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اللغویة في تنمیة بعض مھارات لعابفاعلیة استخدام األ
التفكیر اإلبداعي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

فتحي طھ مشعل الجبوريم. 
الموصلجامعة  -األساسیةالتربیة كلیة 

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
اللغویـة فـي تنمیـة بعـض  لعـاباسـتخدام األفاعلیـةحث الحالي الى التعرف على یهدف الب

، دى تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائيلــ )، والمرونــةالطالقــة(مهــارات التفكیــر اإلبــداعي متمثلــة بـــ

، ) تلمیـذا٢٤دیة بلـغ عـدد أفرادهـا(تألفـت عینـة البحـث مـن مجموعـة واحـدة اختیـرت بالطریقـة القصـ

ذات نشــاط لغــوي فیمــا تــم أعــداد  ألعــاب) ١٠اللغویــة بلغــت ( لعــابعــة مــن األاعــد الباحــث مجمو 

) فقـــرات تقـــیس خمـــس فقـــرات منـــه مهـــارة ١٠لف مــن(أاختبــار لقیـــاس مهـــارات التفكیـــر اإلبـــداعي تـــ

تــم التأكــد مــن الصــدق الظــاهري )المرونــة((الطالقــة) فیمــا تقــیس الفقــرات الخمســة المتبقیــة مهــارة 

مة فــــي البحــــث الحــــالي واختبــــار التفكیــــر اإلبــــداعي المعــــد مــــن خــــالل اللغویــــة المســــتخد لعــــابلأل

استخراج ثبات االختبار بطریقة إعادة االختبـار إذ فضًال عنعرضهما على مجموعة من الخبراء 

 لعــاب) تــم تطبیــق القبلــي علــى عینــة البحــث ومــن ثــم قــدم الباحــث األ٠.٨٦بلــغ معامــل الثبــات (

 لعــاب) أســابیع وبعــد االنتهــاء مــن تقــدیم األ٦والتــي اســتمرت (اللغویــة علــى التالمیــذ عینــة البحــث 

وســیلة إحصــائیة لمعالجــة )t-testاللغویــة تــم تطبیــق االختبــار البعــدي واســتخدم االختبــار التــائي (

البیانات التي كشفت نتائجها عن : 

ر داللة إحصائیة بین متوسط درجات عینة البحث في االختبار القبلي واالختبا يوجود فرق ذ.١

البعدي في فقرات المتعلقة بمهارة الطالقة ولصالح استجابات التالمیذ في االختبار البعدي . 

داللة إحصائیة بین متوسط درجات عینة البحث في االختبار القبلي واالختبار  يوجود فرق ذ.٢

.البعدي في الفقرات المتعلقة بمهارة المرونة ولصالح استجابات التالمیذ في االختبار البعدي
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Abstract:
This research aims at identifying the effect of using linguistic

games on developing certain creative thinking skills (namely , fluency

and flexibility) by fifth primary school pupils . The sample consisted of

(24) pupils . The researcher made (10) linguistic games characterized by

linguistic activity . A test of (10) items has been made , five of which

measure fluency and the other five measure flexibility . Visual validity

was verified by showing them to a panel of experts , the researcher also

found out the reliability by using re-test reaching (0.86) . Pre-test was

applied on the sample , the researcher presented linguistic games to the

class for (6) weeks, after that he used post-test and the (t-test) as a

statistical means to process the data.

The results showed:

1. A statistically significant difference is found between the means of the

sample in pre-and post-test in fluency items with a bias towards the

pupils responses in post test.

2. A statistically significant difference is found between the means of the

sample in pre-and post test of flex ability items with a bias in

responses of post-test.

مشكلة البحث : 
تزایدت التحدیات التي یواجههـا العـالم الیـوم والتـي ادت الـى احـداث تغیـرات سـریعة طـرأت 

علــى نــواحي الحیــاة جمیعهــا ، ممــا اســتلزم ضــرورة االهتمــام بتنمیــة عقــول مفكــرة تواجــه كــل هــذه 

ســـة التحـــدیات الجدیـــدة ، وتقـــع هـــذه المســـؤولیة علـــى عـــاتق مؤسســـات الدولـــة وفـــي مقـــدمتها المؤس
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التعلیمیة متمثلة بالمدرسة التي تسعى دوما الى احداث افضل تعلیم ممكـن للمتعلمـین ، اذ ان مـن 

اهم اهداف التعلیم المدرسي تنشئة اجیال قادرة على التفكیر السلیم .

اال انـه یكــاد یتفــق الكثیــرون علــى ان هنــاك قصــورا فــي التعلــیم المدرســي والبــرامج التربویــة 

ى القــدرات العقلیــة للتفكیــر لــدى التالمیــذ ممــا یــدفع الكثیــرین الــى القــول بــأن یتمثــل فــي تــدني مســتو 

التالمیذ ال یستخدمون عقولهم وهذه المشكلة التعلیمیة تكاد تكون مشـكلة ذات صـبغة عامـة تلمـس 

والتـي تقتصـر مناهجهـا  )١٥/ ص ١٩٩٦المانع : (بوضوح في كثیر من مدارس الدول المختلفة 

ملیة التدریس بصورة اساسیة علـى عملیـة تلقـین المعلومـات وحفظهـا اكثـر مـن الدراسیة في اثناء ع

اهتمامهــا بتنمیــة مهــارات التفكیــر وقــدرات التالمیــذ العقلیــة الســیما العلیــا منهــا ، اذ الزالــت الطرائــق 

التدریســیة الشــائعة فــي تلــك االنظمــة التعلیمیــة تركــز علــى اســترجاع التالمیــذ للمعلومــات وتــذكرها 

بمســاعدة التالمیــذ علــى تنمیــة مهــارات التفكیــر لــدیهم ممــا اســهم الــى لجــوء المهتمــین فــي والتهــتم 

تدریســـیة یمكـــن ان تســـهم فـــي اكتســـاب المتعلمـــین وأســـالیبمیـــدان التعلـــیم الـــى اســـتحداث طرائـــق 

مهارات وقدرات فكریة غیر تقلیدیة بطریقة علمیة . 

لـــدى المتعلمـــین مـــن خـــالل بـــرامج وذلـــك باهتمامهـــا بتنمیـــة القـــدرات والمهـــارات االبداعیـــة

وااللغـاز و الــتعلم باالكتشــاف  لعــابموجهـة واســتراتیجیات تـدریس متعــددة مثــل الـتعلم التعــاوني واأل

   )١٥/ص٢٠٠٥سلیمان : (وغیرها 

ممـــا دفـــع الباحـــث للتعـــرف علـــى نجـــاح مثـــل هـــذه الطرائـــق واالســـالیب فـــي تنمیـــة مهـــارات 

یــذ الصــف الخــامس االبتــدائي لــذلك فقــد صــاغ الباحــث التفكیــر االبــداعي عنــد تطبیقهــا علــى تالم

هــل یمكــن تنمیــة مهــارات التفكیــر االبــداعي لــدى تالمیــذ الصــف "مشــكلة بحثــه بالتســاؤل االتــي :

"اللغویة ؟ لعابالخامس االبتدائي باستخدام األ

لیھ : إھمیة البحث والحاجة أ
ویطلــق بــالمعنى العــام علــى شــیاء للوصــول الــى معرفتهـا ، عمــال العقــل فـي األأالفكـر هــو 

صـلیبیا (للحدس كل ظاهرة من ظواهر العملیات العقلیة وهو مرادف للنظر العقلي والتأمل ومقابل

  .  )١٥٤/ص ١٩٨٢: 

والشـــك ان العملیــــات العقلیـــة تكمــــل بعضــــها بعضـــا فهــــي لیســـت مســــتقلة او منفصــــلة اال 

اهدافه ، وتعـد رسم حیاته وتحقیقبصورة نظریة ویستخدمها االنسان عملیا للسیطرة على بیئته او

معیـــارا للحكــم علـــى نجاحـــه قــدرة االنســـان علــى التفكیـــر العلمــي او التفكیـــر الســلیم والعمـــل المنــتج

  . )١٧/ص٢٠٠١الشیخلي : (صحیحا وقدرته على التعامل مع البیئة المحیطة به تعامال

التوغل الى عمق الظواهر ویعد التفكیر من اعقد العملیات العقلیة واكثرها رقیا وقدرة على 

  .  )١٦٩/ص٢٠٠٥المصري : (بهدف الكشف عن العالقات الناظمة لها 
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ویمثل االبداع اهم جوانب التفكیر وانواعه النه یمثل القـدرة علـى انتـاج شـيء جدیـد وغیـر 

شائع بالنسبة للفرد والمجتمع ، اذ یتضمن التفكیر االبداعي دمج الخبرات السابقة للفرد ومعالجتهـا 

  .  )٣٥/ص١٩٨٧منسي : (بشكل لم یحدث من قبل 

ولقد اصبح االبداع موضوعا مهما من موضوعات البحث العلمي في عدد كبیر فـي دول 

العــالم اذ القــت الثــورة العلمیـــة والتقانیــة بظاللهــا علــى مجمـــل النشــاط االنســاني الجســدي والـــذهني 

ت الحاجـة ملحـة للنشـاط االبــداعي واصـبحت االعمـال الروتینیـة الیومیــة مـن اختصـاص االلـة وباتــ

الن االســـتمرار فـــي تحقیـــق التقـــدم العلمـــي والتقـــاني ال یمكـــن ان یتحقـــق مـــن دون تطـــویر القـــدرات 

  .  )٢٧/ص١٩٩٢صبحي : (المبدعة عند االنسان 

واالبــداع بــالمفهوم التقلیــدي هــو مــزیج مــن القــدرات واالســتعماالت والخصــائص الشخصــیة 

مناســبة یمكـن ان ترقـى بالعملیــات العقلیـة لتـؤدي الــى نتاجـات اصــیلة التـي اذا مـا وجــدت فـي بیئـة

ــــدرات واالســــتعدادات والخصــــائص  ــــوي فهــــو مــــزیج مــــن الق ــــداع بــــالمفهوم الترب ــــدة ، امــــا االب وجدی

الشخصـــیة التـــي اذا مـــا وجـــدت فـــي بیئـــة تربویـــة مناســـبة فانهـــا تجعـــل مـــن المـــتعلم اكثـــر حساســـیة 

  .  )٤٦٧/ص١٩٩٩جروان : (رات اقرانه بالمقارنة مع خبراته الشخصیة او خب

اذ ان اهمیــة االبــداع التكمــن فــي كونــه عملیــة انتــاج تشــهد كــل لحظــة مــن لحظاتهــا والدة 

صـبحي : (الحیـاة جوهرة ذات قیمة عالیة بل تكمن اهمیته في كون االبداع ضرورة من ضرورات

   )٢٥/ص ١٩٩٢

لـة حیـث ان ابـداع الطفـل یشـكل والنشاط االبداعي الحقیقـي لالنسـان هـو نتـاج عملیـة طوی

االساس االول في هذه العملیة الن أي فعل غیر مألوف من الفرد في طفولته یشیر الى انه قد تم 

بطریقـة استكشــافیة واعــاد بنائــه بنـاءا جدیــدا او اكتشــفه عبــر جهـوده الشخصــیة مماجعلــه یعــد فعــال 

  ) ١٩٩/ص١٩٨٩ابداعیا . (روشكا:

ه اعلــى مســتویات التفكیــر قاطبــة اذ یتضــمن القــدرة علــى ولهــذا فــان االبــداع یتصــف بكونــ

التـــذكر والفهـــم والتطبیـــق والتحلیـــل والتركیـــب والتقـــویم ویعـــد هـــذا كلـــه ابتكـــار مـــادة جدیـــدة لـــم تكـــن 

   )١١٧/ص ١٩٩٩المحیسن : (معروفة من قبل . 

وقـــد اختلفـــت االتجاهـــات فـــي االهتمـــام باالبـــداع اذ كـــان االهتمـــام منصـــبا بوجـــه عـــام فـــي 

یات القرن الماضي على تمییز وكشف القدرات االبداعیة بناءًا على اختبارات الذكاء والمسـتوى بدا

العقلــي اال ان هــذا االهتمــام تحــول فیمــا بعــد الــى االهتمــام بدراســة طرائــق تكــوین وتربیــة القــدرات 

ت انسـتازي االبداعیة وقد ظهرت االدبیات التربویة التي تدعو الى االهتمام بتنمیة االبداع اذ اشار 

)Anastsi , الى ان المؤشـرات التربویـة تشـیر الـى تزایـد االهتمـام بتكـوین المبـدعین اكثـر )1958

Taylor(تایلور من اتجاهها نحو تمییزهم وكشفهم ، فیما كتب , موضحا ان التغییر في )1964

لة تمییــز الفــرد العوامــل البنائیــة للبــرامج التربویــة یمكــن ان یحفــز النشــاط االبــداعي وان یتــرك مشــك



…میة بعض مهارات التفكیر اإلبداعيفاعلیة استخدام األلعاب اللغویة في تن

٢٥٤

Osborn(اوزبـورن المبـدع وهـذا مـا اكـده مـن قبلـه , الـى ان االسـتعدادات المبدعـة یمكـن )1962

   )١٩٦/ص ١٩٨٩روشكا : (ان یتم تكوینها وتطویرها وتنمیتها 

اال ان أي نــوع مــن انــواع التفكیــر ال ینمــو تلقائیــا كمــا انــه لــیس نتاجــا عرضــیا للخبــرة الن 

منظمــا هادفــا وتــدریبا مســتمرا حتــى یمكــن ان یبلــغ اقصــى مــدى لـــه اذ ان التفكیــر یتطلــب تعلیمــا

التعلـیم الهــادف یمكــن ان یلعــب دورا فــاعال فــي تنمیـة عملیــات التفكیــر ومهاراتــه والتــي تعمــل علــى 

  .  )٢٤٤/ص ٢٠٠٦ملحم : (تطویر قدرات التفكیر لدى االنسان 

ب التعلـیم االساسـیة النـه اذا كـان ولقد اصبح تعلیم اسالیب التفكیر ومهاراته من احد جوان

بمقــدور االنســان ان یلــم بــبعض الحقــائق والمعلومــات وان یكتســب بعــض المهــارات او االتجاهــات 

نتیجـــة احتكاكـــه بظـــروف الحیـــاة الیومیـــة خـــارج المدرســـة فانـــه مـــن الصـــعب علیـــه اكتســـاب انمـــاط 

والمهـارات یـرتبط بالطریقـة التـي التفكیر ومهاراته المطلوبة بالكیفیة نفسـها الن تعلـم هـذه االسـالیب

ــــــــیم والمواقــــــــف التعلیمیــــــــة التــــــــي ــــــــى مهنــــــــة التعل الســــــــامرائي : (یمارســــــــها یســــــــتخدمها القــــــــائم عل

  .  )١٧٤/ص٢٠٠١

المتعلمــــینومـــن اجــــل ذلــــك فقــــد تزایــــد االهتمــــام بتطــــویر مهــــارات التفكیــــر وتنمیتهــــا لــــدى

Short(التفكیـر فـي المـدارس وظهرت الدراسات الكثیرة واالبحاث التي حثت على تعلـیم مهـارات

& Talley : 1997/p.257(

اذ ان هناك كثیرُا من الدالئل تشیر الى امكانیة االسراع بظهور المفاهیم وتطـویر التفكیـر 

حتــى فــي ارقــى اشــكاله كاالبــداع عــن طریــق تنظــیم المواقــف والظــروف التــي یعــیش فیهــا المــتعلم 

  .  )٢٢٩/ص ١٩٧١الحمداني : (

ات التربویــة الــى عــدد مــن االتجاهــات فــي كیفیــة تعلــیم مهــارات التفكیــر فــي واشــارت االدبیــ

المدارس اذ ان هناك اتجاهات ترى انه من االفضل ان یتم تعلیم مهارات التفكیر وعملیاته بصورة 

مباشــرة ومســتقلة بغــض النظــر عــن محتــوى المــادة الدراســیة بینمــا تــرى اتجاهــات اخــرى بانــه یمكــن 

والعملیات ضمن محتوى المواد الدراسیة وجعلها جزء من خطط الدروس التي ادماج هذه المهارات 

   )٢٤٧/ص ٢٠٠٦ملحم : (یتم تحضیرها كل حسب موضوعه الدراسي 

وعلیه فانه من اجل تقدیم مهارات التفكیر للمتعلمین فالبد من التعلیم المدروس والمخطـط 

م مـن تطـویر قدراتـه فـي هـذا المجـال الـى له والقیادة الموجهة والتدریب المستمر لكي یـتمكن المـتعل

  ) .٢٤/ص١٩٩٦المانع : (اقصى حد ممكن 

ویبــرز عمــل المعلــم فــي تعلــیم مهــارات التفكیــر لتالمذتــه كــأهم انجــاز یقــوم بــه الن التعلــیم 

الواضـــح المباشـــر لعملیـــات التفكیـــر ومهاراتـــه المتنوعـــة یســـاعد فـــي رفـــع القـــدرة علـــى التفكیـــر لـــدى 

حسین مستوى تحصیله الدراسي كونه یعطیه احساسا بالسـیطرة الواعیـة علـى المتعلم ویعمل على ت
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تفكیره وینمي لدیـه الشـعور بالثقـة بـالنفس یرافقـه انجـاز فـي التحصـیل الدراسـي وفـي الحیـاة العملیـة 

  .  )٢٤٥-٢٤٤/ص ٢٠٠٦ملحم : (وهذا یعني تحقیق االهداف التعلیمیة 

ة ان تـنهض بـدورها مـن خـالل التـزام القـائمین لذلك فقـد اصـبح لزامـا علـى العملیـة التعلیمیـ

علیها بتعوید المتعلمین على استخدام اسالیب التفكیر السلیمة عـن طریـق تنمیـة الـنهج العلمـي فـي 

المهــــام تفكیـــرهم والعمــــل علــــى وضــــع االهـــداف والبــــرامج التعلیمیــــة التــــي مـــن شــــأنها تحقیــــق هــــذه

  .  )١٧١/ص ٢٠٠١السامرائي : (

االتجاهــــات الحدیثــــة فـــي التــــدریس تنمیــــة التفكیـــر لــــدى المتعلمــــین الســـیما بعــــد ان اولـــت

اهتمامــا بالغــا وحثــت المعلمــین علــى عــدم االقتصــار علــى المســتویات الــدنیا مــن التفكیــر المتمثلــة 

بــالحفظ واالســتظهار ودعــتهم الــى اســتخدام المســتویات العلیــا مــن التفكیــر وتنویــع اهــداف التــدریس 

De(لمتعلم بما یضمن نموا شامال لعقل ا Bono's : 1986/p.7(.

باالضافة الى تصاعد االراء النقدیة للتعلیم والتي ادت الى ظهور الحركة الداعیـة الـى ان 

اكتســـاب یكـــون هنـــاك اهتمـــام اكثـــر بتنمیـــة العقـــل وتطـــویر القـــدرات الفكریـــة وباتـــت مســـألة تعزیـــز

المــــــانع : (التعلــــــیم تطــــــویرمهــــــارات التفكیــــــر للمتعلمــــــین امــــــرًا یتــــــردد كثیــــــرًا عنــــــد الحــــــدیث عــــــن

  .  )٢١/ص١٩٩٦

لــذلك فقــد بـــدأت فلســفة التربیـــة والتعلــیم تركـــز علــى اعــداد الفـــرد الــذي یمتلـــك القــدرة علـــى 

االكتشاف والابداع وتنمیة قدرات التفكیر لدیه الن التعلیم لم یعد یقتصر علـى توصـیل المعلومـات 

المعلومات وتمحیصها وتحلیلهـا وتقویمهـا والمعارف وتلقینها بل یهدف الى العمل على دراسة تلك

  .  )١٣٦/ص ١٩٩٣الخطیب وأبوسرحان : (واصدار الحكم بشأنها 

واصبحت تنمیة التفكیر لدى المتعلم هو الهدف االسمى للتربیة الحدیثة والتي تعمـل علـى 

   )١٦٩/ص ٢٠٠٥المصري : (ایجاد المواطن الصالح القادر على خدمة مجتمعه 

المتعلمــین بوصــفها المســؤولیة الكبیــرة فــي تنمیـة مهــارات التفكیــر لــدىوتقـع علــى المدرســة

Massialas&Allen(اهدافــه  اداة المجتمــع الرئیســة فــي تربیــة ابنائــه ووســیلته فــي تحقیــق :

1996/p.6(.

واصــبحت المــدارس فــي معظــم بلــدان العــالم تســعى الــى مســاعدة المتعلمــین علــى اخــتالف 

وقدراتهم العقلیة ومیـولهم الـى تنمیـة مهـارات التفكیـر لـدیهم مـن خـالل اعمارهم ومستویاتهم العلمیة

بناء مناهج جدیدة وتقدیم برامج تعلیمیة قادرة على وضع استراتیجیات وخطط تعلیمیـة تعمـل علـى 

Blurton(تنمیة التفكیر لدى المتعلمین  : 1991 /p.10(

ممكنـة لقـول بـأن " تربیـة االبـداعالن التربیة الحقة هي التي تقود الى االبداع متخذة من ا

الي شـــخص طبیعـــي عـــادي " منطلقـــًا لتنمیـــة االبـــداع لـــدى المتعلمـــین علـــى اخـــتالف مســـتویاتهم 

  ) ١٠٧/ص ١٩٨٩روشكا : (الدراسیة 
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وتقـــع علـــى عـــاتق المعلـــم مســـؤولیة النهـــوض بمســـتویات االبـــداع لـــدى المتعلمـــین وترجمـــة 

الــذي یقــود افكــار المتعلمــین دون ان یحملهــم الــى البــرامج والخطــط الــى نــواتج وواقــع ملمــوس وهــو 

  .  )١١٦/ص ١٩٩٣الخطیب : (محاكاة وتردید ما یقوله المعلم من غیر تفكیر 

Carter(اذ تشــیر كــارتر  , ان تنمیــة االبــداع لــدى المتعلمــین مســؤولیة المعلــم )1992

ة الجیـدة والفهـم وضرورة تدریبه على ترجمة االبداع الى ممارسات صـفیة وذلـك عـن طریـق المعرفـ

/ ٢٠٠٣الســــرور : (بنمــــو التالمیــــذ وخلــــق البیئــــة التعلیمیــــة المنتجــــة والمشــــجعة والمثیــــرة لالبــــداع 

ـــذ هـــدفا  )٢٤١ص ـــداعي لـــدى التالمی الســـیما بعـــد ان اصـــبحت مســـألة تنمیـــة قـــدرات التفكیـــر االب

:تـــون(زیالصـــف ل اساســـیا مـــن االهـــداف التربویـــة التـــي یجـــب ان یحققهـــا الموقـــف التعلیمـــي داخـــ

. اذ اشــارت االدبیــات التربویــة الــى تخصــیص جــزء مناســب مــن المــنهج لتــدریس  )٩/ص ١٩٨٧

عملیــات ومهــارات التفكیــر والتفكیــر االبــداعي بصــفة خاصــة واكتســابها وجعلهــا جانبــا اساســیا مــن 

. اال انـه وعلـى الـرغم مـن  )٥٦/ص٢٠٠٥عبـد المجیـد : (اهداف التعلم في المـواد الدراسـیة كافـة 

ا تــزال الطریقــة المتبعــة فــي تعلــیم التالمیــذ فــي اغلــب مدارســنا قائمــة علــى الحفــظ والتلقــین ذلــك فمــ

والتي تعبر عن قیم ثقافیة معینة تقـوم علـى االمـتالك والتسـلط علـى الشخصـیات النامیـة والحیلولـة 

دون تنمیة قدراتها على االبداع وكأن هناك توجسـا مـن التجریـب واالستكشـاف والعمـل علـى تنمیـة 

  .  )١٥١/ص ٢٠٠٤حماد : (هارات االبداع م

واذا كنـــا نبحـــث عـــن حـــل لتلـــك المشـــكلة فالبـــد ان یطبـــق الحـــل االبـــداعي للمشـــكالت وان 

یكون النشاط االبداعي بوجه عام مرتبطا بكامل عملیة التعلیم وفي كل االختصاصات ومستویات 

   )٢٠٦/ص ١٩٨٩روشكا : (الدراسة وفي هذا االتجاه یتم التوجه لتنمیة االبداع 

على ضرورة ان یركز المعلـم فـي نهایـة المرحلـة االبتدائیـة علـى )Bruner(ویؤكد برونر 

مساعدة التالمیذ على تنمیـة مهـاراتهم فـي التفكیـر وذلـك بتقـدیم المواقـف التعلیمیـة المناسـبة للبحـث 

ها مهـارات واالستقصاء وطرح االسئلة والتي تعمـل علـى تنمیـة مهـارات التفكیـر لـدیهم والتـي بضـمن

   )١١٥/ص ١٩٩٣الخطیب : (التفكیر االبداعي 

اذ باتـت الحاجـة ملحـة المـداد التالمیـذ بـدروس خاصـة تـزودهم بالمهـارات الالزمـة للـتمكن 

من التفكیر االبداعي واكتساب عاداته واسالیبه ومهاراته واصـبح لزامـا علینـا ان كنـا نرغـب فـي ان 

فــي المواقــف التعلیمیــة ان یكــون هنــاك اهتمــام خــاص یكتســب التالمیــذ مهــارات التفكیــر االبــداعي

باتجاه اكتساب التالمیذ لمهارات التفكیـر االبـداعي اذ ان هنـاك مـن االسـالیب الشـيء الكثیـر الـذي 

  .  )٢٥/ص ١٩٩٦المانع : (یدفعنا الى االهتمام بهذا االمر 

التفكیـر االبــداعي اال ان فاعلیـة تلـك الطرائـق واالسـالیب التعلیمیـة التـي تعمـل علـى تنمیـة 

ترتبط ارتباطا وثیقا باالعـداد العلمـي والتربـوي للمعلـم الـذي علیـه ان یـدرك كیفیـة تنظـیم النشـاطات 

ـــــه  ـــــة لتالمذت ـــــة المهـــــارات االبداعی ـــــة الظـــــروف المناســـــبة مـــــن اجـــــل تنمی  ١٩٨٩روشـــــكا : (وتهیئ
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مذتـه ان یبتعـد ومن النشاطات التي تفیـد المعلـم وتسـاعده فـي تنمیـة االبـداع لـدى تال . )٢٠٨/ص

والمتعـة المعلم عـن االنشـطة التـي تعتمـد علـى الحفـظ غیبـا وان یحـیط تالمذتـه بجـو یسـوده القبـول

   . )٣٣/ص ١٩٩٢صبحي : (

ـــر االبـــداعي فـــي المواقـــف  ـــه باالمكـــان تنمیـــة التفكی وقـــد اشـــارت البحـــوث التربویـــة الـــى ان

ذ محورا لها والمعلم موجها ومرشدًا الصفیة من خالل استخدام طرائق واسالیب تعلیمیة یكون التلمی

التفكیــر باالضــافة الــى تــوافر فیهــا الســیما اذا كانــت هــذه الطرائــق واالســالیب مدعمــة ببــرامج تنمــي

  .  )٤٣/ص١٩٩٦القاعود وجوارنه : (واالنفتاح بیئة صفیة یسودها المتعة والتسامح

ذات  لعـــاببــداع األومــن الطرائــق التــي تتــوافر فیهــا هـــذه الصــفات وتعمــل علــى تنمیــة اال

الطــابع التعلیمــي والتــي تهــدف الــى تنشــیط القــدرات العقلیــة وتنمیــة الموهبــة االبداعیــة لــدى التالمیــذ 

النها تتیح لهم البحث والتفكیر بمواد كثیرة مختلفـة ومتنوعـة ورؤیـة مـا بینهـا مـن عالقـات متشـابهة 

ادرة واالبـــداع لـــدى التالمیـــذ او متناقضـــة كمـــا تجعـــل عملیـــة التعلـــیم اكثـــر متعـــة وتشـــجع روح المبـــ

ذات  لعــابوتبعــث فــیهم الســرور والســعادة لــذلك ینبغــي ان یشــجع التالمیــذ علــى القیــام بــبعض األ

التالمیـذ الطابع التعلیمـي ممـا یحقـق اهـدافها بشـكل افضـل وینمـي االبـداع والتفكیـر االبـداعي لـدى

القــة بــین اللعــب والتفكیــر ) . ولقــد اثبتــت الدراســات التربویــة وجــود ع٧٤/ص٢٠٠١الشــیخلي : (

االبداعي لدى التالمیذ اذ اشارت تلك الدراسات الى ان اللعب یساعد التالمیـذ علـى تنمیـة تفكیـرهم

   )٢٣٧/ص١٩٩٥غانم : (االبداعي 

ــــي وضــــعها ( ــــات المبكــــرة الت ــــرغم مــــن النظری ــــه وعلــــى ال ) ومــــن بعــــده)كــــال باریــــد(اال ان

التعلیمیـة فـي انحـاء مختلفـة مـن العـالم مـا تـزال تفتقـر ) اال ان المؤسسـات )فرینیه() و ()دكرولي((

  .  )٥٣/ص ٢٠٠٣الحیلة : (الى االدراك الكامل الهمیة اللعب في التعلیم 

المعلومــات ویمثــل اللعــب النشــاط التنفیســي للتالمیــذ وهــو وســیلتهم االصــلیة فــي اكتشــاف

 )١٦/ص٢٠٠٤المغازي : (المعرفةالجدیدة غیر المألوفة وتنمیة حب االستطالع لدیهم واكتساب

على زیادة سرعة تعلـم المفـاهیم والتعمیمـات والمهـارات الجدیـدة مـن خـالل العدیـد  لعاباذ تعمل األ

مـــن االهـــداف المتنوعـــة وفـــي مســـتویات التفكیـــر المختلفـــة بمـــا تتضـــمنه مـــن اســـتراتیجیات وقواعـــد 

ــتعلم الخبــرات المباشــرة وغیــر الم باشــرة مثــل مهــارات حــل تســاعد علــى تحســین قــدرات المتعلمــین ل

 ١٩٨٨مخلـوف : (المشكالت وانتقال اثر التعلم وتنمیة القدرات العقلیـة العامـة وتعلـم كیفیـة الـتعلم 

  .  )١١٨/ص

كـــون اللعـــب نشــاط مـــرب یســـهم فـــي تنمیــة الـــذاكرة والتفكیـــر واالدراك والتخیـــل فضــال عـــن 

هــا فــي اختیــار الــوان المعرفــة واالتجاهــات والقــیم وغیرهــا مــن القــدرات والمهــارات التــي ال غنــى عن

والحقائق التي تتصل باالشـیاء واكتسابها وتمثلها فالتلمیذ یكتشف ویستوعب الكثیر من المعلومات

طریــق اللعــب ولكــي یحقــق اللعــب هــذه المزایــا واالشــخاص الــذین یحیطــون بــه ویتفاعــل معهــم عــن
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ـــه التعلیمیـــة ینبغـــي اال یتـــرك دون تخطـــیط او ـــة : () ٢٤٤/ص١٩٩٥غـــانم : (توجی  ٢٠٠٣الحیل

  .  )٩٠/ص

واالنشـطة المدرسـیة بانهـا تمثـل  لعـابان التربیة الحدیثة في الوقت الحاضر تنظر الـى األ

جانبــا مــن المكونــات االساســیة للمنــاهج الدراســیة وعلیــه یجــب ان تــرتبط فلســفة النشــاط المدرســي 

و نتیجــة لتفاعلــه مــع البیئــة بالفلســفة الحدیثــة المعاصــرة للتربیــة والتــي تــؤمن بــان قــوى االنســان تنمــ

  .  )٩٥/ص ١٩٩٢ابو معال : (المحیطة ومع خبراته التي یكتسبها 

لــذلك فعلــى المعلــم ان یبــذل كــل مــا فــي وســعه لتخطــیط وتنظــیم انشــطة اللعــب وذلــك عــن 

طریــق التشــجیع الضــمني وعــدم التــدخل المباشــر الــذي یلقــى استحســانا مــن التالمیــذ ویكمــن الــدور 

ي تطــویر مهــارة اللعــب وتعزیزهــا مــن اجــل تطــویر المعرفــة المكتســبة مــن خــالل االساســي للمعلــم فــ

   )٥٥/ص ٢٠٠٣الحیلة : (انشطة اللعب في البیئة التعلیمیة للتالمیذ 

فالبــد مــن ان یتضــمن تحدیــد مختلــف  لعــابولكــي یــنجح الموقــف التعلیمــي القــائم علــى األ

التالمیــذ وفــق مــا تقتضــیه االنشــطة كمــا االنشــطة الموجهــة والفردیــة باالضــافة الــى مراعــاة تقســیم 

یجب ان یراعي الموقف التعلیمي تدریب التالمیذ على مهارات التفكیر االبداعي المتمثلة بالطالقة 

والمرونــة واالصــالة كونهــا مهــارات عقلیــة علیــا والعمــل علــى اكتســاب التالمیــذ للصــفات االبداعیــة 

   )٢٤٤، ص ٢٧٣/ص ١٩٩٥ غانم :(النفسیة مثل االستقاللیة والثقة بالنفس 

دور بارز في استثارة اهتمام التالمیذ للمعرفة وتطویر قدراتهم  لعابیتضح من ذلك ان لأل

وتوظیفهـا  لعـابعلى اكتساب المعارف والمفاهیم ومهارات التفكیر العلیا اذا ما احسـن اسـتغالل األ

ئم علـى حـل المشـكالت في الموقف التعلیمي بشكل جید بحیث تنظم على اساس مبادئ التعلم القا

   )٩١/ص ٢٠٠٣الحیلة : (وتنمیة االبداع 

فــي معظـم مــدارس دول العـالم المتقدمــة انتشـارا واســعا  لعـابولـذلك فقــد انتشـر اســتخدام األ

وبخاصة المـدارس االبتدائیـة منهـا ایمانـا باهمیتهـا ودورهـا الفعـال فـي العملیـة التعلیمیـة عـن طریـق 

  .  )٢١/ص ١٩٨٢مردان : (النشاط الذاتي 

اذ للعب دور هام في كل مهارة یكتسبها التلمیذ وهو مـدخل اساسـي للنمـو العقلـي واللغـوي 

والمعرفي اضافة للنمو النفسي واالجتماعي ففي اللعـب یبـدأ التلمیـذ بـالتعرف علـى االشـیاء وفرزهـا 

الملحـم (وتصنیفها وبالتالي في تعلم المفاهیم والتعمیمات التي تتعلق بها علـى اسـاس لفظـي لغـوي 

  .  )١٦٩/ص٢٠٠١: 

اذ ان اللعـب یعــد تربـة خصــبة لنمـو اللغــة ، اذ یمـارس اللعــب دورا كبیـرا فــي النمـو اللغــوي 

للتالمیذ فاالنخراط في موقف اللعب یحتاج من التلمیذ قدرا معینـا مـن المهـارات اللغویـة ممـا یـؤدي 

   )١٨-١٧/ص ١٩٩٢المصري : (الى تحفیز التواصل اللفظي 
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اكتساب اللغة والتي تساعد على فهـم رغبـات االخـرین وتمـد الفـرد بثـروة مـن ویساعد على 

المعلومــات عــن العــالم المحــیط بــه ، باالضــافة الــى تنمیــة ثقافــة التلمیــذ اللغویــة التــي تســاعد علــى 

النمو اللغوي لدیه من خالل زیادة مفرداته كما تساعد على تنمیة قدراته ومهاراته واكتشاف مواهبه 

  ) .١٤٨/ص  ٢٠٠٠حماد : (

وتمثل اللغة االساس الذي تستند علیه العملیات الفكریة ذلـك ان العملیـات العقلیـة الیمكـن 

ان تــتم دون اطــار لغــوي فاالنســان الیمكــن لــه تكــوین تصــوراته العقلیــة وافكــاره دون لغــة الن اللغــة 

  . )٣٥-٣٤/ص٢٠٠٠صالح : (هي نفسها اداة الفكر 

ي اســـالیب تعلـــیم اللغـــات الحیـــة وتعلمهـــا غیـــر ان تعلـــیم وعلــى الـــرغم مـــن التقـــدم الكبیـــر فـــ

مهارات اللغة العربیة مازال یفتقر الى الطرائق الحدیثة الفاعلـة التـي تجعـل مـن درس اللغـة العربیـة 

درس اســـتمتاع باللغـــة اســـتماعا وحـــدیثا وقـــراءة وكتابـــة وابـــداعا وتـــذوقا اذ ان االتجاهـــات التربویـــة 

العربیـــة علـــى انـــه مجـــال مهـــم لتشـــكیل القـــدرات العقلیـــة العلیـــا المعاصـــرة تنظـــر الـــى درس اللغـــة

وتكوینها لدى المتعلمین ، كونه یعـد المكـان الحقیقـي الكتسـاب مهـارات اللغـة وتطـویر القـدرة علـى 

االتصــال اللغـــوي والفعـــال وتطـــویر شــبكة التفـــاعالت اللغویـــة والعقلیـــة وخلــق انمـــاط مـــن االتصـــال 

   )٢٤٨-٢٤٧/ص ٢٠٠٠:  نصر(الخالق في مواقف التعلیم 

ـــة  ـــیم اللغـــة العربی مـــن خـــالل التركیـــز علـــى اســـالیب التشـــجیع واالســـالیب الجذابـــة فـــي تعل

وتعلمهـــا فـــي مراحـــل التعلـــیم كافـــة وبخاصـــة فـــي المراحـــل االولیـــة نظـــرا لـــدورها الفعـــال فـــي تكـــوین 

  . )١٣٠/ص ١٩٩٨السید : (المهارات اللغویة 

ومــن بــین اســتخدام اســالیب جدیــدة لتعلــیم اللغــةلــذلك فقــد توالــت الصــیحات والــدعوات الــى 

Language(اللغــة  ألعــابهــذه االســالیب التــي حظیــت باهتمــام التربــویین مــا یســمى ب Games(

   )٥/ص ١٩٨٣عبد العزیز : (

اللغویـة مكانتهـا المرموقـة فـي العملیـة  لعـابفـي تعلـیم اللغـة فاخـذت األ لعابواستثمرت األ

فـي كثیـر مـن البلـدان التـي اهتمـت بتطـویر نظـم تعلـیم لغاتهـا اذ ان التعلیمیة فـي السـنوات االخیـرة

التـــدریبات اللغویـــة اســـلوبا جدیـــدا فـــي التعلـــیم ســـیكون عـــامال ملطفـــا مـــن جفـــاف لعـــاباســـتخدام األ

Cortez(التالمیذاللغویة وتعبها ووسیلة لتنمیة مهارات اللغة والتفكیر لدى , العبیدي (في  )1978

  .  )٦/ص ١٩٩٣: 

دعو الى تضـمین المنـاهج والمقـررات التعلیمیـة كثیـرا مـن التمـارین واالنشـطة اللغویـة مما ی

لغویـة تعمـل علـى اضـفاء عنصـر التشـویق والمتعـة للتالمیـذ  ألعابالتي یمكن اخراجها على شكل 

  .  )١٢٨/ص ١٩٨٨العموري : (
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یــدا فــي اللغویــة اســلوبا جد لعــابوفــي ضــوء مــا تقــدم كلــه فقــد ارتــأى الباحــث اســتخدام األ

الموقف التعلیمي باالضافة الى اعطاء هذا االسلوب بعدا تربویا اخر من خالل توظیفه في تنمیـة 

بعض مهارات التفكیر االبداعي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي . 

وتنبثق اهمیة البحث الحالي والحاجة الیه من خالل : 

مهاراتها وتعلمها . اهمیة اللغة العربیة وضرورة العمل على تسهیل تعلیم.١

اهمیة التفكیر االبداعي الذي اصبح هدفا اساسیا من االهداف التربویة . .٢

العمل على ربط اللغة بالفكر في الموقف التعلیمي . .٣

قـــد تـــدعم نتـــائج البحـــث الحـــالي التوجهـــات التربویـــة الحدیثـــة الداعیـــة الـــى توظیـــف االســـالیب .٤

یة . اللغو  لعابالجدیدة في التعلیم ومنها األ

اسهام البحث الحالي في تطویر قدرات التالمیذ العقلیة مما یحقق لهم مستقبل افضل . .٥

ھدف البحث : 
اللغویة في تنمیة بعـض  لعابیرمي البحث الحالي الى التعرف على : فاعلیة استخدام األ

مهارات التفكیر االبداعي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي . 

-الحالي تمت صیاغة الفرضیتین االتیتین :وتحقیقا لهدف البحث

ال یوجــــد فــــرق ذو داللــــة احصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات االختبــــار القبلــــي ومتوســــط درجــــات .١

االختبار البعدي لعینة البحث في مهارة الطالقة . 

ال یوجــــد فــــرق ذو داللــــة احصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات االختبــــار القبلــــي ومتوســــط درجــــات .٢

ة البحث في مهارة المرونة .االختبار البعدي لعین

حدود البحث : 
یقتصر البحث الحالي على : 

تالمیـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي مـــن الـــذكور فقـــط فـــي المـــدارس االبتدائیـــة التابعـــة للمدیریـــة .١

العامة لتربیة محافظة نینوى / المركز . 

) ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (.٢

.  ألعاباللغویة بلغ عددها عشرة  بلعامجموعة من األ.٣
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تحدید المصطلحات : 
اللغویة : لعاباأل.١

اللغویــة فــي االدبیــات التربویــة التــي حصــل  لعــابلــم یحظــى الباحــث بتحدیــد لمصــطلح األ

صــــیني ، (باســــتثناء التعلیمیـــة  لعــــابعلیهـــا اذ انــــه وجـــد بــــان تلـــك االدبیــــات حــــددت مصـــطلح األ

التعلیمیة .  لعاباللغویة ، اما بقیة االدبیات فقد حددت األ لعابألالذي تناول مصطلح ا )١٩٨٣

التــــي تهــــدف الــــى تحقیــــق هــــدف خــــاص ،  لعــــاب) بانهــــا " تلــــك األ١٩٨١(اذ عرفتهــــا الطــــائي -

الغرض منه تنمیة مواهب الطفل وقابلیاته وتوسـیع افـاق معرفتـه بصـورة عامـة ومسـاعدته علـى 

   )٢٨/ص ١٩٨١: الطائي(التجاهات االیجابیة لدیهكوین ااستیعاب البرنامج التعلیمي وت

اللغـوي داخـل ) بانها مجموعـة مـن االسـالیب الحدیثـة التـي تثیـر النشـاط١٩٨٣وعرفها صیني (-

المـرح والجـد معـا لرفـع حالـة الملـل ممتعة فـي جـو مـن ألعابحجرة الدراسة وتطوعه في صورة 

ــــــدروس ــــــیخ : (فــــــي  )١٩٨٣یني : صــــــ(التقلیدیــــــة والخجــــــل والتصــــــنع التــــــي تتســــــم بهــــــا ال عل

   )١٧/ص٢٠٠٤

مـن القـوانین ) بانهـا نشـاط مـنظم منطقیـا فـي ضـوء مجموعـة١٩٨٧وعرفها صـباریني وغـزاوي (-

صـــباریني وغـــزاوي : (وواضـــحة .اللعـــب یتفاعـــل فیـــه طالبـــان او اكثـــر لتحقیـــق اهـــداف محـــددة

   )١٢٣/ص ١٩٨٧

الـذي یتضـمن افعــاال معینـة یقــوم ) علــى انهـا نـوع مــن النشـاط الهــادف ١٩٨٨(وعرفهـا مخلـوف -

محـــددة بهــا التلمیـــذ او فریــق مـــن التالمیــذ فـــي ضـــوء قواعــد معینـــة یتبعهــا بقصـــد انجــاز مهمـــة

  . )١١٧/ص ١٩٨٨مخلوف : (

ـــدي - ـــذ داخـــل الصـــف وباشـــراف ١٩٩٣(وعرفتهـــا العبی ) بانهـــا النشـــاطات التـــي یمارســـها التالمی

  ) ١٤/ص ١٩٩٣العبیدي : (المعلم وتوجیهاته بغیة الوصول الى اهداف محددة

) بانهــا نشــاط یصــمم خصیصــا العطــاء فرصــة ممارســة بعــض ١٩٩٤فیمــا عرفهــا الیونســكو (-

جوانـب الحیــاة نفســها بتخصــیص مجموعــة مــن الالعبــین ومجموعــة مــن االفعــال المتاحــة وجــزء 

  ) ٢٣/ص ١٩٩٤الیونسكو : ( لعابمن الوقت الذي تتم فیه األ

من خالل المصـطلحات التـي ذكـرت یشـتق الباحـث تعریفـا اللغویة : لعابالتعریف االجرائي لأل-

اللغویــة اذ یعرفهــا علــى انهــا مجموعــة مــن النشــاطات اللغویــة یمــارس خاللهــا  لعــاباجرائیــا لأل

التي صممت لتدریبهم على المهارات اللغویـة وتنمیـة حصـیلتهم اللغویـة  لعابالتالمیذ بعض األ

تحت اشراف المعلم وتوجیهه . 
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بداع :اإل.٢
Torrance(یعرفـه تـورانس ومــایرز - & Myers , " بانـه عملیــة ادراك الثغـرات فــي )1972

المعلومــات وتحدیــد العناصــر المفقــودة التــي تــؤدي الــى عــدم اتســاقها ثــم البحــث عــن مؤشــرات 

ودالئــل فــي الموقــف الــذي یواجــه الفــرد والمعلومــات التــي لدیــه وصــیاغة فــروض لســد الثغــرات 

لفــــروض والــــربط بــــین النتــــائج وبعضــــها وربمــــا التعــــدیل او اعــــادة صــــیاغة الفــــروض واختیــــار ا

Torrance(واختبارها "  & Myers , 1972/p.25(

دینامیكیـة تتصـل ) بانـه " طبیعـة١٩٩٤یعرفه مركز دراسات االبداع في والیة بافلو االمریكیة (-

Isaksen(ة " البیئـبنوعیة الشخص ومظاهر العملیات وخصـائص االنتـاج وطبیعـة , etal. :

1994/p.11(

، ابداعیــةاكتشــاف عالقــات ووظــائف جدیــدة ووضــعها فــي صــیغة) بانــه "١٩٩٩یعرفــه جــروان (-

 ١٩٩٩: جــروان("الســابقلیوظفهــا توظیفــا جدیــدا تعطــي معــاني غیــر التــي كانــت تعطیهــا فــي

  .  )١٧/ص

التفكیر االبداعي : .٣
ادف یتصــف بــالتنوع والجــدة واالصــالة وبقابلیتــه للتحقیــق بانــه " نتــاج هــ )١٩٨٧(عرفــه زیتــون -

  .  )١٦/ص ١٩٨٧زیتون : (

موقـف یثیـر ) بانه " نشاط عقلي یستثار وینطلـق مـن مشـكلة او١٩٩٦عرفه الخلیلي واخرون (-

الخلیلــي واخــرون : (مألوفــة " ویجــذب انتبــاه الفــرد ویجعلــه یســعى الكتشــاف طــرق جدیــدة غیــر

  ) . ١٩٠/ص ١٩٩٦

Hornby(ه هــورنبي عرفــ - بانــه " التفكیــر فــي المشــكلة بطریقــة جدیــدة لغــرض تكــوین )2000

Hornby(افكار جدیدة "  : 2000 /p.311(.

) بانــه " نشــاط عقلــي مركــب وهــادف توجهــه رغبــة قویــة فــي البحــث عــن ٢٠٠٣عرفــه هرمــز (-

   )٣٢/ص ٢٠٠٣هرمز : (حلول او التوصل الى نواتج اصلیة لم تكن معروفة سابقا " 

) بانه " نشاط عقلي تغییري یتمیز بالبحـث واالنطـالق بحریـة فـي اتجاهـات ٢٠٠٦عرفه ملحم (-

  .  )٢٤٢/ص ٢٠٠٦ملحم : (متعددة ویتعامل مع الرموز اللغویة والرقمیة بطریقة مبكرة " 

قــدرة التلمیــذ علــى انتــاج اكبــر مــن "التعریــف االجرائــي للتفكیــر االبــداعي فــي هــذا البحــث هــو : -

كلمـــات المختلفـــة والمتنوعـــة ذات معنـــى مفیـــد وذلـــك باســـتثارة قدراتـــه العقلیـــة مـــن خـــالل تقـــدیم ال

اختبار التفكیر االبداعي له . 
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الطالقة :  .٤
) بانها " مجموعة االفكار المتعددة التـي یمكـن ان یقـدمها الفـرد او السـرعة ١٩٨٧عرفها زیتون (-

  ) ٢٠/ص ١٩٨٧: زیتون (التي یتم بها تقدیم افكار معینة " 

) على انها " كمیة انتاج كبیرة تفوق المتوسط العـام ینتجهـا الشـخص فـي ١٩٩٢عرفها صبحي (-

   )٢٨/ص ١٩٩٢صبحي : (غضون فترة زمنیة معینة " 

) علـــى انهـــا " تتضـــمن تعـــدد االفكـــار التـــي یمكـــن اســـتدعاؤها او ســـیولة ٢٠٠١عرفتهـــا قطـــامي (-

   )١٩٨/ص ٢٠٠١امي : قط(االفكار وتدفقها وسهولة تولیدها " 

) بانها " قدرة الفرد على انتاج عـدد وفیـر مـن االفكـار الجیـدة ذات ٢٠٠٣فیما عرفها الشیخلي (-

   )٦٠/ص ٢٠٠٣الشیخلي : (القیمة في وحدة زمنیة معینة " 

ـــد ٢٠٠٣ویـــرى هرمـــز (- ) بـــان الطالقـــة تعنـــي " القـــدرة علـــى تولیـــد عـــدد كبیـــر مـــن االفكـــار عن

   )٣٢/ص ٢٠٠٣هرمز : (ین " االستجابة لمثیر مع

ــــى انتــــاج اكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن االفكــــار ٢٠٠٦وعرفهــــا ملحــــم (- ) بانهــــا " قــــدرة الشــــخص عل

   )٢٤٢/ص ٢٠٠٦ملحم : (والمقترحات خالل وحدة زمنیة محددة " 

ویعــرف الباحــث الطالقــة اجرائیــا بانهــا : قــدرة التلمیــذ علــى نتــاج عــدد اكبــر ممكــن مــن الكلمــات -

مفیــد والتــي تقــاس بمجمــوع الكلمــات التــي یقــدمها التلمیــذ عنــد اجابتــه علــى التــي تعطــي معنــى

اختبار التفكیر االبداعي . 

المرونة . ٥
 ١٩٨٧زیتــون : (الفــرد "  ) بانهـا " تنــوع او اخــتالف االفكـار التــي یقـدمها١٩٨٧عرفهـا زیتــون (-

  ) ٢٢/ص

الــى اخــر والتعامــل مــن معهــا ) بانهــا " القــدرة علــى االنتقــال مــن موقــف ١٩٩٢عرفهــا صــبحي (-

   )٢٨/ص ١٩٩٢صبحي : (جمیعا " 

) بانها " القدرة على انتاج افكار متنوعة وتحویل مسار التفكیر مع تغییر ١٩٩٩عرفها جروان (-

   )٩٨/ص ١٩٩٩جروان : (المثیر او متطلبات الموقف " 

الموقــف وهــي بعكــس ) بانهــا " القــدرة علــى تغییــر الحالــة الذهنیــة بتغیــر٢٠٠١عرفتهــا قطــامي (-

   )١٩٩/ص ٢٠٠١قطامي : (الجمود الذهني " 

ـــد انمـــاط او اصـــناف  )٢٠٠٣(وعرفهـــا ســـعادة - ـــتم اســـتخدامها لتولی ـــك المهـــارة التـــي ی بانهـــا " تل

   )٢٩١/ص٢٠٠٣سعادة : (متنوعة من التفكیر " 

من تجمیـد ) على انها " قدرة الشخص على تغییر زوایا التفكیر لدیة بدال ٢٠٠٦وعرفها ملحم (-

   )٢٤٢/ص ٢٠٠٦ملحم : (تفكیره في اتجاه معین " 
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ویعــرف الباحــث المرونــة اجرائیــا بانهــا قــدرة التلمیــذ علــى انتــاج اكبــر عــدد ممكــن مــن الكلمــات -

الجدیـــدة والمتنوعـــة ذات المعنـــى المفیـــد والتـــي تقـــاس بمجمـــوع الكلمـــات المتنوعـــة التـــي یقـــدمها 

یر االبداعي . التلمیذ عند اجابته على اختبار التفك

خلفیة نظریة
یعد االهتمام باالبداع في الدول المتقدمة والنامیة على حـد سـواء مـن ابـرز االولویـات فـي 

العصر الحدیث نظرا الهمیته في التقدم الحضاري ، كونـه االداة التـي تعمـل علـى حـل المشـكالت 

والمتتبـع لمفهـوم  )٧٥ص/ ١٩٨٥االلوسـي : (المختلفة التـي تتحـدى حاضـر االنسـانیة ومسـتقبلها 

االبـــداع یـــرى ان هنـــاك ثـــالث مراحـــل رئیســـة تعكـــس التطـــور الهائـــل الـــذي حـــدث لمفهـــوم االبـــداع 

تاریخیا : 

المرحلة االولى .١
بــدأت منــذ اقــدم العصـــور التــي نقلــت الینـــا اثارهــا المكتوبــة او المنقولـــة بــدءا مــن العصـــر 

د االولى من القرن العشرین والتي كـان مـن ابـرز االغریقي وانتهاءا بعصر النهضة االوربیة والعقو 

ســـمات هـــذه المرحلـــة هـــي الخلـــط بـــین مفـــاهیم االبـــداع والعبقریـــة والـــذكاء والموهبـــة باالضـــافة الـــى 

االعتقــاد بــان االبــداع والعبقریــة تحركهــا قــوى خــارج ارادة االنســان وكــذلك مــن ســمات هــذه المرحلــة 

نتقال االبداع عبر االجیال . التركیز على دور الوراثة والفطرة من حیث ا

المرحلة الثانیة : .٢
وقد بدات بعد اتساع دائرة النقاش والخالف خالل النصـف االول مـن القـرن العشـرین بـین 

انصـــار البیئـــة والوراثـــة مـــن حیـــث دور كـــل منهـــا فـــي تشـــكیل الســـلوك والســـمات والقـــدرات العقلیـــة 

نظریات سیكولوجیة حاولت تفسیر الظاهرة المختلفة ومن ابرز خصائص هذه المرحلة ظهور عدة

االبداعیـــة مثـــل نظریـــات الجشـــطالت والتحلیـــل النفســـي والقیـــاس النفســـي وكـــذلك مـــن ســـمات هـــذه 

المرحلة المساواة بین مفاهیم االبداع والعبقریة والذكاء . 

المرحلة الثالثة :.٣
صبح ینظر لمفهوم بدات منذ منتصف القرن العشرین وامتدت الى الوقت الحاضر وفیها ا

االبداع على انه تولیفة تندمج فیها العملیات العقلیة والمعرفیـة ونمـط التفكیـر والشخصـیة والدافعیـة 

الــى تطــویر والبیئــة وتمیــزت هــذه المرحلــة بالتمــایز بــین مفــاهیم الــذكاء واالبــداع والموهبــة باالضــافة 

  .   )٢٠- ١٧/ص٢٠٠٢: روانج(االبداععدد كبیر من البرامج التربویة والتدریبیة لتعلیم
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وهو ما أدى الى ظهور وسیادة الفكر القائلـة بانـه یمكـن تعلـیم االشـخاص وتـدریبیهم علـى 

االبــداع ولهــذا فقــد ســیطر موضــوع االبــداع علــى اهتمــام البــاحثین فــي میــدان التربیــة وعلــم الــنفس 

دمة خصوصا بحیث اصبح مجاال مهما من مجاالت البحث العلمي في عدد كبیر من الدول المتق

مــن )Torranceاهــتم بهــا تــورانس (الــى نظریــة بنــاء العقــل والتــي)Guilford(بعــد ان توصــل جیلفــورد 

  )  ٢٥٩/ص ٢٠٠٣سعادة : (المختلفة بعده وبنى اختباراته على ابعاد التفكیر االبداعي

ولقد تعددت المجـاالت فـي اعطـاء تعریـف محـدد لالبـداع ولعـل تعـدد هـذه المحـاوالت نـتج 

  ) . ١٦/ص ١٩٨٧زیتون : (ختالف وجهات نظر اصحابها في تفسیر االبداع من ا

اذ طـــرح المربـــون والمهتمـــون باالبـــداع العدیـــد مـــن التعریفـــات لهـــذا المفهـــوم مـــن منطلقـــات 

متعــددة بحیــث ینظــر الیــه علــى انــه االســتعداد مــن وجهــة نظــر احــدهم فیمــا یــراه اخــرون علــى انــه 

عملیــة انتــاج وذهــب فریــق ثالــث الــى انــه عبــارة عــن عوامــل ذاتیــة وموضــوعیة تــؤدي الــى االنتــاج 

وذكـــرت وجهـــة نظـــر اخـــرى بانهـــا عملیـــة ایجـــاد حلـــول جدیـــدة لالفكـــار والمنـــاهج الجدیـــد واالصـــیل

   )٢٤٤/ص٢٠٠٣سعادة : (والمشكالت 

ومع تعدد تلك المحاوالت التي تعـددت معهـا تعریفـات االبـداع بحسـب اتجاهـات اصـحابها 

فــي واهتمامــاتهم العلمیــة ومدارســهم الفكریــة اال ان احــدهم وضــع شــعارا یجمــع بــه هــذه االتجاهــات 

Fourمصـطلح ( ps of creativity() ویقصـد بـهperson , product , process , press)

وعلیه یمكن تعریف االبداع بناءا على سمات الشخصیة او نتاج الشخص او العملیة االبداعیة او 

   )٤٠-٣٩/ص ١٩٩٦القاعود وجوارنه : (البیئة االبداعیة 

ویـــة اشــارت الـــى ضــرورة االهتمـــام باالبـــداع واي كــان تعریـــف االبــداع فـــان االدبیــات الترب

وتنمیة التفكیر االبداع لدى المتعلمین وقد اوردت اسبابا لهذا االهتمام والتي هي : 

توجیــه االهتمــام فــي المــدارس الــى قضــایا تســهم فــي تفكیــر المــتعلم ومیولــه بــدال مــن االقتصــار .١

على الحفظ واالستظهار . 

اع بدال من التعود على االعتماد على جهود وافكار االخرین تعوید المتعلم على التفكیر واالبد.٢

.

االهتمــام بتنمیــة االبــداع والتفكیــر االبــداعي لــدى المــتعلم یعنــي اعــداده لمواجهــة مواقــف الحیــاة .٣

 )١٦٦-١٦٥/ص ١٩٨٧العاني : (المقبلة . 

بــدال وهنــاك ســبب اخــر وهــو ان اهللا تعــالى قــد امــر النــاس بــالتفكیر والتــدبر واعمــال العقــل

 ١٩٩٩المحیسـن : (االنسـان بـه من اهماله والشك في ان هذا هو الهدف من خلق العقـل وتمییـز

قــد اجمعــت البحــوث والدراســات العلمیــة والتربویــة علــى ان االبــداع یتكــون مــن خمســة  )١١١/ص

عناصر رئیسة هي : 
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زمنیـة محـددة الطالقة : ویقصد بها القدرة على انتاج اكبر عدد مـن االشـیاء فـي غضـون فتـرة .١

، وهي تمثل الجانب الكمي في عناصر االبداع . 

المرونة : ویقصد بها القدرة علـى تنویـع االسـتجابات والتعامـل معهـا تبعـا لتغیـر الموقـف الـذي .٢

یمر به الفرد وهي تمثل الجانب النوعي في عناصر االبداع . 

ة من قبل . االصالة : وهي قدرة الفرد على تولید افكار جدیدة لم تكن معروف.٣

الحساسیة للمشكالت : تعني القدرة على تحسس المشكالت وادراك طبیعتها . .٤

التفاصیل : وتعني المیل الى ابراز التفاصیل واستباطها بصورة مبدعة . .٥

  ) ٢٧٢/ص٢٠٠٣) (سعادة : ٦١-٦٠/ص ٢٠٠١الشیخلي : (،  )٢٨/ص ١٩٩٢(صبحي : 

لى انماط متعددة هي : وصنف المربون والمهتمون باالبداع الطالقة ا

ــــى انتــــاج الكلمــــات والوحــــدات الطالقة اللفظیة او طالقة الكلمات : . ١ وهــــي القــــدرة الســــریعة عل

التعبیریة المنطوقة واستحضارها بصورة تناسب الموقف التعلیمي مثل اعطاء اكبر عدد ممكـن 

   )٣٢/ص ٢٠٠٣هرمز : (من الكلمات التي تبدأ وتنتهي بالحرف (م) . 

وهـي القـدرة علـى التوصـل الـى اعـداد كبیـرة مـن االفكـار قة المعاني او الطالقة الفكریة : طال.  ٢

فـــي وقـــت محـــدد مثـــل اعطـــاء اكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن العنـــاوین المناســـبة لقصـــة مـــن القصـــص 

  ) ٢٧٧/ص ٢٠٠٣سعادة : (القصیرة 

اكبــر عــدد طالقــة االشــكال : وهــي القــدرة علــى تغییــر االشــكال باضــافات بســیطة مثــل اعطــاء . ٣

  ) ٣٣/ص٢٠٠٣هرمز : (ممكن من االشكال التي یمكن للشخص تكوینها من شكل الدائرة 

طالقة التداعي : وهي القدرة على انتاج اكبر عدد ممكن من االلفاظ ذات المعنى الواحـد مثـل . ٤

)الحروب(اعطاء اكبر عدد ممكن من االلفاظ التي تدل على 

ة على سهولة التعبیر وصیاغة االفكار في الكلمات بحیـث تـربط وهي القدر  الطالقة التعبیریة :. ٥

بینها وتجعلها متالئمة مـع بعضـها مثـل اعطـاء اكبـر عـدد ممكـن مـن العبـارات او الجمـل ذات 

الكلمات الخمس على ان تكون جمیعها مختلفة عن بعضها البعض وعلى اال یتكـرر اسـتعمال 

  .  )٢٣٨/ص ٢٠٠٣سعادة : (ایة كلمة منها 

Harns(حـدد هـارنیس وسـبیه وقد  & spay , مفهـوم الطالقـة بخصـائص تتمثـل )1988

) فیما صنف المهتمون ٨٢/ص ١٩٨٩مقدادي : (في االنسیابیة والتدفق عند االستجابة للمثیرات 

باالبداع المرونة الى ثالثة انماط هي : 

هـــة مســـتلزمات جدیـــدة المرونـــة التلقائیـــة : وهـــي قـــدرة الفـــرد علـــى تغییـــر وجهتـــه الذهنیـــة لمواج .١

تفرضــها المشــكالت المتغیــرة ممــا یتطلــب اعــادة بنــاء المشــكالت وحلهــا وخاصــة فــي مجــال الحــروف 

  .  )٢٤٢/ص ٢٠٠٦ملحم : (واالرقام واالشكال وهي ترتبط بوضع الحلول المتنوعة للمشكلة 
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لة ووضــع المرونــة التكیفیــة : وهــي قــدرة الفــرد علــى تغییــر الوجهــة الذهنیــة فــي مواجهــة المشــك. ٢

تواجهـه . لها ، وهي ترتبط بقدرة الفرد على التكیف وتعدیل السلوك تبعا للمشكلة التيالحلول

   )٣٤/ص٢٠٠٣هرمز : (

اما النمط الثالث من انماط المرونة فیتمثـل فـي : اعـادة التعریـف او التخلـي عـن مفهـوم مـا او . ٣

   )٢٩١/ص ٢٠٠٣ادة : سع(عالقة قدیمة معینة وذلك من اجل معالجة مشكلة جدیدة . 

مراحل عملیة االبداع : 
لقـــد طـــرح المهتمـــون باالبـــداع والبـــاحثون فـــي مجاالتـــه المختلفـــة عـــدة افكـــار حـــول مراحـــل 

  : في عملیة االبداع اال ان اكثر هذه االفكار رواجا وقبوال ما یرى في وجود مراحل اربع تتمثل

العقـل او الـذهن لعملیـة االبـداع الخاصـة مرحلة االعداد والتحضیر : یـتم مـن خاللهـا تحضـیر . ١

بالتعامـــل مـــع المشـــكالت او القضـــایا بحیـــث یـــتم جمـــع المعلومـــات واالفكـــار ذات العالقـــة بهـــا 

وفهمها جیدا استعدادا للمرحلة الثانیة . 

مرحلـة الحضـانة : یـتم فـي هـذه المرحلـة تنظــیم االفكـار وترتیبهـا ورفـض االفكـار التـي ال تمــت . ٢

صلة مـع التعـرف بشـكل اعمـق علـى هـذه المشـكلة وتقـدیم طروحـات غیـر نهائیـة الى المشكلة ب

لحلها . 

مرحلــــة االلهــــام او االشــــراق : ویــــتم فیهــــا التحلیــــل المتعمــــق للمشــــكلة الدراك مــــا بــــین اجزائهــــا . ٣

وعناصــرها المختلفــة مــن عالقــات متداخلــة ممــا یســمح بــانطالق شــرارة االبــداع المطلوبــة والتــي 

رة او الحل المالئم للمشكلة . تعني ظهور الفك

مرحلــة التحقــق : تمثــل اخــر مراحــل عملیــة االبــداع حیــث یــتم الحصــول علــى النتــائج النهائیــة . ٤

والمرغوب فیها. 

   )١٩٢/ص ٢٠٠٥ابراهیم : (،)٢٥٤/ص ٢٠٠٥ابراهیم : (،)٢٥٥/ص٢٠٠٣سعادة : (

الدراسات السابقة

)١٩٩٣دراسة العبیدي (.١

التعلیمیة فـي التحصـیل القرائـي فـي  لعابالتعرف على اثر استخدام األهدفت الدراسة الى 

لتالمیــذ الصــف الثــاني االبتــدائي ، )صــحة القــراءة ، ســرعة القــراءة ، الفهــم ، المفــردات(مجــاالت 

 لعـاب) تلمیذا وتلمیذة قسموا على مجموعتین احـدهما تجریبیـة تعلمـت باأل٥٢بلغت عینة الدراسة (

ابطة تعلمت بالطریقة التقلیدیة ، اعـدت الباحثـة اختبـارا لمعرفـة اثـر اسـتخدام التعلیمیة واالخرى ض
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التعلیمیة في التحصیل القرائي وبعد تطبیقه وتحلیل البیانات احصائیا كشـفت النتـائج عـن  لعاباأل

 لعـــابوجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة لصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة التـــي تعلمـــت باســـتخدام األ

   ح)-/ص هـ ١٩٩٣بیدي : الع(التعلیمیة 

)١٩٩٦دراسة فرغل (.٢

هدفت الدراسة الـى التعـرف علـى اثـر اسـتخدام طریقتـي التعلـیم الفـردي والمباریـات اللغویـة 

في تدریس القواعد النحویـة علـى االداء اللغـوي واالتجـاه نحـو اللغـة العربیـة ، طبقـت الدراسـة علـى 

یم عینـة البحـث علـى ثالثـة مجموعـات مجموعتـان ، اذ تـم تقسـ(*)طالبات الصف االول االعـدادي

تجـــریبیتن واخـــرى ضـــابطة ، درســـت المجموعـــة التجریبیـــة االولـــى باســـتخدام التعلـــیم الفـــردي بینمـــا 

اللغویة في حین درست المجموعة  لعابدرست المجموعة التجریبیة الثانیة باستخدام المباریات واأل

بیـق االختبـار التحصـیلي علـى عینـة الدراسـة كشـفت الضابطة باستخدام الطریقـة التقلیدیـة وبعـد تط

النتائج عن تفـوق المجمـوعتین التجـریبیتین علـى المجموعـة الضـابطة فـي التحصـیل واالتجـاه نحـو 

اللغة العربیة في حین لـم تظهـر النتـائج فروقـا دالـة احصـائیة بـین متوسـطات درجـات المجمـوعتین 

  .  )١٩٩٦فرغل : (لعربیة التجریبیتین في التحصیل واالتجاه نحو اللغة ا

)١٩٩٨دراسة راجح (.٣

التعلیمیـة علـى تنمیـة االبـداع  لعـابهدفت الدراسة الى التعرف على اثر برنـامج مقتـرح لأل

) طفــال مــن اطفــال ریــاض االطفــال بالقــاهرة ، ٩٠لــدى طفــل الروضــة ، تمثلــت عینــة الدراســة بـــ(

طریقـــة (وضـــابطة )ر ولعـــب موجـــهلعـــب حـــ(قســـمت العینـــة علـــى ثـــالث مجموعـــات ، تجـــریبیتین 

وعنــــد انهــــاء البرنــــامج طبــــق اختبــــار لقیــــاس التفكیــــر االبــــداعي واظهــــرت النتــــائج تفــــوق )تقلیدیــــة

راجـح (االبداعیـةالمجموعتین التجریبتین على المجموعة الضابطة في التفكیر االبداعي والسـمات

  .  )٥/ص ١٩٩٨: 

لمتوسط في العراق . الصف االول في مصر یقابل االول ا(*)
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)٢٠٠٤دراسة علیخ (. ٤

اللغویـة فـي اكتسـاب مهـارات اللغـة الكردیـة  لعـابعـرف علـى اثـر األهدفت الدراسـة الـى الت

) طالبـــا وزعـــت علـــى مجمـــوعتین ٧٦لـــدى طـــالب معهـــد اعـــداد المعلمـــین ، بلغـــت عینـــة الدراســـة (

اللغویـــة والثانیـــة ضـــابطة درســـت بالطریقـــة  لعـــابمتســـاویتین االولـــى تجریبیـــة درســـت باســـتخدام األ

ا تأكد مـن صـدقه وثباتـه وعنـد تطبیقـه فـي نهایـة التجربـة التـي التقلیدیة اعد الباحث اختبارًا تحصلی

استمرت ثالثة اشهر وبعـد ان عـالج الباحـث البیانـات احصـائیا باسـتعمال االختبـار التـائي لعینتـین 

مسـتقلتین كشـفت النتــائج عـن تفـوق طــالب المجموعـة التجریبیـة علــى طـالب المجموعـة الضــابطة 

   )/ص د ٢٠٠٤علیخ : (في التحصیل 

)٢٠٠٦(دراسة الجبوري والعبیدي . ٥
اللغویـــة فـــي الفهـــم القرائـــي لـــدى تالمیـــذ  لعـــابهـــدف البحـــث الـــى معرفـــة اثـــر اســـتخدام األ

) تلمیـــذا اختیـــروا عشـــوائیا مـــن بـــین تالمیـــذ ٥٠الصـــف الثالـــث االبتـــدائي ، شـــملت عینـــة البحـــث (

للبنین والتي اختیرت بطریقة الصف الثالث االبتدائي في مدرسة تطبیقات كلیة المعلمین االبتدائیة 

قصــدیة ، وزعــت عینــة البحــث علــى مجمــوعتي البحــث التجریبیــة والضــابطة علــى نحــو متســاو اذ 

) تلمیـــذا ، بعـــد انهـــاء التجربـــة وتحلیـــل البیانـــات ظهـــرت النتـــائج تفـــوق ٢٥شـــملت كـــل مجموعـــة (

ضــابطة فــي الفهــم اللغویــة علــى المجموعــة ال لعــابالمجموعــة التجریبیــة التــي تعلمــت باســتخدام األ

  .  )٢٧٤/ص٢٠٠٦الجبوري والعبیدي : (القرائي 

)٢٠٠٧دراسة محمد ویونس ( .٦
الصـغیرة فـي تنمیـة التفكیـر االبـداعي  لعـابهدف البحث الى الكشف عن اثر استخدام األ

) ٢٠) ذكور و(٢٠) طفال وطفلة بواقع (٤٠لدى اطفال ما قبل المدرسة تكونت عینة البحث من (

) ذكـور و ١٠) طفال وطفلة ولكـل مجموعـة منهمـا (٢٠زیعهم على مجموعتین وبواقع (اناث تم تو 

) انــاث تــم اجــراء التكــافؤ بــین المجمــوعتین فــي متغیــرات عــدة فضــال عــن اجــراء التكــافؤ فــي ١٠(

الصــغیرة والــذي  لعــاباالختبــار القبلــي للتفكیــر االبــداعي ، نفــذت المجموعــة التجریبیــة برنــامج األ

وعنـــد تطبیـــق االختبـــار البعـــدي للتفكیـــر االبـــداعي علـــى افـــراد المجمـــوعتین )بیعســـتة اســـا(اســـتمر 

الصــغیرة علــى المجموعــة  لعــاباظهــرت النتــائج تفــوق المجموعــة التجریبیــة التــي نفــذت برنــامج األ

الضـــابطة ، كمـــا كشـــفت النتـــائج عـــن ان البرنـــامج حقـــق تطـــورا فـــي تنمیـــة التفكیـــر االبـــداعي عنـــد 

اطفال المجموعة التجریبیة على االختبارین القبلي والبعدي للتفكیر االبداعي المقارنة بین استجابة

   )١٦٨/ص٢٠٠٧محمد ویونس : (
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مناقشة الدراسات السابقة
تبین من خالل استعراض الدراسات السابقة ما یاتي :

التعلیمیـة  لعـابفـي التعلـیم فـي مسـمیات متعـددة فمـرة األ لعـابان الدراسـات السـابقة وظفـت األ.١

الصغیرة ومرة المباریات اللغویة وقد یرجع السبب فـي ذلـك  لعاباللغویة ومرة األ لعابومرة األ

الى طبیعة المادة التي تعاملت معها تلك الدراسات . 

) ١٩٩٣التعلیمیــة (دراســة العبیــدي ، لعــاببعــض الدراســات الســابقة اشــارت الــى مصــطلح األ.٢

القرائیة في العنـوان بـدال مـن  لعابیة او األاللغو  لعابوكان من االفضل استخدام مصطلح األ

.  )القراءة(التعلیمیة لتالئمه مع المادة الدراسیة وهي  لعاباأل

حددت بعض الدراسات السابقة الصفوف الدراسیة التي اجریت علیها التجربة (دراسـة العبیـدي .٣

فــــي  ) فیمــــا ذكــــرت الدراســــات االخــــرى المرحلــــة الدراســــیة١٩٩٨دراســــة راجــــح،() و ١٩٩٣، 

) اذ كـان مـن االفضـل ٢٠٠٦) و (دراسة الجبوري والعبیدي ، ٢٠٠٤عناوینها دراسة (علیخ ،

) والصــف الثالــث ٢٠٠٤علــیخ ، (ذكــر الصــف االول مــن معهــد اعــداد المعلمــین فــي دراســة 

) وكـذلك دراســة ٢٠٠٦الجبـوري والعبیــدي ، (االبتـدائي بـدال مــن المرحلـة االبتدائیــة فـي دراســة 

اطفال ما قبل (بدال من )اطفال الروضة() اذ كان من االفضل ذكر ٢٠٠٧محمد ویونس ، (

یــدل )الروضــة(وذلــك لیكــون العنــوان أدق فــي التحدیــد باالضــافة الــى ان مصــطلح )المدرســة

ـــم تـــذكر دراســـة فرغـــل ( ـــیم النظـــامي ، فـــي حـــین ل ) فـــي ١٩٩٦علـــى مرحلـــة مـــن مراحـــل التعل

ي طبقت الدراسة فیه . عنوانها المرحلة الدراسیة والصف الدراسي الت

فـــي متغیـــرات متعـــددة تمثلـــت فـــي  لعـــابهـــدفت الدراســـات الســـابقة الـــى التعـــرف علـــى اثـــر األ.٤

التحصیل القرائـي ، الفهـم القرائـي ، تنمیـة االبـداع ، االداء اللغـوي ، تنمیـة االتجـاه ، مهـارات (

.)اللغة ، التفكیر االبداعي

:اسـات السـابقة كمـا فـي دراسـة (علـیخع نتـائج الدر بعض الدراسات السابقة لم تناقش نتائجها م.٥

) اذ انها اهملت مناقشة نتائج دراستها مع نتـائج الدراسـات السـابقة عنـد عـرض النتـائج ٢٠٠٤

.

وقـــد اســــتفاد الباحـــث مــــن الدراســـات الســــابقة فــــي جوانـــب متعــــددة منهـــا اجــــراءات البحــــث 

التـــي ســـیرد ذكرهـــا فـــي عـــرض النتـــائج ومناقشـــة نتـــائج البحـــث الحـــالي بنتـــائج الدراســـات الســـابقة و 

ومناقشتها . 
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جراءات البحثإ
تصمیم البحث : 

اتبع الباحث تصـمیم المجموعـة الواحـدة ذات االختبـار القبلـي والبعـدي وهـو مـن التصـامیم 

المتبعة في البحوث التربویة وذلك لمالئمة هذا التصمیم لطبیعة البحث الحالي ، وكما موضح في 

  ) ١الجدول (

  )١ول (الجد

تصمیم البحث

االختبارالمتغیر المستقلاالختبار

اللغویة لعاباستخدام األالقبلي
البعدي

اللغویة) لعابلمعرفة اثر األ(

عینة البحث : 
اللغویــة فــي  لعــابنظــر الن البحــث الحــالي یرمــي الــى التعــرف علــى فاعلیــة اســتخدام األ

ذ الصـف الخـامس االبتـدائي والن مـن متطلبـات تنمیـة بعـض مهـارات التفكیـر االبـداعي لـدى تالمیـ

ــذا تــم اختیــار تالمیــذ الصــف  لعــابالبحــث الحــالي اختیــار مجموعــة واحــدة لتطبیــق األ اللغویــة ، ل

الخـــــامس االبتـــــدائي شـــــعبة (ب) فـــــي مدرســـــة قبـــــة الصـــــخرة للبنـــــین بالطریقـــــة القصـــــدیة ، والبـــــالغ 

) تلمیذا لیمثلوا عینة البحث الحالي . ٢٤عددهم(

البحث : اداة 
التربویـــة وتنمیـــة  لعـــاباطلـــع الباحـــث علـــى االدبیـــات التربویـــة والدراســـات التـــي تناولـــت األ

اللغویة والتفكیر االبداعي بشكل خـاص ، وذلـك مـن اجـل ان  لعابمهارات التفكیر بشكل عام واأل

الموقــف اللغویــة فــي تنمیــة التفكیــر االبــداعي اذا مــا نفــذت فــي  لعــابیلــم الباحــث بكیفیــة اســهام األ

التعلیمي بشكل صحیح ولكون البحث الحالي یستلزم اعداد اداوت تتمثل في الخطط الدراسیة التي 

اللغویــة واختبــار لقیــاس مهــارات التفكیــر االبــداعي لــدى التالمیــذ ، لــذا فقــد  لعــابتشــتمل علــى األ

فیما یاتي : استلزم البحث الحالي اجراء عددا من الخطوات في عملیة اعداد اداوته یمكن ایجازها

اللغویة : لعاباعداد األ.١
تتضـــمن مســـابقات  ألعـــاب) ١٠اللغویـــة تألفـــت مـــن ( لعـــابأعـــد الباحـــث مجموعـــة مـــن األ

وانشطة لغویة ، تم استخراج الصدق الظـاهري لهـا مـن خـالل عرضـها علـى مجموعـة مـن الخبـراء 
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) الــى ان ١٩٩٨الخلیلــي ، عــودة و (اذ یشــیر (*)فــي میــدان التربیــة وعلــم الــنفس وطرائــق التــدریس

افضل وسیلة الستخراج الصدق الظاهري هو قیام عدد من الخبراء والمختصـین فـي المیـدان نفسـه 

) وقــد حصــل اتفــاق ٢٧٠/ص١٩٩٨عــودة والخلیلــي : (بتقــدیر مــدى تمثیــل االشــیاء لمــا یــراد منهــا 

اللغویـة  لعـاباأل %) ممـا یشـیر الـى ان٨٨اللغویـة وبنسـبة اتفـاق ( لعـابالخبراء على صالحیة األ

في البحث الحالي تتسم باالیجابیة . 

اعداد اختبار مھارات التفكیر االبداعي المتمثلة بالطالقة والمرونة : .٢
لتالمیــذ )نظــرا لعــدم تــوافر اختبــار جــاهز لمهــارات التفكیــر االبــداعي (الطالقــة ، والمرونــة

اختبار لقیاس مهارات التفكیر االبداعي الصف الخامس االبتدائي لذا فقد سعى الباحث الى اعداد

) فقــرات ٥) فقــرات تقــیس مهــارتي الطالقــة والمرونــة وبواقــع (١٠تــألف مــن ()(الطالقــة ، والمرونــة

لقیــاس كــل مهــارة مــن تلــك المهــارات ، تــم التأكــد مــن صــدق االختبــار الظــاهري مــن خــالل عرضــه 

Ebel(ختبـار ، اذ یشـیر علـى مجموعـة الخبـراء البـداء ارائهـم حـول صـالحیة فقـرات اال , 1972(

الــى " ان الصــدق الظــاهري لالختبــار یتحقــق مــن خــالل قیــام مجموعــة مــن الخبــراء بفحــص فقــرات 

Ebel(االختبار وتحدیـد مـدى قـدرتها فـي قیـاس مـا وضـعت الجلـه " .  , 1972/p.408( فیمـا تـم

تطبیـق االختبـار علـى عینـة التاكد من ثبات االختبار وذلك باستخدام طریقة اعادة االختبار اذ تـم

) تلمیـذًا مـن تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي واعیـد تطبیـق االختبـار ١٨استطالعیة تألفـت مـن (

) الـــى ان " المـــدة بـــین ١٩٩٩) یومـــا مـــن التطبیـــق االول اذ یشـــیر (الظـــاهر واخـــرون ، ١٧بعـــد (

لتلمیـذ اشـیاء جدیـدة او تطبیق االختبارین یجب ان ال تكون طویلـة وال تكـون قصـیرة بحیـث یـتعلم ا

الظـاهر () یومـا ٢٠-١٠ینسى اشیاء تعلمها اذ من االفضل ان تتراوح المدة بین االختبارین بین (

  .  )١٤٠/ص ١٩٩٩واخرون : 

وعند تحلیل اجابـات التالمیـذ احصـائیا وباسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون وجـد ان معامـل 

كمـا تـم تحدیـد الوقـت  )٢٧٢/ص ٢٠٠٠دة : ابـو لبـ() وهـو معامـل ثبـات عـال ٠.٨٦(الثبات بلغ 

أ.د. فاضل خلیل ابراهیم / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة .-(*)

أ.م.د. خشمان حسن علي / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة .-

أ.م.د. ثابت محمد خضیر / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة .-

ل / كلیة التربیة االساسیة .أ.م.د. احمد محمد نوري / جامعة الموص-

أ.م.د. احالم ادیب داؤد / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة .-

م.د. انور علي صالح / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة .-

م.د. أمل فتاح زیدان / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة .-

/ كلیة التربیة االساسیة .م.د. ذكرى یوسف جمیل / جامعة الموصل -
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لالجابة عن فقـرات االختبـار وهـو خمـس دقـائق لكـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار لیكـون الـزمن الكلـي 

) دقیقـــة . وبعـــد ان اصـــبح االختبـــار جـــاهزا للتطبیـــق تـــم تطبیـــق ٥٠لالجابـــة علـــى االختبـــار هـــو (

اسـابیع وبعـد  )٦(لغویـة واسـتمرت لمـدة ال لعـاباالختبار القبلي على عینة البحث ثم قدمت لهـم األ

اللغویــة تــم تطبیــق االختبــار البعــدي للتفكیــر االبــداعي علــى تالمیــذ الصــف  لعــابانتهــاء تقــدیم األ

)عینة البحث(الخامس االبتدائي 

الوسائل االحصائیة : 
لغرض تحقیق اهداف البحث الحالي تم استخدام الوسائل االحصائیة االتیة : 

   )٢٥٩/ص٢٠٠٠ملحم : (باط بیرسون الیجاد ثبات االختبار معامل ارت. ١

االختبار التائي لعینتین مستقلتین لمعرفة الفرق بین متوسط درجات االختبار القبلي والبعدي . ٢

   )٢٠٢/ص٢٠٠٥عالم : (

عرض النتائج ومناقشتھا
تبـار البعـدي تـم تطبیـق االخ)اللغویة على التالمیـذ (عینـة البحـث لعاببعد انهاء تقدیم األ

للتفكیر االبداعي على عینة البحث ویعرض الباحث النتائج التي توصل الیها البحث الحـالي وفقـا 

لهدف البحث وفرضیاته : 

النتائج المتعلقة بالفرضیة االولى التي تنص على : .١
بـــین متوســـط درجـــات االختبـــار القبلـــي ومتوســـط درجـــات لـــة احصـــائیةال ذو د ال یوجـــد فـــرق((

))بار البعدي لعینة البحث في مهارة الطالقةاالخت

ـــات تالمیـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي  علـــى فقـــرات  -عینـــة البحـــث-بعـــد تصـــحیح اجاب

اختبـــار التفكیـــر االبـــداعي اظهـــرت النتـــائج ان متوســـط درجـــات عینـــة البحـــث فـــي فقـــرات االختبـــار 

مـــع المتوســـط الحســـابي ) درجـــة وعنـــد مقارنتـــه ٥٢.٨٣البعـــدي المتعلقـــة بمهـــارة الطالقـــة بلغـــت (

) درجـة ٣٣.٢لدرجات عینة البحث في فقرات االختبار القبلي المتعلقة بمهارة الطالقة والذي بلـغ (

یتضــح ان عینــة البحــث قــد قــدمت اســتجابات افضــل فــي فقــرات االختبــار البعــدي المتعلقــة بمهــارة 

 لعــابتقل وهــو األالطالقــة ، یــدل علــى ان الفــرق المالحــظ هــو فــرق نــاتج عــن اثــر المتغیــر المســ

) یوضح ذلك ٢اللغویة التي قدمت لعینة البحث والجدول (
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  )٢الجدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة الستجابات عینة البحث في فقرات 

االختبارین القبلي والبعدي المتعلقة بمهارة الطالقة

  العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

  اريالمعی

درجة 

الحریة

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٢٤٣٣.٢٤.٧٦القبلي
٢.٠٩٦  *١٥.٣٧٣  ٢٣  

٢٤٥٢.٨٣٧.٤٦البعدي

  ).٠.٠٥* دال عند مستوى داللة (

النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة التي تنص على : .٢
ار القبلـــي ومتوســـط درجـــات بـــین متوســـط درجـــات االختبـــذو داللـــة احصـــائیةال یوجـــد فـــرق ((

))االختبار البعدي لعینة البحث في مهارة المرونة

ـــداعي -عینـــة البحـــث-بعـــد تصـــحیح اجابـــات التالمیـــذ  علـــى فقـــرات اختبـــار التفكیـــر االب

ـــة البحـــث فـــي فقـــرات االختبـــار البعـــدي المتعلقـــة بمهـــارة  اظهـــرت النتـــائج ان متوســـط درجـــات عین

مقارنتــه مــع المتوســط الحســابي لــدرجات عینــة البحــث فــي ) درجــة وعنــد ٣١.٠٤المرونــة بلغــت (

) درجـة یتضـح ان هنـاك تقـدما ٢٤.٣٧فقرات االختبار القبلي المتعلقة بمهارة المرونـة والـذي بلـغ (

علــى فقــرات االختبــار البعــدي المتعلقــة بمهــارة –عینــة البحــث –واضــحا فــي اســتجابات التالمیــذ 

-عینــة البحـــث–اللغویــة علــى اســـتجابات التالمیــذ  عـــابلالمرونــة ممــا یوضـــح االثــر االیجــابي لأل

) یوضح ذلك .٣والجدول (

  )٣الجدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة الستجابات عینة البحث في فقرات 

االختبارین القبلي والبعدي المتعلقة بمهارة المرونة

  العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

یاريالمع

درجة 

الحریة

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٢٤٢٤.٣٧٥.١٠٥القبلي
٢.٠٩٦  *٤.٦٩٨  ٢٣  

٢٤٣١.٠٤٩.٣٤١البعدي

  ).٠.٠٥* دال عند مستوى داللة (

اللغویـة المعـدة فـي البحـث الحـالي فـي تنمیـة  لعابوجاءت هذه النتائج موضحة فاعلیة األ

ـــ ـــداعي ل ـــدائي مهـــارات التفكیـــر االب ـــذ الصـــف الخـــامس االبت مـــن خـــالل -عینـــة البحـــث–دى تالمی

اللغویـة فـي  لعـابتفاعلهم مع األنشطة المقدمة لهم وهذا ماُ یؤكد ما ذهب الیـه مؤیـدو اسـتخدام األ
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فـي التعلـیم یعمـل علـى تنمیـة قـدرات التالمیـذ المختلفـة وذلـك  لعـابالتعلیم اذ یـرون ان اسـتخدام األ

دیمقراطي داخل غرفة الصف وكذلك فانها تعرض المعلومات فـي جـو ألنها تعمل على ایجاد جو

صــباریني وغــزاوي : (واهتمــامهم . اقــرب الــى الواقــع باالضــافة الــى انهــا تزیــد مــن دافعیــة التالمیــذ

   )١٢٥/ص ١٩٨٧

وهذا ما یوضح سبب اتفـاق النتـائج التـي توصـل الیهـا البحـث الحـالي مـع نتـائج الدراسـات 

فــي التعلــیم فــي  لعــابي هــذا البحــث والتــي اشــارت الــى األثــر االیجــابي لألالســابقة التــي عرضــت فــ

اللغویــــة عنــــد  لعــــابالمتغیــــرات التابعــــة التــــي تناولتهــــا الدراســــات الســــابقة ، ممــــا یؤكــــد فاعلیــــة األ

استخدامها في الموقف التعلیمي بشكل صحیح . 

االستنتاجات : 
مكن استنتاج ما یأتي : من خالل النتائج التي توصل الیها البحث الحالي ی

والمرونة . اللغویة في تنمیة مهارات التفكیر االبداعي المتمثلة بالطالقة لعابفاعلیة األ.١

اللغویة على شد انتباه التالمیذ وجذبهم وتفاعلهم مع الموقف التعلیمي .  لعابتعمل األ.٢

میـــذ الحریـــة الكافیـــة اللغویـــة للموقـــف التعلیمـــي متعـــة حقیقیـــة كونهـــا تمـــنح التال لعـــابتجعــل األ.٣

فضال عن اتاحة الفرصة لعقولهم للتفكیر . 

التوصیات : 
بناءا على النتائج التي توصل الیها البحث الحالي یوصي الباحث بما یأتي : 

اللغویة المعدة في البحث الحالي لتالمیذ الصف الخامس االبتدائي .  لعاباعتماد األ.١

لتي تساعد على تنمیة التفكیـر لـدى التالمیـذ وتوظیفهـا فـي ادخال االسالیب التعلیمیة الحدیثة ا.٢

العملیة التعلیمیة . 

تنظـــیم دورات تدریبیــــة لمعلمــــي اللغــــة العربیــــة ومعلماتهــــا اثنــــاء الخدمــــة لتــــدریبهم علــــى كیفیــــة .٣

اللغویة في الموقف التعلیمي .  لعاباستخدام األ

اللغویة .  لعاباألتضمین مناهج اللغة العربیة مادة تعلیمیة یمكن تقدیمها ب.٤

تضــمین مقــررات طرائــق تــدریس اللغــة العربیــة الطرائــق واالســالیب التعلیمیــة الحدیثــة وبضــمنها .٥

اللغویة في الكلیات والمعاهد التي تعنى باعداد معلمي اللغة العربیة ومعلماتها .  لعاباأل

حدیثـة التـي أثبتـت العمل على تنظیم دلیل لمعلمي اللغة العربیة ومعلماتها یوضـح االسـالیب ال.٦

فاعلیتها في تنمیة المهارات اللغویة لدى المتعلمین . 

المقترحات : 
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استكماال لمتطلبات البحث الحالي یقدم الباحث عددا من المقترحات هي :

اللغویة في مهارات التفكیر االبداعي االخرى .  لعاباجراء دراسة لمعرفة اثر األ.١

التفكیــر الناقــد ، التفكیــر (اللغویــة فــي تنمیــة متغیــرات اخــرى  لعــاباجــراء دراســة لمعرفــة اثــر األ.٢

.)القرائي

اجراء دراسة مشابهة للبحث الحالي على تلمیذات الصف الخامس االبتدائي . .٣

المصادر : 
ــر مــن منظــور تربــوي:  )٢٠٠٥(ابــراهیم ، مجــدي عزیــز .١ ، دار عــالم الكتــب ،  ١، طالتفكی

القاهرة . 

، دار عالم الكتب ، القاهرة . ١، طبداعي وتعلم التفكیرالتدریس اإل: ) ٢٠٠٥(ـــــــــــ .٢

مبادئ القیاس النفسي والتعلیم التربوي للطالب الجامعي والمعلم ) : ٢٠٠٠ابو لبدة ، سبع (.٣

، جمعیة المطابع التعاونیة ، عمان .  ٦، طالعربي

، فجیـر الطاقـات االبداعیـةالتربیـة كیـف تكـون وسـیلة لت) : ١٩٩٢ابو معال ، عبد الفتاح (.٤

النظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس . 

فــــي تنمیــــة قــــدرات التفكیــــر : اســــالیب التربیــــة المدرســــیة )١٩٨٥(االلوســــي ، صــــائب احمــــد .٥

، مكتـب التربیـة لـدول الخلـیج  ١٥، العـدد ٥، السـنةمجلـة رسـالة الخلـیج العربـياالبتكـاري ، 

.  ٧٩-٧١العربي ، الریاض ، ص

 لعـــاب) : اثـــر اســـتخدام األ٢٠٠٦الجبـــوري ، فتحـــي طـــه مشـــعل وزینـــة طـــه حســـون العبیـــدي (.٦

،  ١٣، مجلـد مجلـة التربیـة والعلـماللغویة في الفهم القرائي لـدى تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة ، 

.  ٢٩٧-٢٧٤، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، ص ٤العدد 

، ، دار الكتــاب الجــامعيوهبــة والتفــوق واالبــداعالم) : ١٩٩٩، فتحــي عبــد الــرحمن (جــروان.٧

العین ، دولة االمارات العربیة المتحدة . 

، االردن . دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان، ١، طاالبداع) :٢٠٠٢ـــــــــــــ (.٨

ـــحمـــاد ، ســـهیلة زیـــن .٩ ـــل ، :  )٢٠٠٤(دین ألعاب ـــة لـــدى الطف ـــة المهـــارات اللغوی سلســـلة تنمی

، مركـــز الرایـــة للتنمیـــة الفكریـــة ، جـــدة .  ٢، ط)مـــا ال تعلمـــه الوالدنـــا(مجموعـــة فـــي كتـــاب

.  ١٦٩-١١٥المملكة العربیة السعودیة ، ص

ــنفس مــن االقطــار االشــتراكیة) : ١٩٧١الحمــداني ، موفــق (.١٠ ــم ال ، بغــداد ، دراســات فــي عل

العراق . 

، دار المســیرة  ٢، طالتربویــة وتقنیــات انتاجهــا لعــاباأل ) : ٢٠٠٣الحیلــة ، محمــد محمــود (.١١

للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . 



فتحي طه مشعل

٢٧٧

) : دور المعلـــم فـــي تنمیـــة مهـــارات ١٩٩٣(الخطیـــب ، احمـــد حامـــد وعیـــد عـــودة ابـــو ســـرحان .١٢

، وزارة التربیـة والتعلـیم ، سـلطنة ُعمـان  ٩، العـددمجلة رسالة التربیـة التفكیر لدى الطالب ، 

.  ١٢٤-١١٥. ص

ــــدریس) : ١٩٩٦الخلیلــــي واخــــرون (.١٣ ــــوم ت ، دار القلــــم للنشــــر والتوزیــــع ، دبــــي ،  ١، طالعل

االمارات العربیة المتحدة . 

التعلیمیـة واثـره علـى تنمیـة  لعـاببرنامج مقتـرح لأل ) : ١٩٩٨راجح ، هدى فتحي حسانین (.١٤

ـــل الروضـــة ـــد طف ـــداع عن ـــة ، فـــرع دمنهـــور ، جامعـــة االســـكندریة ، رســـالة االب ـــة التربی ، كلی

ماجستیر غیر منشورة . 

، ، ترجمـة غسـان عبـد الحـي ابـو قمـراالبـداع العـام والخـاص) : ١٩٨٩وشكا ، الكسـندرو (ر .١٥

، الكویت. ) ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب١٤٤سلسلة عالم المعرفة (

، تنمیــة االبــداع والتفكیــر االبــداعي فــي تــدریس العلــوم) : ١٩٨٧زیتــون ، محمــود عــایش (.١٦

عمان ، االردن . جمعیة المطابع التعاونیة ،

ــوم تنمیــة التفكیــر الناقــد ) : ٢٠٠١الســامرائي ، قصــي محمــد لطیــف (.١٧ ــة للعل ــة العراقی ، المجل

) ، ١جامعـــة تكریـــت ، المجلـــد (–، كلیـــة التربیـــة للبنـــات التربویـــة والنفســـیة وعلـــم االجتمـــاع

.  ١٨٥-١٧٠) ، ص٣العدد(

، دار الفكـر  ٣،طن والموهـوبینمدخل الـى تربیـة المتمیـزی) : ٢٠٠٣السرور ، نادیا هایل (.١٨

للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . 

، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع ، تــدریس مهــارات التفكیــر) : ٢٠٠٣ســعادة ، جــودت احمــد (.١٩

عمان ، االردن . 

، عـــالم الـــتعلم التعـــاوني اسســـه اســـتراتیجیاته تطبیقاتـــه) : ٢٠٠٥ســـلیمان ، ســـناء محمـــد (.٢٠

والتوزیع ، القاهرة . الكتب للطباعة والنشر

، المنظمـــة مجلـــة التعریـــب) االداء اللغـــوي واقعـــا وطموحـــا ، ١٩٩٨الســـید ، محمـــود احمـــد (.٢١

. ١٣٣-١٠٣عربیة للتربیة والثقافیة والعلوم،المركز العربي للتعریب والترجمة،دمشق،صال

، االردن ، وزارة الشـباب ، عمـانتنمیة التفكیـر االبـداعي) : ٢٠٠١الشیخلي ، عبد القادر (.٢٢

.

) : فلســـفة المعنـــى فـــي التحلیـــل اللغـــوي المعاصـــر (فتجنشـــین) ٢٠٠٠صـــالح ، رشـــید الحـــاج (.٢٣

.  ٣٦-١٠ص ) وزارة الثقافة ، سوریا ،٤٤٢، العدد (مجلة المعرفةنموذجا ، 

التربویــة وتطبیقاتهــا فــي  لعــاب) : األ١٩٨٧صــباریني ، محمــد ســعید ومحمــد ذبیــان غــزاوي (.٢٤

، مكتبـة التربیـة لـدول الخلـیج العربـي  ٢١، العـددرسالة الخلیج العربـيمجلةتدریس العلوم ، 

.  ١٤٥-١٢١، الریاض ، ص



…میة بعض مهارات التفكیر اإلبداعيفاعلیة استخدام األلعاب اللغویة في تن

٢٧٨

، دار الموهبة واالبـداع وطرائـق التشـخیص وادواتـه المحسـوبة) : ١٩٩٢صبحي ، تیسیر (.٢٥

التنویر ، للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . 

بیروت . ار الكتاب اللبناني ،، د ٢، جالمعجم الفلسفي) : ١٩٨٢(صلیبیا ، جمیل .٢٦

اللعــــب فـــي دور الحضــــانة وریـــاض االطفــــال انواعــــه ) : ١٩٨١الطـــائي ، فخریـــة جمیـــل (.٢٧

.، الجامعة المستنصریة ، بغدادمستلزماته كیفیة توجیهه 

، دار الثقافـة مبادئ القیاس والتقویم فـي التربیـة) : ١٩٩٩الظاهر ، زكریا محمد واخـرون (.٢٨

عمان . للنشر والتوزیع ، 

، دار العلــوم ، اتجاهــات حدیثــة فـي تــدریس العلــوم) : ١٩٨٧العـاني ، رؤوف عبـد الــرزاق (.٢٩

الریاض ، المملكة العربیة السعودیة . 

، ١، طاللغویة في تعلیم اللغات االجنبیـة لعاباأل ) : ١٩٨٣، ناصف مصـطفى (عبد العزیز.٣٠

السعودیة . دار المریخ للنشر والتوزیع ، الریاض ، المملكة العربیة

، دار ضیاء للنشر  ١، طاالنشطة االبداعیة لالطفال) : ٢٠٠٥عبد المجید ، جمیل طارق (.٣١

والتوزیع ، عمان ، االردن . 

التعلیمیـة فـي التحصـیل  لعـاباثر استخدام األ ) : ١٩٩٣العبیدي ، رقیة عبد االئمة عبـداهللا (.٣٢

(ابــن رشــد) ، جامعــة بغــداد ، رســالة . كلیــة التربیــةالقرائــي لتالمیــذ الصــف الثــاني االبتــدائي

ماجستیر غیر منشورة . 

االسالیب االحصائیة االستداللیة في تحلیـل بیانـات ) : ٢٠٠٥عالم ، صالح الدین محمود (.٣٣

، مطبعة دار الفكر العربي ، القاهرة .  ١، طالبحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة

غویـة فـي اكتسـاب مهـارات اللغـة الكردیـة الل لعـاباثـر األ ) : ٢٠٠٤(علیخ ، صـادق مطشـر .٣٤

، كلیـة التربیـة (ابـن رشـد) جامعـة بغـداد ، رسـالة ماجسـتیر لدى طالب معهد اعـداد المعلمـین

غیر منشورة . 

المعلــم ، مجلــة رســالةالقــراءة فــي المرحلــة االبتدائیــة ،  ألعــاب) : ١٩٨٨العمــوري ، عبیــر (.٣٥

.  ١٣٥-١٢٨ص ، االردن ،، وزارة التربیة والتعلیم ٢، العدد ٢٩المجلد

: االحصـــاء للباحـــث فـــي التربیـــة ) ١٩٩٨(عـــودة ، احمـــد ســـلیمان وخلیـــل ویوســـف الخلیلـــي .٣٦

، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . والعلوم االنسانیة

، دار الفكـر  ١،طالتفكیر عند الطفل تطوره وطرق تعلیمه) : ١٩٩٥غانم ، محمود محمد (.٣٧

، عمان ، االردن . للنشر والتوزیع 

اثــر اســـتخدام طریقتــي التعلـــیم الفــردي والمباریـــات ) : ١٩٩٦فرغــل ، ایمــان محمــد احمـــد (.٣٨

، جامعـة اللغویة في تدریس القواعد النحویة على االداء اللغوي واالتجاه نحو اللغة العربیة 

www.yousry.bravepagees.comبسوهاج فيكلیة التربیة ،جنوب الوادي،



فتحي طه مشعل

٢٧٩

) اثـــر الـــتعلم بواســـطة الحاســـوب فـــي تنمیـــة التفكیـــر ١٩٩٦القـــاعود ، ابـــراهیم وعلـــي جوارنـــه (.٣٩

مجلـة جـرش للبحـوث الجغرافیـا ، االبداعي لدى طالبات الصف العاشر االساسي فـي مبحـث

 . ٧٨-٣٥) ، جامعة جرش ، االردن ، ص١، العدد(والدراسات

، دار الفكــر للنشــر والتوزیــع ، تعلــیم التفكیــر للمرحلــة االساســیة) : ٢٠٠١ي ، نایفــة (قطــام.٤٠

عمان ، االردن . 

اقتــراح تطبیــق برنــامج كــورت –) : تنمیــة قــدرات التفكیــر عنــد التالمیــذ ١٩٩٦المــانع ، عزیــزة (.٤١

لعربــي ) ، مكتبــة التربیــة ا٥٩) ، العــدد(١٧، الســنة (مجلــة رســالة الخلــیج العربــيللتفكیــر ، 

.  ٤٤-١٥لدول الخلیج ، الریاض ، ص

الصغیرة في تنمیة  لعاباثر استخدام األ) : ٢٠٠٧محمد ، نبراس یونس وافراح ذنون یونس (.٤٢

، مجلـــة ابحـــاث كلیـــة التربیـــة االساســـیة، التفكیـــر االبـــداعي لـــدى اطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة

.  ١٨٦-١٦٨ص ، كلیة التربیة االساسیة ، جامعة الموصل ، ١، العدد ٤المجلد

، ، مكتبـة العبیكـانتدریس العلوم تأصـیل وتحـدیث) : ١٩٩٩المحیسن ، ابراهیم بن عبداهللا (.٤٣

الریاض ، المملكة العربیة السعودیة . 

رسـالة التربیـةفي تـدریس الریاضـیات ،  لعاب) : استخدام األ١٩٨٨مخلوف ، لطفي عمارة (.٤٤

.  ١٢٤-١١٧، سلطنة عمان ، ص ٦، العدد

التعلیمیـــة : ســـایكولوجیة اللعـــب فـــي ریـــاض  لعـــاب) : األ١٩٨٢جـــم الـــدین علـــي (مـــردان ، ن.٤٥

.  ٢٣-٢١، ص ١١، العددمجلة دراسات لالجیالاالطفال ، 

) : دراســــة تحلیلیــــة لطبیعــــة العالقــــة بــــین اللعــــب وتــــأثیره فــــي ١٩٩٢المصــــري ، ولیــــد احمــــد (.٤٦

ـــال السادســـة ،  ـــبشخصـــیة اطف ـــم الطال ـــة المعل ـــابع لالنـــروا ، معهـــد الت٢، العـــددمجل ربیـــة الت

.  ٢٢-٤ص الیونسكو ، دائرة التربیة والتعلیم ، عمان ، االردن ،

. السـنة مجلـة العلـوم االجتماعیـة) : سـیكولوجیة التفكیـر المبـدع عنـد االطفـال ، ٢٠٠٥ـــــــــــ (.٤٧

.  ١٧٤-١٦٩، الكویت ، ص  ٨٧، العدد ٢٢

، مكتبـة جزیـرة الـورد في مرحلـة الطفولـة: اللعب واالبداع ) ٢٠٠٤المغازي ، ابراهیم محمد (.٤٨

بالمنصورة ، جمهوریة مصر العربیة . 

ــة، الطالقــة معیــارا لجــودة القــراءة) : ١٩٨٩، محمــد فخــري (مقــدادي.٤٩ ــة للتربی ــة العربی ،المجل

.  ٨٨-٨٠، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس ، ص ٢، العدد  ٩المجلد

، مجلــــة المعرفــــة) : النمــــو اللغــــوي والحركــــي وادب االطفــــال ، ٢٠٠١(الملحــــم ، اســــماعیل .٥٠

.  ١٧٤-١٦٥، وزارة الثقافة ، سوریا ، ص ٤٥٦العدد

، دار المســیرة القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس) : ٢٠٠٠ملحــم ، ســامي محمــد (.٥١

للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . 



…میة بعض مهارات التفكیر اإلبداعيفاعلیة استخدام األلعاب اللغویة في تن

٢٨٠

، دار المسـیرة  ٢، االسـس النظریـة والتطبیقیـة ، طیمسیكولوجیة التعلم والتعلـ) : ٢٠٠٦ــــــــــ (.٥٢

للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . 

، مركـز النشـر العلمـي ، جامعـة الدافعیة واالبتكار عنـد االطفـال) : ١٩٨٧منسي ، محمـود (.٥٣

الملك عبد العزیز ، جدة ، المملكة العربیة السعودیة . 

العربیـة بیـة الملحـة القائمـة لـدى معلمـي اللغـة) : الحاجات التدری٢٠٠٠نصر ، حمدان علي (.٥٤

. ٢٦٠-٢٤٥) ، ص٢) ، العدد(٢٧مجلد (، العلوم التربویة ، المجلة دراسات، في االردن

.فة ، عمان ، االردن، دار عالم الثقاالشخصیة المبدعة) : ٢٠٠٣هرمز ، نصر جورج (.٥٥

تربویــة ، ترجمــة : كمــال ، مــداخل نظریــة ، تطبیقــاتالطفــل واللعــب) : ١٩٩٤الیونســكو ، (.٥٦
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