلحظة ويتوىل ادلعلم تلخيص ما مت وعرضو على الطلبة يف هناية النقاش

37

.

خطوات اسرتاتيجية حوض السمك
لغرض تطبيق اسًتاتيجية حوض السمك ينبغي اتباع اخلطوات االتية:
 -1قبل البدء ابلتدريس ينبغي قياـ ادلدرس دبا أييت:

 هتيئة موضوع الدرس واإلحاطة أببعاده وربديد أىدافو اليت يراد من الطلبة ربقيقها.
 هتيئة األسئلة ادلثَتة للتفكَت اليت تغطي إجاابهتا يميع جوانب ادلوضوع.
 تذكَت الطلبة بوجوب ادلشاركة الفردية واجلماعية يف التفكَت لئلجابة عن األسئلة ادلطروحة.
 تذكَت الطلبة بوجوب االنفتاح على آراء اآلخرين واحًتاـ وجهات النظر ومناقشتها مناقشة تستند إىل ادلنطق
العلمي.
 شرح الطريقة اليت يقسم هبا الطلبة على رلموعيت ادلناقشة وادلراقبة.
 تعريف الطلبة ابلدور الذي تؤديو كل من اجملموعتُت.

 تذكَت الطلبة بتبادؿ األدوار بُت رلموعة ادلراقبة وادلناقشة.
 توضيح دور ادلبلحظ أو مدير النقاش يف اجملموعة وإمكانية تبادؿ دوره مع طالب آخر.
 كتابة عنواف الدرس وعرضو أماـ الطلبة.
-2

38

جلوس الطلبة وفق الًتتيب االيت: -

ا -جلوس طلبة" رلموعة السمك "او ادلشاركُت اليت ستناقش ادلوضوع على شكل دائرة صغَتة يف الوسط ،ويًتاوح
عددىم من ( )5-3طبلب ،وميكن تعيُت واحد من بينهم بوظيفة مسهل لعمل اجملموعة.
ب -جلوس طلبة الصف ادلراقبُت و ادلبلحظُت يف دائرة اكرب حوؿ طلبة رلموعة السمك اذ يكوف لكل طالب يف
رلموعة السمك شركاء او مراقبُت يدونوف افعالو واالسًتاتيجيات اليت يتبعها ،وىؤالء ال يسمح ذلم ابلكبلـ خبلؿ
ادلناقشة وعليهم ادلراقبة واالستماع وتسجيل ادلبلحظات استعداداً جللسات ادلناقشة اليت تلي مناقشة رلموعة
السمك.

 - 37التعلم أمناط ومناذج حديثة ،عطية ،زلسن علي ،ط ،1دار صفاء ،عماف2016 ،ـ ،ص.355
 - 38ادلصدر نفسو ،ص111
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بدء نقاش رلموعة السمك حوؿ االسئلة ادلعدة على اف يكوف لكل منهم دوره وفرصتو يف النقاش الذي ينظمو
مسهل عمل اجملموعة ،وقد يستمر النقاش مدة نصف ساعة او حسب الوقت ادلسموح بو وادلتفق عليو مسبقا ،يف
حُت ينصت طلبة الشركاء ابىتماـ ويراقبوف ديناميكيات ادلناقشة واحلوار دوف تدخل يف النقاش مع تدوين
ادلبلحظات . 39
 -3بعد هناية نقاش رلموعة السمك يعطى الشركاء فًتة صمت يكتبوف فيها االفكار الرئيسية اليت مسعوىا من
مناقشة رلموعة السمك مث يتم توزيع طلبة رلموعة السمك بُت الطلبة ادلراقبُت ) ادلبلحظُت ( وتقسيمهم اىل
رلموعات صغَتة للمناقشة عن قرب فيما بينهم واالستيضاح عن اية مبلحظات او تعليقات سبت خبلؿ ادلناقشة اي
دمج اجملموعتُت معا ،وقد يستمر ىذا النقاش  30دقيقة او حسب الوقت ادلسموح بو وادلتفق عليو.
 -4عودة الطلبة كل اىل مكانو إلجراء مناقشة اخَتة يتم فيها طرح عدد من االسئلة لكبل اجملموعتُت السمك
وادلراقبُت.
-5

 -يف هناية تطبيق االسًتاتيجية ميكن للمدرس طرح سؤاؿ هنائي على طلبتو معطياً الفرصة لكل منهم

لئلجابة عليو وقد -تدوف اجاابهتم.40

ادلبحث الثالث  :التفك ـ ــري االبداع ــي
اوال  :مفهوم االبداع :

ينظر لؤلبداع على أنو رلموعة من ادلهارات القابلة للتعلم والتدريب وال ربتاج اىل مواىب وقدرات خاصة جیب
توافرىا لدى الفرد ليصبح مبدعا فاإلبداع ليس صفة وراثية او حكراً على فئات زلددة من اجملتمع سواء من حيث

اجلنس او العرؽ ويف يميع ادلراحل العمرية ابتداء من الطفولة ادلتأخرة  ،41واذا وضع االبداع موضع التحليل من
حيث ما يشملو من نشاط ميكن القوؿ انو القدرة على حسن تفهم عبلقات قدمية يف خربة الشخص وتصور او
استنباط عبلقات جديدة واالنتهاء من االختيار والتمييز بُت االمكاانت ادلتعددة اىل حلوؿ مبتكرة وذات معٌت
42
ٍ
موضوع
دلسألة او
ِ
وحيتمل ىذا ادلوضوع اف يكو َف فكرايَ او مادايَ
ُ

.- Guiding Creative talent Torrance ,E.P, ( 1969 ) ,. Prentice Hall of India ,Newdelhi,p;34 39
- 40اسًتاتيجيات التعلم والتعليم ادلعرفية ،قطامي ،يوسف ،ط ،1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،األردف – عماف2013 ،ـ،ص.624-623
- 41علم النفس ادلعريف  ،العتوـ  ،عدانف يوسف  ،ط ، 2دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،عماف _ االردف  2010 ،ـ،ص.224
- 42اساسيات يف التفكَت  ،غباري  ،اثئر امحد وخالد دمحم ابو شعَتة  ،ط ، 1مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع  ،عماف _ االردف 2011 ،ـ ،ص.225
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اثنــياً  :التفكري االبداعي

ويعد التفكَت االبداعي احملور االساسي الذي تتمركز حولو انشطة تعلم التفكَت يميعها يف العامل ،وقد اختلف
الباحثوف يف تعريف التفكَت االبداعي فقد عرفو تورانس  :أبنو عملية ادراؾ التغَتات والعناصر ادلفقودة وزلاولة
43
صياغة فرضيات جديدة والتوصل اىل نتائج زلددة بشأهنا اىل جانب اختبار الفرضيات وتعديلها
والتفكَت االبداعي يتضمن توليد وتعديل االفكار لغرض التوصل اىل نتائج تتصف ابألصالة والطبلقة وادلرونة

واحلساسية للمشكبلت فضبل عن انو زلاولة غَت مألوفة حلل مشكلة جديدة أو قدمية ويتطلب ذلك طبلقة الفكر
ومرونتو وأصالتو والقدرة على تطوير حلوؿ للمشكبلت وتفصيلها او توسيعها .44
اثلثاً  :مراحل التفكري االبداعي

 1ـ مرحلة االعداد  :تتطلب ىذه ادلرحلة التعرؼ على ادلشكلة او ادلوقف الذي يتعامل معو الفرد ويمع كل ما يلزـ
من معلومات حوؿ ىذا ادلوقف .

 . 2مرحلة االحتضان  :وىي مرحلة تتمثل ابلقلق او اخلوؼ والًتدد ضلو ادلوقف وقدرة الفرد على احلل او التغلب
على ادلشكلة.
 . 3مرحلة االشراق  :وتصف اللحظة اليت يربز فيها احلل للمشكلة بشكل فجائي لتصف حالة من التكامل
ادلعريف بُت عناصر ادلوقف وربقيق فهم كلي مشويل على درجة عالية من االبداع .

 . 4مرحلة التحقق أو اعادة النظر  :اف ربقيق االبداع ال ينتهي ابلتوصل اىل مرحلة االشراؽ حيث البد من
التحقق والتأكد من احلل ادلقًتح بطريقة علمية منظمة للتأكد من توافر شروط احلل االبداعي وخصائصو . 45
رابعـ ـاً  :مهارات التفكري االبداعي

يعرؼ التفكَت االبداعي ابنو ىو من يتفوؽ بعدد األفكار اليت يبلورىا يف وحدة زمنية زلدودة ابدلقارنة مع غَته
من األفراد ويتصف ابمتبلكو القدرة على أف يذكر عدداً كبَتاً من األفكار ادلتقدمة بسرعة وسهولة  46وتقاس
الطبلقة أبساليب سلتلفة منها:
 .1سرعة التفكَت إبعطاء كلمات يف نسق زلدد كاف تبدأ أو تنتهي حبرؼ أو مقطع معُت (ىراء ،مراء .)..أو
التصنيف السريع للكلمات يف فئات خاصة (كرة ،ملعب ،حكم( ،)..طبلقة الكلمات).

 - 43تطوير مهارات التفكَت االبداعي تطبيقات على برانمج الكورت،دانوي ،مؤيد أسعد حسُت،ط ،1عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع  ،عماف _ االردف ،
 2008ـ ،ص.31
- 44التفكَت الناقد واالبداعي دراسات نظرية وميدانية ،الربقعاوي  ،جبلؿ عزيز فرماف  ،ط ، 1دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عماف _ االردف  2012 ،ـ،ص.30
 - 45علم النفس ادلعريف  ،العتوـ  ،عدانف يوسف  ،ط ، 2دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،عماف _ االردف  2010 ،ـ،ص.229
 - 46تنمية اإلبداع ،درويش ،زين العابدين ،دار ادلعارؼ دبصر1983 ،ـ ،ص.14
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 . 2تصنيف األفكار على وفق متطلبات معينة ،كالقدرة على ذكر أكرب عدد شلكن من أمساء احليواانت الصحراوية
أو ادلائية أو أكرب قدر من االستعماالت للجريدة أو احلجر أو العلب الفارغة ..اخل( .طبلقة األفكار).
 . 3القدرة على إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معينة ،كاف يذكر ادلتعلم أكرب عدد شلكن من التداعيات لكلمة انر ،أو
مسكة ،أو سيف ،أو مدرسة ..اخل( .طبلقة التداعي).
 .4القدرة على وضع الكلمات يف أكرب قدر شلكن من اجلمل والعبارات ذات ادلعٌت( ،طبلقة التعبَت).
 .5طبلقة األشكاؿ :أي تقدمي بعض اإلضافات إىل أشكاؿ معينة لتكوين رسوـ حقيقية .47
تنوع األفكار اليت أييت هبا
اثنياً  :ادلرونة )  : ( Flexibilityتتضمن ادلرونة اجلانب النوعي يف االبتكار ،وىي ّ
ادلتعلم ومن مثّ تشَت ادلرونة إىل درجة السهولة اليت يغَت هبا ادلتعلم موقفاً ما أو وجهة نظر عقلية معيّنة  ،.فادلتعلم
طورىا ،واخلربات اليت عرضت لو ،واألماكن اليت يزورىا،
ادلبدع يظهر سرعة ومرونة يف استخداـ ادلفاىيم اجلديدة اليت ّ
ليتسٌت لو التعامل معهم ،فنجده يعكس معرفتو ذلم ،وكأنو يعرفهم منذ وقت
حىت األشخاص ال يستغرقو وقت طويل ّ
طويل ،ويشعر ادلبلحظ أبف لديو السيطرة على كل ما يواجهو من مواقف ،وأصوات ،وأماكن ،وأشياء  ،ومن أمثلة
48
االختبارات الشائعة للمرونة اختبار إعادة ترتيب عيداف الكربيت ،أو االستعماالت غَت ادلعتادة ألشياء مألوفة

اثلثاً  :األصالة ( :)Originalityوىي التجديد أو االنفراد ابألفكار ،كأف أييت ادلتعلم أبفكار متجددة ابلنسبة
إىل أفكار زمبلئو ،وعليو تشَت األصالة إىل قدرة ادلتعلم على إنتاج أفكار أصيلة أي قليلة التكرار ابدلفهوـ اإلحصائي
 49داخل اجملموعة اليت ينتمي إليها ادلتعلم وىي إحدى مسات التميّز يف التفكَت والندرة والقدرة على النفاذ إىل ما
وراء ادلباشر وادلألوؼ من األفكار  ،50وما مييز األصالة عن الطبلقة وادلرونة:
 -1األصالة ال تشَت إىل كمية األفكار االبتكارية اليت يعطيها الفرد ،بل تعتمد على قيمة ونوعية وج ّدة تلك
األفكار ،وىذا ما مييز األصالة من الطبلقة .
تصوراتو أو أفكاره ىو شخصياً كما يف ادلرونة ،بل تشَت إىل
 -2وىي أيضاً ال تشَت إىل نفور ادلتعلم من تكرار ّ
النفور من تكرار ما يفعلو اآلخروف ،وىذا ما مييزىا من ادلرونة .وعليو ميكن قياس األصالة عن طريق :
أ – كمية االستجاابت غَت ادلألوفة ،واليت تعد أفكاراً مقبولة دلشكبلت زلددة مثَتة.

 - 47تنمية قدرات التفكَت اإلبداعي ،الطيطي ،دمحم،ط ،1عماف ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع 2000 ،ـ ،ص.55
WWW. Yomoal members. Easy spase . COM / Creative Education. Htm. 2003,p;74 - 48
 - 49تنمية قدرات التفكَت اإلبداعي ،الطيطي ،دمحم،ط ،1عماف ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع 2000 ،ـ ،ص.55
WWW. Yomoal members. Easy spase . COM / Creative Education. Htm. 2003,p;74 50
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ب – اختيار عنواانت لبعض القصص القصَتة ادلركزة يف موقف مكثّف قد يكوف دراسياً أو فكاىياً ،ويطلب من
ادلتعل م أف يذكر ذلا عنواانت طريفة أو غريبة بقدر ما يستطيع يف وقت زلدد ،مع احتماؿ استبداؿ القصة بصورة أو

شكل .51
رابعاً :التفاصيل ( اإلكماؿ ) Elaboration
وىي قدرة ادلتعلم على تقدمي إضافات جديدة لفكرة معينة ،كما ميكنو أف يتناوؿ فكرة بسيطة أو رمساً أو سلططاً
بسيطاً دلوضوع ما مث يقوـ بتوسيعو ورسم خطواتو اليت تؤدي إىل كونو عملية  .وقد أشارت مبلحظات تورانس يف
حبوث االبتكار إىل أف التبلميذ الصغار األكثر إبداعاً مييلوف إىل زايدة الكثَت من التفصيبلت غَت الضرورية إىل
رسوماهتم وقصصهم .52
خامساً  :احلساسية للمشكبلت Sensitivity to problems

سبثل سيكولوجية العطر  Psychological perfumeواليت مفادىا أف العاملُت يف معمل العطر نتيجة
مدة عملهم الطويلة يف ادلعمل تبطل لديهم قدرة اإلحساس ابلعطر ،ومن مث تتعطل لديهم حاسة الشم ،وكذلك
تفسر ظاىرة أف اإلنساف ال يشم رائحة نفسو ،لذلك تستعُت الشعوب عاد ًة خبرباء من خارج البلد ،لكي يصلحوا
ذلا النظاـ الًتبوي أو نظاـ السَت ،أو نظاـ اإلدارة والتطوير ،وغَت ذلك .53
فاحلساسية للمشكبل ت تتمثل يف قدرة الفرد على رؤية ادلشكبلت يف األشياء والعادات أو النظم ،ورؤية جوانب
النقص والعيب فيها ،وتوقع ما ميكن أف يًتتب على شلارستها وىذه ادلكوانت تؤكد أف تكوف األفكار مناسبة
ومبلئمة دلقتضيات البيئة والواقع بعيدة عن العشوائية واجلهل . 54

اثنيا :دراسات سابقة
 -1دراسة محود2014/
(اثر اسرتاتيجية حوض السمك ادلفتوح وادلغلق يف تنمية التعبري عند طالب الصف الثاين ادلتوسط ).
أجريت ىذه الدراسة يف العراؽ يف جامعة بغداد ،وىدفت إىل تعرؼ (اثر اسًتاتيجية حوض السمك ادلفتوح
وادلغلق يف تنمية التعبَت عند طبلب الصف الثاين ادلتوسط)،وتكونت عينة الدراسة من ( )109طالباً اختَتوا
عشوائياً من طبلب الصف الثاين ادلتوسط ،وزعوا بُت ثبلث رلموعات ذبريبية أوىل مكونة من ( )37طالباً ،وذبريبية
اثنية مكونة من ( )36ورلموعة ضابطة مكونة من ( )36طالبةً للعاـ الدراسي ( ،)2014-2013واستعمل
الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية ( :ربليل التباين ،ومربع كاي ) ،وأجرى الباحث تكافؤاً بُت اجملموعتُت يف العمر

 51نفس ادلصدر،ص74
 - 52نفس ادلصدر،ص75
 - 53أساليب الًتبية ادلدرسية يف تنمية التفكَت االبتكاري ،اآللوسي ،صائب أمحد  ،رسالة اخلليج العريب ،سنة  ،5عدد  ،15الرايض 1985ـ ،ص.،20
 - 54تنمية قدرات التفكَت اإلبداعي ،الطيطي ،دمحم،ط ،1عماف ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع 2000 ،ـ ،ص.56
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الزمٍت ،والتحصيل الدراسي للوالدين ،ودرجات مادة اللغة العربية يف االختبار النهائي للعاـ السابق .وأسفرت النتائج
عن تفوؽ اجملموعتُت التجريبيتُت اللتاف درستا ابسًتاتيجية حوض السمك ادلغلق وادلفتوح على طبلب اجملموعة

درست ابلطريقة التقليدية .55
الضابطة اليت ّ
 -2دراسة الفتلي 2015/

اسرتاتيجية حوض السمك وفاعليتها يف تنمية ادلهارات العقلية لطلبة قسم الفيزايء وحتصيلهم الدراسي
اجريت الدراسة يف جامعة القادسية /كلية الًتبية االساسية ،وهتدؼ اىل تعرؼ اسًتاتيجية حوض السمك
وفاعليتها يف تنمية ادلهارات العقلية لطلبة قسم الفيزايء وربصيلهم الدراسي ،تكونت عينت البحث من رلموعتُت
(رلموعة ذبريبية واالخرى ضابطة) بلغ عدد افراد اجملموعتُت ( )62طالبا وطالبة من طلبة الصف الرابع قسم الفيزايء
بواقع (  ) 31طالبا وطالبة يف كل رلموعة كافات الباحثة ادلتغَتات االتية (العمر الزمٍت زلسوابً ابلشهور ،اختبار
الذكاء واختبار ادلهارات العقلية ) استعملت الباحثة معادلة كيودر ريتشاد 20/وبرانمج (  ) SPSSلتحليل النتائج
وتوصلت الباحثة اىل تفوؽ طلبة اجملموعة التجريبية على طلبة اجملموعة الضابطة يف اختباري التحصيل وادلهارات
العقلية . 56
-3

دراسة الزيدي والعطار 2016/

أثر اسرتاتيجية حوض السمك يف فهم ادلقروء لدى طالبات الصف الرابع العلمي يف تدريس مادة ادلطالعة

أجريت الدراسة يف جامعة اببل ،وهتدؼ إىل ّتعرؼ أثر اسًتاتيجية حوض السمك يف فهم ادلقروء لدى طالبات

الصف الرابع العلمي يف تدريس مادة ادلطالعة ،اعتمد الباحثاف تصميماً ذبريبياً يقع يف حقل التصاميم التجريبية
ذوات الضبط اجلزئي واختباراً هنائياً جملموعيت البحث إحدامها ذبريبية واألُخرى ضابطة (بلغت عينة البحث ( )78
طالبة بواقع ( )40طالبة للمجموعة التجريبية و( )38طالبة للمجموعة الضابطة كافا الباحثاف ادلتغَتات االتية
(العمر الزمٍت زلسوابً ابلشهور ،التحصيل الدراسي للوالدين ،درجات مادة اللغة العربية يف العاـ السابق واستعمبل
الوسائل اإلحصائية اآلتية :االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ،ومربع كاي ( كا ،)2ومعامل ارتباط بَتسوف ،ومعادلة
معامل الصعوبة والتمييز ،و معادلة فاعلية البدائل غَت الصحيحة ،وبعد ربليل النتائج إحصائياً توصبل إىل تفوؽ
طالبات اجملموعة التجريبية اليت درست مادة ادلطالعة ابستعماؿ اسًتاتيجية حوض السمك ،على طالبات اجملموعة

- 55أثر اسًتاتيجية حوض السمك ادلفتوح وادلغلق يف تنمية التعبَت عند طبلب الصف الثاين ادلتوسط ،محود ،ذرغاـ جبار ،رللة اآلداب ,العدد ( ، )19لسنة
2014ـ،ص.671
 - 56اسًتاتيجية حوض السمك وفاعليتها يف تنمية ادلهارات العقلية لطلبة قسم الفيزايء وربصيلهم الدراسي ،الفتلي ،مساح عبد الكرمي عباس  ،رللة كلية الًتبية االساسية
للعلوـ الًتبوية واالنسانية /جامعة اببل ،العدد ،22اب 2015ـ،ص.337-318
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الضابطة اليت درست ادلادة نفسها ابلطريقة التقليدية يف فهم ادلقروء .ويف ضوء ىذه النتائج أوصى ابعتماد
اسًتاتيجية حوض السمك يف تدريس ادلطالعة لطالبات الصف الرابع العلمي .57
موازنة الدراسات السابقة:

بعد عرض الدراسات السابقة وازنت الباحثتاف بُت الدراسات السابقة والدراسة احلالية وكاآليت:

 -1اذلدف  :تباينت أىداؼ الدراسات السابقة حسب طبيعة الدراسة ومتغَتاهتا التابعة ّأما الدراسة احلالية
هتدؼ اىل تعرؼ اثر اسًتاتيجية حوض السمك يف التحصيل الدراسي وتنمية التفكَت اإلبداعي لدى طالبات
الصف اخلامس االدب يف مادة االدب والنصوص.
-2

ادلنهجية  :اتفقت الدراسات السابقة يف منهجية البحث يف اتباعها ادلنهج التجرييب ذات الضبط اجلزئي.

-3

العينة  :تباينت عينات الدراسة السابقة وذلك حسب طبيعة الدراسة والبلد الذي اجريت فيو ،وعينة

الدراسة احلالية بلغت( )60طالبة.
-4

االداة :اتفقت الدراسات السابقة يميعها يف استعماذلا االختبار التحصيلي اداة للبحث.

-5

الوسائل االحصائية  :استعملت الدراسات السابقة الوسائل االحصائية ادلبلئمة لطبيعة البحث وىذا

-6

النتائج  :اتفقت الدراسات السابقة يف تفوؽ اجملموعة التجريبية اليت استعملت اسًتاتيجية حوض السمك

يتبلءـ مع الدراسة احلالية.

على اجملموعة الضابطة اليت اتبعت الطريقة االعتيادية أما الدراسة احلالية فسوؼ نتعرؼ على نتائجها الحقا.
إجراءات البحث
أوالً :التصميم التجرييب

يعد التصميم التجرييب دبثابة االسًتاتيجية اليت يضعها الباحث جلمع ادلعلومات البلزمة وضبط العوامل أو
ادلتغَتات اليت ميكن أف تؤثر يف ىذه ادلعلومات  ،ومن مث إجراء التحليل ادلناسب لئلجابة عن أسئلة البحث ضمن

خطة شاملة ،لذا اختارت الباحثتاف التصميم التجرييب ذا الضبط اجلزئي  ،ألنو أكثر مبلءمة إلجراءات حبثهما وكما
ىو مبُت يف جدوؿ ( . ) 1

جدوؿ (  ) 1يبُت التصميم التجرييب

رلموعتا البحث

ادلتغَت ادلستقل

ادلتغَت التابع

التجريبية

اسًتاتيجية حوض السمك

التفكَت االبداعي والتحصيل

الضابطة

الطريقة التقليدية

التفكَت االبداعي والتحصيل

- 57أثر اسًتاتيجية حوض السمك يف فهم ادلقروء لدى طالبات الصف الرابع العلمي يف تدريس مادة ادلطالعة ،الزيدي ،عدي عربة ،و زيد بدر العطار  ،رللة جامعة
اببل ،العلوـ االنسانية ،اجمللد ،24العدد( 2016 ، )1ـ ،ص.492-468
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اثنياً  :رلتمع البحث وعينته

 .1رلتمع البحث :يشمل البحث ادلدارس النهارية ادلتوسطة والثانوية للبنات يف مركز زلافظة اببل ،لذا زارت
الباحثتاف ادلديرية العامة لًتبية اببل دلعرفة أمساء ادلدارس ومواقعها.

 .2عينة البحث :بعد ربديد رلتمع البحث ،يتم اختيار عينة البحث اليت ينبغي اف تكوف كافية وشلثلة للمجتمع

وتعرب بصدؽ عن الظاىرة موضوع البحث . 58

حددت الباحثتاف عشوائياً (*) اثنوية الوائلي للبنات إلجراء حبثهما .
أ .عينة ادلدارس َّ :

ب .عينة الطالبات  :بعد أف حددت الباحثتاف ادلدرسة اليت ستطبق فيها التجربة  ،وىي اثنوية الوائلي للبنات،
زارت الباحثتاف ادلدرسة ،ووجدات أهنا تضم شعبتاف للصف اخلامس االديب ،اختارت الباحثتاف شعبة ( أ ) لتمثل
اجملموعة التجريبية اليت ستدرس مادة األدب والنصوص ابستخداـ اسًتاتيجية حوض السمك  ،وشعبة (ب) لتمثل
اجملموعة الضابطة اليت ستدرس مادة األدب والنصوص ابلطريقة ( التقليدية )  ،وبلغ عدد طالبات شعبة ( أ )
( )30طالبة وشعبة ( ب ) ( )30طالبة ،وبذلك فاف عينة البحث بشكلها النهائي بلغت( )60طالبة ،بعد اف
استبعدت الباحثتاف الطالبات ادلخفقات من اجملموعتُت وعددىن ()4طالبات ،ألهنن درسن ادلادة نفسها وبقاء
بياانهتن يعد خلبل يف نتائج البحث ،وكما ىو مبُت يف جدوؿ ( . ) 2

جدوؿ ( ) 2

يبُت عدد طالبات رلموعيت البحث
الشعبة

اجملموعة

عدد
االستبعاد

أ

التجريبية

31

1

ب

الضابطة

33

3

30

64

4

60

اجملموع

الطالبات

قبل

عدد الطالبات ادلستبعدات

عدد
االستبعاد
30

الطالبات

بعد

اثلثاً :تكافؤ رلموعيت البحث

حرصت الباحثتاف قبل الشروع بتطبيق التجربة على تكافؤ رلموعيت البحث إحصائياً ،يف بعض ادلتغَتات
اليت قد تؤثر يف نتائج التجربة ،وقد حصلت الباحثة على ادلعلومات عن ادلتغَتات ادلذكورة آنفاً من سجل الدرجات

 ،واستمارة معلومات وزعت على الطالبات ،ودبساعدة إدارة ادلدرسة وفيما يلي عرض إحصائي لنتائج التكافؤ بُت
رلموعيت البحث :
 .1معدؿ درجات مادة اللغة العربية يف االمتحاف النهائي للصف الرابع العلمي للعاـ الدراسي :2016-2015

- 58مناىج البحث يف الًتبية ،الزوبعي ،عبد اجلليل إبراىيم ودمحم امحد غناـ ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ1981 ،ـ ،ص.178
(*) .مت اختيار ادلدرسة بطريقة السحب العشوائي البسيط.
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بلغ متوسط درجات طالبات رلموعيت البحث التجريبية والضابطة يف مادة اللغة العربية للعاـ السابق(( ،)76.97
 ،)77.37وعند استخداـ معادلة االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت دلعرفة داللة الفرؽ يف معدؿ درجات مادة اللغة
العربية ،اتضح أف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى(،)0.05وبدرجة حرية(،)58إذ كانت القيمة التائية
احملسوبة ()0.902أقل من القيمة اجلدولية البالغة(،)2شلا يدؿ على تكافؤ رلموعيت البحث يف ىذا ادلتغَت ،وجدوؿ
( )3يبُت ذلك .
جدوؿ () 3
يبُت تكافؤ طالبات رلموعيت البحث يف درجات مادة اللغة العربية يف االمتحاف النهائي للصف الرابع العلمي للعاـ الدراسي .2016-2015
عدد أفراد العينة

ادلتوسط احلسايب

االضلراؼ ادلعياري

درجة احلرية

القيمة التائية

اجملموعة

احملسوبة
التجريبية
الضابطة

30

76.97

13.092

30

77.37

11.941

مستوى الداللة
0.05
اجلدولية
ليس بذي داللة

0.902

58

2

 .2العمر الزمين زلسوابً ابألشهر:

بلغ متوسط أعمار طالبات رلموعيت البحث التجريبية ( )186.77واجملموعة الضابطة ( )186.87شهراً ،وعند
استخداـ معادلة االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت دلعرفة داللة الفرؽ بُت أعمار طالبات رلموعيت البحث اتضح أف

الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05وبدرجة حرية (  ، ) 58إذ كانت القيمة التائية
احملسوبة()0.956أقل من القيمة اجلدولية البالغة(،)2شلا يدؿ على تكافؤ رلموعيت البحث يف ىذا ادلتغَت،
جدوؿ( ،)4ملحق (.)1
جدوؿ ( ) 4
يبُت تكافؤ طالبات رلموعيت البحث يف العمر الزمٍت زلسوابً ابلشهور

اجملموعة

العدد

ادلتوسط احلسايب

االضلراؼ ادلعياري

التجريبية

30

186.77

7.947

الضابطة

30

186.87

5.993

درجة احلرية

58

الداللة اإلحصائية عند مستوى 0.05

القيمة التائية
احملسوبة

اجلدولية

0.956

2

ليست بذي داللة

 .3التحصيل الدراسي لآلابء :
يتضح من جدوؿ ( ) 5إف رلموعيت البحث متكافئتاف إحصائيا يف تكرارات التحصيل الدراسي لبلب  ،إذ
أظهرت نتائج البياانت ابستعماؿ مربع كاي  ،أف قيمة ( كا )2احملسوبة (  ) 1. 26اصغر من قيمة ( كا) 2
اجلدولية (  ) 4.49عند مستوى داللة (  ، )0.05وبدرجة حرية ( . ) 4
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جدوؿ ( ) 5

اجملموعة

حجم العينة

يقرأ ويكتب

ابتدائية

متوسطة

التجريبية

30

4

5

8

7

6

الضابطة

30

6

6

9

5

4

قيمة كا
درجة احلرية

إعدادية أو معهد

بكالوريوس فما فوؽ

يبُت التحصيل الدراسي آلابء طالبات رلموعيت البحث

4

2

مستوى الداللة 0.05

احملسوبة

اجلدولية

1.26

4.49

ليس بذي داللة

 .4التحصيل الدراسي لؤلمهات :
يبُت جدوؿ( )6إف طالبات رلموعيت البحث متكافئتاف إحصائياً يف التحصيل الدراسي لبلـ ،إذ أظهرت النتائج
ابستعماؿ مربع(كا )2إف قيمة(كا)2احملسوبة ( )1.36اصغر من قيمة (كا )2اجلدولية ( )4.49عند مستوى
( ،)0.05وبدرجة حرية(.)4

حجم العينة

ابتدائية

متوسطة

إعدادية أو معهد

بكالوريوس فما فوؽ

قيمة كا2

التجريبية

30

6

7

5

5

7

الضابطة

30

5

4

6

7

8

درجة احلرية

اجملموعة

تقرأ ويكتب

جدوؿ ()6
يبُت التحصيل الدراسي ألمهات طالبات رلموعيت البحث

4

احملسوبة
1.36

مستوى
اجلدولية
4.49

0,05
ليس بذي داللة

 .5درجات اختبار الذكاء:
طبقت الباحثتاف اختبار رافن (  ) Ravenللمصفوفات ادلتتابعة على طالبات رلموعيت البحث بسبب
مبلءمتو لطلبة ادلرحلة االعدادية  ،فضبل عن انو مقنن على البيئة العراقية  ، 59وعند استعماؿ االختبار التائي
لعينتُت مستقلتُت اتضح اف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى(  ) 0.05إذ كانت القيمة التائية
احملسوبة ( )0.235اصغر من القيمة التائية اجلدولية البالغة (  ، ) 2وبدرجة حرية (  ، ) 58وىذا يدؿ على اف
اجملموعتُت التجريبية والضابطة متكافئتاف إحصائيا يف اختبار الذكاء ،جدوؿ (  ، ) 7ملحق ( ،)1ملحق (.)2

 59اختبار رافن للمصفوفات ادلتتابعة – ادلقياس العراقي ،الدابغ  ،فخري واخروف ،مطبعة جامعة ادلوصل 1983 ،ـ،ص.60
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جدوؿ ( ) 7
نتائج االختبار التائي لطالبات رلموعيت البحث يف اختبار الذكاء

عدد أفراد العينة

ادلتوسط احلسايب

اجملموعة

االضلراؼ ادلعياري

درجة احلرية

التباين

التجريبية

30

30.336

12. 831

164. 634

الضابطة

30

29. 566

13. 479

182. 169

58

مستوى الداللة

القيمة التائية

0,05

احملسوبة

اجلدولية

0.235

2

ليس بذي داللة

 .6اختبار التحصيل القبلي:
بلغ متوسط درجات اختبار التفكَت االبداعي القبلي لطالبات اجملموعة التجريبية ( )71.6وبلغ متوسط
درجات اختبار التفكَت االبداعي القبلي لطالبات اجملموعة الضابطة ( ،)71.933وعند استعماؿ االختبار التائي
لعينتُت مستقلتُت اتضح اف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى(  ) 0.05إذ كانت القيمة التائية
احملسوبة ( )0.099اصغر من القيمة التائية اجلدولية البالغة (  ، ) 2وبدرجة حرية (  ، ) 58وىذا يدؿ على اف
اجملموعتُت التجريبية والضابطة متكافئتاف إحصائيا يف االختبار القبلي ،جدوؿ ( ) 8

جدوؿ ( ) 8

نتائج االختبار التائي لطالبات رلموعيت البحث يف االختبار القبلي

اجملموعة

عدد أفراد
العينة

ادلتوسط احلسايب

االضلراؼ ادلعياري

التجريبية

30

71. 6

13. 082

171. 138

الضابطة

30

71. 933

13. 112

171. 924

التباين

درجة احلرية
58

القيمة التائية
احملسوبة

اجلدولية

مستوى الداللة
0,05

0. 099

2

ليس بذي داللة

رابعاً :ضبط ادلتغريات غري التجريبية

لغرض احلفاظ على سبلمة التجربة ،حاولت الباحثتاف ضبط بعض ادلتغَتات غَت التجريبية اليت قد تؤثر يف
سبلمة التجربة كاآليت :
 .1اختيار العينة :سعت الباحثتاف للسيطرة على الفروؽ بُت طالبات البحث وذلك إبجراء عمليات التكافؤ

إحصائياً يف معدؿ درجات مادة اللغة العربية يف االمتحاف النهائي للصف الرابع العلمي للعاـ الدراسي -2015
 2016والعمر الزمٍت وربصيل اآلابء واألمهات ،واختبار الذكاء.
 .2أحوال التجربة واحلوادث ادلصاحبة :مل تتعرض التجربة إىل أي حادث يعرقل سَتىا ويؤثر يف ادلتغَت التابع
جبانب أثر ادلتغَت ادلستقل.
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 .3االنداثر التجرييب :ىو األثر الناتج عن ترؾ عدد من الطلبة أو انقطاعهم يف أثناء التجربة

60

ويف البحث

احلايل مل ربصل حالة انقطاع أو نقل أي طالبة ابستثناء حاالت الغياب الفردية وبنسب متقاربة إىل حد ما .

 .4عامل النضج :ىو عمليات النمو اجلسمي والفكري واالجتماعي للطلبة اخلاضعُت للتجريب ،61ومل يكن ذلذه
العمليات أثر يف البحث احلايل ،ألف مدة التجربة كانت قصَتة وموحدة للمجموعتُت التجريبية والضابطة.



اثر االجراءات التجريبية:

أ .سرية البحث :لغرض ضبط ىذا ادلتغَت اتفقت الباحثتاف مع إدارة ادلدرسة على عدـ إخبار الطالبات بطبيعة

ادلهمة اليت تقوـ الباحثتاف هبا ،حرصاً على سَت التجربة بشكل طبيعي وللوصوؿ إىل نتائج دقيقة.

ادلدرس :قامت الباحثتاف بتدريس رلموعيت البحث للوصوؿ إىل نتائج علمية موثوؽ هبا.
بّ .
ت .توزيع الدروس :اعتمدت الباحثتاف جدوؿ الدروس االسبوعي ادلطبق يف ادلدرسة من غَت تغيَت فيو ،إذ درست
الباحثتاف مادة االدب والنصوص درسُت اسبوعياً ،وبواقع درس واحدة لكل رلموعة ،وحبسب جدوؿ توزيع الدروس
لفروع اللغة العربية ،جدوؿ(.)9
جدوؿ ()9

توزيع دروس مادة االدب والنصوص على رلموعيت البحث
اجملموعة

اليوـ

الشعبة

الدرس

الضابطة

االثنُت

(أ)

االوؿ

(ب)

الثاين

التجريبية

ث  .بناية ادلدرسة :طُبق البحث على طالبات مدرسة واحدة ،إذ اختَتت طالبات اجملموعتُت من ادلدرسة نفسها،
والظروؼ نفسها من حيث اإلمكاانت وبيئة الصف .

ج -الوسائل التعليمية :كانت الوسائل التعليمية متماثلة بُت رلموعيت البحث من حيث تشابو السبورات
واستخداـ االقبلـ.
ح -اخلطط التدريسية  :اعدت الباحثتاف اخلطط التدريسية البلزمة دلوضوعات االدب والنصوص ادلقرر تدريسها
خبلؿ مدة التجربة ،وقد عرضت الباحثتاف امنوذجاً منها على رلموعة من اخلرباء ادلتخصصُت يف اللغة العربية
وطرائق تدريسها الستطبلع آرائهم ومبلحظاهتم ومقًتحاهتم لتحسُت صياغة اخلطط وجعلها سليمة لضماف صلاح
التجربة ،ويف ضوء مبلحظاهتم اجريت التعديبلت البلزمة واصبحت اخلطط التدريسية جاىزة للتطبيق .ملحق(. )3
خ .مدة التجربة  :كانت مدة التجربة متساوية جملموعيت البحث ،إذ بدأت يوـ الثبلاثء ادلوافق 2016/10/18
وانتهت يوـ االحد .2016/12/25
 - 60مناىج البحث يف الًتبية ،الزوبعي ،عبد اجلليل إبراىيم ودمحم امحد غناـ ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ1981 ،ـ.ص95
 - 61نفس ادلصدر ،ص95
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خامسا :حتديد ادلادة العلمية:
حددت الباحثتاف ادلادة العلمية اليت ستدرس لطالبات رلموعيت البحث يف أثناء التجربة وىي :مخسة عشر موضوعاً
من موضوعات كتاب األدب والنصوص ادلقرر تدريسو لطلبة الصف اخلامس االديب للفصل الدراسي االوؿ للعاـ
الدراسي  ، 2017-2016وىي (:مقدمة عن العصر العباسي ،اخلصائص الفنية للنثر والشعر يف ىذا العصر ،ابو
نواس ،دعبل اخلزاعي  ،ابو سباـ  ،البحًتي  ،ادلتنيب  ،الشريف الرضي  ،ابو العبلء ادلعري ،ابن الفارض  ،الكتابة/
ابن ادلقفع ،اجلاحظ  ،ابو حياف التوحيدي  ،ابن العميد ،بديع الزماف اذلمداين )
سادسا :اداات البحث
ا-االختبار التحصيلي :أعدت الباحثتاف اختباراً ربصيلياً لقياس التحصيل لدى طالبات رلموعيت البحث .ألجل

االبتعاد عن األحكاـ الذاتية يف التصحيح فقد اختارت الباحثتاف االختبارات ادلوضوعية (االختيار من متعدد ،
وملء الفراغات) ،اليت تتصف دبزااي منها ادلرونة الكبَتة اليت تتميز هبا ىذه االختبارات ،وقدرهتا على قياس العديد
62
من سلرجات التعلم.
صدؽ االختبار :حرصت الباحثتاف على أف تتحققا من صدؽ االختبار وجعلو يقيس فعبلً ما وضع لقياسو وحيقق
األىداؼ اليت وضع من اجلها ،وذلك ابعتماد الصدؽ الظاىري بوصفو وسيلة من وسائل القياس ،أي انو يدؿ
63
على مدى مبلءمة االختبار للمتعلمُت ووضوح تعليماتو.
فقد عرضت الباحثتاف فقرات االختبار على عدد من اخلرباء وادلتخصصُت يف اللغة العربية وطرائق تدريسها،
إلبداء آرائهم ومبلحظاهتم يف صبلحية الفقرات من عدـ صبلحيتها يف قياس ما وضعت ألجل قياسو .وبعد أف
حصلت الباحثتاف على مبلحظات اخلرباء وآرائهم عدلت بعض الفقرات ،وأعادت صياغة بعضها اآلخر ،وحذفت
الفقرات اليت مل ربصل على نسبة ادلوافقة اليت حددهتا الباحثة بػ( )%80من رلموع اخلرباء الكلي ،ملحق (.)4
التجربة االستطالعية:

لغرض معرفة ادلدة اليت تستغرقها اإلجابة عن االختبار  ،ووضوح فقراتو  ،والكشف عن الغامض منها  ،طبقت
الباحثتاف االختبار على عينة استطبلعية من طالبات الصف اخلامس االديب عددىا ( )40طالبة اثنوية الثورة

للبنات  ،بعد أف أتكدت الباحثتاف دراسة ىذه العينة ادلوضوعات ادلشمولة ابلتجربة  ،فاتضح أف الفقرات كانت
واضحة وغَت غامضة لدى الطالبات.
ثبات االختبار:

 - 62التقومي ،مفهوموُ ،اىدافوُ ،ادواتوُ ،دمحم ،صباح زلمود ،بغداد1999 ،ـ .ص31

 - 63مبادئ القياس النفسي والتقومي الًتبوي ،أبو لبدة ،سبع دمحم ،ط ،1يمعية عماؿ ادلطابع التعاونية ،عماف.1979 ،ص239
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"إف ثبات االختبار ،أو األداة ،يعٍت أف تعطي ىذه األداة النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقها على األفراد أنفسهم
ويف الوقت نفسو"  ،64وىذا يعٍت أف أدوات القياس تصبح على درجة عالية من الدقة ،واإلتقاف،

واالتساؽ.65.وللتحقق من ثبات االختبار اعادت الباحثتاف تطبيقو بعد مضي اسبوعُت على تطبيقو االوؿ  ،وبلغ
معامل الثبات بُت التطبيقُت (.)0.86
 -2اختبار التفكري اإلبداعي
بعد اطبلع الباحثتاف على عدد من االختبارات ،وادلقاييس ذات العبلقة ابلتفكَت اإلبداعي .وجدات أف اختبار تورانس
لقياس القدرة على التفكَت اإلبداعي ،ادلعرب من سيد خَت هللا عاـ ( )1974ىو ادلقياس ادلبلئم للدراسة احلالية
،ملحق( )2إذ إف ىذا االختبار مناسب للبيئة العربية وسبق أف استعمل يف العديد من الدراسات العربية  ,وميكن تطبيقو
بطريقة يمعية يف أي مستوى تعليمي ابتداء من الصف الرابع االبتدائي وحىت ادلستوى اجلامعي .66
صدق االختبار  :اعتمدت الباحثتاف الصدؽ ادلعتمد يف دراسة العابدي وىو الصدؽ العاملي  ،وىو مدى قياس
االختبار للظاىرة  ،والسمة اليت وضع لقياسها من خبلؿ حساب درجة تشبع االختبار ابلظاىرة  ،أو السمة  ،وكانت
درجات تشبع اختبارات البطارية ابلقدرة على التفكَت اإلبداعي مرتفعة ،فهي تنحصر بُت (، )0.73 - 0.64شلا يدؿ
على صدؽ ىذه البطارية عاملياً .67
ثبات االختبار :اعتمدت الباحثتاف ثبات اختبار التفكَت اإلبداعي ادلستعمل يف دراسة العابدي ( ،)2007وكاف ثبات

العوامل كما مبُت يف جدوؿ (.)10
جدوؿ ( ) 10

درجات ثبات العوامل بطريقة التجزئة النصفية الختبار التفكَت اإلبداعي
الطبلقة الفكرية

ادلرونة التلقائية

األصالة

القدرة على التفكَت اإلبداعي

قبل التصحيح

0.53

0.71

0.69

0.66

بعد التصحيح

0.69

0.83

0.81

0.79

يتضح من اجلدوؿ أف االختبار ميتاز بدرجة عالية من الثبات سواء فيما يتعلق بعوامل ( الطبلقة  ،وادلرونة

 ،واألصالة )  ،أـ ما يتعلق ابلقدرة اإلبداعية العامة .68

 - 64مناىج البحث يف الًتبية ،الزوبعي ،عبد اجلليل إبراىيم ودمحم امحد غناـ ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،العراؽ1981 ،ـ ،ص30
 - 65التقومي والقياس ،اإلماـ  ،مصطفى زلمود وآخروف ،مطبعة جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراؽ 1990 ،ـ ،ص.145
 - 66حبوث تربوية ونفسية ،خَت هللا ،سيد ،بَتوت ،لبناف  ،1981ص.10

 - 67أثر التدريس بطريقة التنقيب احلواري يف حفظ النصوص األدبية والتذوؽ األديب والتفكَت اإلبداعي يف مادة األدب والنصوص لدى طلبة الصف اخلامس األديب ،العابدي ،أمحد

جبار راضي ،جامعة بغداد ،كلية الًتبية 2007 ،ـ ( ،أطروحة دكتوراه غَت منشورة) ،ص.160 -158
 - 68أثر التدريس بطريقة التنقيب احلواري يف حفظ النصوص األدبية والتذوؽ األديب والتفكَت اإلبداعي يف مادة األدب والنصوص لدى طلبة الصف
اخلامس األديب ،العابدي ،أمحد جبار راضي ،جامعة بغداد ،كلية الًتبية 2007 ،ـ ( ،أطروحة دكتوراه غَت منشورة) ،ص.158 -157
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سابعا  :تطبيق ادايت البحث
بعد أف أصبح االختباراف جاىزين بصيغتهما النهائية ،ملحق( ،) 2وملحق( ،) 4طبقت الباحثتاف األداتُت على
أفراد العينة البالغ عددىن ( )60طالبة .وبعد االنتهاء من التطبيق حللت اإلجاابت على وفق متغَتات البحث ،إذ
صححتا اجاابت االختبار التحصيلي ،فوجدات أف الدرجة( )38كانت أعلى درجة ،والدرجة ( )10أوطأ درجة،
ملحق( )5مث صححتا اختبار التفكَت اإلبداعي ،فوجدات أف الدرجة ( )178كانت أعلى درجة  ،والدرجة ()63
أوطأ درجة.
اثمنا :الوسائل اإلحصائية :استعملت الباحثتاف برانمج ( )spssيف التحليل االحصائي
.1

االختبار التائي (  ) T-Testذو النهايتُت لعينتُت مستقلتُت  :استخدـ يف التكافؤ بُت اجملموعة

التجريبية والضابطة يف ادلتغَتات اآلتية( :معدؿ درجات مادة اللغة العربية يف االمتحاف النهائي للصف الرابع االديب
للعاـ الدراسي ، 2016-2015العمر الزمٍت للطالبات  ،االختبار التحصيلي النهائي ،واختبار القدرة على
التفكَت اإلبداعي)
مربع كاي ( كا: ) 2استخدـ يف تكافؤ رلموعيت البحث يف التحصيل الدراسي لآلابء واألمهات.
.2
.3

معامل ارتباط بَتسوف :استعمل يف حساب معامل ثبات االختبار التحصيلي .

الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسَتىا
أوال  :عرض النتائج

عرض النتائج ادلتعلقة ابذلدؼ االوؿ  -:تعرؼ أثر اسًتاتيجية حوض السمك يف ربصيل طالبات الصف
اخلامس االديب.

طبقت الباحثتاف االختبار التحصيلي على طالبات رلموعيت البحث ،وقد بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية
( )32.8درجة ابضلراؼ معياري ( ، )3.221يف حُت كاف متوسط درجات اجملموعة الضابطة ( )27.77درجة
ابضلراؼ معياري ( ، )3.794وعند استعماؿ االختبار التائي ظهر اف القيمة التائية احملسوبة ( )5.54اكرب من
القيمة التائية اجلدولية البالغة (  ) 2شلا يعٍت وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05وبدرجة
حرية(  ،)58ويف ىذه النتيجة رفض للفرضية الصفرية األوىل اليت تنص على ( ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية
عند مستوى ( ) 0.05بُت متوسط ربصيل الطالبات البلئي يدرسن مادة األدب والنصوص ابستخداـ اسًتاتيجية
حوض السمك ومتوسط ربصيل الطالبات البلئي يدرسن مادة األدب والنصوص ابلطريقة التقليدية ) .جدوؿ
(، )11ملحق (. )5
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جدوؿ ()11
نتائج االختبار التائي لدرجات طالبات رلموعيت البحث يف االختبار التحصيلي
ادلتوسط احلسايب

التباين

االضلراؼ ادلعياري

القيمة التائية
درجة احلرية

اجملموعة

العدد

التجريبية

30

32.8

3.221

10.37

الضابطة

30

27.77

3.794

14.39

58

مستوى الداللة عند

احملسوبة

اجلدولية

0.05

5.54

2

داؿ احصائيا

عرض النتائج ادلتعلقة ابذلدؼ الثاين  -:تعرؼ أثر اسًتاتيجية حوض السمك يف تنمية التفكَت اإلبداعي لدى
طالبات الصف اخلامس االديب.
حسبت الباحثتاف متوسطي درجات الطالبات يف اجملموعتُت (التجريبية والضابطة ) يف االختبار اإلبداعي  ,مث
وازنت بينهما ابستعماؿ االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت  ,دلعرفة داللة الفرؽ بُت متوسطي درجات طالبات
اجملموعتُت ( التجريبية  ,والضابطة) يف االختبار اإلبداعي  ,جدوؿ ( ، )12ملحق (. )6

جدوؿ ( ) 12

ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري والتباين والقيمتاف التائيتاف ( احملسوبة واجلدولية )
والداللة اإلحصائية لدرجات رلموعيت البحث يف اختبار التفكَت اإلبداعي

التجريبية
الضابطة

30

99.47

550.84

23.47

االضلراؼ ادلعياري

30

123.77

561.405

23.694

القيمتاف التائيتاف
درجة احلرية

اجملموعة

العدد

ادلتوسط احلسايب

التباين

احملسوبة

مستوى الداللة
اجلدولية
عند

58

4

2

دالة إحصائياً
مستوى داللة ()0.05

يتضح من جدوؿ ( )12أف متوسط درجات اجملموعة التجريبية بلغ ( )123.77درجة ,وتباينها
( , )561.405وبلغ متوسط درجات اجملموعة الضابطة ( ، )99.47ودرجة تباينها ( ،)550.84و ظهر أف
القيمة التائية احملسوبة ( , )4وىي أعلى من القيمة التائية اجلدولية البالغة ( )2عند مستوى داللة ( , )0.05
بدرجة حرية ( . )58
ومن مث وازنت الباحثة بُت اجاابت طالبات اجملموعة التجريبية نفسها يف االختبار القبلي للتفكَت االبداعي الذي
طبقتو الباحثة قبل بدء التدريس  ،وبُت اجاابهتن يف االختبار نفسو يف التطبيق النهائي  ،وظهر أف القيمة التائية
احملسوبة ( , )8.114وىي أعلى من القيمة التائية اجلدولية البالغة ( )2عند مستوى داللة (  , )0.05بدرجة
حرية (  )58فاتضح اف ىناؾ فرقا ذا داللة احصائية عند مستوى (  ) 0 . 05دلصلحة التطبيق البعدي  ،جدوؿ
( .) 13
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جدوؿ ()13
نتائج االختبار التائي لدرجات طالبات اجملموعة التجريبية يف اختبار التفكَت االبداعي
بُت التطبيقُت القبلي والبعدي
اجملموعة

القيمة التائية

عدد أفراد العينة

ادلتوسط احلسايب

االضلراؼ ادلعياري

التباين

درجة احلرية

احملسوبة

اجلدولية

مستوى الداللة

القبلي

30

48 . 166

13 . 776

189 . 778

58

8 . 114

2

داؿ احصائيا عند مستوى

البعدي

30

74 . 433

11 . 307

127 . 85

التجريبية

0 . 05

يدؿ على تفوؽ طالبات اجملموعة التجريبية البلئي درسن ابستعماؿ اسًتاتيجية حوض السمك على طالبات
وىذا ّ
اجملموعة الضابطة البلئي درسن ابلطريقة التقليدية ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ،اليت نصت على( :ليس ىناؾ
فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بُت متوسط درجات التفكَت اإلبداعي للطالبات البلئي يدرسن مادة
األدب والنصوص ابستخداـ اسًتاتيجية حوض السمك ومتوسط درجات التفكَت اإلبداعي للطالبات البلئي
يدرسن مادة األدب والنصوص ابلطريقة التقليدية) .
اثنياً تفسري النتائج :

 .1تفسَت النتائج ادلتعلقة ابذلدؼ األوؿ  -:تعرؼ أثر اسًتاتيجية حوض السمك يف ربصيل طالبات الصف

اخلامس االديب يف مادة األدب والنصوص.
يف ضوء النتائج اليت مت عرضها  ،تعتقد الباحثتاف أف سبب تفوؽ اجملموعة التجريبية اليت درست ابستعماؿ
اسًتاتيجية حوض السمك على طالبات اجملموعة الضابطة اليت درست ابلطريقة التقليدية يف التحصيل يعود إىل:
هن احلرية يف التعبَت عن
-1
أف اسًتاتيجية حوض السمك جعلت الطالبات زلور العملية التعليمية ومنحت ّ
ائهن من غَت خوؼ أو تردد شلا اثر على ربصيلهن اجیابياً.
آر ّ
إف اسًتاتيجية حوض السمك يف تدريس مادة األدب والنصوص عزز اشًتاؾ الطالبات يف توليد األفكار
-2
ومناقشها  ،إذ إف اكتساب ادلتعلم ادلعلومات بنفسو جیعلو قادرا على ربطها بطريقة منظمة ببنيتو ادلعرفية وىذا جیعلو
69

أكثر قدرة على حفظ ادلعلومات.
َّ
إف تدريس مادة األدب والنصوص ابستعماؿ اسًتاتيجية حوض السمك  ،جیعل التعليم مليئاً ابجلدَّة
-3
واحليوية اليت ربتاج إليها عملية تدريس االدب والنصوص  ،شلا أثَّر إِجیاابً يف ربصيل الطالبات .
إف ادلوضوعات اليت درست يف أثناء التجربة قد تكوف مبلئمة الستعماؿ اسًتاتيجية حوض السمك  ،شلا
-4
أدى إىل زايدة ربصيل الطالبات يف تلك ادلوضوعات .
 .3 - 69اإلبداع ومشكبلت البحث فيو ،دمحم ،يميل مهدي ،ندوة علمية يف دور الًتبية يف تنمية االبتكار ،كلية الًتبية ابن رشد ،جامعة بغداد،
 1991ـ ،ص.26
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إف استعماؿ اسًتاتيجية حوض السمك يف تدريس مادة األدب والنصوص تسهم يف ترسيخ ادلعلومات يف
-5
أذىاف الطالبات  ،وتزيد من رغبتهن يف طلب ادلعرفة .70
 .2تفسري النتائج ادلتعلقة ابذلدف الثاين  -:تعرؼ أثر اسًتاتيجية حوض السمك يف تنمية التفكَت اإلبداعي لدى
طالبات الصف الصف اخلامس االديب.
إف الطريقة اليت استعملتها الباحثتاف يف تنفيذ اسًتاتيجية حوض السمك شجعت الطالبات على توليد
.1
أفكار إبداعية يف ادلوضوعات اليت تناولتها .
إف استعماؿ اسًتاتيجية حوض السمك يف تدريس مادة األدب والنصوص ساعد الطالبات على سلسلة
.2
أفكارىن وعرضها بشكل منظم  ،فضبل عن أاثرة دافعيتهن ،وشد انتباىهن .71
.3
إف استعماؿ اسًتاتيجية حوض السمك يف تدريس مادة األدب والنصوص ساعد الطالبات على تقصي ادلعاين
اخلفية يف النصوص األدبية  ،والوقوؼ على مراميها البعيدة  ،وعلى ربليلها ،ونقدىا  ،واحلكم عليها ،شلا أكسبهن القدرة
على تطوير عملية التفكَت اإلبداعي  (.72عبد اذلادي ،وآخروف ) 257 : 2003 ،
الفصل اخلامس
االستنتاجات والتوصيات وادلقًتحات
االستنتاجات:
-1
-2
-3

عدـ التمييز بُت الطالبات فادلشاركة تصبح مبلحظة ،وادلبلحظة تصبح مشاركة.
اسًتاتيجية مناسبة لؤلعداد الكبَتة من الطلبة.
اسًتاتيجية تؤدي اىل زايدة دافعية وإجیابية الطالبات.

-4

اسًتاتيجية حوض السمك ساعدت كثَتا يف تنمية ادلهارات العقلية .

التوصيات:
)1

تدريب ادلدرسُت وادلدرسات على استخداـ اسًتاتيجية حوض السمك ،يف تدريس مواد اللغة العربية ،عن

طريق عقد دورات تدريبية.
ضرورة طبع كراسات تتضمن شرح عن اسًتاتيجية حوض السمك.
)2
ادلقرتحات:

)1

اثر استخداـ اسًتاتيجية حوض السمك يف تنمية التفكَت الناقد يف ربصيل طالبات ادلرحلة االعدادية.

)2

مقارنة اسًتاتيجية حوض السمك مع اسًتاتيجية من اسًتاتيجيات التعلم النشط.

 - 70الطرؽ العامة يف الًتبية ،الرحيم  ،أمحد حسن  ،مطبعة اآلداب  ،النجف األشرؼ 1969 ،ـ  ،ص31
 - 71رائد الًتبية العامة وأصوؿ التدريس ،فايد  ،عبد احلميد ،ط ، 3دار الكتاب اللبناين  ،بَتوت 1975 ،ـ  ،ص54
 - 72مهارات يف اللغة والتفكَت ،عبد اذلادي ،نبيل وآخروف ،ط ،1دار ادلسَتة للنشر و التوزيع والطباعة  ،عماف  ،األردف 2003 ،ـ ،ص253
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ادلصادر
الق ػ ػرآف الك ػ ػرمي
 .1اإلبداع اإلداري لدى القادة ادلدراء وانعكاساتو على كفاءة فعالية منظماهتم ،البيايت ،غازي عبد اللطيف ،وبدري
ادلطَتي  ،بغداد ،رللة كلية ادلأموف اجلامعة ،العدد 2002 ، 6ـ
 .2اإلبداع ومشكبلت البحث فيو ،دمحم ،يميل مهدي ،ندوة علمية يف دور الًتبية يف تنمية االبتكار ،كلية الًتبية ابن
رشد ،جامعة بغداد 1991 ،ـ.
 .3اذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربية ،زاير ،سعد على ،ومساء تركي داخل ،ج،1دار ادلرتضى للنشر والتوزيع
.2013،
 .4اذباىات وتطبيقات حديثة يف ادلناىج وطرؽ التدريس ,علي ,دمحم السيد ،ط ,1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع،
عماف2011 ،
 .5أثر اسًتاتيجية حوض السمك ادلفتوح وادلغلق يف تنمية التعبَت عند طبلب الصف الثاين ادلتوسط ،محود ،ذرغاـ
جبار ،رللة اآلداب ,العدد ( )19لسنة .2014
 .6أثر اسًتاتيجية حوض السمك يف فهم ادلقروء لدى طالبات الصف الرابع العلمي يف تدريس مادة ادلطالعة ،الزيدي
،عدي عربة ،و زيد بدر العطار  ،رللة جامعة اببل ،العلوـ االنسانية ،اجمللد ،24العدد(.2016، )1
 .7أثر التدريس بطريقة التنقيب احلواري يف حفظ النصوص األدبية والتذوؽ األديب والتفكَت اإلبداعي يف مادة األدب
والنصوص لدى طلبة الصف اخلامس األديب ،العابدي  ،أمحد جبار راضي  ،جامعة بغداد ،كلية الًتبية 2007،

ـ (،أطروحة دكتوراه غَت منشورة)
 .8اختبار القدرة على التفكَت االبتكاري  ،خَت هللا ،سيد ،حبوث نفسية وتربوية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر،
 1975ـ.
 .9اختبار رافن للمصفوفات ادلتتابعة – ادلقياس العراقي ،الدابغ  ،فخري واخروف ،مطبعة جامعة ادلوصل ،
. 1983
 .10االختبارات وادلقاييس النفسية ،الزوبعي  ،عبد اجلليل إبراىيم ودمحم امحد غناـ عبد اجلليل إبراىيم وآخروف ،دار
الكتب للطباعة والنشر  ،ادلوصل  ،العراؽ .1981 ،
 .11أساسيات البحث العلمي يف الًتبية والعلوـ اإلنسانية ( عناصر البحث ومناىجو والتحليل اإلحصائي لبياانتو )
،عودة  ،امحد سليماف وفتحي حسن مكاوي  ،ط ، 1مكتبة الكناين  ،أربد  ،األردف 1992،ـ.
 .12اساسيات يف التفكَت  ،غباري  ،اثئر امحد وخالد دمحم ابو شعَتة  ،ط ، 1مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،
عماف _ االردف ( . ) 2011
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 .13اساسيات يف طرائق التدريس العػامة  ،دمحم داود ماىر و دمحم  ،رليد مهدي  ،مطابع دار احلكمة للطباعة والنشر ،
موصل  ،العراؽ1991،ـ.
 .14أساليب الًتبية ادلدرسية يف تنمية التفكَت االبتكاري ،اآللوسي ،صائب أمحد  ،رسالة اخلليج العريب ،سنة  ،5عدد
 ،15الرايض1985 ،ـ .
 .15األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية ،أبو مغلي ،مسيح  ،ط ،2األردف ،دار رلد الوي 1986 ،ـ.
عماف،
 .16أساليب تدريس ادلوىوبُت وادلتفوقُت  ،سعادة ،جودة أمحد ،ط ،1ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع ،األردفّ ،
2010ـ .
 .17اساليب حديثة يف تدريس قواعد اللغة العربية ،الدليمي ,طو علي حسُت ,وكامل زلمود صلم الدليمي ,ط ,1دار
الشروؽ ,عماف ,االردف.2004 ,
 .18اسًتاتيجيات التعلم والتعليم ادلعرفية ،قطامي ،يوسف ،ط ،1دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،األردف – عماف،
2013ـ.
 .19اسًتاتيجية حوض السمك وفاعليتها يف تنمية ادلهارات العقلية لطلبة قسم الفيزايء وربصيلهم الدراسي ،الفتلي
،مساح عبد الكرمي عباس  ،رللة كلية الًتبية االساسية للعلوـ الًتبوية واالنسانية /جامعة اببل ،العدد ،22اب
2015
 .20اسًتاتيجية يف التعلم النشط ،الشمري ،ماشي بن دمحم،ط ،1مطابع وزارة الًتبية والتعليم ،السعودية2011 ،ـ.
 .21حبوث تربوية ونفسية ،خَت هللا ،سيد ،بَتوت ،لبناف 1981
 .22تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية ،وايل  ،فاضل فتحي دمحم  .ط ، 1دار األندلس ػ حائل ػ السعودية ،
.1998
 .23تصميم الربامج التعليمية بفكر البنائية أتصيل فكري وحبث امربيقي  ,زيتوف  ,كماؿ محيد  ،ط , 1دار عامل
الكتاب للنشر والتوزيع :القاىرة 2008 ،ـ.
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