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فاعلية برنامج مستند إلى محكات التفكير في تنمية مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع
لدى طالب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت
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الملخص
ُ

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج مستند إلى محكات التفكير في تنمية مهارات الذكاء اللغوي

اللفظي ومهارات اإلبداع لدى طالب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج شبه
التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالباً من طالب الصف التاسع في المرحلة المتوسطة من مدرسة أحمد

الفارسي في منطقة األحمدي التعليمية بدولة الكويت في الفصل الدراسي األول من العام 2020/2019م ،حيث تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية باختيار شعبتين دراسيتين ،وباستخدام التعيين العشوائي ،تم تحديد شعبة دراسية مثلت
المجموعة الضابطة (ن= )30طالباً ُدرست بالطريقة االعتيادية ،وشعبة أخرى مثلت المجموعة التجريبية (ن=)30
ودرست باستخدام البرنامج المستند إلى محكات التفكير .ولجمع البيانات أستخدمت أداتين ،هما:
خضت للمعالجة ُ

مقياس الذكاء اللغوي اللفظي واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية (أ) المعربة بعد التحقق من دالالت
صدقهما وثباتهما في البيئة الكويتية.

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للبرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير في

مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ككل ،ومهارتي الطالقة والمرونة واختبار مهارات اإلبداع ككل وكانت الفروق لصالح
المجموعة التجريبية؛ مما يدل على أن البرنامج التعليمي كان فاعالً في تحسين قدرة أفراد عينة الدراسة التجريبية على

الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع.

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ،أوصى الباحث بعدد من التوصيات التربوية والبحثية ،منها :توجيه

لجنة تأليف مناهج اللغة العربية في و ازرة التربية إلى تفعيل األساليب القائمة على محكات التفكير في بناء المناهج
التربوية في مبحث اللغة العربية ،وتقديمها للطلبة بطريقة تبعث المتعة وتحفزهم للمزيد من التعلم ،ومحاولة إجراء
دراسات مماثلة للدراسة الحالية من خالل الكشف عن فاعلية برنامج مستند إلى محكات التفكير في تنمية مهارات
التفكير الناقد والتأملي وما وراء المعرفي لدى طلبة المرحلة المتوسطة.
الكلمات المفتاحية :محكات التفكير ،مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ،مهارات اإلبداع ،طالب المرحلة المتوسطة  ،دولة
الكويت.
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The Effectiveness of a Based Program on Touchstones on Development of Linguistic
Verbal Intelligence Skills and Creativity Skills among Students Primary Stage in Kuwait
Ahmed Mane Bandar Al-Khalde
Abd-AL-Raouf Bani Issa
Abstract
The study objective was to examine the effectiveness of touchstones based
program on developing linguistic verbal intelligence and creativity skills among Kuwaiti
intermediate stage students. The study adopted as semi-experimental design. The sample
of the study included (60) ninth grade students in the intermediate stage selected from
Ahmad Alfarsy School at Al-Ahmady Educational District in Kuwait in the first semester
of 2019/2020 school year. Two random sections were selected using random sampling
and were randomly assigned into two study groups, the first included (30) students and
was taught using conventional teaching method and presented the control group, while
the second group was experimental and totaled (30) students and was taught using
touchstones based teaching program. For data collection, two instruments were used; the
first was Linguistic Verbal Intelligence Scale, and the second was Torrance Creative
Thinking Scale – Verbal form adapted to the Arab environment after both validity and
reliability were obtained.The results of the study showed statistically significant
differences due to touchstones based instructional program in total linguistic verbal
intelligence and in fluency and flexibility and the total creativity skills, in favor of the
experimental group; indicating that the instructional program was effective in improving
the experimental group students linguistic verbal intelligence and creativity skills.In light
of the results, the study suggested some educational and research recommendations
including the need for Arabic textbooks designer in the ministry of education to employ
touchstones in developing Arabic textbooks and to present them in an interesting and
motivating method to attract students attention for more learning. There is also a need for
future studies examining the use of touchstones program in improving other skills such as
critical, reflective and metacognitive thinking among intermediate stage students.
Keywords: Touchstones, Linguistic Verbal Intelligence, Creativity, Intermediate Stage
Students, Kuwait.

280
289

مشكلة الدراسة وأهميتها

لقد اهتمت الحضارات السابقة بمناقشة وجود القدرات العقلية وأهميتها في نمو المجتمع اإلنساني ،ومع إنطالقة

علم النفس ،تبين وجود عدد هائل من القدرات البشرية ،وعليه ظهرت توجهات تدعو إلى النظرة التكاملية في الرعاية
والتعليم للفرد لتشمل جوانب الشخصية المختلفة ،ولذلك ظهر مفهوم الذكاء الذي تعددت تعريفاته والتوجهات النظرية

نحوه والتي كانت تدور حول طرق تفسير تلك الظاهرة والتي يطلق عليها أحياناً اسم القدرة العقلية (Mental
) Abilityمعب اًر عنها بنسبة الذكاء (.)Intelligence Quiotient I.Q

عد الذكاء مفهوماً افتراضياً تستدل عليه من آثاره التي تبدو في السلوك الذي يعبر عن ذلك المفهوم
وي ّ
ُ
الفرضي ،فمنذ بداية ظهور أول اختبار للذكاء منذ أيام بينيه ( )Binetفي العام 1905م وحتى ظهور نظرية الذكاء

اإلنفعالي لجولمان ( )Golemanفي العام 1995م وأدوات قياس الذكاء اإلنفعالي ،ونظرية الذكاءات المتعددة

لجاردنر ( )Gardnerالتي تحدثت عن وجود عدة ذكاءات لدى الفرد ومن أحد مكوناتها الذكاء اللغوي اللفظي
(السرور.)2003 ،
وقد اختلفت وجهات نظر علماء النفس في تعريف مفهوم الذكاء وذلك بسبب اتساع مدى النشاط العقلي
الذي تمثله هذه القدرة العامة وتنوعه وصعوبة التفريق بين مكوناته ،بسبب عالقته وارتباطه بالجهاز العصبي وعمل

الدماغ ،مما جعل تعريفات الذكاء تأخذ صو اًر عديدة .حيث عرف بينيه ( )Binetالذكاء على أنه قدرة عقلية عامة
تبدو في عدد من القدرات الفرعية المتمثلة في القدرة على التذكر والتفكير والتآزر البصري الحركي ،وحل المشكالت،
والمفردات .في حين عرفه وكسلر ) (Wechslerبأنه المقدرة الكلية العامة على القيام بفعل مقصود والتفكير بشكل
عقالني والتعامل مع البيئة بكفاية (الروسان .)2006 ،في حين أن ثورندايك ( )Thorndikeعرف الذكاء بأنه

المقدرة على عمل االستجابات المالئمة (توق ،عدس ،قطامي.)2003 ،

ويرى جاردنر ) (Gardnerأن النجاح في الحياة يتطلب ذكاءات متعددة ،فقد قدم في كتابة "أطر الذكاء" في

العام 1983م نظرية الذكاء المتعدد التي تشتمل على أنواع منفصلة من الذكاء هي الذكاء الرياضي ،الذكاء اللغوي
اللفظي ،الذكاء الموسيقي ،الذكاء المكاني ،الذكاء الحركي ،الذكاء البين-شخصي ،والذكاء البين – ذاتي (جروان،
.)2012

أمااا مهااارات اإلبااداع ماان وجهااة نظاار تااورانس ( )Torranceتتمثاال فااي ثالثااة مهااارات رئيسااة ،هااي :الطالقااة

( :)Fluencyوتتضامن الجانااب الكمااي فااي اإلباداع  ،وتعنااي إنتااان عاادد كبياار مان األفكااار المتعلقااة بقضااايا المجتمااع،
واكتشاااف حلااول أو التوصاال إلااى باادائل لحاال مشااكلة مااا ،واسااتخدام المخاازون المعرفااي فااي الوقاات الااالزم .والمرونااة

( :)Flexibilityوتتضامن الجانااب النااوعي فاي اإلبااداع ،وهااي القاادرة علاى التغيياار وتوليااد أفكاار لياار متوقعااة ،والتحااول
ماان نااوع معااين ماان الفكاار إلااى نااوع آخاار عنااد االسااتجابة لمثياار مااا ،وتغيياار الحالااة المعر يااة للفاارد بتغياار الموقااف.

ميز فاي التفكيار ،للتوصال إلاى ماا هاو لرياب وليار شاائع ،والتوصال إلاى
التفرد والت ّ
واألصالة ( :)Originalityوتعني ّ
أفكار لير مألوفة ونادرة تسهم في زيادة اإلنتاجية وتحسن األداء (العتوم.)2017 ،
ولااذلك فااإلن اإلبااداع ومها ارتااه تُمكاان الفاارد ماان معالجااة المواقااف والخبارات والمشااكالت بطريقااة لياار مألوفااة ماان
خااالل تحسااس المشااكلة والكشااف عاان الثغارات فيهااا ،والبحااث عاان الحلااول والمقترحااات بهاادف الوصااول إلااى حاال لتلااك
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المشااكلة .فااالمحرك األساااس ل بااداع هااو الر بااة القويااة فااي البحااث عاان حلااول ،والتوصاال إلااى ناواتج أصاايلة لاام تكاان
معروفة سابقاً تسهم في تطور ونهوض المجتمع (قطامي.)2009 ،

ومن هنا ازداد اهتماام علمااء الانفس والتربياة باإلباداع ،وخاصاة فاي الرباع األخيار مان القارن العشارين الرتباطاه

بتقدم األمم وتطورها؛ فالتقدم العلمي ال يمكن تحقيقه دون معرفاة وتطاوير المهاارات والقادرات اإلبداعياة عناد اإلنساان،
فعلى كاهل المبدعين يقع عبء تطور المجتمعات (هادي.)2008 ،
وفي اآلونة األخيرة برزت تجربة حديثة في التدريس ،وهو التدريس المبني على أسلوب محكات التفكير ،وهذا

األسلوب مبني بشكل كامل على الدخول في نقاش ،وتشجيع على استخدام لغة عربية واضحة ومختصرة ،و يه إحياء

لجلسات النقاش المطولة من المناظرة والنقاش بهدف التوصل إلى اتفاق على تعريف ما .ويهدف أسلوب محكات
التفكير إلى المساهمة في التغلب على سلبية اللغة لدى الطالب ،وتحسين مهارات التفكير التقييمي وحل المشكالت
وصوالً إلى مساعدة الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه بنفسه لمواكبة التطورات والمستجدات الحديثة (العموري،
.)2014

وتقاوم محكاات التفكياار علاى توظيااف قادرات الطالاب وبكساااب معارفاه وتنظاايم أفكااره والتعبيار عنهااا بماا يااتالءم

مع المواقف التي تعترض الفرد (أبو عورة .)2015 ،وتهدف مح ّكاات التفكيار إلاى تطاوير مهاارات النقااش واالساتماع
البن اااء ،ورب ااب خبا ارات الطلب ااة الشخص ااية
الفع ااال ،وال ااتعلم التع اااوني ،والقا اراءة الناق اادة ،ومه ااارات التفكي اار ،وتقب اال النق ااد ّ
وتوظيفها في موضوع النقاش ،ودعم الطلبة في التعبير عن أفكارهم بوضوح وجرأة (الخطيب.)2015 ،

وأكاد هارماان و روركاي وراجوسااا ( )Haarmann, Rourke and Ragusa, 2012علاى أهمياة تعلاايم

التفكير في تعليم اللغة؛ فالتدريب على التفكير يؤدي إلى تحسين اللغة ويساعد على توضايح المفاردات وتعزياز الاتعلم
لاادى الطلبااة الضااعاف .كمااا يساااعد فااي تعزيااز الفهاام السااياقي والااداللي للمفااردات وتحسااين قاادرة المتعلمااين علااى إدراك
واستخدام الكلمات في سياقات جديدة ،ويحسن قدرتهم على توليد المعاني لكلمات لير مألوفة لهم.

ويقااوم أساالوب محكااات التفكياار علااى عاادة أساساايات تتمثاال فااي الجوانااب اآلتيااة :ترتيااب لرفااة الصااف بحيااث

يجلاس الطااالب بشاكل دائااري .ثام قاراءة النصااو

األدبياة ماان المعلام قاراءة جهريااة ،ثام قاراءة الطاالب قاراءة صااامتة.

يليهااا العماال الفااردي ل جابااة عاان بعااب أساائلة النصااو

األدبيااة .ثاام عماال المجموعااات الصااغيرة وبجابااة األساائلة

ومناقشااتها بااين الطااالب .ثاام نقاااش المجموعااات الكبي ارة ماان خااالل مقاارر كاال مجموعااة .وأخي ا اًر نهايااة النقاااش وتقااويم
الجلسة (أبو عوره.)2015 ،

وعلى ما سبق ،قد يكون البرنامج المستند إلى محكات التفكير له دور في تحسين الحصيلة اللغوية وتعزيز

الثروة اللغوية واستخدامها في سياقات جديدة لدى الطلبة .وقد يسهم في إكسابهم فهماً أعمق لمحتوى المادة الدراسية
المعرفي وتطوير خبراتهم وبنيتهم المعر ية ويساعدهم على توليد األفكار وتحليلها وبنتاجها؛ مما قد يؤثر في مهارات

الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع .ولذلك يفترض الباحث أن أسلوب محكات التفكير قد يكون ذو فعالية في

تنمية الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع لدى طلبة المدارس .ولذلك نبعت فكرة إجراء البحث الحالي الذي هدف
إلى الكشف عن فاعلية برنامج مستند إلى محكات التفكير في تنمية مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع
لدى طالب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
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مشكلة الدراسة

إن تعلاايم الطلبااة مهااارات ال ااذكاء اللغااوي اللفظااي ومه ااارات اإلبااداع وتاادريبهم عل ااى ممارسااتها ،ال ياازال م اان

العوامل التي تساعد على حدوث النهضة الفكرية والثقا ية في العصر الحديثة ،لهذا فإلن أهمية الاذكاء اللغاوي اللفظاي

ومهارات اإلبداع تأتي من االعتقاد المتزايد الذي يقاع علاى عااتق التربوياون فاي مجاال التادريس أن ينشا أجيااالً قاادرة
فعااال ،نتيجااة وجااود التحااديات والمشااكالت المنبثقااة ماان
علااى اسااتخدام الااذكاء اللغااوي اللفظااي ومهااارات اإلبااداع بشااكل ّ
فعااال فااي التااأثير
البيئااة العالميااة السياسااية ،واالقتصااادية ،والتح اوالت العالميااة ،ولمااا للااذكاء اللغااوي اللفظااي ماان دور ّ

واإلقناااع والقاادرة علااى المشااكالت ،وطاارح األفكااار والمعلومااات بإلبداعيااة ،وألهميااة اإلبااداع فااي ظهااور اإلنتاجيااة التااي

تنعكس على تقدم ورقي المجتمع وازدهاره.

وحول واقع أساليب التدريس ،فقد ظهرت في الميدان التربوي الحديث أساليب جديدة لتدريس الطلبة وتعلايمهم،

ومنها أسلوب محكات التفكير؛ ما أدى إلى ضرورة تجريب هذا األسلوب على أرض واقع الميدان التربوي للتحقق من

فعاال ومشااوق للطلباة ،حياث أوصات د ارسااة أباو عاورة ( )2015الموسااومة
فاعليتاه وكفاءتاه وقدرتاه علااى إحاداث تعلام ّ
بعنوان "أثر برنامج تدريبي مستند إلى محكاات التفكيار فاي تنمياة التفكيار اإلباداعي لادى طالباات الصاف العاشار" إلاى
ضاارورة اسااتخدام أساالوب محكااات التفكياار فااي أن اواع أخاارى ماان المتغي ارات التابعااة (المهااارات) وتطبيقهااا فااي مناااطق

مختلفة ومراحل دراسية متنوعة .كما أوصاى الخطياب ( )2015فاي د ارساته الموساومة بعناوان " أثار محكاات التفكيار

فااي تحسااين مهااارتي المحادثااة واالسااتماع لاادى طلبااة المرحلااة األساسااية العليااا " ،أن أساااليب التاادريس التقليديااة القائمااة
ّ
يعا ّاد صااالحاً إلعااداد الطالااب ليكااون قاااد اًر علااى التعاماال مااع متطلبااات
ام
ا
ل
جاعها
اتر
ا
س
ا
و
اا
ا
ه
وحفظ
اات
ا
علااى تااذكر المعلوم
ُ
العصاار الحااديث وتحديات اه ومسااتجداته ومتغي ارتااه وتطو ارتااه ،أو التفكياار الخااالق المنااتج أو حتااى اإلبااداع؛ لااذلك وجااب
تطااوير ب ارامج تدريسااية مسااتنده إلااى مثاال هااذه األساااليب التدريسااية كأساالوب محكااات التفكياار لتتناسااب مااع متطلبااات
العصاار الح ااديث ،ومااا يشااهده ماان نهضااة علميااة معر يااة ،تتاايح الفرصااة للطلبااة لتنميااة قااد ارتهم وطاقاااتهم اإلبداعيااة

وذكائهم بشكل عام والذكاء اللغوي اللفظي بشكل خا

.

وقد أشارت نتائج دراسات سابقة إلى وجود قصور في اللغة لدى طلبة المدارس ومنها دراسة عثامنه والمومني

( )2010التي بينات شايوع مظااهر الضاعف اللغاوي لادى طلباة المادارس ،كماا بينات د ارساة ساكر ولاانم ( )2013أن
درجة الذكاء اللغوي اللفظي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية (المتوسطة) جاء بدرجة متوسطة؛ مما يدل على قصور فاي

مهارات الذكاء اللغوي .وكذلك دراسة مرسي ( )2002التي بينت قصو اًر في الذكاء اللغوي اللفظي لدى طلبة المرحلاة
اإلعدادية (المتوسطة) مقارنة بغيرهم من طلبة المرحلة الثانوية والجامعة.

وأشااارت نتااائج بحااوث ود ارسااات سااابقة إلااى وجااود قصااور فااي اإلبااداع ومهااارات اإلبااداع لاادى طلبااة الماادارس

الحكوميااة كد ارسااة هااادي ( )2008ود ارسااة كرلفسااكي  ،ليبوباادا ،فيزن يسااكا

and

Lebuda

Karwowski,

) )Wisniewska, 2009ود ارسااة محمااد ( )2015وذلااك بساابب تركيااز أهااداف التاادريس فااي المناااهج علااى حف ا
المعلومات واستدعائها ،وازدحام المناهج بالمواد الدراسية ،وزياادة عادد الطلباة بالصافوف ،واعتمااد الطلباة علاى الحفا
في اإلجابة عن أسئلة االمتحانات.

وبمراجعة البحوث والدراسات السابقة ،وجد الباحث أن باإلمكان تنمية الذكاء اللغوي اللفظي لدى الطلبة،

حيث أكدت دراسة جعفر ( )2018أن الذكاء اللغوي اللفظي ميزه يحصل عليها الطالب من خالل الوراثة وباإلمكان
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إكسابه من خالل البيئة المحيطة به ،وأن المعلم والتدريب لهما دو اًر فعاالً في تنميته لدى الطلبة .كما أشارت البحوث

والدراسات السابقة إلى إمكانية تنمية اإلبداع ومهاراته لدى الطلبة كدراسات (إكسيل والخليلي2005 ،؛ صوافطه،

2007؛ الخطيب2008 ،؛ الشلبي2010 ،؛ العجلوني والحمران.)2010 ،

وماان خااالل مااا ساابق تبااين للباحااث وجااود مشااكلة ،ولهااذا تااأتي الد ارسااة الحاليااة إلااى استقصاااء فاعليااة برنااامج

مستند إلى محكات التفكير في تنمياة مهاارات الاذكاء اللغاوي اللفظاي ومهاارات اإلباداع لادى طاالب المرحلاة المتوساطة
في دولة الكويت.
أسئلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0.05  بين متوسطي أداء المجموعة
ّ
الضابطة والمجموعة التجريبية على مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي تعزى لطريقة التدريس (برنامج مستند إلى
محكات التفكير ،الطريقة االعتيادية) ؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0.05  بين متوسطي أداء المجموعة
ّ
الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار مهارات اإلبداع تعزى لطريقة التدريس (برنامج مستند إلى محكات
التفكير ،الطريقة االعتيادية) ؟
أهمية الدراسة

تبدو أهمية الدراسة الحالية من خالل جانبين هما:

األهمية النظرية:

 .1تتبين األهمية النظرية لهذه الدراسة في كونها تبحث في أسلوب محكات التفكير وأثره في تنمية مهارات الذكاء
اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع لدى طلبة المرحلة المتوسطة.

 .2توفر الدراسة أدب تربوي ودراسات سابقة تمثل إضافة للمكتبة العربية ،ومساهمة في زيادة الحصيلة المعر ية
حول برنامج مستند إلى محكات التفكير ،ومهارات الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع ،يمكن أن يكون ركيزة
لمراكز البحوث التربوية ،وطلبة الدراسات العليا والباحثين والمهتمين في المجال.

ب .األهمية العملية:
 . 1من المؤمل استفادة المعلمين في مختلف التخصصات بكي ية توظيف أسلوب محكات التفكير في المواقف
التدريسية المختلفة.

 .2تسهم هذه الدراسة في تنمية المستوى العام للذكاء اللغوي اللفظي ومهاراته وفي تحسين مهارات اإلبداع لدى
الطلبة .وتوفير بيئة تعليمية جذابة تحبب الطلبة وتشوقهم لعملية التعليم والتعلم.

عد إضافة جديدة إلى البحوث العلمية السابقة التي أجريت في الميدان التربوي والتعليمي.
 .3تقدم هذه الدراسة نتائج تُ ّ
 .4تقدم تطبيقاً عملياً لتوظيف برنامج مستند إلى محكات التفكير في عملية التدريس؛ مما يفتح اآلفاق الستخدامها
في مختلف المواد الدراسية.
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أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلى:

 -بناااء برنااامج تعليمااي مسااتند إلااى محكااات التفكياار باسااتخدام بعااب الاادروس فااي مااادة اللغااة العربيااة للصااف التاسااع

المتوسب في دولة الكويت.

استقصاااء فاعليااة برنااامج مسااتند إلااى محكااات التفكياار فااي تنميااة مهااارات الااذكاء اللغااوي اللفظااي لاادى طااالب المرحلااة

المتوسطة في دولة الكويت.

 -استقصاء فاعلية برنامج مستند إلاى محكاات التفكيار فاي تنمياة مهاارات اإلباداع لادى طاالب المرحلاة المتوساطة فاي

دولة الكويت.
حدود الدراسة ومحدداتها

 .1الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2020/ 2019م.
 .2الحدود البشرية :تتمثل في تطبيق الدراسة على طالب الصف التاسع المتوسب.

 .3الحدود المكانية :طبقت الدراسة في مدرسة أحمد الفارسي في منطقة األحمدي التعليمية بدولة الكويت.

 .4الحدود الموضوعية :تتمثل في التعرف إلى فاعلية برنامج مستند إلى محكات التفكير في تنمية مهارات الذكاء
اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع.

 .5يمكن تعميم نتائج الدراسة في ضوء صدق أداتي الدراسة وثباتهما وموضوعية المستجيبين عليهما.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

اي علااى المناقشااة ،عرفاات أصااوله منااذ اليونااانيين
 محكااات التفكياار  : Touchstonesأساالوب تعّلاام وتعلاايم مبنا م
التقليديين (أرسطو -االستقراء)( ،أفالطون -االستنباط) .ثم انتقال هاذا األسالوب إلاى العارب المسالمين عان طرياق
وم ةع ّادة لهاذه الغاياة.
الترجمة .وتقوم مح ّكات التفكير على حلقات للنقاش تدور حول أفكار نصاو مختاارة بعناياة ُ
وتطبااق اسااتراتيجية محكااات التفكياار ماان خااالل موضااوعات متنوعااة ومفاااايم لياار محااددة؛ لتثياار أفكااار الطلبااة
َّ
وتساعدهم على اختبار آرائهم في ضوء وجهات نظر مختلفة أخرى (أبو عورة.)2015 ،

وبجرائيا ااً ف ااي الد ارس ااة الحالي ااة ه ااو :مجموع ااة م اان األه ااداف واألس اااليب ،والوس ااائل واألنش ااطة ،واإلجا اراءات،
والتقااويم ،المسااتخدمة للتاادريس باإلسااتناد إلااى أساالوب محكااات التفكياار بهاادف تنميااة مهااارات الااذكاء اللغااوي اللفظااي
ومهارات اإلبداع لدى طالب المرحلة المتوسطة في الكويت (عينة الدراسة).

 الذكاء اللغوي اللفظي  :Linguistic Verbal Intelligenceعرفه جاردنر ( " )Gardner, 1983: 129بأنه
الموابة لتعلم واستخدام اللغات ،وتشمل القدرة الفعالة للتعبير عن النفس كتابياً أم شفهياً ،والتذكر لألشياء ويظهر
عند الكتاب والشعراء والمترجمين من الناس ذوي الكفاءات اللغوية العالية.

ويعرف إجرائياً في هذه الدراسة :بالدرجة التي يحصل عليها الطالب نتيجة استجاباته على مقياس الذكاء
ّ
اللغوي اللفظي (قبلي وبعدي) الذي أعده الباحث لتحقيق لرض هذه الدراسة.
عرف سولسو ( )Solso, 2004اإلبداع بأنه نشاط إدراكي تنتج عنه طريقة
 مهارات اإلبداع ّ :Creativity Skills
جديادة أو لياار مألوفاة فااي ركياة مشااكلة أو إيجااد حاال لمشاكلة مااا .أماا مهااارات اإلباداع ،فهااي مجموعاة المهااارات
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التااي يمكاان أن تُنمااى لاادى طلبااة المرحلااة المتوسااطة فااي الكوياات نتيجااة تدريسااهم باسااتخدام برنااامج مسااتند إلااى
أسلوب محكات التفكير وتتطلب منهم فهم وممارسة تلك المهارات بسرعة ودقة وبتقان.
وهذه المهارات كما وردت في يوسف ( )2010على النحو التالي:

 .1مهارة الطالقة :وهي قدرة الفرد على إنتان أكبر عدد ممكن من االستجابات أو الحلول المناسبة تجاه المشاكلة أو
مثير معين خالل فترة زمنية محددة وبسهولة ويسر.

 .2مهااارة المرونااة :وهااي مرونااة الفاارد العقليااة وركيتااه الذهنيااة والسااهولة التااي يغياار بهااا موقفااه العقلااي ،أي قاادرة الفاارد
على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف.

التميااز فااي التفكياار ،للتوصاال إلااى مااا هااو لريااب ولياار شااائع ،والتوصاال إلااى أفكااار لياار
 .3األصااالة :وهااي التفا ّارد و ّ
مألوفة ال تتفق مع تكرار الحلول التقليدية ،وبنما تتجه نحو األفكار النادرة التكرار ،وتهادف إلاى دفاع الفارد لتقاديم
حلول لير مألوفة للمشكالت التي تواجهه.
وتُعرف مهارات اإلبداع إجرائياً :بأنه أداء طالب المرحلة المتوسطة (عينة الدراسة) على اختبار تورانس
للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية (أ) الذي يقيس المهارات الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،الذي استخدم في هذه
الدراسة.

 المرحلااة المتوسااطة :هااو المسااتوى التعليمااي المتوسااب ،ويكااون بااين مرحلتااي التعلاايم االبتاادائي ،والتعلاايم الثااانوي،
ويتكون من أربع صفوف دراسية هي (السادس ،السابع ،الثامن ،التاسع) مادة كال صاف سانة د ارساية كاملاة (و ازرة

التربيااة الكويتيااة .)2019 ،وفااي هااذه الد ارسااة هاام طااالب الصااف التاسااع المتوسااب فااي مدرسااة أحمااد الفارسااي فااي

منطقة األحمدي التعليمية في دولة الكويت.
اإلطار النظري والدراسات السابقة

تناول هذا الجزء اإلطار النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة الحالية ،وهي الذكاء اللغوي اللفظي ،ومهارات

اإلبداع ،وأسلوب محكات التفكير .إضافة إلى مجموعة من البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة
الحالية ومتغيراتها .وعرضت على النحو اآلتي:

أوالً :اإلطار النظري

إن أساالوب محكااات التفكياار لاايس جديااداً علااى العاارب ،ألنااه يشاابه أساااليب الااتعلم فااي العصاار العباسااي التااي
ساهمت يوماً ما في ايجاد ثقافة إسالمية عربياة مبدعاة وقوياة ،قاد تكاون قضاية التربياة الياوم مختلفاة جاداً عان القارون
الساابقة ،ولكاان طاارق التعلاايم والااتعلم ماان خااالل المناقشااة بالعربياة الفصااحى سااتؤهل الجياال الجديااد ماان الشااباب العربااي
لي ااتمكن م اان التن ااافس م ااع أي شاااخ

 ،وف ااي أي مكاااان دون أن يكونا اوا نصاااف مس االوخين عااان ثق ااافتهم وحضاااارتهم

(العموري.)2014 ،

الذكاء اللغوي اللفظي:

قديماً على يد الفيلسوف شيثرون؛ إذ اعتمد الفالسفة على أسلوب
ُي ّ
عد مفهوم الذكاء من المفاايم التي ظهرت ٌ
المالحظة في تفسير الذكاء ،فسلكوا منهج االستبطان الذاتي بمالحظة الفيلسوف لنفسه أثناء قيامه بعمليات التفكير
ّ
عقلية أخرى ،وتدوين اآلراء والمالحظات .واختلفت وجهات نظر علماء النفس في تعريف مفهوم
أو أي أنشطة ّ
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الذكاء وذلك بسبب اتساع مدى النشاط العقلي الذي تمثله هذه القدرة العامة وتنوعه وصعوبة التفريق بين مكوناته،
وأيضاً بسبب عالقته وارتباطه بالجهاز العصبي وعمل الدماغ ،مما جعل تعريفات الذكاء تأخذ صو اًر متعددة (المنقل،
.)4 :2013

والذكاء " "The Intelligenceسمة تؤكد انجاز الفرد في كل المهمات العقلية أو الذهنية ،وكانت االتجاهات

التقليدية ترى أن الذكاء ثابتاً نسبياً عبر حياة الفرد فهو من السمات الموروثة ،اإل أن النظرة الحديثة أكدت أنه

باإلمكان بالتعليم والتدريب والتعزيز تطوير وتغيير الذكاء ،واكتساب الفرد السلوكات الذكية (إبراايم.)2005 ،

ولقد اهتم العلماء والباحثون بمفهوم الذكاء واتخذوا اتجاهات متعددة في تعاملهم معه ومع القدرات العقلية ،وقد

انعكس هذا االهتمام في عديد من البحوث والدراسات والنظريات التي حاولت تفسير الذكاء اإلنساني والوصول إلى

فهم حقيقي له من حيث مكوناته وخصائصه ومظاهره وطرق قياسه .وكان هذا االهتمام سبباً في تطور مفهوم الذكاء
من المنظور األحادي إلى الثنائي ثم المتعدد (السعيدي والجهوري وخطايبة والمرزوقي.)2015 ،
وعرف بينيه ( ،)Binet, 1905الذكاء على أنه قدرة عقلية عامة تظهر في عدة قدرات فرعية متمثلة في القدرة

على التذكر والتفكير والتآزر البصري الحركي ،وحل المشكالت ،والمفردات .ويرى أن الذكاء يتكون من أربعة قدرات،
معين واستم اررية الخوض به .في حين
هي :الفهم ،واالبتكار ،والنقد ،والقدرة على توجيه عمليات التفكير في جانب ّ
عرف وكسلر ) (Wechslerالذكاء بأنه القدرة الكلية العامة على القيام بفعل مقصود والتفكير بشكل عقالني
والتعامل مع البيئة بكفاية (الروسان.)2006 ،
أما ثورندايك ( ،)Thorndike, 1925فقد نظر إلى الذكاء على أنه المقدرة على عمل االستجابات المالئمة،

وميز بين ثالثة أنواع من الذكاء ،هي :الذكاء المجرد ،والذكاء العملي ،والذكاء االجتماعي (توق وعدس وقطامي،
.)2003

في حين أن سبيرمان ( )Spearman, 1927توصل إلى أن النشاط العقلي يتكون من عاملين يمكن من

خاللهما تفسير تباين أداء الفرد من نشاط عقلي إلى نشاط عقلي آخر ،وهذان العامالن ،هما :العامل العام
) ،(General Factorوهو تشكيل األساس لجميع أساليب األداء العقلي أو اإلمكانية العقلية الالزمة أو الضرورية
لجميع صور النشاط العقلي .والعامل الخا

) :(Special Factorهو الذي يخت

بنوع واحد من أنواع النشاط

العقلي فهو جزئياً يكون مشتركاً مع العامل العام وجزئياً يكون مستقالً عنه .ويرى سبيرمان أن األفراد يختلفون يما

عد العامل األساسي في تحديد القدرة الذكائية لألفراد
بينهم في الذكاء نظ اًر لتفاوت وجود العامل العام لديهم ،ألنه ُي ّ
للتعامل مع المواقف المختلفة (عدس وقطامي.)2008 ،
وأكااد جاااردنر)(Gardenar

أن الااذكاء يمثاال قاادرة فكريااة معينااة تسااتلزم وجااود مجموعااة ماان مهااارات حاال

فعاال لايس فقاب فاي مجاال الاذكاء اللغاوي
المشكالت ،تمكن الفرد من مواجهة الصعوبات وحل المشكالت وخلاق نتاان ّ
الخلقاي والمكااني والموسايقي والحركاي (الجسادي) والوجاودي
والمنطقي ،وبنما في مجال الذكاء االنفعالي واالجتماعي و ُ

والطبيعي (ناسة.)2009 ،

وعاارف جاااردنر ( )Gardner, 1997: 37الااذكاء المتعاادد علااى أنااه "إمكانيااة بيولوجيااة -نفسااية لمعالجااة

المعلومات التي يمكن تنشيطها ،أو خلق المنتجات التي لها قيمة في ثقافة ما".
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ويرى جاردنر " " Gardnerكما ورد في سرور ( )2003أن الذكاءات المتعددة تظهر لدى الفرد على أنواع
متعددة ،وأنه باإلمكان تطوير وتغيير كل نوع على حدى باستخدام اساليب واستراتيجات تدريسية وتدريبية مختلفة.

ويستنتج مما سبق ،أن العلماء قد اختلفوا في تفسيرهم لمفهوم الذكاء ،وطبيعته ،وتكوينه في نظريات

متعددة ،وتم تناوله من أوجه وجوانب متعددة ،ولذلك يصعب إيجاد تعريف جامع وشامل لمفهوم الذكاء.

مفهوم الذكاء اللغوي اللفظي:

عد الذكاء اللغوي اللفظي ) )Verbal – Linguistic Intelligenceأحد مكونات نظرية جاردنر (الذكاءات
ُي ّ
المتعددة) ،ويرى أنه من الممكن التعرف على هذا الذكاء لدى فرد ما ،من خالل مؤشرات واضحة ،منها القدرة على
الحف بسرعة ،وحب التحدث ،والر بة في سماع االسطوانات ،وممارسة األلعاب اللغوية ،وبظهار رصيد لغوي جيد،

وحب القراءة والمطالعة ،وق

الحكايات والقص

 ،والقدرة على التفكير المجرد ،واستيعاب وظيفة اللغة والكلمة

(جاردنر.)2004 ،
ويتمثل في القدرة على استخدام الكلمات شفهياً بكفاءة ،كما في رواية الحكايات أو كتابة الشعر أو التمثيل،
ويشمل الذكاء اللغوي اللفظي على معالجة البناء اللغوي ،والصوتيات والمعاني ،وفهم قواعد اللغة كالنحو ومعاني
الكلمات وبقناع اآلخرين والتأثير بهم (التميمي والتميمي.)50 :2016 ،

فضال عن كونها أساسية لحياته االجتماعية ،ولذلك فإلن الذكاء اللغوي
فاللغة من أهم ما يميز ذكاء اإلنسان،
ً
اللفظي تسود يه اللغة والحساسية لألصوات والمعاني واإليقاع ،كما أن األفراد الذين يتمتعون بهذا الذكاء يكون لديهم

كثير ولديهم قدرة عالية على معالجة
نمو مرتفع في مكونات اللغة والمهارات السمعية ،كما أنهم يقرأون أو يكتبون ًا
اللغة واستخدامها ،إما للتعبيرعن النفس بالمخاطبة أو بالشعر أو كأداة للتواصل مع اآلخرين من خالل التوضيح
واإلقناع ،ولذلك فإلن هؤالء األفراد يميلون للعمل في مجاالت التعليم والصحافة واإلذاعة واألدب والقانون والترجمة
والسياسة (الشدفان.)2008 ،

وخالصة ما تقدم من تعريفاتُ ،يالح أن هناك اتفاق بين الباحثين على مفهوم الذكاء اللغوي اللفظي ،من
فعال ومؤثر ومقنع.
حيث أنه يمثل قدرة الفرد على استخدام اللغة شفوياً وكتابياً للتعبير والتواصل مع اآلخرين بشكل ّ

الخطباء ،ورجال السياسية،
وأنه يبرز لدى فئات معينة من المجتمع ،مثلُ :
الممثلين ،و ُ
الكتاب ،والمذيعين ،واألدباء ،و ُ
والشعراء ،والصحفيين ،ورجال الدين ،ألن هذه المجاالت جميعها تعتمد على القدرة اللغوية ،وعليه فإلن األفراد الذين
يتميزون بالذكاء اللغوي اللفظي يحبون المناقشة والقراءة واالستماع للمحاضرات ،والكتابة أو تلخي
القص

الموضوعات.

ويستنتج أيضاً مما سبق ،أن الذكاء اللغوي اللفظي تعتمد أنشطتة على الجوانب اللغوية اللفظية ،مثل :سرد

والحكايات التي تنسج فيها المفاايم واألفكار واألهداف التعليمية ،والتسجيل الصوتي على الكاسيت

واالسطوانات .وبذلك يعتبر وسيلة بديلة للتعبير عن األفكار والمشاعر واستخدام المهارات اللغوية في التواصل
واالستماع ،والمشاركة في المناقشة والحوار.
مهارات الذكاء اللغوي اللفظي:

إن الفرد الذي يتميز بالذكاء اللغوي اللفظي هو ذلك الشخ

الذي يمتلك قدرة عالية على الحف  ،ويمتلك

ذاكرة قوية لحف األسماء واألماكن والتواريخ حتّى األرقام ،ولديه مخزون لغوي جيد ،ومحب للقراءة والمطالعة؛ لذلك
يق أر باستمرار ،وينصت بشكل جيد ،ويتميز بحبه للتعبير عن أفكاره بالكلمات (الجبوري.)2018 ،
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كما يمتلك الفرد الذي يتميز بالذكاء اللغوي اللفظي مهارات جيدة في السرد القصصي والحكايات وتأليفها،
وحب المناقشات في المواضيع والقضايا المتعددة ،ويستمتع بدراسة مواد التاريخ والدراسات االجتماعية واللغات
(العزابي.)2015 ،

ويتكون الذكاء اللغوي اللفظي ،من العناصر والوحدات الداخلية ،والتي تشكل ُحزم عصبية أو بنى معر ية،
وهذا النوع من الذكاء يمثل تراكيب ومعرفة وفهم المعاني والقدرة على التعبير بطالقة .فالذكاء اللغوي قدرة خاصة
بكل فرد يمتلكها مثل القدرة على تركيب الجمل ،ومعرفة معاني الكلمات والقدرة على التعبير الشفهي والتعبير الكتابي

(جاردنر.)2004 ،

ثانياً :الدراسات السابقة

تناول هذا الجزء عرض الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة .وقد ُعني الباحث في تقسيمها على
ثالث محاور مرتبة تسلسالً زمنياً من األحدث فاألقدم حسب كل محور .وذلك على النحو اآلتي:
المحور األول :الدراسات التي تناولت محكات التفكير

أجرت سعادة ( )2019دراسة بعنوان " اتجاهات معلمي اللغة العربية وطلبة المرحلة األساسية العليا نحو
تطبيق برنامج محكات التفكير ومعوقات تطبيقه في األردن" .هدفت إلى تعرف اتجاهات معلمي اللغة العربية وطلبة
المرحلة األساسية العليا نحو تطبيق برنامج محكات التفكير ومعوقاته تطبيقه في االردن .واستخدم المنهج الوصفي.

وتكونت عينة الدراسة من ( )152معلماً ومعلمة ،و( )1506طالباً وطالبة اختيروا من مديرية لواء الجامعة في

عمان .وأظهرت النتائج أن اتجاهات معلمي اللغة العربية وطلبة المرحلة األساسية العليا نحو تطبيق برنامج محكات
ّ
التفكير جاءت بدرجة ايجابية.
وأجرى لوبتا ( )Gupta, 2017دراسة بعنوان "المهارات ما وراء المعر ية وأساليب التفكير والتعلم السائدة

لدى الطلبة في المدارس في ضوء محكات التفكير" .وهدفت إلى تعرف المهارات ما وراء المعر ية وأساليب التفكير
والتعلم السائدة لدى الطلبة في المدارس في ضوء محكات التفكير في الهند .واستخدم المنهج الوصفي .وتكونت عينة
الدراسة من ( )500من طلبة الصف التاسع تم اختيارهم عشوائياً في عدد من المدارس الخاصة .ولتحقيق هدف
الدراسة ،طبقت أداتين ،هما :مقياس المهارات ما وراء المعر ية ،مقياس أساليب التفكير والتعلم .وأظهرت النتائج أن

تطوير مقياس ألساليب التفكير والتعلم في ضوء محكات التفكير قادر على تقديم تشخي

دقيق ألساليب التفكير

السائدة لدى الطلبة ،إضاف ًة إلى قدرته على تحديد المهارات ما وراء المعر ية لديهم.
وأجرت أبو عورة ( )2015دراسة بعنوان "أثر برنامج تدريبي مستند إلى محكات التفكير في تنمية التفكير
اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر" .هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي مستند إلى محكات التفكير في
تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن .واستخدم المنهج شبه التجريبي بتصميم

مجموعتين متكافئتين .وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالبة تم توزيعهن في مجموعتين بالتساوي ،هما المجموعة
الضابطة (ن= )25طالبة والمجموعة التجريبية (ن= )25طالبة .وطبق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة

اللفظية (أ) .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً على اختبار التفكير اإلبداعي ككل ومهاراته الثالث
(الطالقة ،المرونة ،األصالة ) في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية؛ مما يدل على فاعلية البرنامج
التدريبي المستند إلى محكات التفكير في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات.
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وأجرت بابطين ( )2015دراسة بعنوان "فاعلية استراتيجية التفكير بصوت مرتفع في تنمية التفكير التأملي
والتحص يل وفعالية الذات األكاديمية في العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة" .وهدفت إلى
الكشف عن فاعلية استراتيجية التفكير بصوت مرتفع في تنمية التفكير التأملي والتحصيل وفعالية الذات األكاديمية

في العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة .واستخدم المنهج التجريبي ذو المجموعتين الضابطة
والتجريبية .وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة من طالبات الصف األول متوسب بمدينة مكة المكرمة .واستخدم
اختبار التفكير التأملي واالختبار التحصيلي ،ومقياس فعالية الذات األكاديمية في العلوم .وتوصلت نتائج الدراسة إلى
فاعلية استراتيجية التفكير بصوت مرتفع في تنمية التفكير التأملي والتحصيل وفعالية الذات األكاديمية في العلوم لدى
طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة ،ويرجع ذلك إلى أن مرحلة المناقشة والتفاعل اإليجابي وما تتضمنه
من طرح فروض وبدائل ومراجعة األفكار وفرزها وتحليلها ووضع محكات لقبولها ورفضها أو تعديلها مع احترام آراء
اآلخرين وتأمل المواقف أدى إلى تحسين تلك المهارات التي تنتظم تحت مظلة التفكير التأملي .وأيضاً تقوم الطالبة
بالمشاركة الفعالة في إجراء األنشطة ،والمشاركة في اإلجابة عن التساكالت الذاتية واألسئلة المطروحة من قبل
المعلمة وبقية الطالبات بصوت مسموع ومرتفع ،األمر الذي أدى إلى إيجابية المتعلم وتوظيفه لخبرات التعلم

وتطبيقها في مواقف جديدة ،األمر الذي ساعد على إقبال الطالبات نحو تعلم موضوعات الوحدة وتنفيذ األنشطة
بحماس.
وأجرى الهاشمي ومحارمة ( )2015دراسة بعنوان "فاعلية برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في

تحسين الذكاء اللغوي لدى طالبات المرحلة األساسية العليا في األردن" .وهدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج

عمان .واستخدم
تعليمي قائم على المنحى التواصلي في تحسين الذكاء اللغوي لدى طالبات الصف العاشر في ّ
المنهج شبه التجريبي بتصميم مجموعتين متكافئتين .وتكونت عينة الدراسة من ( )69طالبة تم توزيعهن في
مجموعتين ،هما :المجموعة الضابطة (ن= )35والمجموعة التجريبية (ن= .)34وطبق برنامج تعليمي وفق المنحى
التواصلي ومقياس آرمسترونج ( )2000للذكاء اللغوي .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في

متوسطات أفراد عينة الدراسة على القياس البعدي في مقياس الذكاء اللغوي لصالح أفراد المجموعة التجريبية.

وقام سكر ولانم ( )2013بإلجراء دراسة بعنوان " الذكاء اللغوي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية" .وهدفت إلى

تعرف الذكاء اللغوي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والفروق يه وفقاً لمتغيريّ الجنس والتخص
الوصفي .وتكونت عينة الدراسة من ( )400طالباً طالبة اختيروا من محافظة الكرخ في العراق .وطبق مقياس
 .واستخدم المنهج

جاردنر للذكاء اللغوي .وأظهرت النتائج أن درجة الذكاء اللغوي لدى أفراد عينة الدراسة جاء بدرجة تقدير متوسطة،

كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء اللغوي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرّي الجنس
لصالح اإلناث ،والتخص لصالح التخص األدبي.
المحور الثالث :الدراسات التي تناولت مهارات اإلبداع

قامت أبو زيد ( )2017بإلجراء دراسة بعنوان" استخدام استراتيجية  SCAMPERفي تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي واالتجاه نحو اإلبداع لدى الطالبات معلمات رياض األطفال بكلية التربية بسوهان .وهدفت إلى الكشف عن
أثر استخدام استراتيجية  SCAMPERفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وتحسين االتجاه نحو اإلبداع لدى
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الطالبات معلمات رياض األطفال بكلية التربية .واستخدم المنهج شبه التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ()60

طالبة تم تقسيمهن على مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة .وطبقت أداتين هما :اختبار التفكير اإلبداعي
ومقياس االتجاه نحو اإلبداع .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات المجموعة التجريبية
والضابطة في االختبار والمقياس لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

وأجرى العواملة ( )2017دراسة بعنوان "درجة الترشيح الذاتي للتفكير اإلبداعي لدى الطلبة الموهوبين للمرحلة

المتوسطة في مدارس التميز األردنية" .وهدفت إلى تعرف درجة الترشيح الذاتي للتفكير اإلبداعي لدى الطلبة

الموهوبين للمرحلة المتوسطة في مدارس التميز األردنية وعالقتها بمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والمستوى
طالبا وطالبة من طلبة المرحلة
التعليمي للوالدين .واستخدم المنهج الوصفي .وتكونت عينة البحث من ()120
ً
األساسية العليا (المتوسطة) .واستخدمت الدراسة أداة مقياس الترشيح الذاتي للتفكير اإلبداعي لجمع البيانات.
وأظهرت النتائج إلى وجود درجة مرتفعة من الترشيح الذاتي للتفكير اإلبداعي لدى الطلبة الموهوبين للمرحلة

المتوسطة في مدارس التميز األردنية ،وأظهرت النتائج وجود فروق إحصائية تعزى لمتغير الصف لصالح الصف

التاسع ،في حين لم تظهر فروقاً على متغيري الجنس والمستوى التعليمي للوالدين.

ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة
أ :أوجه الشبه

 تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات في المحور األول بالهدف من إجراء الدراسة ،إذ هدفت إلى فح

أثر

المتغير المستقل (محكات التفكير) في متغيرات تابعة مختلفة كدراسة أبو عورة ( )2015التي سعت لمعرفة أثر
محكات التفكير في تنمية التفكير اإلبداعي ،ودراسة الخطيب ( )2015التي سعت لمعرفة أثر محكات التفكير
في تنمية مهارتي التحدث واالستماع .في حين أنها تشابهت مع دراسة لوبتا ( )Gupta, 2017من حيث تناول
متغير محكات التفكير وعالقته بالمهارات ما وراء المعر ية وأساليب التفكير.

 تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات في المحور الثاني من حيث تناولها متغير الذكاء اللغوي اللفظي كدراسة
جعفر ( )2018ودراسة الجبوري ( )2018ودراسة الهدور والهادي ( )2018ودراسة بني ياسين وآخرون

( )2016ودراسة العزابي ( )2015ودراسة المصاورة ( )2015ودراسة الهاشمي ومحارمة ( )2015ودراسة
سكرولانم (.)2013

 تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات في المحور الثالث من حيث تناول متغير مهارات اإلبداع كدراسة أبو زيد
( )2017ودراسة العواملة ( )2017ودراسة عبدالكريم ( )2016ودراسة حسنين ( )2016ودراسة مادي
( )2016ودراسة محمود وسيد وأبو ناجي ( )2016ودراسة عبدالمحسن ورمضان ( )2015ودراسة عمار
( )2011ودراسة عياصرة وحمادنة ( )2010ودراسة برودفيت ).)Prodfit, 2010

 تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج العلمي ،وهو المنهج شبه
التجريبي ،كدراسة الجبوري ( )2018كدراسة أبو زيد ( )2017ودراسة عبدالكريم ( )2016ودراسة حسنين

( )2016ودراسة مادي ( )2016ودراسة محمود وسيد وأبو ناجي ( )2016ودراسة عبدالمحسن ورمضان
( )2015ودراسة أبو عورة ( )2015ودراسة الخطيب ( )2015ودراسة برودفيت ).)Prodfit, 2010
ب :أوجه اإلختالف
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 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث تناول عدة متغيرات معاً ،وهي المتغير المستقل (برنامج
مستند إلى محكات التفكير) وأثره في متغيرين تابعين ،هما( :مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ،مهارات اإلبداع)
وبذلك فإلن هدف الدراسة الحالية لم تتطرق له الدراسات السابقة.

 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المجتمع المستهدف حيث استهدفت الدراسة الحالية
التطبيق على طلبة المرحلة المتوسطة في دولة الكويت .في حين أن الدراسات السابقة تناولت مجتمعات وعينات

أخرى مختلفة.

 اختلفت الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج العلمي ،حيث استخدم في الدراسة
الحالية المنهج شبه التجريبي ،في حين أن الدراسات السابقة في المحور الثاني والثالث استخدمت المنهج
الوصفي وعلى سبيل المثال ،دراسة جعفر ( )2018ودراسة الهدور والهادي ( )2018ودراسة العواملة ()2017

ودراسة عبدالكريم ( )2016ودراسة بني ياسين وآخرون ( )2016ودراسة العزابي ( )2015ودراسة المصاورة
( )2015ودراسة الهاشمي ومحارمة ( )2015ودراسة سكرولانم ( )2013ودراسة عمار ( )2011ودراسة
عياصرة وحمادنة (.)2010

ن :ما تميزت به الدراسة الحالية
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدة جوانب ،هي:
 جاءت الدراسة الحالية امتداداً لتوصيات الدراسات السابقة التي أوصت بضرورة دراسة أسلوب محكات التفكير
وأثره في تحسين مهارات مختلفة لدى الطلبة.

عد من الدراسات الرائدة على المستوى العربي والمحلي في هذا المجال ،إذ تسعى الستقصاء فاعلية المتغير
 تُ ّ
المستقل (برنامج مستند إلى محكات التفكير) في متغيرين تابعين ،هما (مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات
اإلبداع).

 استهدفت مجتمع عينة مختلفة عن ما سبقها من الدراسات السابقة تمثلت في تطبيقها على طالب المرحلة
المتوسطة في دولة الكويت من العام الدراسي 2020/2019م.
الطريقة واإلجراءات

تناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،وأداتا الدراسة ،ووصف البرنامج المستند

إلى محكات التفكير ،وبجراءات تطبيق الدراسة ،ومتغيراتها ،وتصميم الدراسة والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت
الستخال

النتائج.

منهج الدراسة
اساتخدم فااي هااذه الد ارسااة الماانهج شابه التجريبااي "  "Quasi Experimental Designsباسااتخدام التصااميم

قبلي – بعدي لمجموعتين متكافئتين؛ إذ يوفر هذا التصميم وجود اختبار قبلي ماع العشاوائية فاي االختياار والمجموعاة
الضااابطة ضاابطاً لجميااع مهااددات الصاادق الااداخلي (عااودة وملكاااوي .)135 :1992 ،وهااو الماانهج العلمااي األنسااب
لطبيعة الدراسة الحالية وأسئلتها.
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مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة المتوسطة في الكويت من العام الدراسي 2020/2019م ،والبالغ

عددهم ( )44128طالباة وطالبة حسب احصائيات قسم التخطيب في و ازرة التربية في دولة الكويت.

عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف التاسع المتوسب (الذكور) في المرحلة الدراسية المتوسطة في

محافظة األحمدي في الكويت ،حيث اختار الباحث قصدياً مدرسة أحمد الفارسي المتوسطة في منطقة األحمدي
التعليمية للتطبيق التجربة فيها ،نظ اًر لتعاون إدارة المدرسة مع الباحث والحتوائها على ( )7شعب دراسية للصف
التاسع المتوسب ،ثم جرى اختيار شعبتين من الصف التاسع المتوسب ،وباستخدام التعيين العشوائي ،تم تحديد شعبة
دراسية مثلت المجموعة الضابطة (ن= )30طالباً لم تخضع للمعالجة ،وشعبة أخرى مثلت المجموعة التجريبية

(ن= )30خضت للمعالجة (التدريس باستخدام البرنامج المستند إلى محكات التفكير).
أداتا الدراسة
لتحقيق أهداف هذه الدراسة ،تم استخدام أداتين ،هما:

أوالً :مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي

تم إعداد مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي لقياس درجة الذكاء اللغوي اللفظي لدى طالب المرحلة

المتوسطة (عينة الدراسة) باالستناد على المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة ومن أشهرها الجزء المتعلق

بقياس الذكاء اللغوي اللفظي المستخدم في مقياس الذكاءات المتعددة لجاردنر ( )2003وكذلك المقاييس المستخدمة
في دراسة الهاشمي ومحارمة ( )2015ودراسة سكرولانم ( .)2013وتكون المقياس بصورته األولية من ()23

حيث يستجيب الطالب على تدرن ثالثي (كبيرة ،متوسطة ،قليلة) وأعطيت القيم السابقة األوزان التالية ( )3ل جابة
كبيرة )2( ،ل جابة متوسطة )1( ،ل جابة قليلة .والمحلق رقم ( )1يوضح ذلك.
صدق مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي

 .1صدق المحتوى :تم التحقق من دالالت صدق محتوى مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي بعرضه على عشرة

من المحكمين من ذوي االختصا

في علم النفس والقياس والتقويم في جامعة الكويت وجامعة العلوم اإلسالمية

العالمية .ملحق رقم ( .)2وطلب منهم إبداء الرأي حول سالمة الصيالة اللغوية للفقرات ،ووضوحها من حيث
المعنى وسهولة الفهم ،وأي مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة .وبناء على إجماع ما يزيد عن ( )%80من
مجموعة المحكمين ،تم إجراء التعديالت المطلوبة التي تمثلت في إعادة الصيالة اللغوية لبعب الفقرات لتصبح

اكثر وضوحاً وقابلية للقياس .وعليه تم إخران المقياس بصورته النهائية المكونة من ( )23فقرة .والملحق رقم ()3
يوضح ذلك.
 .2صدق البناء :الساتخران دالالت صادق البنااء لمقيااس الاذكاء اللغاوي اللفظاي ،اساتخرجت معاامالت ارتبااط فقارات
المقياس مع الدرجة الكلية في عينة اساتطالعية مان خاارن عيناة الد ارساة تكونات مان ( )30طالبااً مان طاالب الصاف

التاسع المتوسب في محافظة األحمدي بدولة الكويت ،حياث أن معامال االرتبااط هناا يمثال داللاة للصادق بالنسابة لكال
فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية .والجدول ( )1يبين ذلك.

الجدول ( :)1معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس الذكاء اللغوي اللفظي
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معامل

رقم

معامل االرتباط

رقم

الفقرة

مع األداة

1

)**(0.48

7

)**(0.75

13

2

)**(0.58

8

)**(0.49

14

)**(0.58

3

)**(0.63

9

)**(0.47

15

)**(0.47

21

4

)*(0.45

10

)**(0.62

16

)**(0.52

22

)**(0.68

5

)**(0.69

11

)**(0.49

17

)*(0.38

23

)**(0.60

6

)*(0.42

12

)**(0.68

18

)**(0.66

الفقرة

*
**

االرتباط
مع األداة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

مع األداة

الفقرة

مع األداة

)**(0.49

19

)**(0.71

20

)*(0.40
)**(0.55

إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05
دالة
ً
دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.01
ويالح من الجدول ( )1أن معامالت ارتباط الفقرات ماع األداة ككال قاد تراوحات ماا باين (،)0.75-0.38

إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
وأن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة
ً
ثبات مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي

تاام التحق ااق م اان ثب ااات مقي اااس مه ااارات ال ااذكاء اللغااوي اللفظ ااي بطا اريقتين :األول ااى بطريق ااة االختب ااار  -إع ااادة

االختبار ( )test-retestوذلك بتطبيق األداة على ( )30طالباً وطالبة في المرحلة المتوسطة فاي محافظاة األحمادي
بدولااة الكوياات تاام اختيااارهم ماان خااارن عينااة الد ارسااة ،ثاام إعااادة تطبيااق المقياااس علااى العينااة نفسااها بفااارق زمنااي مدتااه
أساابوعان بااين التطبيااق األول والتطبيااق الثاااني ،وتاام حساااب معاماال ارتباااط بيرسااون بااين درجااات المفحوصااين علااى
المقياس في مرتي التطبيق وبلغ (.)0.90

أماا الطريقاة الثانياة فتماات بحسااب معامال ثباات االتساااق الاداخلي "كرونبااخ ألفاا" ()Cronbach’s Alpha

وبلغ ( .)0.89واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة والوثوق بنتائجها.
ثانياً :اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية (أ)

استخدم في هذه الدراسة اختبار تورانس ( )Torranceللتفكير اإلباداعي نماوذن (أ) الصاورة اللفظياة ،والمعادل

للبيئااة العربيااة؛ وذلااك لقياااس درجااات اإلبااداع ألف اراد عينااة الد ارسااة ،ويتكااون االختبااار ماان سااتة اختبااارات فرعيااة تقاايس

المهارات اآلتية:
أ-

الطالقة :وتتمثل في عدد اإلجابات المحتملة للموقف في وحدة زمنية ثابتة.

ب -المرونة :وتتمثل في تنوع فئات اإلجابات المحتملة للموقف في وحدة زمنية ثابتة.
ج -األصالة :وتتمثل في عدد اإلجابات الجديدة والفريدة في نوعها في وحدة زمنية ثابتة.

وتشكل هذه المهارات عناصار اإلباداع ،ويحتاان كال مان هاذه االختباارات الساتة ل جاباة عليهاا سابع دقاائق

باإلضافة إلى الزمن الالزم للتعليمات واإلرشادات . ،والملحق ( )4يوضح ذلك.
أما االختبارات الستة التي يتضمنها اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي صورة األلفاظ "أ" فهي:
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االختبار األول :توجيه األسئلة ،وهو أن ُيةقَّدم للمفحو
النظر في الصورة ثم يتم سؤاله ،ما الذي يحدث؟ ما الذي يمكنك أن تقوله بكال تأكياد؟ ماا الاذي تحتاان أن تعرفاه كاي
أسائل ٌة استفسااري ٌة عان حاادث معاين .ويتطلاب مان المفحاو

تفهم ما الذي يحدث؟ وما السبب في حدوثه؟ وما النتائج المترتبة على ذلك؟.
االختبار الثاني :تخمين األسباب ،وهاو أن يخمان المفحاو
مان المفحاو

األساباب المحتملاة التاي أدت إلاى هاذا الحاادث .ويطلاب

الكتاباة فاي الف ارلااات الموجاودة ،أكبار عادد ممكاان مان األساباب المحتملاة لمااا يحادث فاي الصاورة التااي

مرت به في الصورة .ويمكن أن يذكر أشياء ربما حدثت قبل األشياء التي تحدث في الصورة بوقت قصاير ،أو أشاياء

حدثت منذ وقت طويل وسببت ما يحدث في الصاورة .ثام يوجاه المفحاوض لكتاباة أكبار عادد مان التخميناات لألساباب

المحتملة دون أن يخشى من التخمين.

االختبار الثالث :تخمين النتائج ،وهو أن يذكر المفحو
المفحااو

النتائج المترتبة والمتوقعة على هاذا الحاادث .ثام يطلاب مان

كتابااة فااي الف ارلااات الموجااودة كاال مااا يمكاان أن يفكاار بااه ماان نتااائج لمااا يمكاان أن يحاادث فااي الصااورة التااي

مرت به .وأن يتاذكر نتاائج يمكان أن تحادث مباشارة بعاد األشاياء التاي تحادث فاي الصاورة ،أو بعاد ذلاك بوقات طويال.

ويوجه نحو كتابة أكبر عدد من التخمينات ،دون أن يخشى من التخمين.

ٍ
شيء ٍ
معين .حيث يعرض
االقتراحات حول تطوير وتحسين

االختبار الرابع :تحسين اإلنتان ،وهو أن يقدم المفحو
على المفحاو

فاي منتصاف صافحة االختباار صاورة للعباة مان لعاب األطفاال يمكان شاراكها مان المحاالت التجارياة.

وهي عبارة عن فيل محشو بالقطن طوله خمسة عشر سنتيمت اًر ووزنه حوالي ربع كيلو لرام .والمطلوب منه أن يكتاب
في الفرالات الموجودة على هذه صفحة االختبار والصفحة التي تليها ،أذكى الطرق وأكثرها إثارة ولرابة لتحويل دمية
الفيال إلااى لعبااة أكثاار متعااة لألطفااال الااذين يلعبااون بهاا .ويقااول الفاااح

للمفحااو

"ال تقلااق حااول كلفااة هااذا التغيياار،

فالمهم فقب أن تفكر يما يجعل هذه اللعبة أكثر متعة وبثارة".
االختباار الخااامس :االسااتعماالت لياار الشااائعة ،وهااو أن ياذكر المفحااو

معين (علب الكرتون وعلب الص يح) .حيث يقول الفاح

للمفحو

االسااتخدامات البديلااة ولياار المألوفااة لشاايء

"كثير من الناس يتخلصون من علاب الصا يح

الفارلة ،رلم أن لها آالف االستخدامات المثيرة ليار المألوفاة .والمطلاوب مناك أن تكتاب فاي هاذه الصافحة والصافحة
التي تليها أكبر عدد ممكن من االستخدامات المثيرة ولير المألوفة التي يمكن أن تخطر ببالك  .ال تقيد نفساك بحجام
مع ااين م اان ه ااذه العل ااب  ،ويمكن ااك أن تس ااتخدم أي ع اادد م اان العل ااب التا اي تحت ااان إليه ااا .ت ااذكر ب ااأن ال تقي ااد نفساااك
باستخدامات شاهدتها أو سمعت بها  ،وفكر في أكبر عدد ممكن من االستخدامات الجديدة" .
االختبار السادس :افترض أن ،وهو أن يقدم المفحو

توقعاات متعاددة مان موقاف مفتارض وليار حقيقاي .والموقاف

لياار الممكاان :افتااراض أن للسااحب خيوطاااً تتاادلى منهااا وتص االها باااألرض ،مااا ال ااذي ساايحدث؟ .ثاام يق ااول الفاااح
للمفحو " افترض أن الموقف الاذي سايتم وصافه قاد حادث فعاالً ،ث ّام فكار فاي جمياع األشاياء األخارى التاي يمكان أن

تحدث بسبب ذلك .وبعبارة أخرى ما النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك؟" .ويقوم المفحو
على الصحفة التي تلي الصورة.

بكتابة كل التخميناات

صدق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية (أ) بصورته المعربة:
يتمتع اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي نموذن (أ) الصورة اللفظية ،والمعدل للبيئة العربية بدالالت صدق مناسبة.
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حيث أجرى الشنطي ( )1983دراسة في األردن هدفت إلى تحديد دالالت صادق وثباات اختباارات تاورانس
للتفكير اإلبداعي في صورتها المعدلة للبيئاة األردنياة الصاورة اللفظياة "أ" ،حياث أخضاع الشانطي البياناات المساتخرجة

للتحليل اإلحصائي ،ودرس الصدق من عدة جوانب هي:

 .1صدق المحك :وذلك بحساب معامل االرتباط بين الدرجات الكلياة ل باداع التاي حصال عليهاا الطلباة المفحوصاون
عل ااى ص ااورة األلف اااظ "أ" ،وال اادرجات الت ااي حص االوا عليه ااا ف ااي قا اوائم تق ااديرات معلم اايهم ،حي ااث بل ااغ معام اال االرتب اااط
( ،)0.70وهي قيمة ذات داللة إحصائية (.)0.05 = α

 .2صدق االتساق الداخلي :قام الشانطي ( )1983بحسااب معامال االرتبااط باين درجاات المفحوصاين الفرعياة علاى
مهااارات الطالقااة والمرونااة واألصااالة التااي حصاالوا عليهااا فااي كاال اختبااار مااع الدرجااة الكليااة علااى االختبااار الواحااد،
وتراوحاات قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات المفحوصااين الفرعيااة والدرجااة الكليااة لالختبااار الواحااد علااى الصااورة
اللفظياة الختبااار تاورانس للتفكياار اإلبااداعي باين ( ،)0.75-0.40وكاناات لبعااد الطالقاة بااين ( ،)0.75-0.46ولبعااد
المرونة بين ( ،)0.62-0.40أما بعد األصاالة فتراوحات باين ( ،)0.72-0.49وجميعهاا ذات داللاة إحصاائية ،أماا

قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات المفحوصااين الفرعيااة (الطالقااة ،والمرونااة ،واألصااالة) التااي حصاال عليهااا الطلبااة
في كل اختبار مع الدرجة الكلية الختبار اإلبداع ،فقد تراوحت بين ( )0.84-0.37وجميعها ذات داللة إحصائية.
ثبات اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية (أ) بصورته المعربة:
قااام الشاانطي ( )1983باسااتخران معاماال الثبااات الختبااارات تااورانس للتفكياار اإلبااداعي ،باسااتخدام طريقااة إعااادة

االختبااار علااى عينااة مكونااة ماان ( )120طالبااً وطالبااة بفااارق زمنااي مدتااه أساابوع واحااد ماان التطبيااق األول ،وتبااين أن

معامل ثبات الدرجة الكلية الختبار التفكيار اإلباداعي كاان ( ،)0.70فاي حاين كاان معامال الثباات لكال بعاد مان أبعااد

االختبار (  )0.83 ،0.73 ،0.74الطالقة والمروناة واألصاالة علاى الترتياب ،وتباين أن لهاذا االختباار دالالت ثباات
كمااا ظهاار فااي بعااب الد ارسااات فااي البيئااة العربيااة مثاال د ارسااة بشااارة ( )2003حيااث بلااغ ( ،)0.83ود ارس اة جوارنااة

( )2004حيث بلغ ( )0.87وليرها من الدراسات والبحوث العربية.
صدق االختبار في الدراسة الحالية:

للتأكد من صدق محتوى اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية (أ) في الدراسة الحالية ،قام الباحاث

بعرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصا

في علم النفس والقياس النفساي فاي جامعاة العلاوم

اإلسالمية وجامعة الكويت .ملحق (.)2

وذلك للتحقق من مدى مالئمة محتوى االختبار ألهداف الدراسة .وقد أجماع المحكماين علاى مناسابة االختباار

بصورته المعربة ومالئمته لتحقيق أهداف الدراسة.
ثبات االختبار في الدراسة الحالية:

وللتأكااد ماان معااامالت ثبااات اختبااار تااورانس للتفكياار اإلبااداعي الصااورة اللفظيااة (أ) فااي الد ارسااة الحاليااة ،تاام

تطبيق االختبار وبعادة االختبار ( )tester-testبعد أسبوعين على عينة استطالعية من خاارن عيناة الد ارساة مكوناة

من ( )30طالباً من طالب الصف التاسع في محافظة األحمادي بدولاة الكويات ،وتام حسااب معامال ارتبااط بيرساون
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( )Pearson Correlationبين التطبيق األول والتطبيق الثاني لمهارات اإلبداع الطالقة والمرونة واألصاالة والدرجاة
الكلية لالختبار .والجدول رقم ( )2يوضح ذلك.

الجدول ( :)2معامل ثبات اإلعادة الختبار مها ارت اإلبداع والدرجة الكلية

م

المهارة

ثبات اإلعادة

1

الطالقة

0.95

2

المرونة

0.94

3

االصالة

0.91

4

الدرجة الكلية

0.95

ويالح ا ماان الجاادول ( )2أن معااامالت الثبااات لمهااارات اإلبااداع الطالقااة والمرونااة واألصااالة وعلااى الترتيااب
كانت ( )0.91 ،0.94 ،0.95والدرجة الكلية لالختبار ( ،)0.95وأنهاا معاامالت ثباات مرتفعاة ،وباذلك اعتبارت هاذه
القيم مالئمة لغرض هذه الدراسة والوثوق بنتائجها.

طريقة تصحيح االختبار:

أشااار حمادنااة ( :2014ب) أن إجاراءات تصااحيح اختبااار تااورانس للتفكياار اإلبااداعي -الصااورة اللفظيااة ،تااتم

على النحو اآلتي:

 .1إعداد نماذن تصحيح استجابات ونماذن تفريغ لرصد الدرجات.
 .2استخران درجة المفحو

على كل من هذه الفروع عان طرياق جماع الادرجات التاي حصال عليهاا المفحاو

فاي

كل بعد من االختبارات الفرعية الستة التي يتكون منها االختبار .ويتم تحديد درجة الطالقة في كل اختبار فرعاي

بالعدد الكلي لالستجابات المنتمية في ضوء المتطلبات المحددة لكل مهماة أو نشااط ،فاي حاين ياتم تحدياد درجاة
المرونة بعدد الفئات التي توزعت عليها استجابات المفحوصين.

 .3يحص اال المفح ااو

عل ااى درج ااات للطالق ااة والمرون ااة واألص ااالة عل ااى الص ااورة اللفظي ااة "أ" م اان مجم ااوع ال اادرجات

الفرعية :للطالقة ،والمرونة ،واألصالة التي يحصل عليهاا فاي كال اختباار مان االختباارات السات للصاورة اللفظياة
"أ".

 .4تحسب الدرجاة الفرعياة لألصاالة مان مجماوع درجاات األصاالة التاي حصال عليهاا المفحاو

علاى كال اساتجابة،

حيااث تعطااى درجااة لألصااالة تت اراوح بااين صاافر وواحااد درجااات حسااب اآلتااي :صاافر :إذا لاام تكاان هناااك إجابااات
نهائي ااً ،أو إذا كاناات اإلجابااات ال معنااى لهااا .و  : 1إذا كاناات اإلجابااات لريبااة تمام ااً وناادر أن تاارد فااي إجابااات
معظم المفحوصين .والملحق ( )5يوضح دليل تصحيح اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية (أ).

البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير

بعد اإلطالع على األدب النظري كا العموري ( )2014والدراسات السابقة المتعلقة بموضاوع أسالوب محكاات

التفكير كا دراسة أبو عورة ( )2014والخطيب ( ، )2015تم تصميم البرنامج التعليماي المساتند إلاى محكاات التفكيار
بهاادف تاادريب الطااالب علااى المناقشااة ومساااعدتهم علااى التحاادث والتعبياار عاان أنفسااهم والقضااايا المطروحااة بطريقااة

أفضاال ،واالسااتماع إلااى اآلخ ارين وكي يااة العماال مع ااً .وكااذلك المساااهمة فااي التغلااب علااى ساالبية اللغااة لاادى الطالااب
المشارك ،وتحسين مهارات اإلبداع والوصول إلى مساعدته على تحمل المسؤولية نحو التعلم بنفسه.
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بعناية وفق معايير معتمدة لتثير األسئلة وتحفز على

وتم اعداد دروس البرنامج التعليمي باختيار النصو

النقاش المفتوح من كتب اللغة العربية للمرحلة المتوسطة في دولة الكويت ،الستخدامها في جلسة المناقشة وتكون
لم توزع على الطالب إال في بداية حصة النقاش ،حيث يق أر الطالب

من ثمانية دروس .علماً أن هذه النصو
الن األدبي بصوت عالي لتكون بداية نقاش مدة ساعة في كل حصة من حص
الطالب في هذه الحص

للتقويم في محتوى النصو

البرنامج التعليمي ،ولم يخضع

نفسها ،ولكن فقب في مهارات التحدث واالستماع والقراءة

ومهارات اإلبداع (الطالقة والمرونة واألصالة) والهدف الرئيس من الحصة هو توليد األفكار.

وبعد االنتهاء من بناء البرنامج التعليمي تم عرضه على مجموعة من أصحاب الخبرة واالختصا

في مجال

المناهج وطرق التدريس في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية .الملحق ( .)2وذلك للتأكد من دالالت صدق المحتوى
للبرنامج .وبعد تحكيم البرنامج تم إجراء التعديالت المناسبة عليه بالحذف أو باإلضافة ،وقد بلغت نسبة االتفاق يما
بين المحكمين ( )%80وهي نسبة مقبولة أللراض هذه الدراسة .والمحلق ( )6يوضح دروس البرنامج التعليمي
بصورتها النهائية.
أهداف البرنامج التعليمي:

يهدف البرنامج الحالي إلى تحقيق مجموعة من األهداف العامة ،واألهداف الخاصة ،وهي:

أوالً :األهداف العامة
 1تدريس الطلبة المشاركين بأسالوب محكاات التفكيار وقيااس أثاره علاى تنمياة مهاارات الاذكاء اللغاوي اللفظاي لادى
طلبة المرحلة المتوسطة في محافظة مبارك الكبير في الكويت.
2

أن تنمو لدى الطلبة المشاركين القدرة على ممارسة مهارات اإلبداع (الطالقة ،المرونة ،األصالة) في حياتهم.

3

أن تنمو لدى الطلبة المشااركين القادرة علاى توضايح األفكاار الخاصاة ،واالعتاراف بالخطاأ ،واإلصاغاء لماا يقولاه

اآلخرين.

ثانياً :األهداف الخاصة
.1

أن يتعرف الطالب أسلوب محكات التفكير وقواعده كأسلوب تدريسي.

.2

أن يكتسب الطالب مهارة القدرة على صيالة الكلمات بلغة سليمة ودقة عالية.

.3

أن يكتسب الطالب مهارة سرد القص

.5

أن يكتسب الطالب القدرة على التعبير عن نفسه وأفكاره بدقة ووضوح.

.6

أن يتقبل الطالب النقد من اآلخرين.

.7

أن يتقن الطالب مهارة االستماع واإلصغاء لآلخرين بعناية.

.8

أن يتقن الطالب القدرة على الكتابة بطريقة فنية.

.4

.9

والحكايات بأسلوب مشوق وممتع.

أن يكتسب الطالب مهارة المناقشة والتحدث والقدرة على اإلقناع.

أن يكتسب الطالب القدرة على استيعاب المقروء.

 .10أن يكتسب الطالب مهارة الطالقة.
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 .11أن يتقن الطالب مهارة المرونة.
 .12أن يكتسب الطالب مهارة األصالة.
الفئة المستهدفة:
اسااتهدف ه ااذا البرنااامج التعليم ااي طااالب الصااف التاسااع المتوس ااب ف ااي مدرسااة أحمااد الفارس ااي فااي محافظااة
األحمدي في دولة الكويت ،وتتراوح أعمارهم بين ( )15-14سنة.
تصميم البرنامج التعليمي:
تاام تصااميم هااذا البرنااامج لمساااعدة الطلبااة فااي المرحلااة المتوسااطة علااى امااتالك المفاااتيح التااي تسااهم فااي مرونااة
التفكي اار وتحوي اال المع اااني واألفك ااار إل ااى أفك ااار إبداعي ااة .وبم ااداد المش اااركين ف ااي تطبي ااق الد ارس ااة بأس اااليب الش ااجاعة
والدافعية والقدرة على الحوار والمناقشة والتالعب باأللفاظ .والتركيز علاى أسالوب محكاات التفكيار وأساساياته ومراحلاه

في التدريس ،بهدف إتاحة الفرصة لجميع المتدربين للتفاعل والمشاركة في البرنامج التعليمي واالستفادة منه.

وبرنااامج التاادريس بأساالوب محكااات التفكياار ،أساالوب دقيااق وفريااد يتناااول يااه النقاااش وبعطاااء كاال طالااب مشااارك
فرصة لممارسة القيادة التعاونياة مان خاالل مشااركة منظماة فاي دروس البرناامج ،وفاي هاذه الادروس ال يوجاد قائاد وحياد
يمتلك السلطة وتنحصر يه فقب مسؤولية إدارة الحصة .كما أن القيادة في جلسة المناقشة تنقل مان طالاب مشاارك إلاى
آخاار بشااكل دوري ،ويكتسااب الطالااب المشااارك ماان هااذه المشاااركة مهااارات القيااادة التشاااركية ،ويااتم تحقيااق ذلااك فااي أربااع

مراحل على النحو التالي:

المرحلااة األولااى :الساالطة والخب ارة :يتوقااع ماان الطااالب المشاااركين فااي بدايااة تطبيااق أساالوب محكااات التفكياار أن يتحاادثوا

ويشاركوا بثقة في لير مجال معرفتهم ،وأن يستمعوا كذلك إلى اآلخرين بجدية كما استمع لهم (اآلخرون) بدورهم ،وذلك
بهدف سبر أعماق بعب القضايا المهمة التي تطرح للنقاش من خالل النصو

.

المرحلة الثانية :المتحدث الشرعي :يعمل الطالب المشاركون في هذه المرحلة على التقليل مان الفاروق بيانهم ،ويعاد كال
طالب مشارك في المجموعة متحدثاً شرعياً يسهم في الحصة ويضيف إليها الجديد.

المرحلة الثالثة :االستماع والتفهم :يتوقع من الطاالب المشااركين فاي هاذه المرحلاة االساتماع الفعاال لماا يقولاه اآلخارون،
وبعاادة النظاار فاي توقعاااتهم الشخصاية وأساالوبهم فاي التفكياار بمروناة فااي قضاايا حياتيااة مختلفاة بهاادف التوصال إلااى فهاام

أفضل.

المرحلة الرابعة :القيادة ،المشااركة واالحتارام :يتوقاع أن يكتساب الطاالب المشااركون فاي هاذه المرحلاة مهاارات تسااعدهم
علااى االنفتاااح وتقباال االختالفااات وال ارأي اآلخاار والمشاااركة فااي القيااادة والتصاارف بعفويااة بوصاافهم قااادة ومشاااركين فااي

الوقت ذاتهن أخذين بعين االعتبار االحتياجات والمشكالت التي يواجهها الفريق جنباً إلى جنب مع ر باات كال فارد فاي
المجموعااة .كمااا يتوقااع أن يكتسااب كاال طالااب مشااارك مسااتوى جديااداً فااي االلتازام بعمليااة النقاااش ماان خااالل شااعوره بأنااه

مسؤول شخصياً عن نجاح كل حصة من حص

أسلوب محكات التفكير.
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وتم إعداد دروس البرنامج التعليمي باختيار نصو

أدبية بعناية وفق معايير معتمدة لتثير األسئلة وتحفز

على النقاش المفتوح من كتاب اللغة العربية للصف التاسع المتوسب في دولة الكويت ،الستخدامها في دروس

المناقشة والتي بلغ عددها سبعة دروس باإلضافة إلى جلسة تمهيدية وجلسة أخرى ختامية .علماً أن هذه النصو
ال توزع على الطلبة إال في بداية حصة النقاش ،حيث يق أر الن األدبي بصوت عالي لتكون بداية نقاش ،وتكون
مدة الحصة الدراسية ( ) 40دقيقة في كل حصة من حص
الحص

للتقويم في محتوى النصو

البرنامج التعليمي ،وال يخضع الطلبة في هذه

نفسها ،ولكن فقب في مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع

كالطالقة والمرونة واألصالة والهدف هو توليد األفكار.
قواعد البرنامج التعليمي:

يقوم البرنامج التعليمي المستند إلى أسالوب محكاات التفكيار علاى مجموعاة مان القواعاد األساساية فاي التطبياق
وذلك للحصول على دروس ناجحة ،وهي:
 كل مجموعة تتشكل بشكل منهجي من خالل المرور بعدد من المراحل.
 ال يرفع المتعلمين أيديهم.

حضر المتعلمين قبل الحصة.
 ال ُي ّ
 ماان المهاام إيجاااد جااو ماان التفاااهم ُيحتاارم يااه جميااع المشاااركين ويعاااملون علااى قاادم ماان المساااواة فااي المشاااركة
وببداء الرأي.

 تتم قراءة نصو

قصيرة مختارة بعناية ومثيرة للنقاش مما يسهم في بناء مهارات المناقشة.

 تنتهي المناقشات دون إلالق ،ودون التوصل إلى نتيجة ،فليس الهدف التوصل إلى إجماع على رأي واحد.
 يجب أن يتسم قائد الجلسة بالمرونة والسرعة في إنجاز الق اررات.
 يجب أن ال يتمثل دور القائد في دور الخبير في موضوع الدرس ،ولكن في كونه ميس اًر للمشاركين على تحمل
المسؤولية في المشاركة.
 على المتدرب قراءة الن

بعناية ،واإلصغاء إلى ما يقولاه اآلخارون وعادم مقااطعتهم ،والاتكلم بوضاوح ،واحتارام

اآلخرين ومناقشتهم دون جدال ،واالبتعاد عن األحاديث الجانبية.

 يجلس المعلم والطلبة في الصف على هيئة حلقة دائرية.






ُيشترط في األسئلة واألنشطة أن تكون إجاباتها مفتوحة.
ينفذ الطلبة األنشطة التي أعدها المعلم :منفردين وفي مجموعات عمل صغيرة ثم تتم المناقشة الجماعية.
عدة ُمسبقاً من ِقبل المعلم ،على شكل ورقة عمل أو باستخدام السبورة.
تكون األنشطة ُم ّ
عين المعلم في بداية كل حلقة مالحظين.
ُي ّ

يااتم االلتازام بأهااداف الجلسااة الموضااوعة للحصااة ،وهااي االسااتماع الفعااال ،والااتكّلم بوضااوح ،واحتارام اآلخ ارين،

والتحدث باللغة العربية الفصحى.
المسؤول عن تنفيذ البرنامج التعليمي:
قام معلم متخص

باللغة العربية بتطبيق البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير ،وبإلشراف مباشر

من الباحث .حيث تم تدريب المعلم على آلية تنفيذ البرنامج التعليمي.
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عناصر البرنامج التعليمي:

تكون البرنامج التعليمي من مجموعة من العناصر .والجدول ( )3يوضح ذلك:

الجدول ( :)3عناصر البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير
األسبوع

الزمن

العناصر

األول

ساعة

الثاني

 40دقيقة

الدرس الثاني

التقليد األعمى

الثاني

 40دقيقة

الدرس الثالث

للحديث أدب

الثالث

 40دقيقة

الدرس الرابع

اإليمان والشباب

الثالث

 40دقيقة

الدرس الخامس

ابن هشام األنصاري

الرابع

 40دقيقة

الدرس السادس

الشخصية اإليجابية

الرابع

 40دقيقة

الدرس السابع

الخليل بن أحمد الفراهيدي

الخامس

 40دقيقة

الحصة الختامية

ختام البرنامج وتقييمه +الشكر

الخامس

ساعة

الحصة التمهيدية

العنوان
التهيئة والتعارف
الصديق

الدرس األول

استراتيجيات التدريس المعتمدة في البرنامج التعليمي:


القراءة الجهرية من المعلم.



القراءة الصامتة من المتعلمين.



العمل الفردي.



العمل الثنائي.



العمل في مجموعات صغيرة.



النقاش والحوار في المجموعة الكبيرة (الحلقة).

الوسائل واألدوات المستخدمة في البرنامج التعليمي:


أوراق عمل.



أقالم ملونة.



السبورة.
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نصو



لوحات كرتونية.



أدبية مطبوعة على أوراق بيضاء حجم .A4

جهاز عرض .Data Show

إجراءات تنفيذ الدراسة
 تم تحديد مشكلة الدراسة ومتغيراتها .ثم إعداد أداتي الدراسة بصورتهما النهائية بعد التحقق من دالالت صدقهماوثباتهما في بيئة دولة الكويت.
 إعداد البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير بصورته النهائية .ثم الحصول على الموافقات الرسميةلتسهيل مهمة الباحث – الملحق (.)7
 -تعيين عينة الدراسة عشوائياً (مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية) واالجتماع معها لتطبيق أداتي الدراسة للقياس

القبلي والتحقق من تكافؤ المجموعتين .وللتحقق من تكافؤ المجموعتين تم استخران المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية لدرجات عينة الدراسة في مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي القبلي تبعاً لمتغير المجموعة (تجريبية،
ضابطة) ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
تبعا لمتغير المجموعة على مقياس مهارات
الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ً
الذكاء اللغوي اللفظي
الحسابي

المعياري

قيمة

درجات

الداللة

"ت"

الحرية

اإلحصائية

الذكاء اللغوي

تجريبية

30

43.10

5.786

.904

58

0.370

اللفظي قبلي

ضابطة

30

41.87

4.725

المجموعة

العدد

المتوسب

االنحراف

يتبين من الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( = )0.05

تعزى إلى متغير المجموعة على مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي في القياس القبلي حيث بلغت الداللة
اإلحصائية ( )0.370وهي اكبر من ( ،)0.05وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ المجموعتين.
وللتحقق من تكافؤ المجموعتين على اختبار مهارات اإلبداع ،تم استخران المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية للمهارات والدرجة الكلية لدرجات عينة الدراسة في اختبار مهارات اإلبداع القبلي تبعاً لمتغير المجموعة
(تجريبية ،ضابطة) ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" ،والجدول ()5
يوضح ذلك.

الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" تبعاً لمتغير المجموعة على األبعاد والدرجة
الكلية الختبار مهارات اإلبداع
مهارات اإلبداع
والدرجة الكلية

المجموعة

العدد

المتوسب
الحسابي
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االنحراف
المعياري

قيمة

درجات

الداللة

"ت"

الحرية

اإلحصائية

تجريبية

30

2.70

1.291

الطالقة قبلي

ضابطة

30

2.90

1.689

تجريبية

30

1.50

.900

ضابطة

30

1.83

1.234

تجريبية

30

.63

.669

ضابطة

30

.97

1.066

ابداعي ككل

تجريبية

30

1.61

.748

قبلي

ضابطة

30

1.90

1.128

المرونة قبلي
االصالة قبلي

-.515
-1.195
-1.451
-1.169

58
58
58
58

0.608
0.237
0.152
0.247

يتبين من الجدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللاه اإلحصاائية ( = )0.05

تعزى إلى متغير المجموعة في جميع المهارات وفي الدرجة الكلية الختبار مهارات اإلبداع القبلي حيث جاءت الداللة
اإلحصائية أكبر من ( ،)0.05وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ المجموعتين.
 ثم جرى تطبيق البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير على أفراد عينة الدراسة المجموعة التجريبية. -ثاام تطبيااق أداتااي الد ارسااة للقياااس البعاادي وذلااك للتحقااق ماان ماادى فاعليااة البرنااامج التعليمااي المسااتند إلااى محكااات

التفكير في تنمية مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع.

 ثم إدخال البيانات في ذاكرة الحاسوب ،واستخدام حزمة التحليل اإلحصاائي االجتمااعي ( )SPSSلتحليال البيانااتوالحصول على النتائج.
 -وأخي اًر نوقشت النتائج ،وكتبت التوصيات المناسبة في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.

متغيرات الدراسة

المتغي اار المس ااتقل :طريق ااة الت اادريس ،وله ااا مس ااتويان ،هم ااا( :برن ااامج تعليم ااي مس ااتند إل ااى محك ااات التفكي اار ،الطريق ااة

االعتيادية).
المتغيران التابعان:

 .1مهارات الذكاء اللغوي اللفظي.
 .2مهارات اإلبداع.
تصميم الدراسة
تبنت هذه الد ارساة المانهج شابه التجريباي "  "Quasi Experimental Designsباساتخدام التصاميم قبلاي –
بعدي لمجموعتين متكافئتين ،ويقوم هذا المنهج على أساس العالقة السببية باين متغيارين أحادهما المتغيار المساتقل أو
التجريبي واآلخر المتغير التابع؛ أي أنه يتضمن محاولاة لضابب كال العوامال األساساية الماؤثرة فاي المتغيار التاابع فاي
التجربااة مااا عاادا عام ال واحااد يااتحكم بااه الباحااث ويغي اره علااى نحااو معااين بقصااد قياااس تااأثيره علااى المتغياار التااابع أو
المتغيرات التابعة (مطاوع والخليفة.)122-121 :2014 ،
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واسااتخدم فااي الد ارسااة الحاليااة لقياااس أثاار فاعليااة المتغياار المسااتقل المتمثاال فااي برنااامج تعليمااي مسااتند إلااى

محك ااات التفكي اار عل ااى المتغيا ارين الت ااابعين مه ااارات ال ااذكاء اللغ ااوي اللفظ ااي ومه ااارات اإلب ااداع مااان خ ااالل تشاااكيل

مجموعتين األولى المجموعة التجريبية خضعت للتدريس بواسطة برنامج تعليماي مساتند إلاى محكاات التفكيار ،والثانياة
المجموعة الضابطة ال تخضع للمعالجة ،وتطبيق مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي واختبار مهاارات اإلباداع قبلاي

وبعدي .والشكل ( )2يوضح ذلك:
القياس البعدي

التدريب

القياس القبلي

التعيين

O1 O2

X

O1 O2

EC

O1 O2

اااااا

O1 O2

CC

الشكل ( :)2المنهج شبه التجريبي بالتصميم قبلي – بعدي لمجموعتين
وتشير الرموز السابقة التي وردت في الشكل (:)1
 :ECالمجموعة التجريبية.
 :CCالمجموعة الضابطة.

 :O1مقياس الذكاء اللغوي اللفظي.
 :O2اختبار مهارات اإلبداع.
 : Xالمعالجة التجريبية.
ا ا ا ا ا ا  :بدون معالجة.

المعالجة اإلحصائية

ل جابة عن سؤالي الدراسة ،استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية:

 -ل جابة عن السؤال األول :استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واستخدم تحليل التباين

األحادي المصاحب ) (One way ANCOVAللكشف عن الفروق اإلحصائية في الدرجة الكلية على مهارات

الذكاء اللغوي اللفظي – القياس البعدي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية.

 -ل جابة عن السؤال الثاني :استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واستخدم تحليل التباين

األحادي المصاحب ) (One way ANCOVAللكشف عن الفروق اإلحصائية على اختبار مهارات اإلبداع ككل

للقياس البعدي وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) .كما تم استخدام تحليل التباين المصاحب األحادي المتعدد
) (One way MANCOVAللكشف عن الفروق اإلحصائية على مهارات اإلبداع الثالثة (الطالقة والمرونة
واألصالة) للقياس البعدي وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة).
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نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ،و يما يلي عرضاً لها وفقاً لسؤالي الدراسة،

وعلى النحو األتي:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول :الذي ن

على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

( )0.05  بين متوسطي أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على مقياس مهارات الذكاء اللغوي
ّ
اللفظي تعزى لطريقة التدريس (برنامج مستند إلى محكات التفكير ،الطريقة االعتيادية)"؟
ل جابة عن هذا السؤال ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة على
مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي في القياسين القبلي والبعدي تبعاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وذلك كما
يتضح في الجدول رقم (:)6

الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة في مقياس مهارات الذكاء اللغوي
اللفظي للقياسين القبلي والبعدي تبعاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)
القياس القبلي

المجموعة

العدد

االنحراف

الوسب الحسابي

المعياري

القياس البعدي

الوسب الحسابي

االنحراف
المعياري

تجريبية

30

43.10

5.786

54.13

4.681

ضابطة

30

41.87

4.725

42.83

4.364

المجموع

60

42.48

5.274

48.48

7.252

يتضح من الجدول ( )6وجود فروق ظاهرية بين األوساط الحسابية لدرجات عينة الدراسة في مقياس

مهارات الذكاء اللغوي اللفظي في القياسين القبلي والبعدي وفًقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ولمعرفة يما إذا كانت
هذه الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية ،تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب

(One way

) ANCOVAللقياس البعدي لمقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد
أثر القياس القبلي لديهم ،و يما يلي عرض لهذه النتائج كما هو مبين في الجدول (:)7

الجدول ( :)7نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي لدرجات عينة

الدراسة في مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي وفقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر القياس القبلي
لديهم
مجموع

درجات

متوسب مجموع

قيمة

مستوى

مربع

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الداللة

إيتا η

القياس القبلي

3.287

1ش

3.287

.158

.692

.003

المجموعة

1870.182

1

1870.182

90.008

.000

.612

الخطأ

1184.346

57

20.778

الكلي

3102.983

59

مصدر التباين
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يتضح من الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( =  )0.05في

درجات عينة الدراسة في مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،فقد بلغت قيمة

(ف) ( )90.008بداللة إحصائية مقدارها ( ،)0.000وهي قيمة دالة إحصائياً ،مما يعني وجود أثر للمجموعة.

كما يتضح من الجدول ( )7أن حجم أثر المجموعة كان كبي اًر؛ فقد ةفسرت قيمة مربع أيتا ( )η2ما نسبته
المفسر (المتنب به) في المتغير التابع وهو مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي.
( )%61.2من التباين ُ
ولتحديد لصالح من تعزى الفروق ،تم استخران المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها وفًقا

للمجموعة ،وذلك كما هو مبين في الجدول (.)8

الجدول ( :)8المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها لمقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي تبعاً
للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)

المجموعة

المتوسب الحسابي البعدي المعدل

الخطأ المعياري

تجريبية

54.106

.835

ضابطة

42.861

.835

أن الفروق في مقياس مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ككل كانت لصالح
تشير النتائج في الجدول ( )8إلى ّ
المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج تعليمي مستند إلى محكات التفكير مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة الذين

لم يخضعوا للمعالجة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :الذي ن

على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصاائية

( )0.05  ب ااين متوس ااطي أداء المجموع ااة الض ااابطة والمجموع ااة التجريبي ااة عل ااى اختب ااار مه ااارات اإلب ااداع تع اازى
ّ
لطريقة التدريس (برنامج مستند إلى محكات التفكير ،الطريقة االعتيادية) "؟
ل جابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة على
اختبار مهارات اإلبداع في القياسين القبلي والبعدي تبعاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وذلك كما يتضح في الجدول

رقم (:)9

الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة في اختبار مهارات اإلبداع ككل
للقياسين القبلي والبعدي تبعاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)
القياس القبلي

المجموعة

العدد

الوسب الحسابي

االنحراف
المعياري

القياس البعدي

الوسب الحسابي

االنحراف
المعياري

تجريبية

30

1.61

.748

3.67

1.454

ضابطة

30

1.90

1.128

2.66

1.615

المجموع

60

1.76

.960

3.16

1.607
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يتضح من الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية بين األوساط الحسابية لدرجات عينة الدراسة في اختبار
مهارات اإلبداع ككل في القياسين القبلي والبعدي وفًقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ولمعرفة يما إذا كانت هذه
الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية ،تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب )(One way ANCOVA

للقياس البعدي الختبار مهارات اإلبداع ككل وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم،

و يما يلي عرض لهذه النتائج كما هو مبين في الجدول (:)10

الجدول ( :)10نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( )One way ANCOVAللقياس البعدي لدرجات عينة
الدراسة في اختبار مهارات اإلبداع ككل وفقا للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم
مجموع

درجات

متوسب مجموع

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الداللة

القياس القبلي

72.747

1

72.747

64.539

0.000

.531

المجموعة

26.671

1

26.671

23.662

0.000

.293

الخطأ

64.249

57

1.127

الكلي

152.331

59

مصدر التباين

مربع

إيتا η2

يتضح من الجدول ( )10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( = )0.05

في درجات عينة الدراسة في اختبار مهارات اإلبداع وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،فقد بلغت قيمة (ف)

( )23.662وبداللة إحصائية مقدارها ( ،)0.000وهي قيمة دالة إحصائياً ،مما يعني وجود أثر للمجموعة.

كما يتضح من الجدول ( )10أن حجم أثر المجموعة كان كبي اًر؛ فقد ةفسرت قيمة مربع أيتا ( )η2ما نسبته
المفسر (المتنب به) في المتغير التابع وهو اختبار مهارات اإلبداع .ولتحديد لصالح من تعزى
( )%29.3من التباين ُ
الفروق ،تم استخران المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها وفقا للمجموعة ،وذلك كما هو مبين في

الجدول (.)11
الجدول ( :)11المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها للدرجة الكلية الختبار مهارات اإلبداع تبعاً
للمجموعة (تجريبية ،ضابطة)

المجموعة

المتوسب الحسابي البعدي المعدل

الخطأ المعياري

تجريبية

3.836

.195

ضابطة

2.487

.195

أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج
تشير النتائج في الجدول ( )11إلى ّ
تعليمي مستند إلى محكات التفكير ،مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة .كما تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد اختبار مهارات اإلبداع وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،كما هو مبين

في الجدول (.)12
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الجدول ( :)12األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد اختبار مهارات اإلبداع وفقاً
للمجموعة

القياس القبلي
المهارات

المجموعة

العدد

الطالقة

المرونة

االصالة

الوسب

القياس البعدي

االنحراف

الوسب

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

تجريبية

30

2.70

1.291

6.50

2.556

ضابطة

30

2.90

1.689

4.37

2.566

المجموع

60

2.80

1.493

5.43

2.758

تجريبية

30

1.50

0.900

3.27

1.596

ضابطة

30

1.83

1.234

2.30

1.393

المجموع

60

1.67

1.084

2.78

1.563

تجريبية

30

.63

0.669

1.23

0.858

ضابطة

30

.97

1.066

1.30

1.208

المجموع

60

.80

0.898

1.27

1.039

يالح من الجدول ( )12وجود فروق ظاهرية بين االوساط الحسابية في القياسين القبلي والبعدي لمهارات

الطالقة والمرونة واألصالة ناتج عن اختالف المجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وبهدف التحقق من داللة الفروق
الظاهرية ،تم تطبيق تحليل التباين المصاحب االحادي المتعدد ) .(One way MANCOVAوذلك كما هو مبين
في الجدول (.)13
الجدول ( :)13نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب المتعدد ألثر المجموعة (تجريبية ،ضابطة) على مهارات
اختبار مهارات اإلبداع

قيمة
األثر

نوع االختبار المتعدد

االختبار

المجموعة

Hotelling's Trce

.558

المتعدد

ف

درجة حرية

الكلية

الفرضية

9.862

3.000

درجة
حرية

الخطأ
53.000

احتمالية
الخطأ

0.000

حجم
األثر
η2
.358

يتبين من الجدول ( )13وجود أثر للمجموعة ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.05
على القياس البعدي لمهارات اإلبداع (الطالقة والمرونة واألصالة) مجتمعة حيث بلغت قيمة هوتلينج ()0.558

وبداللة إحصائية بلغت ( ،)0.000ولتحديد على أي مهارة من المهارات الثالث كان أثر المجموعة ،فقد تم إجراء
تحليل التباين االحادي المصاحب ( )ANCOVAلكل مهارة على حدة وفقاً للمجموعة بعد تحييد أثر القياس القبلي
لديهم ،وذلك كما هو مبين في الجدول (.)14

الجدول ( :)14تحليل التباين األحادي المصاحب ( )ANCOVAألثر المجموعة على القياس البعدي لكل مهارة من
مهارات اختبار اإلبداع بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم
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مصدر التباين

الطالقة القبلي

مهارات اإلبداع

الطالقة بعدي

الخطأ

الكلي المصحح

المربعات

η2

29.230

1

29.230

7.248

10.508

1

10.508

7.679

.008

.123

21.203

1

21.203

56.442

.000

.506

الطالقة بعدي

97.779

1

97.779

24.244

.000

.306

المرونة بعدي

23.185

1

23.185

16.943

.000

.236

األصالة بعدي

.815

1

.815

2.171

.146

.038

الطالقة بعدي

221.818

55

4.033

المرونة بعدي

75.263

55

1.368

األصالة بعدي

20.661

55

.376

الطالقة بعدي

448.733

59

المرونة بعدي

144.183

59

األصالة بعدي

63.733

59

المرونة بعدي
األصالة بعدي

(المصاحب)
المجموعة

مجموع

.009

(المصاحب)
االصالة القبلي

المربعات

الحرية

ف

الخطأ

األثر

.116

(المصاحب)
المرونة القبلي

مجموع

درجة

وسب

احتمالية

حجم

يظهر من الجدول ( )14وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α≤0.05وفًقا ألثر
المجموعة (تجريبية ،ضابطة) في مهارتي الطالقة والمرونة ولم تظهر فروقاً على مهارة األصالة ،ولتحديد لصالح

أي من مجموعتي الدراسة كانت الفروق اإلحصائية ،فقد تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية
للمهارات وفقاً للمجموعة ،كما هو مبين في الجدول (:)15

الجدول ( :)15األوساط الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية للقياس البعدي لمهارات اختبار اإلبداع وفقاً للمجموعة
المتغير التابع

الطالقة بعدي
المرونة بعدي
األصالة بعدي

الوسب الحسابي المعدل

الخطأ المعياري

تجريبية

6.738

.371

ضابطة

4.128

.371

تجريبية

3.419

.216

ضابطة

2.148

.216

تجريبية

1.386

.113

ضابطة

1.147

.113

المجموعة
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يتضح من الجدول ( )15أن الفروق اإلحصائية بين األوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي في مهارتي
الطالقة والمرونة كانت لصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج تعليمي مستند إلى محكات التفكير،

مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يتعرضوا للمعالجة.
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

تناول هذا الفصل عرضاً لمناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ،والتوصيات المقترحة ،و يما يلي

عرضاً لذلك:

أ .مناقشة النتائج

تم مناقشة النتائج وفقاً لسؤالي الدراسة وذلك على النحو التالي:

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول :الذي ن

على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

اإلحصائية ( )0.05  بين متوسطي أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على مقياس مهارات الذكاء
ّ
اللغوي اللفظي تعزى لطريقة التدريس (برنامج مستند إلى محكات التفكير ،الطريقة االعتيادية)"؟
أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات عينة الدراسة على مقياس مهارات

الذكاء اللغوي اللفظي ككل في القياس البعدي وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وكانت الفروق لصالح المجموعة
التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج تعليمي مستند إلى محكات التفكير مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة الذين لم

يخضعوا للمعالجة .كما أظهرت النتائج أن حجم أثر المجموعة كان كبي اًر؛ فقد ةفسرت قيمة مربع أيتا ( )η2ما نسبته
المفسر (المتنب به) في المتغير التابع (مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ككل) .وقد يعزى ذلك
( )%61.2من التباين ُ
إلى د ور محكات التفكير ومساهمتها في تغلب المتعلمين (المجموعة التجريبية) على سلبية تعلم اللغة واأللفاظ لديهم،
الفعال مع المجموعات النقاشية في لرفة الصف (الكبيرة
وكي ية تقييم أنفسهم بأنفسهم ،واستخدام الحوار والنقاش ّ
والصغيرة).

وقد يعزى ذلك أيضاً إلى دور محكاات التفكيار فاي العمال علاى بنااء مهاارات التفكيار العلياا أكثار مان إيصاال
المحتااوى لاادى المتعلمااين والتااي تتضاامن مهااارات القاادرة علااى إيصااال األفكااار بفاعليااة ،والتحلياال التعاااوني لنصااو
صعبة ،وصيالة نظرياات ،والقاراءة الناقادة ،وكتاباة القصا

والمقااالت ،والتعبيار الواضاح عان الاذات ،مماا أدى إلاى

بناء مجتمع طالبي اجتمعت يه روح االحترام المتبادل ،وتتغير يه العاادات إلاى االهتماام باالقراءة وتحفياز المتعلماين

على التعااون فاي الاتعلم ،والاتعلم الاذاتي مان خاالل قاراءة الصاحف والمجاالت والرواياات ،فالتادريب باساتخدام محكاات

التفكيار أدى إلااى تحساين اللغااة لاادى المتعلماين ،ومكاانهم علااى توضايح المفااردات ،والفهاام الساياقي والااداللي للمفااردات،
وتحساان قاادرتهم علااى إدراك واسااتخدام الكلمااات فااي سااياقات جدياادة ،األماار الااذي انعكااس علااى مهاااراتهم ومقاادراتهم

اللغوية واللفظية ،وبالتالي تحسن الذكاء اللغوي اللفظي لديهم.

كم ااا أن محك ااات التفكي اار س اااعدت المتعلم ااين (المجموع ااة التجريبي ااة) عل ااى تع ااديل إط ااارهم المعرف ااي ،وتقوي ااة

التفاااعالت االجتماعيااة بياانهم ،ماان خااالل النقاااش فااي المجموعااات الصااغيرة والكبي ارة ،وزيااادة دافعيااتهم وتركياازهم فااي
موضااوع النقاااش والتفكياار بصااوت مرتفااع وجماااعي ول القضااايا المطروحااة ممااا ساااعدهم علااى صااقل قاادراتهم اللغويااة،
وبتقان فن القول واألحاديث ،والمجادلة الرامية إلى بلورة الرأي اآلخر ،واحترامه حتى لو كان مخالفاً.
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وقد اتفقت النتائج الحالية مع معظم نتائج الدراسات السابقة ،كدراسة الجبوري ( )2018التي بينت وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسب درجات أفراد المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الطرائف اللغوية في
االختبار البعدي للذكاء اللغوي ولصالح أفراد المجموعة التجريبية.

ودراسة الخطيب ( )2015التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً على اختبار مهارتي المحادثة واالستماع
ّ
في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية يعزى الستخدام محكات التفكير.
ودراسة الهاشمي ومحارمة ( )2015التي بينت وجود فاعلية لبرنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي في

تحسين الذكاء اللغوي لدى طالبات المرحلة األساسية العليا في األردن.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :الذي ن

على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

اإلحصائية ( )0.05  بين متوسطي أداء المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار مهارات اإلبداع
ّ
تعزى لطريقة التدريس (برنامج مستند إلى محكات التفكير ،الطريقة االعتيادية)"؟
أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات عينة الدراسة على اختبار مهارات

اإلبداع ككل ومهارتي الطالقة والمرونة في القياس البعدي وفقاً للمجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،وكانت الفروق لصالح
المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج تعليمي مستند إلى محكات التفكير مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة الذين

لم يخضعوا للمعالجة .في حين لم تظهر فروقاً إحصائية على مهارة األصالة.
وقد يعزى ذلك إلى دور محكات التفكير في العمل على تنمية مهاارات التفكيار التقييماي وحال المشاكالت لادى

المتعلمااين (المجموعااة التجريبيااة) وص اوالً إلااى مساااعدتهم علااى تحماال مسااؤولية تعلمهاام بأنفسااهم ،ومواكبااة التطااورات
والمسااتجدات العلميااة الحديثااة .كمااا أن أساالوب محكااات التفكياار يهااتم ببناااء مهااارات التفكياار العليااا أكثاار ماان إيصااال
المحتااوى ،وعليااه فإلنااه حساان ماان طالقااة أفكااار المتعلمااين ومرونااة تفكياارهم فااي اقتاراح الحلااول المختلفااة للمشااكالت أو
المواقف .كما أن محكات التفكير وفرت بيئة تعليمية اجتماعية معززة للذات أتاحت للمتعلمين فر

القيام بدور نشب

وفعااال فااي األنشااطة الجماعيااة ،والعماال بااروح الفريااق الواحااد للوصااول إلااى االسااتنتاجات ،بجانااب أن عمليااة التقااويم
ّ
الجماعية أتاحت لهم حرية التعبير عن آراءهم وأفكارهم ومشاعرهم ،وزيادة ثقتهم بأنفسهم وبذواتهم.

ويرى ا لباحث أن أسلوب محكات التفكير ساعد المتعلمين (أفراد المجموعة التجريبية) على البحث التعاوني

والتواصل بهدف الوصول إلى الفهم الكامل لكل جوانب الموضوعات المطروحة للنقاش في جلسات محكات التفكير،
وهذه العمل التعاوني ساهم في زيادة قدرة أفراد المجموعة التجريبية على التدرب على العمليات العقلية العليا كاإلبداع

.

وقد يعزى ذلك إلى الدروس والنصو

األدبية المستخدمة في البرنامج التعليمي المستند إلى محكات

التفكير؛ حيث أنها أسهمت في انتقال المتعلمين من أنماط التعلم التقليدية ،وساهمت في تغيير أنماط التفكير
التقليدية ،وجعل مداركهم أوسع وأشمل للمتغيرات والمفاايم وعلى التعامل مع اآلخرين ،والقدرة على فهم أفكارهم
ومشاعرهم ،كما أن محكات التفكير عملت على زيادة ثقة المتعلمين بأنفسهم من خالل توفر البيئة الص ية النشطة

اإليجابية واآلمنة التي سمحت لكل متعلم أن يعبر عما يدور في خاطره دون خوفاً أو تردد ،ومكنهم من السيطرة
على انفعاالتهم السلبية كالقلق ،والتوتر ،والخوف من الفشل التي تؤثر في التركيز وتنعكس سلباً على مهارات
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اإلبداع ،وبذلك شعر المتعلمين بالثقة بالنفس ،ومقدراتهم ،وأفكارهم اإلبداعية التي يمتلكونها تجاه النصو

األدبية

التي طرحت في البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير.

كما أن البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير ساهم في تعاون المتعلمين للتوصل  -ما أمكن  -للفهم

يقوي من قدرة المتعلمين على التفكير؛
الكامل لكل جوانب الموضوعات التي تم طرحها للنقاش ،وهذا العمل التعاوني ّ
بمساعدتهم على التدرب على استخدام العمليات العقلية؛ كالتفكير اإلبداعي وحل المشكالت ،وأصبحت هذه العمليات
مع مرور جلسات البرنامج ذاتية ،وشكلت أسلوب التفكير لدى المتعلمين.

واتفقت هذه النتائج مع معظم نتائج الدراسات السابقة كدراسة أبو زيد ( )2017التي كشفت عن وجود أثر

الستخدام استراتيجية  SCAMPERفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو اإلبداع لدى (طالبات المجموعة
التجريبية) الطالبات معلمات رياض األطفال بكلية التربية بسوهان.
ودراسة حسنين ( )2016التي اظهرت وجود فاعلية لتدريس العلوم باستخدام التعليم المتمايز في تنمية
التحصيل ومهارات اإلبداع والتفكير الناقد والتواصل لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي (أفراد المجموعة التجريبية).

ودراسة مادي ( )2016التي بينت وجود أثر الستخدام التدريس التبادلي في تنمية بعب مهارات اإلبداع

لدى طالبات المجموعة التجريبية في قسم العلوم التربوية بكلية التربية الزاوية.
ودراسة محمود وسيد وأبو ناجي ( )2016التي أظهرت فاعلية نموذن تدريسي في األدب قائم على نظرية

التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات اإلبداع اللغوي لدى طالبات المجموعة التجريبية من طالبات الصف

الثانى الثانوي.

ودراسة عبدالمحسن ورمضان ( )2015التي أظهرت وجود فاعلية برنامج قائم على بعب استراتيجيات التعلم
ذاتيا في تدريس الرياضيات لتنمية مهارات اإلبداع لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية (المجموعة التجريبية).
المنظم ً
ودراسة أبو عورة ( )2015التي أظهرت وجود فاعلية للبرنامج التدريبي المستند إلى محكات التفكير في

تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات (المجموعة التجريبية).

ودراسة بابطين ( )2015التي بينت وجود فاعلية إلستراتيجية التفكير بصوت مرتفع (محكات التفكير) في
تنمية التفكير التأملي لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة.
وكذلك دراسة العمودي ( )2011التي بينت وجود فاعلية إلستراتيجية التفكير بصوت مرتفع (محكات
التفكير) في تنمية التفكير االستداللي لدى طالبات الصف الثالث المتوسطة في مكة (المجموعة التجريبية).

ودراسة برودفيت ) )Prodfit, 2010التي بينت وجود أثر لبرنامج تدريبي في تحسين أداء طلبة المرحلة

االبتدائية في عمليات حل المشكالت وتنمية اإلبداع لديهم.
و يما يتعلق بتأثر مهارتي الطالقة والمرونة مقارنة بمهارة األصالة بالبرنامج التعليمي المستند إلى محكات
التفكير ،فإلن الباحث يعزو ذلك إلى أن مهارة الطالقة تقوم على تقديم األفكار االبداعية والمقترحات الجديدة باستمرار

من قبل المتعلمين بغب النظر إذا كان فيها نوع من الصواب أو عكس ذلك؛ وفي ظل طبيعة برنامج محكات
التفكير فإلنه ساهم في تعزيز ثقة المتعلمين بأفكارهم ومقترحاتهم أثناء المناقشة في دروس البرنامج ،وخلصهم من

الخوف والتردد ،فأصبح من السهل على المتعلمين التفكير بطالقة دون خوف أو تردد.
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أما مهارة المرونة يعود تأثرها إلى البيئة اآلمنة التي وفرها البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير
والذي أسهم في رفع وتعزيز روح المشاركة والحرية في التفكير لدى المتعلمين وكانت مصد اًر فعاالً في إنتان األفكار
اإلبداعية المرنة وتنوعها.

وأما سبب عدم وجود الفروق اإلحصائية على مهارة األصالة ،فإلن الباحث يرى أن ذلك يعود إلى طبيعة

مهارة األصالة التي تتطلب التجديد واإلنتاجية لير المسبوقة ،وربما قد تكون دروس البرنامج التعليمي المستند إلى
محكات التفكير لم تتيح لبعب المتعلمين الفرصة في تقديم األفكار واألعمال األصيلة؛ لذلك كانت استجاباتهم على

اختبار مهارات اإلبداع المستخدم في هذه الدراسة ليست بالمستوى المطلوب.
ب .التوصيات:
اآلتية:


استناداً لما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فإلن الباحث يوصي بالتوصيات التربوية والمقترحات البحثية

توجيه لجنة تأليف مناهج اللغة العربية في و ازرة التربية إلى تفعيل االستراتيجيات القائمة على محكات التفكير
في بناء المناهج التربوية في مبحث اللغة العربية ،وتقديمها للطلبة بطريقة تبعث المتعة وتحفزهم للمزيد من
التعلم.



تبني المسؤولين التربويين في و ازرة التربية بدولة الكويت البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير؛ لما



محاولة تشجيع معلمي اللغة العربية على تبني البرنامج التعليمي المستند إلى محكات التفكير في تعليم الطلبة،

أظهره من أثره واضح في تعلم مهارات الذكاء اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع لدى طلبة المرحلة المتوسطة.

من خالل عقد الورش التدريبية ،والندوات ،المؤتمرات لهم؛ لما له من أثر واضح في تنمية مهارات الذكاء
اللغوي اللفظي ومهارات اإلبداع لدى طالب المرحلة المتوسطة ،وفي التكوين اإلنفعالي والشخصي لديهم.



م حاولة إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية من خالل الكشف عن فاعلية برنامج مستند إلى محكات التفكير
في تنمية مهارات التفكير الناقد والتأملي وما وراء المعرفي لدى طلبة المرحلة المتوسطة.



محاولة إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية باستخدام برنامج مستند إلى محكات التفكير في تدريس مواد

أخرى لدى طلبة المرحلة المتوسطة.
المصادر والمراجع
أوالً :المراجع باللغة العربية

ابراايم ،ألطاف ( .)2005بناء مقياس ذكاء لطلبة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية .أطروحة دكتوراه لير
منشورة ،جامعة عدن ،عدن ،اليمن.

ابن منظور ،جمال الدين أبو الفضل ( .)1968لسان العرب ،المجلد الثامن .بااب حارف العاين والغاين .بياروت :دار
صادر ودار بيروت.
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أبااو النصاار ،ماادحت ( .)2009التفكياار االبتكاااري واإلبااداعي طريقااك إلااى التميااز والنجاااح .القاااهرة :المجموعااة العربيااة
للتدريب والنشر.

أبو جادو ،صالح ( .)2004تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام نظرياة الحال االبتكااري للمشاكالت.
عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع ،ودار يافا العلمية للنشر والتوزيع والطباعة.

أبو جادو ،صالح؛ نوفل ،محمد ( .)2007تعليم التفكير :النظرية والتطبيق .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة.

أبو زيد ،لمياء ( .)2017استخدام استراتيجية  SCAMPERفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو اإلبداع
لدى الطالبات معلمات رياض األطفال بكلية التربية بسوهان .مجلة كلية التربية :جامعة المنو ية:)4( 32 ،
.276-240
أبو عمشه ،خالد ( .)2015بناء إستراتيجية تدريسية تستند إلى الذكاء اللغوي .منشورات شبكة األلوكة االلكترونية:
www.alukah.net

أبو عورة ،منال ( .)2015أثر برنامج تدريبي مستند إلى محكات التفكير في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات
الصف العاشر .رسالة ماجستير لير منشورة ،جامعة الحسين بن طالل ،معان ،األردن.

أبو لطيفه ،لؤي .)2014( .فاعلية إستراتيجية العصف الذهني في تنمية مهارة حل المشكلة لدى الطلبة في جامعة
الباحة .المجلة التربوية-الكويت.520-483 :)111( 28 ،
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لطالب الصف الثاني اإلعدادي في مادة العلاوم بمملكاة البحارين .مجلاة العلاوم التربوياة و النفساية:)3( 6 ،

.261 -218

بابطين ،هدى محمد ( .)2015فاعلية استراتيجية التفكير بصوت مرتفع في تنمية التفكير التأملي والتحصايل وفعالياة
الااذات األكاديميااة فااي العلااوم لاادى طالبااات المرحلااة المتوسااطة بمدينااة مكااة المكرمااة .المجلااة المص ارية للتربيااة
العلمية :الجمعية المصرية للتربية العلمية.174-131 :)5( 18 ،

بشااارة ،موفااق ( .)2003أثاار برنااامج تاادريبي لمهااارات التفكياار عااالي الرتبااة فااي تنميااة التفكياار الناقااد واإلبااداعي لاادى
طالب الصف العاشر األساسي  .أطروحة دكتوراه لير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.
البلوشي ،سليمان (.) 2007العالقة بين كل من قدرات التفكير اإلبداعي وعمليات العلم والتحصيل الدراسي في الماواد
الدراسية المختلفة لدى عينة من المتعلمات ذوات التحصيل الجيد والضعيف فاي الصاف التاساع فاي سالطنة

عمان ،المجلة التربوية.102-89 :82 ،

البنا ،دعاء ،و خضير ،مديحه ،و أبو زيد ،صالح ( .)2016أثر استخدام استراتيجية المناظرة في تدريس الدراسات
االجتماعية في تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي .مجلة جامعة الفيوم للعلوم

التربوية والنفسية.204-184 :6 ،
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البلقاء في ضوء بعب المتغيرات .مجلة التربية-جامعة األزهر.507-472 :)169( 3،

التميمي ،إيمان ،و التميمي ،عماد ( .)2016أثر استخدام استراتيجية تدريس معتمدة على الذكاءات المتعددة على
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