
استخذام طزيقة العصف الذهني في تنمية بعض 

مهارات التعبيز الكتابي اإلبذاعي واالتجاه نحىه 

 لذي تالميذ الصف األول اإلعذادي

 إعداد

  )*(د . حجاج أحمد عبد اهلل محمد
 يمذيح انثسث :

ُتعد اللغة العربيةة مةن أ ةم المةااد الدرااةية التة  تةدرس للطةاب  ة  مراحةل التعلةيم  
تقان مهاراتها ياتطيع الطالب أن يعبر عمةا بداللةم مةن أ  ةار ام ةاعر احاجةات العام،  بإ

امعلامةةات  ةةد تظةةل حبياةةة بداللةةم ي ياةةتطيع إي ةةالها لكلةةرين إذا لةةم ي ةةن متم ً ةةا مةةن 
 مهارات اللغة العربية .

اتت ةةان اللغةةة ة التةة   ةة  ااةةيلة الطةةاب ااا اةةان ب ةةعة عامةةة للتعبيةةر عمةةا              
ة من مهارات أربع ) ااتماع ة ا راءة ة اتحدث ة ا تابة ( تت امل  ذه المهارات  يما  بداللم

بي ها لتحقق الهدف األامى للغة ا ا التاا ل اللغاي اايت ال بين أب اء المجتمع الااحد 
 الذي تجمعم لغة ااحدة .

ذا  ان الهدف من درااة اللغة  ا التاا ل بين أ راد المجتمع امااعدة ال  طةاب اا 
على التعبير عما بداللهم من أ  ةار،  ةإن التعبيةر ال تةاب  بةذلك يعةد الهةدف األاااة  مةن 
تعليم اللغة،  من لالم ياتطيع الطالب إي ال ما بداللم ايعبر عما ح لم مةن معلامةات 

 ليس    اللغة العربية  قط اا  ما    جميع المااد الدرااية األلرى .
 اع إلى  اعين :اي قام التعبير من حيث الماض 
التعبيةةةر الةةةاظيع  ، االتعبيةةةر اابةةةداع ،  ةةةإذا  ةةةان الغةةةرض مةةةن التعبيةةةر تاا ةةةل ال ةةةاس  

ببعضةةها  هةةا التعبيةةر الةةاظيع  ماةةل ااعا ةةات، االمةةذا رات، ااا ةةارات ...، أمةةا إذا  ةةان الغةةرض 
امايةةرة   ةةا التعبيةةر عةةن األ  ةةار االلةةااطر ال عاةةية ا قلهةةا إلةةى االةةرين بطريقةةة إبداعيةةة م ةةا ة

عةداد اللطةب   ها التعبير اابداع  ماةل :  تابةة المقةايت اتة ليف الق ةص االياميةات اال ةعر اا 
 .(1)(105، ص 1991الت  يغلب عليها الطابع األدب  ) عل  مد ار، 

العةةل الع ةةر الةةذي  عةةيش  يةةم الةةذي يتاةةم باي عجةةار المعر ةة  ا اةةرة المعلامةةات  
يتطلب إعةداد طةاب  ةادرين علةى التع يةر  يمةا ي تبا ةم االاارة الهائلة    ااائل ايت ال 

                                                 

 ا .)*( مدرس المناهج وطرق تدريس المغة العربية بكمية التربية ـ جامعة المني

 ( يشير الرقم األول بين القوسين إلى سنة النشر، ويشير الرقم الثاني إلى رقم الصفحة أو الصفحات .1)
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اا تقاء ال لمات االعبةارات ااأل  ةار اعرضةها بطريقةة م ةا ة جاذبةة لكلةرين، ا ةذا يظهةر 
 أ مية اي تمام بت مية مهارات التعبير اابداع  لدى الطاب .

داع  ايؤ د عل  مد ار على أ مية ت ميةة  ةدرة الطةاب علةى مهةارات التعبيةر اابة 
بما يتطلبةم مةن ت ميةة القةدرة علةى التعبيةر عةن األ  ةار ااألحااةيس ااي ععةايت االعااطةف 
ام اعر الحزن االعرح اا ف مظا ر الطبيعةة، ا تابةة الق ةة اال ةعر االمقالةة االلطبةة 
االمارحية، اتدريب الطاب على الرجاع إلى م ادر المعر ة االمعلامات اارتيةاد الم تبةات 

 (258، ص 2006ل تب االمراجع. )عل  مد ار االبحث عن ا
 ما أ م مةن أ ةم أ ةداف تةدريس التعبيةر  ا ةم يعةت  مجةايت اااةعة أمةام الطةاب  

 (27، ص 2002ايد عهم إلى اابداع اايبت ار ) حمادة   ار، 
ااي تمةةام بمهةةارات التعبيةةر اابةةداع  تاةةاعد  ةة  ب ةةاء طةةاب ذاي  ةةدرات إبداعيةةة  

، ص 2003ااعيد،  ب بجمال تعبير ا اراعة ت اير ا ) محماد ال ا مت ار اتعجب األلبا
682.) 

 ةةف األال اعلةةى الةةرنم مةةن أ ميةةة التعبيةةر اابةةداع  للطةةاب ب ةةعة عامةةة اطةةاب ال 
ااعةةةدادي ب ةةةعة لا ةةةة ل ا ةةةم بدايةةةة مرحلةةةة جديةةةدة ا تهةةةى الطالةةةب م هةةةا مةةةن مرحلةةةة التعلةةةيم 

تع يره اأ  اره امعلاماتم محدادة إلى بداية مرحلة ي بغ  أن يتاةع  يهةا ايبتدائ  الت  ي ان  يها 
اق، إي أ ةةم مةةازال تع يةةره امعلاماتةةم اعباراتةةم اتعبيراتةةم ياةةيما التعبيةةر اابةةداع  الجةةاذب االم ةة

التعبير ال تاب  ب عة عامة االتعبير اابداع  ب عة لا ة أ ل مهةارات اللغةة ا تماًمةا اةااء  ة  
 م ا ج اللغة أا طرائق تدرياها على الرنم من أ م الهدف األااا  من تعلم اللغة.

ايؤ د  ذا الضعف    مهارات التعبير ال تاب  لدى الطاب  اير من الدرااات مال  
، ا ةةاء عبةةد 2008، علةة  مةةد ار 2005، محمةةد لطعةة   2002درااةةة : ) ةةايزة الاةةيد 

 ( .2005الم عم 
ا د أرجع  ذا الضعف    التعبير ال تاب  إلى ااتلدام بعض طرائق التدريس نير  

 (128الععالة الت  ي ت م  المهارات المطلابة.)عبد الم عم عبد العال د.ت، ص 
تدريس التعبير ي ت ظر إلى التعبير اابداع  باعتباره   طريقة التدريس المتبعة    

لاً ا من التعبير عن الذات اأحااياها بل ي ظةران إليةم علةى أ ةم  ةاع مةن القالبةة ياضةع 
 يم التلميذ رنما ع م ، احاب ما حدده المعلم من ماضاعات اع ا ر يجب ال تابةة  يهةا 

 (228، ص 2008. )عل  مد ار أا التحدث ع ها 
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ا  قةد أ ةب  مةن الضةراري البحةث عةن ااةتراتيجيم حدياةة  ة  تةدريس التعبيةر الذ 
اابداع  تااعد على ت مية عقال الطاب، اتتي  حرية التع ير لهم اتااعد م على إ تاج 
أ بر  ةدر مةن األ  ةار االمعلامةات االعبةارات، اتتمر ةز حةال المةتعلم اتتةي  حريةة ايلتيةار 

ب  حةةا التعبيةةر، ا ةةذا  لةةم لةةم  ةةلة مبا ةةرة بةةالتعبير لةةدى الطةةاب، ات مةة  اتجةةاه الطةةا
اابةةداع ، االطريقةةة التةة  تحقةةق  ةةل  ةةذا انيةةره مةةن مهةةارات إبداعيةةة  ةة  طريقةةة الع ةةف 

 الذ    الت  يتب ا ا البحث الحال  .
 إاتراتيجية الع ف الذ    من أ ار الطرق الت  ت م  اابداع ب عة عامة،  ه   

مةةا ال ةةن تمتةةد إلةةى مةةا اراء الماضةةاع، اذلةةك بةةإطاق  ي تقةةف ع ةةد حةةد مااجهةةة ماضةةاع
الع ان للتع ير  ة  ت ةاال جاا ةب الماضةاع بطةرق جديةدة تةؤدي إلةى  ظةره إبداعيةة أا إلةى 

 (231، ص 2003إ تاج أ  ار جديدة اعبارات مت اعة ) عبد الرازق ملتار، 
لطرائةق ا د أا ت عديد من الدرااات إلى ااتلدام طريقة الع ف الذ     بديل ل 

التقليديةةة، اتةةدريب المعلمةةين علةةى ااةةتلدامها، لت ميتهةةا لمهةةارات اابةةداع ب ةةعة عامةةة، 
تاحة العر ة للم ار ة اايجابية للطاب اال عار بالمائالية، اماا ةلة البحةث، اتاليةد  اا 

، إبةةرا يم  99، عبةةد الا ةةاب 1997، م ةةطعى 1996األ  ةةار االعبةةارات االجمةةل )حاةةن 
 (4، ص 2006قا عن عبده ربم  ا م   2000، محمد 2000
ا ةةةد عةةةرف الع ةةةف الةةةذ    ب  ةةةم م أحةةةد أاةةةاليب الم ا  ةةةة ايجتماعيةةةة الةةةذي ي ةةةجع  

بمقتضاه أ راد المجماعة على تاليد أ بر عدد مم ن من األ  ار المت اعة االمبت ةرة ب ة ل تلقةائ  
  تماةةل حلةةاًي ععةةاي حةةر ا ةة  م ةةاخ معتةةاح نيةةر تقليةةدي ي يحةةد مةةن إطةةاق  ةةذه األ  ةةار التةة

 ( .697، ص 2003لم  لة، امن ام التيار الم ااب م هام ) ال ا ة االاعيد، 
 اتعتمد ااتراتيجيم الع ف الذ    على :

اللةةاف االتةةردد لةةدى  المعلةةما تقةةاد األ  ةةار التةة  ي ةةارك بهةةا الطةةاب حتةةى ي اةةر عةةدم ة  1
 الم ار ين .

أل  ةةار دان ايلتعةةات ل اعهةةا ة ت ةةجيع الطةةاب علةةى إعطةةاء أ بةةر عةةدد مم ةةن مةةن ا 2
 االترحيب باأل  ار الغريبة أا نير التقليدية .

ة التر يةةز علةةى ال ةةم المتالةةد مةةن األ  ةةار للا ةةال إلةةى   ةةرة أ ةةيلة . ) لب ةةى  ةةعبان  3
 (2، ص 2013
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ا ةةةد اجةةةد الباحةةةث ممةةةا اةةةبق ات ةةةاي بةةةين مهةةةارات التعبيةةةر ال تةةةاب  اابةةةداع  
اةةتراتيجية الع ةةف الةةذ     ةةإذا   ةةان الهةةدف مةةن التعبيةةر اابةةداع   ةةدرة الطالةةب علةةى اا 

التعبير بعبةارات مت اعةة ام ةا ة اجاذبةة، اأ  ةار متعةددة، ا لمةات اتعبيةرات جميلةة،  ةإن 
 جا ر ااتراتيجيم الع ف الذ    ت مية  ذه المهارات .
للطةاب  حةا التعبيةر  اتجاً ةا إيجابًيةا ما أن ااتلدام طريقة الع ف الذ    ي م  

ل عدم ا تقاد أ  ار م ات جيعهم على إعطاء أ بر عدد مم ن من األ  ار  امن اةم من لا 
 الميل اتقبل ح ة التعبير اد ع الملل الذي يلحق بهم حال ااتلدام الطرق التقليدية.

 حتةةةى ياةةةتمر الطالةةةب  ةةة  ااةةةتقبال المعةةةارف االمهةةةارات يبةةةد أن يمتلةةةك ايتجةةةاه 
ا يد عم إلةى ا تاةاب المعر ةة أ ةى اجةد ا، امةن   ةا اايجاب   حا ال تابة  ل   ي ان دا عً 

ت ت  أ مية م ا ج تعليم ال تابةة ادار ةا  ة  ت ميةة ايتجةاه الماجةب  حا ةا  ةإذا لةم تحقةق 
 (. 135، ص 2002ذلك لم يتحقق الهدف من تعليم ال تابة. )  ايزة الايد، 

س التعبير امن ام  البحث الحال  ياعى ياتلدام طريقة الع ف الذ       تدري
ال تةةاب  ا اعليةةة ذلةةك  ةة  ت ميةةة مهةةارات التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  لةةدى الطةةاب ات ميةةة 

 ايتجاه  حاه .
 يشكهح انثسث

مما ابق عرضم اتض  أ مية ت مية التعبير ال تاب  اابداع  لدى الطاب، ال  ةم  
العربيةة للتعبيةر  على الرنم من  ةذه األ ميةة إي أن   ةاك إ مةاًي ااضةًحا مةن معلمة  اللغةة

ال تاب  بالمقار ة بعراع اللغة العربيةة األلةرى اا ت ةار معلمة  اللغةة العربيةة  ة  تدرياةهم 
للتعبيةةةر علةةةى الطريقةةةة التقليديةةةة التةةة  ي تطلةةةق الع ةةةان للطةةةاب ل بةةةداع اا  تةةةاج األ  ةةةار 
االعبةةارات اعةةدم ااةةتلدام أ  ةةطة اااةةائل مت اعةةة  ةة  التةةدريس ممةةا ترتةةب عليةةم ضةةعف 

اب  ةة  التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  اظهةةار اتجا ةةات اةةلبيم لةةديهم  حةةا درااةةتم، ا ةةد الطةة
أتض  ذلك للباحث من لةال زيارتةم لاةبعة مةن المعلمةين  ة  ح ةص التعبيةر، اااةتلدام 
بطا ة ماحظة تضم ت عده معايير م ها طريقة التدريس ااأل  ةطة االااةائل الماةتلدمة 

 ااتجاه الطاب  حا التعبير.
اةةم جةةاءت الدرااةةة ياةةتلدام طريقةةة الع ةةف الةةذ     ةة  تةةدريس التعبيةةر  امةةن 

ال تاب  ا اعلية ذلك    ت مية مهارات التعبير اابداع  اايتجةاه  حةاه لةدى طةاب ال ةف 
 األال ااعدادي .
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 اتتحدد م  لة البحث الحال     ااجابة عن الاؤال اات  : 
طريقةةة الع ةةف الةةذ     ةة  ت ميةةة بعةةض  مةةا  اعليةةة تةةدريس التعبيةةر ال تةةاب  بااةةتلدام

 مهارات التعبير ال تاب  اابداع  لدى طاب ال ف األال ااعدادي ااتجا هم  حاه ؟
 اتعرع من  ذا الاؤال الرئيس األائلة العرعية ااتية : 

 ة ما مهارات التعبير ال تاب  اابداع  الم اابة لطاب ال ف األال ااعدادي ؟ 1
 مهارات التعبير ال تاب  اابداع  لدى طاب ال ف األال ااعدادي ؟ة ما مدى تاا ر  2
ة ما  اعلية تدريس التعبيةر ال تةاب  بااةتلدام طريقةة الع ةف الةذ     ة  ت ميةة بعةض  3

 مهارات التعبير ال تاب  اابداع  لدى طاب ال ف األال ااعدادي ؟
ع ةف الةذ     ة  ت ميةة اتجةاه ة ما  اعلية تةدريس التعبيةر ال تةاب  بااةتلدام طريقةة ال 4

 طاب ال ف األال ااعدادي  حا التعبير ؟
 أىذاف انثسث :

  دف البحث الحال  إلى تحقيق األ داف ااتية : 
 ة تحديد مهارات التعبير ال تاب  اابداع  الم اابة لطاب ال ف األال ااعدادي . 1
الع ةةف الةةذ     ةة  ت ميةةة ة  يةةاس  اعليةةة تةةدريس التعبيةةر ال تةةاب  بااةةتلدام طريقةةة  2

 مهارات التعبير ال تاب  اابداع  لدى طاب ال ف ااعدادي.
ة  ياس  اعلية تدريس التعبير ال تاب  بااتلدام طريقة الع ف الذ       ت مية اتجاه  3

 طاب ال ف األال ااعدادي  حا التعبير.
 أىًٍح انثسث 

 يتا ع أن يعيد  ذا البحث  ا من : 

اذلك من لةال ت ميةة مهةارات التعبيةر ال تةاب  اابةداع  لةدى طةاب ال ةف  ة الطاب : 1
 األال ااعدادي ، ات مية اتجا هم  حا التعبير .

اللغة العربية بالمرحلةة ااعداديةة : بتزايةد م بطريقةة تةدريس التعبيةر ال تةاب  معممـي  ة  2
 تم  هم من  ار الملل لدى الطاب    ح ص التعبير .

 

ادة التعبيةةر : تطةةاير تةةدريس التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  بااةةتلدام طريقةةة ة تةةدريس مةة 3
تةةدريس حدياةةة ا ةة  طريقةةة الع ةةف الةةذ    بةةدًي مةةن الطريقةةة التقليديةةة تاةةاعد م  ةة  

 التغلب على  عابات تدريس التعبير .
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أمةةام البةةاحاين  ةة  اللغةةة العربيةةة ياةةتلدام  البةةاحاين حيةةث يعةةت   ةةذا البحةةث المجةةالة  4
 ة الع ف الذ        راع اللغة العربية األلرى .طريق

 زذًد انثسث :

 يقت ر البحث الحال  على الحداد ااتية : 
ال ةف األال ااعةدادي بمدراةة  تاميذة حداد م ا ية : تطبيق البحث على   لين من  1

م قطةةين ااعداديةةة الم ةةتر ة   ةةل للمجماعةةة التجريبيةةة، ا  ةةل للمجماعةةة الضةةابطة 
 تيار  ذه المدراة لقرب ا ن الباحث م ها .ايرجع ال

   الع ل الدراا  األال مةن العةام تجربة البحث على تاميذة حداد زما ية : ام تطبيق  2
 م .2015اتحديًدا     هري  ا مبر، اديامبر  2016ة  2015الدراا  

ة حداد ب رية : يقت ر البحث الحال  على تطبيةق طريقةة الع ةف الةذ    علةى طةاب  3
ال ف األال ااعةدادي بمدراةة م قطةين ااعداديةة، ااةبب التيةار طةاب ال ةف األال 
ااعدادي  ةا أ ةم بدايةة مرحلةة ي بغة  أن يتاةع  يهةا تع يةر الطةاب ايلرجةاا مةن إطةار 
التقليةد إلةى اابةةداع  طالةب المرحلةة ايبتدائيةةة ي ةان تع يةره اأ  ةةاره امعلاماتةم محةةدادة، 

اعداديةة ي بغة  أن يتاةع تع يةره امعلاماتةم اعباراتةم اتعبيراتةم  إذا ا تقةل إلةى المرحلةة ا
 يايما التعبير اابداع  الجاذب االم اق .

ة حةةداد ماضةةاعية ) أ ( التيةةار لماةةة ماضةةاعات مةةن ماضةةاعات التعبيةةر الم ااةةبة  4
 لطاب ال ف األال ااعدادي لتدرياها بااتلدام طريقة الع ف الذ    ا   :    

 لذ    ة العمل ة الرياضة ة التعاان ة العلم ( .) الع ف ا   
)ب( يقت ر البحةث علةى ت ميةة بعةض مهةارات التعبيةر ال تةاب  اابةداع  الم ااةبة لطةاب 
ال ف األال ااعدادي االت  ظهرت من لال تحليل ماضةاعات التعبيةر لهةؤيء الطةاب 

. 
 ينيح انثسث :

 للبحث . ة الم هج الا ع  اذلك    عرض ااطار ال ظري 1
ة الم هج التجريب  القائم على الت ميم  بم التجريبة ، اذلةك  ة  تطبيةق تجربةة البحةث  2

 اأدااتم على الطاب، اتعاير ال تائج اتحليلها .
 أدًاخ انثسث :

 ة  ائمة مهارات التعبير ال تاب  اابداع  الم اابة لطاب ال ف األال ااعدادي . 1
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   تحليل  تابات الطاب    عةدة ماضةاعات تعبيةر اذلةك ة أداة تحليل المحتاى، اذلك  2
 لل  ف عن مدى تاا ر مهارات التعبير ال تاب  اابداع  لدى الطاب من عدمم.

 ة التبار التعبير ال تاب  اابداع  إعداد الباحث يطبق  بلًيا ابعدًيا . 3
 . ة مقياس ايتجاه  حا التعبير من إعداد الباحث يطبق  بلًيا ابعدًيا 4

 يصطهساخ انثسث

 ـ طزٌمح انعصف انذىنً : 1

( ب  ها م أحد أااليب الم ا  ة الجماعيةة التة  ت ةجع ,Son 2001عر ها اان )
بمقتضا ا أ راد المجماعة على تاليد أ بر عدد مم ن من األ  ار المت اعة االمبت رة ب  ل 

أل  ةار التة  تقةدم ععاي تلقائ  حر ا   م اخ معتاح نير تقليدي ي يحد من إطاق  ةذه ا
 حلاًي لم  لة معي ة امن ام نربلة  ذه األ  ار االتيار الم ااب م هام

ايعر ها عبد الرحمن اةيد ا ةعاء نةازي ب  هةا التةداع  الحةر لف  ةار  ة  جلاةات 
جماعية يتحرر  يها الطاب من ال قد، ايتم ت جيعهم على إاةارة األ  ةار اتقبلهةا أيةا  ا ةت 

إلى  ائمة أ  ار يم ن من لالها الا ال إلى ااتب ارات ابت ارية  نير مائمة، االتا ل
من لال  يام  ل  رد من المجماعة بالعمل علةى تحعيةز زمائةم  ة  اجةاد المعلةم. ) عبةد 

 (155ة  154، ص ص 2001الرحمن ايد ،  عاء نازي 
اب ايعر هةا الباحةث إجرائًيةا ب  هةا طريقةة تةدريس للتع يةر التعةاا   أا العةردي للطة

تتةةي  لهةةم إ تةةاج أ بةةر عةةدد مةةن األ  ةةار االعبةةارات اال لمةةات االعقةةرات حةةال ماضةةاع مةةن 
ماضاعات التعبير ال تاب  اابداع  لال  ترة زم ية محددة    جا يااده الحرية ااألمان 
بعيًدا عن ال قد اايزدراء طالما  ذه األ  ار االعبارات اال لمةات ااأل  ةار مرتبطةة بالماضةاع 

مابًقا لل تابةة  يةم، اةم تاةجيلها ات ة يعها يلتيةار أ ضةلها تعبيةرًا عةن الماضةاع،  المحدد
اأار ذلك    ت مية مهارات التعبير اابداع  لدى الطةاب مةن لةال درجةاتهم  ة  ايلتبةار 

 البعدي للتعبير اابداع  .
 

 ـ انتعثٍز انكتاتً اإلتذاعً : 2

ب  ةةم م التعبيةةر عةةن األ  ةةار ااألحااةةيس ااي ععةةايت  2006يعر ةةم علةة  مةةد ار 
االعااطةف ام ةاعر الحةزن االعةرح ااأللةم، اا ةةف مظةا ر الطبيعةة اأحةاال ال ةاس ا تابةةة 

للطبةةة االماةةرحية ا ةةل مةةا  ةةا جميةةل ب اةةلاب جميةةل . ) علةة  ال ةةعر االق ةةة االمقالةةة اا
 (258، ص 2006مد ار 
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ايعر م الباحةث إجرائًيةا ب  ةم ذلةك ال ةاع مةن التعبيةر الةذي يةتم ن بةم طالةب ال ةف 
األال ااعدادي من التعبير عن أ  اره اأحاايام ام اعره الدالليةة  تابةة بطريقةة م ظمةة 

ى التم ن بالدرجة الت  يح ل عليها التلميذ    التبةار ايقاس مدابعبارات  ايرة امبت ره، 
 .ابداع االتعبير ال تاب  

 ـ االتداه 3

 ا حالة من اياتعداد العقل  تالد ت ايرًا دي امًيا على ااتجابة العرد تااعده علةى 
اتلةةاذ القةةرارات الم ااةةبة اةةااء أ ا ةةت بةةالر ض أم اايجةةاب  يمةةا يتعةةرض لةةم مةةن ماا ةةف 

 (47حمد اللقا  ، اعل  الجمل، ص ام  ات. ) أ
ايعر م حان  حاتة ازي ب ال جار ب  م ما ف أا ميل رااخ  ابًيا اااء أ ان رأًيا 
أم ا تماًمةةا أم نرًضةةا يةةرتبط بت  ةةب ياةةتجابة م ااةةبة. ) حاةةن  ةةحاتة ازي ةةب ال جةةار، 

 ( .16، ص 2003
اه تعلمهةةم ايعر ةةم الباحةةث إجرائًيةةا ب  ةةم ما ةةف طةةاب ال ةةف األال ااعةةدادي تجةة

للتعبير، امدى إدرا هم أل ميتم    حياتهم اااتعداد م لتاظيعم  ة  اا ةع حيةاتهم، ايقةاس 
    مقياس ايتجاه . اميذبالدرجة الت  يح ل عليها الت

 فزًض انثسث :

تاميةةذ        درجةةات بةةين متااةةط   0.01ة ياجةةد  ةةرق ذا ديلةةة إح ةةائية ع ةةد ماةةتاى  1
التجريبية االضابطة  ة  ايلتبةار البعةدي للتعبيةر ال تةاب  اابةداع  ل ةال   المجماعتين

 المجماعة التجريبية .
تاميةةذ        متااةةط  درجةةات  بةةين 0.01ة ياجةةد  ةةرق ذا ديلةةة إح ةةائية ع ةةد ماةةتاى  2

التجريبيةةة االضةةابطة  ةة  مقيةةاس ايتجةةاه  حةةا التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع   المجمةةاعتين
 ل ال  المجماعة التجريبية .

 
 انخهفٍح اننظزٌح نهثسث

يتب ةةى البحةةث الحةةال  طريقةةة الع ةةف الةةذ     ةة  تةةدريس التعبيةةر ال تةةاب  لت ميةةة  
ه  حاه، اذلةك ألن  ةذه الطريقةة مةن الطةرق الحدياةة التة  مهارات التعبير اابداع  اايتجا

 ار ااتلدامها لت مية التع ير، ا   بدار ا تعمل على إتاحة الحرية ا تاج أ بر عةدد مةن 
األ  ةةار االعبةةارات حةةال الماضةةاع أا الم ةة لة ابالتةةال   ةةإن  ةةذه الطريقةةة ت ااةةب تةةدريس 

اااف يتم عرض طريقةة الع ةف الةذ     التعبير الذي يحتاج ياتمطار األ  ار االعبارات
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   البداية، اةم التعبيةر ال تةاب  اتحديةًدا التعبيةر ال تةاب  اابةداع  اتاضةي  عا ةة طريقةة 
 الع ف الذ    بالتعبير ال تاب  اابداع ، ام ايتجاه اأ ميتم ام ا اتم اطرق  ياام .

 أًالً ـ طزٌمح انعصف انذىنً :

ن  ا ةت  لهةا ت ةب  تعددت التعريعات ـ تعزٌفيا : 1 لطريقة الع ةف الةذ    اا 
     ا ها طريقة ياتمطار األ  ار بحرية دان تقيد أا  قد .

 تعةةرف ب  هةةا أاةةلاب لحةةل الم ةة ات بطريقةةة إبداعيةةة تعمةةل علةةى تحعيةةز ادعةةم  
اتاليد األ  ار اجمعها ا   تتضمن العديد من ااجراءات الت  تضمن الح ال علةى أ اةر 

 ( 66، ص  2007االحلال المم  ة للم  لة . ) ماجد الجاد،  مية من األ  ار 
اي ت  تعريف آلر لي ظةر إليهةا أ هةا طريقةة للتع يةر الجمةاع  التة  يم ةن مةن الح ةال  

على أ  ار ي يم ن ح ال العرد عليهةا بمعةرده  يعر هةا اةعيد عبةد العزيةز ب  هةا طريقةة تاةتلدم 
يجاد حلال للم ة ات ب ةارة أ اةر  اعليةة،  لحعز التع ير اتاليد األ  ار  حا م  لة أا  ضية، اا 

ايهدف التدريب عليهةا إلةى تاظيةف  ةاة التع يةر الجمةاع  لةدى المجماعةة للتا ةل إلةى أ  ةار ي 
 (168، ص 2007ياتطيع العرد بمعرده الا ال إليها. ) اعيد عبد العزيز 

ى ت ميةة (  يعر هةا ب  هةا ت  يةك يعمةل علةCar sandbwrgأما  ارل اةا ديارج ) 
 Carlالتع يةةر التباعةةدي اا  تةةاج العديةةد مةةن األ  ةةار الملتلعةةة  ةة   تةةرة زم يةةة   ةةيرة )

sandbweg, 2008 اتعةةرف أيًضةةا ب  هةةا طريقةةة تعتمةةد علةةى طةةرح م ةة لة أا ماضةةاع )
يطلب المعلم من تاميذه تاليد أ بر عدد مم ن من األ  ار االحلال للم  لة ب ة ل تلقةائ  

تقايمها أا التعليق عليها، على أن يتم تقةايم  ةذه األ  ةار االحلةال اتداي ها دان محاالة 
 ( 22، ص  2010االتيار األ ضل م ها     هاية الجلاة . ) إيمان محمد، 

تعريف طريقةة الع ةف الةذ    ب  هةا طريقةة تاةاعد علةى ع ةف  مما ابق يم ن 
اع مةةا  ةة  جةةا الةةذ ن ا تةةاج أ بةةر عةةد مةةن األ  ةةار اااراء االعبةةارات االحلةةال حةةال ماضةة

يااده الحرية ات جيل ال قد االح م على ما ي تجم العقل إلى  هاية جلاةة الع ةف يلتيةار 
 أ ضل األ  ار االعبارات االحلال للماضاع المطراح للم ا  ة .

  ـ يشاٌا طزٌمح انعصف انذىنً : 2
 ،2007)اعيد عبد العزيز  تمتاز طريقة الع ف الذ    بعديد من المزايا أ مها : 

 (57، ص  2003()حان زيتان، 68ص 
 أ ة طريقة بايطة ااهلة التطبيق، اذلك أل ها ي تقيد إ تاج الع رة بال قد أا التقايم .

 ب ة تدريب الطاب على حل الم  لة بطريقة جماعية اتعاعلية .



 10 

 ج ة تااعد على ا ت ار الليال االمرا ة    التع ير .
الم ا  ةة دان أن يقةام  ةرد بعةرض رأيةم أا   رتةم أا د ة تتي  لجميع األ راد الم ار ة  ة  

 حلم للم  لة .
 ة تااعد الطاب على إ تاج أ  ار جديدة انريبة انير م لا ة .  

 ا ة تااعد على اابداع احث األ راد على الم ار ة اايجابية. 
)  ـ أىذاف انتذرٌض تأطهٌب أً طزٌمح انعصف انذىنً 3

 (2010إيمان أحمد ، 
 بية الطاب    الماا ف التعليمية اذلك بما يتاح لهم من إ تاج اتاليد األ  ار .أ ة إيجا

 ب ة تعايد الطاب على احترام آراء االرين دان  قد أا تجري  .
 ج ة إ ادة الطاب من أ  ار بعضهم البعض من لال تطاير ا االب اء عليها .

 اه ماضاع أا م  لة معي ة.   د ة الا ال أل بر عدد من األ  ار اااراء االحلال تج
 ـ يزازم طزٌمح انعصف انذىنً : 4

 تمر طريقة التدريس بااتلدام الع ف الذ    بمراحل ا   :  
 أ ة  يانة الم  لة أا طرح الماضاع .

 ب ة بلارة الم  لة أا الماضاع .
 ج ة تاليد األ  ار الت  تعبر عن حلال للم  لة أا الت  تت اال الماضاع .

 ييم األ  ار الت  تم التا ل إليها .د ة تق
 ـ يثادئ طزٌمح انعصف انذىنً 5

 ، ص 2007)محمد الطيط   تات د طريقة الع ف الذ    على مبدأين  ما :  
 (159ة  158

 أ ة ت جيل الح م على  يمة األ  ار اعدم  قد ا إي     هاية الجلاة اتاحة حرية التعبير.
ب ة ال ةةم يالةد ال يةف اذلةةك مةن لةال العةدد الهائةةل مةن األ  ةار يةةتم التا ةل إلةى األ  ةةار 

 األ يلة المبدعة الت  تعد حًا للم  لة. 
 نثسث :اإلفادج ين عزض طزٌمح انعصف انذىنً فً ا

أ ةةاد الباحةةث مةةن عرضةةم لطريقةةة الع ةةف الةةذ    ) معهامهةةا، اأ ةةدا ها امزايا ةةا 
امراحلهةةا امبادئهةةا(  ةة   يعيةةة تطبيةةق  ةةذه الطريقةةة الحدياةةة التةة  تالةةد أا ت ةةتج األ  ةةار 
االعبارات    تدريس التعبير ال تاب  الذي يجد المعلمان  عابة    تدريام ايجد الطاب 

ف ي ب ذلةك  ة  ت ميةة مهةارات التعبيةر ال تةاب  اابةداع  للطةاب  عابة    درااتم ا ي
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على اجم الل اص، اذلك ألن التعبيةر ال تةاب  اابةداع  يتةي  العر ةة لف  ةار االعبةارات 
أا الليال  الذا  هذه الطريقة تت ل ب ارة مبا رة بالتعبير ال تاب  اابةداع  الةذي ياةعى 

لةذ    التة  اتضة  مةن العةرض الاةابق مراحةل البحث لت ميتةم مةن لةال طريقةة الع ةف ا
تطبيقها    التدريس ااأل داف الت  يجةب تحقيقهةا ع ةد ااةتلدامها االمبةادئ التة  تاةت د 

 إليها، ا ل  ذا يعاد بم    تدريس التعبير ال تاب  لطاب ال ف األال ااعدادي.
 ثانًٍا ـ انتعثٍز انكتاتً اإلتذاعً :

ا ةةل بةةين أ ةةراد المجتمةةع الااحةةد، ابةةدا ها ت قطةةع إذا  ةةان الهةةدف مةةن اللغةةة التا  
ااائل ايت ال بين أ راد المجتمع،  إن التعبير ب قيم الاظيع  ااابداع   ا اايلة اللغة 
لتحقيق  ذا التاا ل، ابدان تم ن الطاب من التعبير امهاراتم ي ياتطيعان التعبير عما 

التاا ةل مةةع االةرين الةةذي  ةةا  بةداللهم مةةن أ  ةار ام ةةاعر امعلامةات امةةن اةم يعقةةدان
 دف اللغة، ايؤدي ذلك أيًضا إلى عدم  جاحهم    الدرااة الت  تاتلزم  درة الطالب علةى 
التعبير عما ح لم من معلامات اآراء اأ  ار، الذا  ان تر يز البحث الحةال  علةى التعبيةر 

ع ا ةةر علةةى  ال تةةاب  لا ةةة اابةةداع  م ةةم ااةةاف أت ةةاال التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع   ةة 
 ال حا اات  .

 
 
 ـ يفيٌو انتعثٍز انكتاتً اإلتذاعً : 1

يعر م حان جععةر ب  ةم ذلةك ال ةاع الةذي يتاةم بالذاتيةة الااضةحة  ة  التعبيةر عةن  
 (256، ص 2003  ر  احبم الااطره ام اعره. ) حان جععر، 

لت ةةايق  ةة  ايةة ت  تعريةةف آلةةر للتعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  ير ةةز علةةى الجةةذب ااااةةارة اا 
التعبير  يعر م محمد ععيع  ب  م  اع من أ ااع التعبير الغرض م م التعبير عن األ  ةار االلةااطر 

(  101، ص 2008ااألحاايس ا قلها إلى االرين بطريقةة م ةا ة امايةرة. ) محمةد ععيعة ، 
. 

أما تعريف راتب  ااةم امحمةد  لةري  ير ةز علةى التعبيةر ب اةلاب أدبة  مةؤار  ة   
 التعبير اابداع  ع د ما  ا التعبيةر عةن األ  ةار االم ةاعر ال عاةية ا قلهةا إلةى  ال عاس

االةةرين ب اةةلاب أدبةة  راق بغةةرض التةة اير  ةة   عةةاس القةةارئين االاةةامعين.)راتب  ااةةم، 
 (220، ص 2009امحمد  لري، 
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أما البحث الحال   يعرف التعبير ال تاب  اابةداع  ب  ةم  ةدرة الطالةب علةى التعبيةر  
   ار مت اعة امتعددة اأ يلة اجديدة،  ذلك التعبير بعبةارات مت اعةة عةن الع ةرة الااحةدة ب

 بطريقة معبرة اجاذبة تا ل ما بداللم لكلرين .
 ة أ داف تدريس التعبير ال تاب     المرحلة ااعدادية . 2

   أ ةةارت الدرااةةات االبحةةاث الاةةابقة إلةةى أن أ ةةداف تةةدريس التعبيةةر اابةةداع   ةة
ة  202ص ص  1998حلةةة ااعداديةةة يهةةدف إلةةى: )حاةةن  ةةحاتة اآلةةران المر 
، ص 1991، علة  مةد ار، 269ة  266، ص ص 2000، حان  ةحاتة 203
 (71ة  65، ص ص  2004، ازارة التربية االتعليم ، 107ة  101ص 

 . تعايد المتعلم ال تابة باللغة العربية ال حيحة 

 عم  ال العقل اتحقيق الذات .تربية المتعلم على اياتقال الع ري اا 

 .القدرة على التعبير عن األ  ار ااألحاايس االم اعر ب الاب رائع اجميل 

   تاايع مدارك الطاب    التعبير باا ادة بما ح ةلم  ة   ةراع اللغةة العربيةة ا ة
 المااد الدرااية األلرى .

 .  تدريب الطاب على الد ة الت     أبرز ل ائص التعبير اابداع 
 رة على التعبير الاليم عن اللااطر ال عاية ااأل  ار االم اعر .القد 
 .   درة الطاب على التيار األااليب الجاذبة ااأللعاظ الم اابة للمعا  

االماحظ لف داف الاةابقة يجةد أ هةا تةدار  ة  امةتاك الطةاب القةدرة علةى إ تةاج 
برة، اااتلدام طريقةة الع ةف األ  ار المعبرة عما بداللهم اعرضها    عبارات جاذبة امع

 الذ    يااعد    تحقيق األ داف الاابقة، إضا ة إلى أ داف ألرى .
 ـ ًالع تذرٌض انتعثٍز  3

علةةى الةةرنم مةةن أ ميةةة التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع ، ااعتبةةار الهةةدف األاااةة  مةةن 
 أن تعليم اللغة  ةا  ةدرة العةرد علةى التعبيةر عمةا بدللةم مةن أ  ةار ام ةاعر اأحااةيس إي

اا ع تةدريس التعبيةر  ة  مةدارس التعلةيم العةام ب ةعة عامةة ا ة  المرحلةة ااعداديةة علةى 
 اجم الل اص يؤ د تد   ماتاى الطاب    التعبير ا لة ا تمام المعلمين بتدريام .

يؤ د  ةذا محمةاد ال ا ةة حةين ي ةير إلةى أن ال ةاظر إلةى تةدريس التعبيةر ال تةاب  اابةداع  
ا مةةن معلمةة  اللغةةة العربيةةة لح ةةة التعبيةةر يظهةةر ذلةةك  ةة  ااةةتبدال يجةةد إ مةةاًي ااضةةحً 
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المعلمين لح ة التعبير    تدريس  راع اللغة األلرى  ةال حا أا القةراءة أا ال  ةاص. ) 
 ( 95ة  90، ص ص 2000محماد ال ا ة، 

ايرجةةع  ةةذا اا مةةال إلةةى عةةدم إدراك معلةةم اللغةةة العربيةةة أل ميةةة التعبيةةر للطةةاب 
ًدا لهةةم علةةى التح ةيل اال جةةاح  ةة  جميةةع المةااد الدرااةةية التةة  يحتةةاج  يهةةا ا ا ةم ماةةاع

للتعبير عما بداللم من معلامات اأ  ار  د تظل حبياة بداللهم إذا لم يتم  اا من التعبيةر 
ع ها، ا ان  تيجة لهذا اا مال من جا ب المعلمين لح ة التعبيةر الت ميةة مهاراتةم تةد   

امن ام    جميع  راع اللغة ا   المااد الدرااية األلرى الت   ماتاى الطاب    التعبير
 يحتاج  يها الطالب أن يعبر عما ح لم باللغة العربية .

، ص 1996امن أ م أاباب م  ات تةدريس التعبيةر مةا يلة  : )حاةن  ةحاتة، 
 ( 15، ص  2003، محمد رجب 38، ص 1995، محمد عبد الرؤاف، 20

 لتعبير    ذ ن الطاب ا ذا بداره يؤدي إلةى  لةة عدم اضاح الهدف من تدريس ا
 الدا ع .

 . عدم إ راك الطاب    التيار الماضاعات الت  ي تبا ها 
 . عدم تاجيم الطاب لم ادر تااع لبراتهم اأ  ار م 

 . لة الحاار االم ا  ة الحرة بين الطاب  

 . ايعتماد على طريقة تدريس تقليدية اعدم ااتلدام طرق حدياة 

  يز المعلةم علةى ت ةحي  األلطةاء اامائيةة  قةط ا ة ن الهةدف مةن التعبيةر  ةا تر
 ال حة ال حاية اا  مالم لت مية المهارات األلرى .

  التضييق على الطاب اح ار م ب   ار المعلةم اأاةلابم االمقةدمات المحعاظةة بمةا
 ي يتي   ر ة اابداع لدى الطاب .

 ااةةتلدام طريقةةة تةةدريس حدياةةة تتةةي  العةةل  ةةذه الم ةة ات انير ةةا يم ةةن حلهةةا ب
تاحةة الحريةة  العر ة للتع ير اااتمطار األ  ةار ااألاةاليب االعبةارات اعةدم ال قةد اا 
االم ار ة بين الطاب، ا ل  ذا يم ن تحقيقم    تدريس التعبير بطريقة الع ف 

 الذ    الت  يتب ا ا البحث الحال  .

 ـ يداالخ انتعثٍز اإلتذاعً : 4

امجةةايت يةةتم مةةن لالهةةا التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  م هةةا :  تابةةة    ةةاك أ ةة ال 
عةداد  المقايت، االق ص، اال اادر، ا تابة المذ رات، االياميات، االتةراجم ا ظةم ال ةعر، اا 
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، ز ريةةةا 105، ص1991اللطةةةب التةةة  يغلةةةب عليهةةةا الطةةةابع األدبةةة  . ) علةةة  مةةةد ار، 
 (54ص  1991إاماعيل، 

   تاتً اإلتذاعً :ـ يياراخ انتعثٍز انك 5
)إيمةةان  تتعةةدد مهةةارات التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  ايم ةةن ذ ةةر أ مهةةا  ةة  ااتةة  : 
 (Cobe 2006، 206، محماد ال ا ة، 2005، الاى حان 2003 بري، 

 ة اايجاز االتر يز    التقديم للماضاع . 1
 ة ااتلدام مقدمة جاذبة للقارئ لمتابعة الماضاع . 2
 لرئياية .ة إظهار الع رة ا 3
 ة ربط األ  ار الرئياية باأل  ار العرعية . 4
 ة ت ايع األ  ار اترابطها . 5
 ة تدعيم األ  ار باألدلة اال اا د . 6
 ة ا تقاء األلعاظ االترا يب الم اابة لف  ار االمعا   . 7
 ة ااتلدام ال ار البيا ية االمحا ات البديعية بقدر الحاجة إليها . 8
  رة المعراضة .ة أ الة الع 9

 ة التعبير ب االيب متعددة للع رة الااحدة . 10
 ة ال حة ال حاية ااامائية . 11

ا ةةذه المهةةارات التةة  عرضةةت اةةابًقا إذا تةةم ااةةتلدام طريقةةة الع ةةف الةةذ     ةة   
  دف البحث. تدريس التعبير ب ارة جيدة يترتب على ذلك ت مية  ذه المهارات ا ذا  ا

 تعثٍز انكتاتً اإلتذاعًاإلفادج ين يسٌر ان 

أ ةةاد الباحةةث مةةن عرضةةم للللعيةةة ال ظريةةة للتعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع   ةة  جاا ةةب 
عديدة أ مها تحديد مهارات امجايت اأ ةداف التعبيةر ال تةاب  اابةداع  االتة  ايتضةم ها 
التبار التعبير ال تاب  اابداع  ايتضةم ها أيًضةا دليةل المعلةم لتةدريس ماضةاعات التعبيةر 

 لمعدة بااتلدام طريقة الع ف الذ    .ا
  ًتات تانتعثٍز انك نذىنً  صف ا مح انع لح طزٌ عال

 اإلتذاعً :

ممةةةا اةةةبق اتضةةة  أن طريقةةةة الع ةةةف الةةةذ    جا ر ةةةا إ تةةةاج األ  ةةةار االعبةةةارات 
االحلةةال االتر يةةز بدايةةة علةةى ال ةةم اعةةدد األ  ةةار ا ةةاًي لل يةةف االع ةةرة األ ةةيلة أا الحةةل 
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أل ار تعبيرًا عن الماضاع، ا ذا  لم يت ااةب ايت ةل مةع طبيعةة التعبيةر األمال أا العبارة ا
 ال تاب  اابداع  الذي يتطلب إ تاج عدد من األ  ار االعبارات اا تقاء األ ضل م ها .

الةةذا  قةةد أاضةةحت بعةةض الدرااةةات عةةن  اعليةةة  ةةذه الطريقةةة  ةة  ت ميةةة بعةةض 
األلرى الت  ي ت جع إي على الحعظ مهارات ال تابة اابداعية على ع س طرائق التدريس 

 (718، ص 2003ا ليل من العهم )حمدان، 
 ثانثًا ـ اتداىاخ انطالب نسٌ انتعثٍز انكتاتً :

 ـ تعزٌف االتداه :

ي ياجد لاتجاه تعريف محدد يتعق عليم التربايان اعلماء الة عس، الةذلك تعةددت  
 تعريعاتم على ال حا عديدة التال  :

( ايتجةةةاه ب  ةةةم حالةةةة مةةةن اياةةةتعداد العقلةةة  االع ةةةب  II.portيعةةةرف البةةةارت ) 
ا تظمت من لال اللبرة اللارجية، اتمارس ت ايرًا تاجيهًيا أا دي امًيةا يةؤار  ة  ااةتجابات 

، ص 1996العةةرد  حةةا  ةةل الماضةةاعات االماا ةةف المتعلقةةة بهةةا . )مجةةدي عبةةد ال ةةريم ، 
463. ) 

  ةةةم : ت ةةةاين  رضةةة  أا متغيةةةر  ةةةامن أا أمةةةا ) حمةةةدان ز ةةةران(  يعةةةرف ايتجةةةاه ب 
متااط يقع بين الماير ااياتجابة ا ا عبارة عن ااةتعداد  عاة  أا تهيةؤ عقلة  ع ةب  
متعلم لااتجابة الماجبة أا الاالبة  حا أ لاص أا ماضاعات أا ماا ةف أا رمةاز  ة  

 ( 172، 2000البيئة الت  تاتاير  ذه اياتجابةم )حامد ز ران 
عيل محمةةاد بةةة م مجمةةاع ااةةتجابة العةةرد للماا ةةف، أا العبةةارات التةة  ايعر ةةم إاةةما 

يتضم ها المقياس الماتلدم، اتاض  آراءه مةن حةب أا  ةره أا إ بةال أا أحجةام، ا ةعاره 
 ( 12، ص  2006باجم عام  حا التل صم ) إاماعيل محماد اامة، 

معي ةةة يةةتم ايعر ةةم الباحةةث ب  ةةم ااةةتجابة العةةرد  حةةا مةةادة معي ةةة أا ماضةةاعات  
تعر ها من لال ماا ف أا عبارات تع س مدى حبم أا  ر م ا بالم أا ر ضم لهذه المادة 

 أا  ذا الماضاع .
 ـ أىًٍح االتداه :

 (139، ص 2000تتمال أ مية ايتجاه    : ) حامد ز ران،  
 ة تحديد الالاك اتعايره .

لماجادة    المجال الةذي يعةيش ة ت ظيم العمليات اادرا ية االمعر ية حال بعض ال ااح  ا
  يم العرد .
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 ة تاجيم ااتجابات العرد لف لاص االماضاعات بطريقة ت اد ت ان اابتة .
 ة مااعدة العرد على اتلاذ القرارات    الماا ف المعقدة .

 ة تاجم العرد ل حااس ااادراك االتع ير بطريقة محددة إزاء ماضاعات البيئة اللارجية.
 بات العرد لف لاص ااأل ياء االماضاعات بطريقة ت اد ت ان اابتة .ة يحدد ااتجا

 ة حث العرد على التع ير ال ا د ااابداع  اد عم للتزاد بلبرات جديدة .
ة حث العرد على الماابرة احب اياةتطاع لزيةادة دا عيتةم اا تمامةم ال ةا   بمهمةات الةتعلم 

 اللا ة بم .
 لمجايت المعر ية .ة مااعدة العرد على التقدم    ا

غح  سٌ انه داه ن كٌٌن االت هى ت ًؤثزج ع يم ان ـ انعٌا

 انعزتٍح :

ايتجةةاه  حةةا اللغةةة العربيةةة ب ةةعة عامةةة االتعبيةةر ال تةةاب  ب ةةعة لا ةةة أمةةر  ةة  
ناية األ ميةة، اذلةك ألن ضةعف ايتجةاه يم ةن أن يةؤدي إلةى ضةعف التاميةذ  ة  مهةارات 

تاب  ب عة لا ة، امن العاامل المؤارة على ت ةاين اللغة العربية ب عة عامة االتعبير ال 
 ( 60، ص 2007ايتجاه  حا اللغة العربية ما يل  : ) اامة عبد المؤمن ، 

   ما يت ل بالمادة : ي دمج التلميذ    المةادة المقةراءة أا الماةماعة إذا  ا ةت  ة
تلميةذ  طاق  درتةم علةى العهةم ااياةتيعاب، االم ةار ة، ااياةتماع، امةا ي ةرف ال

عن اي تمام  عابة المادة المعراضة، مما ي عب على التلميذ  همها امتابعتها، 
 امن ام تت ان لديم اتجا ات البية  حا ا .

  ما يت ل ببيئة الع ل : ت ة ل بيئةة الع ةل عةامًا مهًمةا  ة  ت ةاين ايتجةاه  حةا
ائةةم، اللغةةة العربيةةة مةةن حيةةث حجةةم الع ةةل اتعامةةل التاميةةذ اعا ةةة التلميةةذ بزم

 اعا ة التلميذ بمعلم اللغة العربية،  لها عاامل مؤارة     ما ايتجاه أا م عم.
  مةةا يت ةةل بةةالمعلم : علةةى الةةرنم مةةن إيمةةان المعلمةةين ب  ميةةة ت ةةاين ايتجا ةةات

اايجابية  حا مادتهم    تح يل المادة احبها االتعاق  يها،  ةإ هم ي عقةان ا تًةا 
يجابية، الما  ان ضعف التاميةذ  ة  اللغةة العربيةة ضئيًا    تدعيم ايتجا ات اي

ل اً ا القراءة اال تابة  تيجة م اعر البية،  إن على المتعلمين بذل الجهد    
 التلطيط للتدريس الذي يعزز ايتجا ات اايجابية  حا المادة .

  ما يت ل بالتلميذ : ضرارة تعريض التلميذ أل  طة  رائيةة ا تابيةة ملتلعةة،  ةذلك
ن األمةةار المهمةةة  ةة  ت ميةةة ايتجا ةةات اايجابيةةة  حةةا اللغةةة العربيةةة،  التاميةةذ مةة
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بحاجة إلى إدراك أن ت اع م ادر ا رص القراءة اال تابة يؤار  ة  مظةا ر حيةاتهم 
  ا ة .

، ص ص 2002) محمةد عبةد الغ ة  ـ طزق ًأطانٍة لٍاص االتدـاه 
97  :00 1 ) 

 ها الطرق اللعظية ات قام إلى :تعددت طرق اأااليب  ياس ايتجاه، ام  
ة طريقة اي تلاب : يعتمد اياتبيان على اجاد عدد من األاةماء أا الماضةاعات التة   1

يقام العرد بالتيار أ مها أا أ حها، اعلى الباحةث أن يح ة  عةدد األ ةاات التة   ةاز 
ان بها  ل ماضاع، ايقام بحاةاب ال اةبة المئايةة بعةد ذلةك، ايرتةب ماضةاعات اياةتبي
 ترتيبًيا ت اعدًيا أا ت ازلًيا. ا ما يبدا  إن  ذه الطريقة بايطة ااريعة اياتلدام .

ة طريقة الترتيب: اتعتمد  ذه الطريقة على  يام األ راد بترتيب الماضاعات طبًقا للهدف  2
المطلةةاب  يااةةم، ا ةة   ةةذه الحالةةة نالًبةةا مةةا يت ةةان اياةةتبيان مةةن عةةدد محةةداد مةةن 

لص ااتجابة العرد    إعادة ترتيبم لهذه الماضاعات    تتابع يمال الماضاعات، اتتل
 أالها األ ار ا جذاًبا لم اآلر ا يمال الماضاع األ ار  عارًا .

ة طريقة المقار ة ايزدااجية : تةتللص  ةذه الطريقةة  ة  معاضةلة ال ةلص بةين  ةيئين  3
ا علةةى االةةر متضةةادين اتعتمةةد الطريقةةة علةةى مقار ةةة ماضةةاعين، اةةم تع ةةيل أحةةد م

بال اةةةبة إلةةةى  ةةةدف ايتجةةةاه المةةةراد  يااةةةم، اياةةةعى اياةةةتبيان للح ةةةال علةةةى جميةةةع 
 ايحتمايت ايزدااجية.

ة طريقة التدريج : ياتلدم مقياس البعد ايجتماع  لباجةاراس  ة  تعةرف اتجةاه األ ةراد  4
ا  حةةا األج ةةاس الع  ةةرية الملتلعةةة، ا ةةا يحتةةاي علةةى عبةةارات تقةةيس اتجةةاه العةةرد  حةة

تقبلم أا  عاره لفج اس أا ال ةعب الملتلعةة، ايت ةان المقيةاس مةن اةبع احةدات تماةل 
 درجات متقاربة لهذه الماا ف .

إ  اء مقياس تجميعة   Cachman( 1950ة  1947ة طريقة جامان : حاال جامان )  5
ا متدرج اضع  يم  رًطا  اًما  ا أ م إذا اا ق على عبارة معي ة  يم  ا بد أن يع ة   ةذ
أ م اا ق على العبارات التة   ة  أد ةى م هةا الةم ياا ةق علةى  ةل العبةارات التة  تعلا ةا، 
ادرجة التل ةص  ة  ال قطةة التة  تع ةل بةين  ةل العبةارات الاةعلى التة  اا ةق عليهةا، 
االعليا الت  لم ياا ق عليها، ا  ذا ي ي ترك  ردان    درجة ااحدة     ذا المقياس إي 

 العبارات  عاها .إذا  ا ا  د التارا 
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ة طريقةةة لي ةةرت ) التقةةدير الجمعةة ( : يحتةةاي  ةةذا المقيةةاس علةةى عةةدة عبةةارات تت ةةل  6
بايتجاه المراد  ياام ا ضع أمام  ل عبارة درجات الماا قة االمعارضة ات ةان اللطةاات 

 المتبعة     ذا ال اع من اياتبا ات  اات  :
  ع البحث .من الجمل الت  تمس ايتجاه ماضا    عدديجمع 
  تعطةة   ةةذه الجمةةل لعي ةةة مةةن األ ةةراد تماةةل مةةن اةةيعط  اياةةتبيان لهةةم ايضةةعان

عامة أمام العئة الت  تاض  ماا قتهم أا عدم ماا قتهم، اتحاب  ل درجة بجمع 
درجةةات اياةةتجابات علةةى  ةةل الجمةةل، علةةى أن ت ةةان أعلةةى الةةدرجات لاتجا ةةات 

  س .اايجابية اأ لها لاتجا ات الالبية أا الع

  تحذف الجمل الت  ي ان  يها معامةل ايرتبةاط بةين الةدرجات المحةددة لهةا االدرجةة
ال ليةةة م لعًضةةا اتاةةتلدم  ةةذه الطريقةةة  ايةةرًا، اذلةةك لاةةهالتها األ هةةا ت ةةان  ةة  
الغالةةب ذات درجةةات اابتةةة عاليةةة، األ هةةا تبةةين ل ةةا بد ةةة درجةةة اتجةةاه األ ةةراد  حةةا 

 ث    مقياام     ذا البحث .الم  لة  الذا  قد ااتلدمها الباح

 
 ـ يكٌناخ االتداه :

لقد أ ةار معظةم البةاحاين أن لاتجةاه اااةة م ا ةات أاااةية  ة  : ) أحمةد راجة  
، معتةةةةز 39:  38، ص ص 2000،  اطمةةةةة الم ت ةةةةر، 101:  100، ص ص 1979
 ( .116، ص 1990عبد اهلل 

 اندانة انًعزفً :

ت الت  لدى العرد االت  يعد بعضها معر ة يمال الم ان المعر   المعارف االمعتقدا
 ةةحيحة ااابتةةة، ايماةةل الةةبعض االةةر م هةةا لرا ةةات ي   ةةيب لهةةا مةةن ال ةةحة، ا ةةل 
المعتقةةدات بغةةض ال ظةةر عةةن مةةدى  ةةحتها تؤلةةف الم ةةان المعر ةة  لاتجا ةةات   ةةا يم ةةن 

  يًئا. للعرد أن يتلذ ما ًعا معيً ا اااء باايجاب أا الالب تجاه ماضاع ي يعلم ع م 
 اندانة انعاطفً أً االنفعانً :

ايعرف  ذا الم ان لاتجاه ب  م م اعر العرد اأحاايام اييجابية  الحب االمادة 
 أا الالبية  اللاف أا ال را ية الت  ي عر بها  حا ماضاع ايتجاه .

اياتدل على الم ان العاطع  من م اعر ال ةلص اا  بالةم علةى ماضةاع ايتجةاه 
 ، احبم أا  ر م لم، ا ذه الم اعر يم ن  يااها بمقاييس ايتجا اتأا  عاره م م

 اندانة انظهٌكً :
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ُيعةةرف ب  ةةم اياةةتجابة الععليةةة  حةةا ماضةةاع ايتجةةاه حيةةث يعبةةر عةةن اةةلاك العةةرد 
تجاه الماضاعات ا ذا الالاك ياض  مدى التعاعل بين الجا ب المعر   االجا ب العاطع  

. 
 إخزاءاخ انذراطح :

عةةن أاةةئلة الدرااةةة االت  ةةد مةةن  ةةحة العةةراض  قةةد اةةارت الدرااةةة ا ًقةةا ل جابةةة 
 لللطاات ااتية:

أاًي ة ااجابة عن الاؤال األال ا ا : ما مهارات التعبير ال تاب  اابداع  الم اابة لطاب 
 ال ف األال ااعدادي ؟

تعبيةةر ال تةةاب  ل جابةةة عةةن  ةةذا الاةةؤال تةةم أتبةةاع اللطةةاات ااتيةةة اعةةداد  ائمةةة مهةةارات ال
 اابداع :

أ ة تحديد الهدف من القائمة  د ت القائمة إلى تحديد أ م مهارات التعبير ال تاب  اابداع  
 الم اابة لتاميذ ال ف األال ااعدادي، االت  يجب أن يتق ا ا.

ب ة م ادر إعداد القائمة : تم ا تقاق مهارات التعبير ال تاب  اابةداع  الم ااةبة للطةاب 
 لال الم ادر ااتية : من

ة البحةةاث االدرااةةات العربيةةة ااألج بيةةة التةة  ت االةةت مهةةارات التعبيةةر اابةةداع  االتةة   1
 تا لت لقاائم مهارات التعبير ال تاب  اابداع  .

 ة ال تب االمراجع ااألدبيات الت  ت االت التعبير ال تاب  اابداع . 2
طةرق تةدريس اللغةة العربيةة ا ةذلك المةاجهين ة آراء اللبراء االمتل  ين    م ةا ج ا  3

 االمعلمين لمادة اللغة العربية.
 ة أ داف تعليم اللغة العربية بالمرحلة ااعدادية . 4
 ة تحليل  تابات طاب ال ف األال ااعدادي للتاا ل أل م المهارات الت  يحتاجا ها. 5

مةة: مةن لةال الم ةادر ج ة عرض القائمةة علةى الاةادة المح مةين للت  ةد مةن  ةدق القائ
الاابقة تم التا ل إلى  ائمة مبدئية لمهةارات التعبيةر ال تةاب  اابةداع  تةم عرضةها 
على مجماعة من الاادة المح مةين المتل  ةين  ة  م ةا ج اطةرق تةدريس اللغةة 
العربيةةة، ا ةةذلك المةةاجهين االمدراةةين بالمرحلةةة ااعداديةةة، ا ةةد طلةةب مةة هم إبةةداء 

تيةةة بليةةارات اةةاث )م ااةةبة بدرجةةة  بيةةرة ة م ااةةبة ة نيةةر آرائهةةم  ةة  المحةةاار اا
 م اابة(.
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 ة مدى م اابة القائمة لطاب ال ف األال ااعدادي . 1
 ة مدى الاضاح االد ة     يانة المهارات . 2
 ة مدى ا تماء المهارة لمهارات التعبير ال تاب  اابداع  . 3
 ة إضا ة أا حذف أا تعديل ما يرا م . 4

م الباحةةةث بجمةةةع آراء الاةةةادة المح مةةةين اتعريةةةل ااةةةتجاباتهم حةةةال  ةةةذه ا ةةةد  ةةةا
المهةةةارات، ا ةةةد تةةةم تقةةةدير ااراء بإعطةةةاء ) اةةةاث درجةةةات لليةةةار م ااةةةبة بدرجةةةة  بيةةةرة ، 

 ادرجتين لليار م اابة، ا عر لليار نير م اابة(.
اتةةم حاةةاب الت ةةرار ل ةةل مهةةارة مةةن مهةةارات القائمةةة، ااابقةةاء علةةى المهةةارات التةة  

%    ار اااةتبعاد عةدد  ليةل مةن المهةارات التة  ح ةلت علةى 80ح لت على  ابة ت رار
% اتعةةديل  ةةيانة بعةةض المهةةارات، ا تهةةاء بالتا ةةل إلةةى القائمةةة ال هائيةةة 80أ ةةل مةةن

ااةبة لطةاب ال ةف األال ااعةدادي االجةدال ااتة  لمهارات التعبير ال تاب  اابداع  الم 
 ياض   ذه المهارات اال اب الت  ح لت عليها.
 (1جدال )

 مهارات التعبير ال تاب  اابداع  الم اابة لطاب ال ف األال ااعدادي
  ابة ت رار ا المهارة م

 %100 التيار ع اان م ااب اجذاب . 1

 %85 اايجاز    التقديم للماضاع . 2

 %90 تاظيف المقدمة    لدمة الماضاع . 3

 %100 إظهار الع رة الرئياية ااأل  ار العرعية . 4

 %100 الربط بين األ  ار الرئياية ااأل  ار العرعية 5

 %100 ت ييد األ  ار باألدلة اال اا د . 6

 %90 ا تقاء األلعاظ االعبارات االترا يب الم اابة . 7

 %80 متعددة للع رة الااحدة .ااتلدام المعا   ال 8

 %85 ت اع األ  ار االعبارات . 9

 %100 ال حة ال حاية    ال تابة . 10

 %100 ال حة اامائية اجمال ال تابة . 11

 %90 ااتلدام أداات ربط م اابة . 12
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 %90 أ الة األ  ار. 13

 %85 ا تراح أ بر عدد مم ن من الحلال للماضاع . 14

 %90 تمة معبرة املل ة لف  ار . تابة لا 15

اا َيا : ااجابة عن الاؤال الاةا   : ا ةا مةا مةدى تةاا ر مهةارات التعبيةر ال تةاب  اابةداع  
 لدى طاب ال ف األال ااعدادي ؟

 ةة  ضةةاء  ائمةةة المهةةارات المعةةدة  ةة  اللطةةاة الاةةابقة  ةةام الباحةةث بتحليةةل بعةةض 
طالًبا اطالبة   50م قطين ااعدادية عدد م  تابات طاب ال ف األال ااعدادي بمدراة 

للا اف على مدى تاا ر مهارات التعبير ال تاب  اابداع ، حةين طلةب الباحةث مةن الطةاب 
 تابةةة ماضةةاع تعبيةةر يعضةةلان ال تابةةة  يةةم، اذلةةك اتاحةةة الحريةةة للطةةاب للتعبيةةر عةةن 

ا ًقةا لللطةاات ااتيةة  الماضاعات المعضلة لديهم، ام  ام الباحث بجمع ال تابات اتحليلها
: 

أ ة تحليل  تابة  ل طالب على حةدة مةن  بةل الباحةث ااااةة مدراةين مةن مدراة  
 اللغة العربية بالمرحلة ااعدادية ب عس المدراة .

ب ة  راءة ماضاع  ل طالب على حدة ااضع لةط تحةت المهةارة ال ا  ةة أا نيةر 
 المتا رة .

ة محاار ) المهارة ة عدد الطاب المتاا رة ج ة ت ميم جدال للتحليل ي تمل على ااا
 .، االجدال اات  ياض  ذلكلديهم ة ال ابة المئاية لتاا ر المهارة لدى الطاب 
 (2جدال )

 تحليل تاا ر المهارات لدى الطاب
  ابة ت رار ا عدد الطاب المتاا رة لديهم المهارة م

 %50 25 التيار ع اان م ااب اجذاب. 1

 %20 10 التقديم للماضاع. اايجاز    2

 %30 15 تاظيف المقدمة    لدمة الماضاع. 3

 %40 20 إظهار الع رة الرئياية ااأل  ار العرعية. 4

 %20 10 الربط بين األ  ار الرئياية ااأل  ار العرعية 5

 %40 20 ت ييد األ  ار باألدلة اال اا د. 6

 %30 15 بة.ا تقاء األلعاظ االعبارات االترا يب الم اا 7
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 %16 8 ااتلدام المعا   المتعددة للع رة الااحدة. 8

 %20 10 ت اع األ  ار االعبارات . 9

 %30 15 ال حة ال حاية    ال تابة. 10

 %60 30 ال حة اامائية اجمال ال تابة 11

 %14 7 ااتلدام أداات ربط م اابة. 12

 %10 5 أ الة األ  ار . 13

 %30 15 مم ن من الحلال للماضاع.ا تراح أ بر عدد  14

 %50 25  تابة لاتمة معبرة املل ة لف  ار. 15

د ة حاةةاب  ةةدق التحليةةل : اذلةةك بعرضةةم علةةى بعةةض أاةةاتذة الم ةةا ج اطةةرق 
التةةةدريس ب ليةةةة التربيةةةة جامعةةةة الم يةةةا، االاةةةادة مةةةاجه  اللغةةةة العربيةةةة بةةةإدارة اةةةمالاط 

اعرضم بعض األاراق عليهم لتحديد مدى  حة  التعليمية، أللذ آرائهم    محاار التحليل
 التحليل، ا د أ راا ب حة التحليل ا د ة.

عادة تحليلها   ة ة حااب ابات التحليل : اذلك بالتيار ع رين ار ة من أاراق الطاب ، اا 
مرة ألرى بعد مرار  هر من التحليل األال، احااب معامل ايرتباط بين عمليت  التحليل 

تااق الزم   للتحليل، احاب  ابة األتقان بين التحليلين حيث يلعب ا ا ما يعرف باي 
 %( ا    ابة ت ير إلى ابات التحليل .91)

االاًا ة ااجابة عن الاؤال الاالث ا ا م ما  اعلية تدريس التعبير ال تاب  بااتلدام طريقة 
األال  الع ف الذ       ت مية مهارات التعبير ال تاب  اابداع  لدى طاب ال ف

 ااعدادي م ل جابة عن  ذا الاؤال تم أتباع ما يل  :

ة إعةةداد لماةةة ماضةةاعات مةةن ماضةةاعات التعبيةةر الم ااةةبة لتاميةةذ ال ةةف األال  1
ااعةةدادي لتدرياةةها بااةةتلدام طريقةةة الع ةةف الةةذ    ا ةةذه الماضةةاعات  ةة  ) الع ةةف 

لماضةاعات  ة  ضةاء طريقةة الةذ    ة العمةل ة الرياضةة ة التعةاان ة العلةم ( اتةم إعةداد ا
 الع ف الذ    اات اًدا على األاس ااتية :

 أ ة مبادئ الع ف الذ    الطااتم .
 ب ة  ائمة مهارات التعبير ال تاب  اابداع  اطرق ت ميتها .

 ج ة أ داف تدريس التعبير ال تاب  بالمرحلة ااعدادية .
 . د ة المرا ة االعاعلية للتطاير ا ًقا للظراف الطارئة
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تم ت ميم الماضاعات الاابقة  ة  ضةاء طريقةة  ـ إعذاد دنٍم انًعهى 2
عةةةداد دليةةل للمعلةةم لااتر ةةةاد بةةم  ةة  تةةةدريس  ةةذه الماضةةةاعات  الع ةةف الةةذ    اا 

 ايتضمن الدليل :
أ ة مقدمة تضم ت تعريف المعلم بالهدف من ااتلدام الدليل، االهدف من ااتلدام طريقةة 

 ر .الع ف الذ       تدريس التعبي
ب ة محتاى الدليل اي مل األ داف العامة االلا ة للماضاعات المعدة ااأل  ةطة الزم يةة 
لتدريس الماضاعات الطة الاير     ل درس م تملة تحديد الهدف اال  اط المتبةع 

 االااائل االتقايم .
ج ة الضبط العلم  للدليل، اذلك بعرضم على الاادة المح مةين المتل  ةين  ة  الم ةا ج 

ق التدريس للت  د من  حة إعداد الماضةاعات ااأل  ةطة االااةائل االتقةايم  ة  اطر
ضةةاء طريقةةةة الع ةةف الةةةذ    ا ةةةد أجمةةع الاةةةادة المح مةةةان علةةى  ةةةاحية الةةةدليل 

 ا حتم.
 ـ إعذاد أدًاخ انمٍاص انًتًثهح فً 2

 أًالً ـ اختثار انتعثٍز انكتاتً اإلتذاعً : 

 أ ـ انيذف ين االختثار : 

ار ال  ةةف عةةن مةةدى تةةاا ر مهةةارات التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  لطةةاب  ةةدف ايلتبةة
ال ف األال ااعةدادي اتحديةد ماةتاا م  يهةا، اذلةك  بةل تطبيةق طريقةة الع ةف الةذ    

 ابعد ا من أجل تعرف  اعلية تطبيق الطريقة    ت مية  ذه المهارات .
 ب ـ يكٌناخ االختثار :

: أائلة ماضاعية عبارة عن ) التيار من ت ان ايلتبار من  امين القام األال 
متعدد اأائلة التتمة الت  تتطلب ااجابة ع ها  قاط محددة ( اتمالت    أحد ع ةر اةؤاًي 

مهارة اذلك لقياس بعةض المهةارات االقاةم الاةا   : أاةئلة مقاليةة لقيةاس  اؤاًي مقالًيا ل 
اضةةاع مت امةةل حيةةث تضةةمن بقيةةة المهةةارات التةة  ي تظهةةر إي مةةن لةةال  تابةةة الطةةاب لم

ايلتبار اؤال مقال  ا تمل على لماة ماضاعات يطلب من الطالب ال تابة    ماضةاع 
ااحةةد مةة هم مراعًيةةا األتةة  :  تابةةة ع ةةاان آلةةر للماضةةاع الةةذي اةةي تب  يةةم، اايجةةاز  ةة  
ظهةار الع ةرة الرئياةية ااأل  ةار  التقديم للماضاع، اتاظيف المقدمة  ة  لدمةة الماضةاع اا 

رعيةةة، االةةربط بةةين األ  ةةار الرئياةةية ااأل  ةةار العرعيةةة ات ييةةد األ  ةةار باألدلةةة اال ةةاا د الع
اا تقةةاء األلعةةاظ االعبةةارات االترا يةةب الم ااةةبة اااةةتلدام المعةةا   المتعةةددة للع ةةرة الااحةةدة 
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ات ةةاع األ  ةةار االعبةةارات اال ةةحة ال حايةةة  ةة  ال تابةةة اال ةةحة اامائيةةة اجمةةال ال تابةةة 
ام أداات ربط م اابة اأ الة األ  ار اا تراح أ بر عدد مم ن من الحلال للماضةاع اااتلد

ا تابةةة لاتمةةة معبةةرة املل ةةة لف  ةةار، تةةم التر يةةز  ةة  ت ةةحي  ايلتبةةار علةةى المهةةارات 
اللمس الت  لةم يةتم  يااةهم باألاةئلة الماضةاعية ا ةم  ) اايجةاز  ة  التقةديم للماضةاع، 

ية ااأل  ةةار العرعيةةة، اال ةةحة ال حايةةة  ةة  ال تابةةة، اال ةةحة االةةربط بةةين األ  ةةار الرئياةة
 اامائية، اجمال ال تابة، اااتلدام أداات ربط م اابة ( .

 

تةةم  ةةيانة رؤاس  ج ـ صــٍا ح ًنــٌر يفــزداخ االختثــار :
الماضةةاعات بلغةةة أدبيةةة مايةةرة لدا عيةةة الطةةاب لل تابةةة، االتيةةار ماضةةاعات لهةةا عا ةةة 

ا عن  اع أائلة ايلتبةار   ا ةت األاةئلة الماضةاعية لقيةاس بعةض باحتياجات الطاب، أم
المهارات االمقالية لقياس بقية المهارات الت  ي تظهر إي من لال  تابة الطاب لماضاع 

 مت امل .
د ـ عزض االختثار عهى انظادج انًسكًٍن نهتأكذ ين 

ــذلح  اعةةة مةةن الاةةادة بعةةد إعةةداد ايلتبةةار  ةة   ةةارتم األاليةةة تةةم عرضةةم علةةى مجم: ص
المح مةةين ابةةداء الةةرأي  ةة  م ااةةبة ايلتبةةار لتاميةةذ ال ةةف األال ااعةةدادي ااةةامة ال ةةيانة 
اللغايةةة لالتبةةار، امةةدى  ةةدرة ايلتبةةار  ةة   يةةاس مهةةارات التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع ، ا ةةد أ ةةار 

ت  ةة   ةةيانة المح مةةان لم ااةةبة ايلتبةةار للطةةاب ااةةامتم اللغايةةة بعةةد إجةةراء بعةةض التعةةديا
الماضاعات ااي تعاء    الاةؤال المقةال  باااةة ماضةاعات بةدي مةن لماةة، ا ةد ألةذ الباحةث 

 بالتعديات، ابذلك أ ب  ايلتبار  الًحا للتطبيق .
تم التيةار عي ةة ااةتطاعية  ىـ ـ انتدزتح االطتطالعٍح نالختثار :
اطالبة مةن نيةر الطةاب الةذين  من تاميذ ال ف األال ااعدادي بلل عدد م اااين طالًبا

 طبق عليهم ايلتبار اذلك لتحديد اات  :
اذلك بحاةاب الةزمن الةذي ااةتغر م أال طالةب االةزمن الةذي  ـ سين االختثار :

ااتغر م آلر طالب ا تهى من ااجابة ، احااب متااط الزمن بقامتم علةى اا ةين، ابلةل 
ضا ة لمس د ائق ل 40الزمن الماتغرق  قةراءة التعليمةات لي ةب  الةزمن ال لة  د يقة ، اا 

 د يقة. 45
 ـ يعايالخ انظيٌنح ًانصعٌتح نكم يفزداخ االختثـار :
لحااب معامات الاهالة اال عابة ل ةل معةردة مةن معةردات ايلتبةار تةم تطبيةق المعادلةة 
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معةةردة  0.9اللا ةة بةةذلك، ا ةد أعتبةةر الباحةث المعةةردات التة  يزيةةد معامةل  ةةعابتها عةن 
معردة  ديدة الاهالة الةذا يجةب حةذف  0.3ية االت  يقل معامل  عابتها عن  عبة للغا

 0.3ايقل عن  0.9ما يزيد معامل  عابتها عن 
 0.4معامةةل  ةةعابة ا  0.7ا ةةد ترااحةةت معةةامات الاةةهالة اال ةةعابة مةةا بةةين  

معامل اهالة ا    ابة مقبالة طبًقا لمةا أ رتةم الدرااةات الاةابقة   الةذلك بقة  ايلتبةار 
  ما  ا .

 
 ـ زظاب يعايم انتًٍٍش .

إن ايلتبةةةار المميةةةز  ةةةا الةةةذي ياةةةتجيب األ ةةةراد الملتلعةةةان لةةةم ااةةةتجابات ملتلعةةةة،  
الحاةةاب  ةةاة تمييةةز ايلتبةةار  ةةام الباحةةث بتطبيةةق معادلةةة حاةةاب معامةةل التمييةةز، ا ةةد ح ةةل 

 مييزية.، ا ا معامل مرتعع يدل على  اة ايلتبار الت0.87ايلتبار على معامل تمييز 
ةةة ابةةات ايلتبةةار : تةةم حاةةاب ابةةات ايلتبةةار بطريقةةة إعةةادة التطبيةةق، حيةةث  ةةام الباحةةث بإعةةادة 
تطبيق ايلتبار على العي ة اياتطاعية بعد مرار لماة ع ةر ياًمةا مةن التطبيةق األال ، اتةم 

ن بلةةل ااةةتلراج معامةةل ايرتبةةاط بةةين التطبيقةةين بااةةتلدام معادلةةة معامةةل ايرتبةةاط لبيراةةان  حةةي
 ايلتبار . ( ا ا معامل ارتباط مرتعع يدل على ابات0.81معامل الابات )

 ً ـ يفتاذ تصسٍر االختثار :

 10:  1أعةةد الباحةةث  ماذًجةةا لت ةةحي  ايلتبةةار اجعةةل لفاةةئلة الماضةةاعية مةةن  
ل ل مهارة متاا رة درجة ا عر لعدم تاا ر ا، أما الاؤال الحادي ع ر ا ا الاؤال المقةال  

جعل ل جابة ال حيحة درجتين اللمتااةطة درجةة االلطة   ةعرًا ابةذلك ت ةب  الدرجةة  قد 
 درجة لقياس لماة ع ر مهارة . 20ال لية 

 ي ـ تطثٍك االختثار :

تم تطبيق ايلتبار على طاب المجماعتين التجريبية االضابطة من تاميذ ال ةف  
طالًبةةةةا  40ًبةةةةا للتجريبيةةةةة اطال 40األال ااعةةةةدادي بمدراةةةةة م قطةةةةين ااعداديةةةةة باا ةةةةع 

للضابطة، اطبق ايلتبار على الطاب  بلًيةا للا ةاف علةى مةدى تةاا ر المهةارات المقياةة، 
ا ذلك ت ا ؤ المجماعتين  بل تطبيق طريقة الع ف الةذ    علةيهم، اتةم تطبيةق ايلتبةار 

م م االقيةةا29/10/2015م اتحديةةًدا يةةام اللمةةيس الماا ةةق 2015 بلًيةةا  ةة   ةةهر أ تةةابر 
م ابعةةد اي تهةةاء مةةن التةةدريس، تةةم تطبيةةق 2015بالتةةدريس  ةة   ةةهري  ةةا مبر ادياةةمبر 
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م، ا ةةذا جةةدال 2015/  12/  8ايلتبةةار بعةةدًيا  ةة   هايةةة  ةةهر دياةةمبر يةةام الاااةةاء 
 ياض  العراق بين المجماعتين الضابطة االتجريبية    التطبيق القبل  لالتبار.

 (3جدال )
 القبل  يلتبار التعبير ال تاب  اابداع  درجات الطاب    التطبيق

اختبار مهارات 
التعبير الكتابي 

 اإلبداعي

 قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ت

مستوى 
االنحراف  المتوسط الدراسة

 المعياري
االنحراف  المتوسط

 المعياري

 غير دالة .52.8 ...2. 82.4 529.1 82.4 

لاةابق الت ةا ؤ بةين مجمةاعت  الدرااةة  ة  ايلتبةار القبلة   ايتض  من الجدال ا 
حيث ي تاجد  راق ذات ديلة إح ائية بين أداء المجمةاعتين التجريبيةة االضةابطة حيةث 

 أن  يمة )ت( نير دالة إح ائًيا .
 ثانًٍا ـ إعذاد يمٍاص االتداه نسٌ انتعثٍز :

 ية :مر إعداد مقياس ايتجاه  حا التعبير باللطاات اات 
 ـ تسذٌذ ىذف انًمٍاص :

يهدف  ةذا المقيةاس إلةى تحديةد مةدة اتجةاه طةاب ال ةف األال ااعةدادي للتعبيةر  
ال تاب   بل تدريام بطريقة الع ف الذ    ابعده، للا اف على  اعلية ااتلدام الطريقةة 

    تدريس التعبير    ت مية ايتجاه  حاه .
 ـ يصادر إعذاد انًمٍاص :

 قياس من لال الم ادر ااتية :تم إعداد الم 
 ة البحاث االدرااات العربية ااألج بية الت  ت االت مقاييس ايتجا ات . 1
 ة ال تب االمراجع ااألدبيات الت  ت االت طبيعة ايتجا ات اطرق  يااها . 2
ة آراء اللبراء االمتل  ين    م ةا ج اطةرق تةدريس اللغةة العربيةة ا ةذلك المةاجهين  3

 ن لمادة اللغة العربية .االمعلمي
 ـ تسذٌذ يساًر انًمٍاص

 ا تمل المقياس على اااة محاار  م : 
 ة ايتجاه  حا أ مية التعبير ال تاب  .

 ة ااحااس بجمال التعبير االم ار ة    أ  طتم .
 ة تاظيف مهارات التعبير    ماا ف حياة .

 ـ صٍا ح يفزداخ انًمٍاص :
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المقيةةةاس  ةةة   ةةةارة ماا ةةةف يحةةةدد المةةةتعلم مةةةدى  ةةةام الباحةةةث ب ةةةيانة معةةةردات  
ا طبا هةا عليةم ا ًقةا لميةزان متةدرج ) ماا ةق ة إلةى حةد مةا ة أعتةرض (، اراعة  ااةتلدام 
بعةةض العقةةرات الم ةةانة ب ةةارة اةةالبة إلةةى جا ةةب العقةةرات الماجبةةة لتعةةادي المرنابيةةة 

ال هائيةة علةى  ايجتماعية أا اء اياةتجابة لعقةرات المقيةاس اا ةتمل المقيةاس  ة   ةارتم
 ( معردة .30)
 

 ًضع تعهًٍاخ انًمٍاص :

تةةم اضةةع تعليمةةات تاضةة  للطالةةب  يعيةةة ااجابةةة عةةن أاةةئلة المقيةةاس باةةهالة  
ها، مةع إعطةاء ماةال تاضةيح  ل يعيةة اياةتجابة االت بيةم علةى ألةذ بعةض اطريقة تاةجيل

 ايعتبارات الت  يجب على المتعلم مراعاتها ع د اياتجابة للمقياس .
 انصٌرج األًنٍح نهًمٍاص :

( معةردة مقاةمة علةى محةةااره 30تةم ب ةاء المقيةاس  ة   ةارتم األاليةة اا ةتمل علةى ) 
 ةةص لقيةةاس ايتجةةاه  حةةا أ ميةةة التعبيةةر ال تةةاب  ، االاةةا   ( معةةردات : ل10الاااةةة، األال )

( معةردات 10( معردات تعبر عن ااحااس بجمال التعبيةر االم ةار ة  ة  أ  ةطتم االاالةث )10)
 تعبر عن ايتجاه  حا تاظيف مهارات التعبير    ماا ف حياتم .

 انتدزتح االطتطالعٍح نهًمٍاص :

عي ةة مةن تاميةذ ال ةف األال ااعةدادي مةن تم تجريب المقياس ااتطاعًيا على  
 نير عي ة البحث بلل عدد م اااين طالًبا اطالبة ا د  د ت التجربة اياتطاعية إلى :

 ة تحديد الزمن الازم لتطبيق المقياس على عي ة البحث .
 ة تحديد  دق المقياس .
 ة تحديد ابات المقياس .

 ا د تم تحديد ذلك على ال حا اات  : 
نح ـ ت هى عٍ ٍاص ع ٍك انًم نالسو نتطث نشين ا ٌذ ا سذ

 انثسث .

ر ةةد الباحةةث الةةزمن الةةذي ااةةتغر تم أال تلميةةذ ا تهةةى مةةن ااجابةةة عةةن المقيةةاس  
د يقة، ار د أيًضا الةزمن الةذي ااةتغر م آلةر تلميةذ ا تهةى مةن ااجابةة عةن  30  ان = 

 30مقيةةةاس = ) د يقةةةة، ابحاةةاب المتااةةةط  ةةةإن الةةزمن الةةةازم لل 50المقيةةاس   ةةةان = 
 د يقة  40=  2÷  80( = 50+

 د يقة . 50د ائق لقراءة التعليمات  ي ان الزمن ال ل  للمقياس =  10يضاف إليم 
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 ة تحديد  دق القياس : تم الت  د من  دق المقياس بطريقتين  ما :
 انطزٌمح األًنى : انصذق انظاىزي 

م الت  ةةد مةةن  ةةدق ايق ةةد بةةم مةةدى  ةةدرة المقيةةاس لقيةةاس مةةا اضةةع لةةم، ا ةةد تةة 
المقيةةاس ظا رًيةةا بعرضةةم علةةى مجماعةةة مةةن اللبةةراء  ةة  الم ةةا ج اطةةرق التةةدريس اعلةةم 

 ال عس ا   ضاء آرائهم امقترحاتهم تم إجراء التعديات الازمة للمقياس .
 ًانطزٌمح انثانٍح : انصذق انذات 

 لة ااتية:اتم حاابم ب لذ الجذر التربيع  لمعامل الابات، اذلك بااتلدام المعاد
 معامل ال دق =   معامل الابات .

  0.87=     0.76بتطبيق  ذه المعادلة اجد أن معامل  دق القياس =        
 ا    يمة تدل على أن المقياس على درجة عالية من ال دق .

 ـ ثثاخ انًمٍاص :

 لحاةةاب ابةةات المقيةةاس الحةةال  ااةةتلدم أاةةلاب إعةةادة المقيةةاس، حيةةث طبةةق المقيةةاس 
علةةةى مجماعةةةة مةةةن طةةةاب ال ةةةف األال ااعةةةدادي بمدراةةةة م قطةةةين ااعداديةةةة التابعةةةة ادارة 

( طالًبةةا اطالبةةة، ابعةةد لماةةة ع ةةر 30اةةمالاط مديريةةة التربيةةة االتعلةةيم بالم يةةا، ابلةةل عةةدد م )
ياًما تم إعادة  ياام على  عس الطاب اتم حااب معامل ايرتباط بين التطبيقين )معامةل ارتبةاط 

( ا ةةا معامةةل ابةةةات مرتعةةع يةةدل علةةى ابةةةات 076ان( ا ةةد بلةةل معامةةل ابةةةات المقيةةاس )بيراةة
 المقياس .

 ة ال ارة ال هائية للمقياس :
بعةةد إجةةراء التعةةديات التةة  أ ر ةةا المح مةةان أ ةةب  المقيةةاس  ةة   ةةارتم ال هائيةةة  

االةةذي ا ةةتمل علةةى نةةاف يتضةةمن ع ةةاان المقيةةاس امقدمةةة الهةةدف م ةةم  مةةا تضةةم ت 
تعليمات لا ة بالطالب مال  تابة ايام ا ذلك  يعية ااجابة عن العبارات اماةال  المقدمة
 عبارة. 30ياض  طريقة ااجابة ابلل عدد عبارات المقياس محلال 

 االجدال التال  ياض  محاار المقياس اماا عم .
 (4جدال  )

ة ال هائية ياض  محاار المقياس اعدد الماا ف     ل محار اأر امها    ال ار 
 للمقياس

 المجموع رقام التابعة لكل محوراأل محاور المقياس م

 51 51:  5 أهمية التعبير الكتابي 5

 51 1.:  55 اإلحساس الجمالي بالتعبير الكتابي .



 29 

توظيف التعبير الكتابي فيي المواقيف  .
 المختلفة

.5  :.1 51 

 1. المجموع
 

 

 ـ طزٌمح االطتداتح نهًمٍاص :

( أاعل ااتجابة مةن اةاث ااةتجابات  ة    ن الطالب : أن يضع عامة )يطلب م 
)ماا ق ة إلةى حةد مةا ة أعتةرض ( ، أمةام  ةل  قةرة مةن  قةرات المقيةاس، االتة  تحةدد درجةة 

 ا طباق العقرة عليم .
 ـ طزٌمح تمذٌز درخاخ انًمٍاص ًتصسٍسو :

ياس أل ها ت ااب (    تقدير درجات المقLikertااتلدم الباحث طريقة ) لي رت  
طبيعة المقياس االتاميذ مًعةا ، حيةث تةم اضةع اااةة بةدائل بعةد  ةل ما ةف يلتةار التلميةذ 
م ها البديل الذي يعبر عن درجةة اتجا ةم  حةا  ةذا الما ةف اازعةت الةدرجات علةى ال حةا 

 التال  :
 ( ااث درجات .3ة البديل الذي يعبر عن ايتجاه الماجب تل ص لم )

 ( درجتان .2يعبر عن ايتجاه المحايد تل ص لم ) ة البديل الذي
 ( درجة ااحدة .1ة البديل الذي يعبر عن ايتجاه الاالب تل ص لم )

ا  ةةذا تةةم تازيةةع الةةدرجات  ةة   ةةل ما ةةف مةةن ماا ةةف المقيةةاس، اا ًقةةا لتقةةدير  
 الدرجات بالطريقة الاابقة  إن :

 رجة( د90= ) 3×  30أ بر درجة تعبر عن ايتجاه الماجب = 
 ( درجة30= ) 1×  -3اأ ل درجة تعبر عن ايتجاه الاالب = 

ابين  ةاتين الةدرجتين تتعةاات اتجا ةات التاميةذ  رًبةا ابعةًدا مةن اايجابيةة ال املةة  
االالبية ال املة،   لمةا  ا ةت درجةة التلميةذ مرتععةة عبةرت عةن اتجةاه أ اةر إيجابيةة ا لمةا 

 .  ا ت م لعضة عبرت عن اتجاه أ ل إيجابية
ا ظرًا يعتماد طريقةة ) لي ةرت( علةى درجةات الماا قةة،  لةم يهةتم الباحةث علةى أن  

ي ةان   ةةف الماا ةف ماجًبةةا اي ةان ال  ةةف االةر اةةالًبا، بةل اعتمةةد علةى درجةةة اضةةاح 
 الما ف بغض ال ظر عن  ا م ماجًبا أا االًبا .

 ة تطبيق المقياس .
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يبية االضابطة من تاميذ ال ةف األال ة تم تطبيق المقياس على طاب المجماعتين التجر 
طالًبةةا للضةةابطة،  40طالًبةةا للتجريبيةةة ا  40ااعةةدادي بمدراةةة م قطةةين ااعداديةةة باا ةةع 

اطبةةق المقيةةاس علةةى الطةةاب  بلًيةةا للا ةةاف علةةى ت ةةا ؤ المجمةةاعتين  ةة  اتجةةا هم  حةةا 
ا  ةة   ةةهر التعبيةةر  بةةل تطبيةةق طريقةةة الع ةةف الةةذ    علةةيهم، اتةةم تطبيةةق المقيةةاس  بلًيةة

م االقيةةام بالتةةدريس  ةة  29/10/2015م اتحديةةدا يةةام اللمةةيس الماا ةةق 2015أ تةةابر 
 م .8/12/2015 هري  ا مبر اديامبر يام الااااء 

 ة ا ذا جدال ياض  العراق بين المجماعتين الضابطة االتجريبية    التطبيق القبل  للمقياس
 (5جدال  )

مقياس ايتجاه 
 حا التعبير 
 ال تاب  

  يمة المجماعة الضابطة المجماعة التجريبية
 ت

ماتاى 
اي حراف  المتااط الدرااة

 المعياري

اي حراف  المتااط
 المعياري

 نير دالة 1.02 5.19 49.35 5.28 50.24 

يتضةة  مةةن الجةةدال الاةةابق الت ةةا ؤ بةةين مجمةةاعت  الدرااةةة  ةة  المقيةةاس القلةة    
بين أداء المجمةاعتين التجريبيةة االضةابطة حيةث حيث ي تاجد  راق ذات ديلة إح ائية 

 إن  يمة )ت( نير دالة إح ائًيا .
 ـ إخزاءاخ انتدزتح انًٍذانٍح :

تةةم التيةةار امةةا ين طالًبةةا اطالبةةة مةةن طةةاب ال ةةف األال ااعةةدادي بمدراةةة م قطةةين  
لدرااةة الع ةل الدرااة  األال لتطبيةق تجربةة ا 2015/2016ااعدادية الم تر ة للعام الدراا  

عليهم، حيث تم تقاةيمهم إلةى مجمةاعتين إحةدا ما تجريبيةة دراةت ماضةاعات التعبيةر الملتةارة 
بطريقةةةة الع ةةةف الةةةذ    بلةةةل عةةةدد م أربعةةةين طالًبةةةا اطالبةةةة ااأللةةةرى ضةةةابطة دراةةةت  ةةةذه 
الماضاعات بالطريقة التقليدية بلل عدد م أيًضا أربعين طالًبا اطالبة، اراعةى الباحةث  ة  التيةار 

ب أن ت ان أعمار م متقاربة حتى ي ان   اك ت ا ؤ عمري بين طةاب العي ةة التحقيةق ذلةك الطا
( ا ةةام الباحةةث 13ة  12لةةم يةةتم التيةةار الطةةاب الرااةةبين، ابةةذلك ترااحةةت أعمةةار الطةةاب بةةين )

بتطبيق ايلتبار القبل  عليهم للتحقق من ت ا ؤ المجمةاعتين  بةل تطبيةق تجربةة البحةث، اةم  ةام 
بتطبيق تجربةة الدرااةة علةيهم بدايةة باللقةاء بطةاب المجماعةة التجريبيةة عةر هم بطريقةة الباحث 

الع ةةف الةةذ   ، اأ ميةةة التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  اأ ميةةة امةةتا هم لمهاراتةةم، اةةم  ةةام الباحةةث 
بمعاا ةةة مدراةة  اللغةةة العربيةةة بالمدراةةة  ةة  الح ةةال علةةى  تةةرتين درااةةيتين  ةةل أاةةباع  تةةرة 
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مجماعةةة التجريبيةةة بطريقةةة الع ةةف الةةذ    ااأللةةرى للتةةدريس للمجماعةةة الضةةابطة للتةةدريس لل
اا تهةاء  1/11/2015بالطريقة المعتادة، اااتمر ذلك لمدة لماة أاابيع ابتداء من يةام األحةد 

، اةةم تطبيةةق ايلتبةةار االمقيةةاس بعةةدًيا علةةى المجمةةاعتين ار ةةد 6/12/2015 ةة  يةةام األحةةد 
 ًيا اتعاير ا ا ذا ما ايتم عرضم     تائج البحث.ال تائج لمعالجتها إح ائ

 نتائح انثسث ًتسهٍهيا ًتفظٍزىا :

 أًال ـ اختثار صسح انفزض األًل 

بةين  1215ي ص العرض األال على م ياجد  رق ذا ديلة إح ائية ع د ماةتاى  
ر درجات طاب المجماعة التجريبية اطاب المجماعة الضابطة    التطبيق البعدي يلتبا

 التعبير ال تاب  اابداع  ل ال  طاب المجماعة التجريبية .
للتحقق مةن  ةحة  ةذا العةرض  ةام الباحةث بعةد التةدريس للطةاب بتطبيةق التبةار  

التعبير ال تاب  اابداع  بعدًيا احااب العراق بين متااطات درجات المجماعة التجريبية 
م ت م لمعر ةةة اتجةةاه العةةراق ا ةةد تةةم االمجماعةةة الضةةابطة ااي حرا ةةات المعياريةةة ا يمةةة 

( لبيةان العةراق بةين المجمةاعتين االجةدال التةال  ياضة  ال تةائج Spssااتلدام بر ةامج )
 الت  تم التا ل إليها .

 (6جدال )
ديلة العراق بين المجماعتين الضابطة االتجريبية    التطبيق البعدي يلتبار التعبير  

 ال تاب  اابداع 
اختبار 
 للتغير

قيمة " ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
" 

حجم  الداللة
 األثر

الكتابي 
 اإلبداعي

المتوسط 
 م

االنحراف 
المعياري 

 ع

المتوسط 
 م

االنحراف 
المعياري 

 ع

   

دالة عنيد  2.58.. ...2. ..82 52155 5.2.1 
مسيييتوى 

1215 

9.% 

بيةةة عةةن درجةةات يتضةة  مةةن  ةةذا الجةةدال ارتعةةاع درجةةات طةةاب المجماعةةة التجري 
طاب المجماعة الضةابطة، ااجةاد  ةرق بةين متااةط درجةات طةاب المجماعةة التجريبيةة 
اطةةةاب المجماعةةةة الضةةةابطة  ةةة  التطبيةةةق البعةةةدي لالتبةةةار حيةةةث بلغةةةت  يمةةةة م ت م 

( اللت  ةةةد مةةةن حجةةةم أاةةةر المتغيةةةر الماةةةتقل  0.01( ا ةةة  دالةةةة ع ةةةد ماةةةتاى )22.314)
ير التابع ) مهارات التعبير ال تاب  اابةداع ( تةم حاةاب )طريقة الع ف الذ   (    المتغ
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%( ا ذا ت اير  بير جةًدا، 92حجم األار بحااب  يمة مربع ايتا ااجد أن حجم األار  ا )
ا ةةذا يؤ ةةد  ةةحة  ةةرض البحةةث ايؤ ةةد  اعليةةة تةةدريس التعبيةةر ال تةةاب  بطريقةةة الع ةةف 

ب ال ةف األال ااعةدادي  حيةث الذ       ت مية مهةارات التعبيةر ال تةاب  اابةداع  لطةا
ارتععةةت درجةةات طةةاب المجماعةةة التجريبيةةة ارتعاًعةةا  بيةةرًا بعةةد تدرياةةهم بطريقةةة الع ةةف 

(، 2001الذ   ، اتتعق  ذه ال تيجة مع درااةات  ةل مةن عبةده  ا ةم اراا ةدة االقضةاه )
 ( .2003( اال ا ة االاعيد )2003احمدان )
رجاعها ل   ما يل  :ايم ن تعاير  ذه ال تيجة اا 

ة تدريس الطاب بطريقة الع ف الذ    الت  تتي  الحرية    طرح األ  ةار دان لةاف  1
 أا لجل من ال قد .

 ة ااتلدام طريقة الع ف الذ    تتي  العر ة ل بداع    جا ي جع عليم . 2
ة ااتلدام طريقة الع ف الذ    تااعد على إ تةاج أ  ةار اعبةارات األعةاظ نيةر م لا ةة  3

 ا يااده الحرية .   ج
ة اقة الطاب    أ عاهم اذلك من لال ت جيع المعلةم لهةم علةى طةرح األ  ةار العديةدة  4

 االعبارات المت اعة من لال ااتلدام طريقة الع ف الذ    .
ة أتاح التدريس للطاب بطريقة الع ف الذ     ةدرًا مةن المرا ةة االتعاعةل بةين الطالةب  5

رية    إبداء ااراء االم ا  ة مما يااعد    ت مية مهارات االمعلم    جا يااده الح
 التعبير اابداع  .

ة الم ا  ة االحاار ااايجابية بةين الطةاب بعضةهم الةبعض  ة  تبةادل األ  ةار  ة  أا ةاء  6
 جلاات الع ف الذ    ااعد على ت مية مهاراتهم اابداعية .

 يس بها ااعد على إاارة دا عيتهم .ة تدريس الطاب بطريقة جديدة لم ي لعاا التدر  7
ة تدريب الطاب على تقبل الرأي االةرأي االةر اةاعد الطةاب  ة  طةرح أ بةر عةدد مةن األ  ةار  8

 االعبارات ااأللعاظ مما أدى إلى ت مية مهارات التعبير ال تاب  اابداع  لدى الطاب .
ل إبداعية لماضةاعات ة تدريب الطاب من لال طريقة الع ف الذ    على تقديم حلا 9

 التعبير المقدمة لهم .
ة تقةديم الماضةاعات مةن لةال طريقةة الع ةف الةذ    ب ةارة باةيطة تاةم  بتاليةد  10

 األ  ار دان  قد أا تجري  .
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ة تقايم الطاب إلى مجماعات عمل بااتلدام الةتعلم التعةاا   اةاعد علةى ا تةراح أ بةر عةدد  11
 ع  الذي يجدي  ايرًا عن التع ير العردي .من األ  ار بمااعدة التع ير الجما

 ثانًٍا ـ اختثار صسح انفزض انثانً :

 0.01اى ديلةة إح ةائية ع ةد ماةتياجةد  ةرق ذا ي ص العرض الاا   على أ ةم 
بةةين درجةةات طةةاب المجماعةةة التجريبيةةة اطةةاب المجماعةةة الضةةابطة  ةة  مقيةةاس ايتجةةاه 

  حا التعبير ال تاب  اابداع  ل ال  المجماعة التجريبية .
للتحقق من  حة  ةذا العةرض  ةام الباحةث بعةد التةدريس للطةاب بتطبيةق مقيةاس 

متااطات درجات طاب المجماعةة  ايتجاه  حا التعبير ال تاب  بعدًيا احااب العراق بين
التجريبية االمجماعةة الضةابطة ااي حرا ةات المعياريةة ا يمةة م ت م لمعر ةة اتجةاه العةراق 

( لبيةان العةراق بةين المجمةاعتين االجةدال التةال  ياضة  Spssا د تةم ااةتلدام بر ةامج )
 ال تائج الت  تم التا ل إليها .

التجريبيةة  ة  التطبيةق البعةدي لمقيةاس ديلة للعراق بين المجماعتين الضةابطة ا 
 ايتجاه  حا التعبير ال تاب 

 (7جدال )
  يمة م ت م اماتاى الديلة للعرق بين متااط  التطبيق البعدي لطاب المجماعتين

 ) التجريبية االضابطة (    مقياس ايتجاه  حا التعبير ال تاب  
مقياس 
االتجاه 
نحو 
 التعبير

 قيمة مجموعة الضابطةال المجموعة التجريبية
 ت

حجم  مستوى الداللة
 األثر

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

   

دالة عند  4254 ..2. ..12. ..12 9124 
 1215مستوى 

.9% 

يتضةة  مةةن  ةةذا الجةةدال ارتعةةاع درجةةات طةةاب المجماعةةة التجريبيةةة عةةن درجةةات  
ين متااةط درجةات طةاب المجماعةة التجريبيةة طاب المجماعة الضةابطة، ااجةاد  ةرق بة

اطاب المجماعة الضةابطة  ة  التطبيةق البعةدي لمقيةاس ايتجةاه حيةث بلغةت  يمةة م ت م 
اللت  ةد اذلك ل ال  طاب المجماعةة التجريبيةة ( 0.01( ا   دالة ع د ماتاى )8.18)

ابع )ايتجاه  حا من حجم أار المتغيرات الماتقل ) طريقة الع ف الذ   (    المتغير الت
%( 79التعبير( تم حااب حجم األاةر بحاةاب  يمةة مربةع ايتةا ااجةد أن حجةم األاةر  ةا )

ا ةةذا تةة اير  بيةةر، ا ةةذا يؤ ةةد  ةةحة العةةرض الاةةا   للبحةةث ايؤ ةةد  اعليةةة تةةدريس التعبيةةر 
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ال تةةاب  بطريقةةة الع ةةف الةةذ     ةة  ت ميةةة اتجةةاه الطةةاب  حةةا التعبيةةر ال تةةاب    حيةةث 
ت طةةاب المجماعةةة التجريبيةةة ارتعاًعةةا  بيةةرًا بعةةد تدرياةةهم بطريقةةة الع ةةف ارتععةةت درجةةا

 الذ ن .
رجاعها لما يل  :   ايم ن تعاير  ذه ال تيجة اا 

ة تدريس الطاب بطريقة الع ف الذ     ض  على البية الطاب    ح ةص التعبيةر  1
 مما  ان اتجاً ا إيجابًيا  حاه .

  تدريس التعبير أاةر علةى الطةاب  ة  إدراك أ ميةة ة ااتلدام طريقة الع ف الذ      2
 التعبير    حياتهم ما د عهم لاتجاه اايجاب   حاه .

 تٌصٍاخ انثسث 

    ضاء ما أاعرت ع م  تائج البحث يا   بما يل  : 
 ة تدريس  راع اللغة العربية األلرى بااتلدام طريقة الع ف الذ    . 1
 الحرة اييجابية للطاب لت مية  دراتهم اابداعية . ة إتاحة جا من الحرية االم ا  ة2
 ة تدريب معلم  اللغة العربية على ااتلدام طريقة الع ف الذ       تدريس اللغة العربية. 3
ة إعداد ماضاعات التعبير    ضاء ااتراتيجيم الع ف الذ        تاب طالب أا دليل  4

 مقرر يقدم لمراحل التعليم الملتلعة .
 اخ انثسث :يمتزز

 يم ن ا تراح الدرااات االبحاث ااتية : 
ة  اعلية ااتلدام طريقة الع ف الذ       تدريس القراءة    عةاج  ةعابات القةراءة  1

 لدى الطاب .
ة أاةةر تةةدريس ال  ةةاص األدبيةةة بااةةتلدام طريقةةة الع ةةف الةةذ     ةة  ت ميةةة مهةةارات  2

 التع ير اابداع  لدى الطاب .
قترح    تدريس التعبير ال تاب   ائم علةى ت ميةة القةدرات اابداعيةة اأاةره  ة  ة بر امج م 3

 ت مية اابداع لدى الطاب .
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 يزاخع انثسث

 انًزاخع انعزتٍح :

( : أاةر طريقةة التعلةيم التعةاا    ة  العلةام  ة  2003ة إبرا يم راا ةدة، بااةل القضةاه ) 1
من األاااة ، درااةات العلةام التربايةة، ت مية التع ير اابةداع  لةدى طلبةة ال ةف الاةا

 . 2، عدد  3المجلد 
( : معجم الم طلحات الترباية المعر ةة  ة  1996ة أحمد حاين اللقا   اعل  الجمل ) 2

 الم ا ج اطرق التدريس، القا رة ، عالم ال تب .
 ( : ًأ ال علم ال عس، القا رة، دار المعارف .1979ة أحمد عزت راج  ) 3
( : ايتجاه  حةا التل ةص الدرااة  اأاةباب التيةاره 2006محماد اامة )ة إاماعيل  4

 ةة  ضةةةاء بعةةةض المتغيةةرات لةةةدى طةةةاب جامعةةة اامةةةام محمةةةد بةةن اةةةعاد اااةةةامية 
 11بالرياض، مجلة البحث    التربية اعلم ال عس،  لية التربية، جامعة الم يا ، العدد

 . 12، ص 
 يس، عمان ، الم تبة الاط ية .( : طرق التدر 2010ة إيمان محمد عمر )  5
( :  اعليةةة مةةدلل الت امةةل بةةين   ةةان اللغةةة العربيةةة  ةة  2003ة إيمةةان محمةةد  ةةبري ) 6

ت مية مهارات التعبير اابداع  لدى طاب ال ف األال الاا اي، راالة ماجاتير نير 
 م  ارة ،  لية التربية ، جامعة حلاان .

: ُأاةر ااةتلدام المةدلل التعااضة  اأاةلاب  ( 2005ة ا ةاء محمةد عبةد المة عم رجةب )  7
المحا ظة على ت مية مهارات التعبير اابداع  اايتجاه  حا المادة لةدى طةاب ال ةف 
األال الاا اي، درااات    الم ا ج اطرق التدريس، الجمعية الم رية للم ا ج،  ليةة 

 . 110ة  89، ص ص 10التربية، جامعة عين  مس، العدد 
( : علةةم الةة عس ايجتمةةاع ، القةةا رة، عةةالم ال تةةب، 1984لاةةام ز ةةران )ة حامةةد عبةةد ا 8

 .5ط
 ( : علم ال عس ايجتماع ، القا رة، عالم ال تب .2000ة حامد عبد الاام ز ران ) 9

( :   ةال  ة  تةدريس اللغةة العربيةة ، الريةةاض، دار 2003ة حاةن جععةر اللليعةة ) 10
 الر د .

ارات التدريس رؤية    ت عيذ التةدريس، القةا رة ، ( : مه2003ة حان حان زيتان ) 11
 عالم ال تب .
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( : تعلةةيم اللغةةة العربيةةة االتربيةةة الدي يةةة ، 1990ة حاةةن اةةيد  ةةحاتة اآلةةران ) 12
 . 3القا رة، دار أاامة للطبع، ط

( : تعلةيم اللغةة العربيةة بةين ال ظريةة االتطبيةق، القةا رة ، 1996ة حان ايد  ةحاتة )13
 اللب ا ية . الدار الم رية

( : تةةدريس   ةةان اللغةةة العربيةةة، القةةا رة، دار الع ةةر 2000ة حاةةن اةةيد  ةةحاتة ) 14
 العرب .

( : معجم الم طلحات الترباية اال عاية، 2003ة حان ايد  حاتة، ازي ب ال جار ) 15
 القا رة، الدار الم رية اللب ا ية .

دريس البانةة اأاةره  ة  ( : ااةتلدام أاةلاب الع ةف الةذ     ة  تة2003ة حمةدان ) 16
ت مية التعبير اابداع  اال تابة اابداعية لدى طاب المرحلة الاا اية، المؤتمر العلم  

 اللامس ع ر ، المجلد الاا  ،  لية التربية بق ا، جامعة ج اب الاادي .
( : ااةةةتلدام الحااةةةاب  ةةة  ت ميةةةة التع يةةةر 2002ة لليةةةل حمةةةاد، الليةةةل   ةةةار ) 17

 . 1ن، دار الع ر للطباعة اال  ر ، طايبت اري، عما
( : المهةةارات القرائيةةة اال تابيةةة، طرائةةق 2009ة راتةةب  ااةةم عا ةةار امحةةد  لةةري ) 18

 تدرياها اااتراتيجياتها، عمان ، دار المايرة .
( : طةرق تةدريس اللغةة العربيةة ، اااة  درية ، دار المعر ةة 1991ة ز ريا إاماعيل ) 19

 الجامعية .
( : تعلةةيم التع يةةر امهاراتةةم تةةدريبات اتطبيقةةات عمليةةة، 2007بةةد العزيةةز )ة اةةعيد ع 20

 عمان دار الاقا ة .
( :  اعليةة األداء اييقةاع  للمحعاظةات ال ةعرية 2007ة اامة عبد المؤمن محمةد ) 21

 ةة  ت ميةةة مهةةارات القةةراءة األدائيةةة اايتجةةاه  حةةا اللغةةة العربيةةة لةةدى تاميةةذ ال ةةف 
تير نيةةر م  ةةارة ، معهةةد الدرااةةات االبحةةاث التربايةةة جامعةةة اللةةامس، راةةالة ماجاةة

 القا رة .
( : الم ا ط التعليمية الم احبة اأار ا على ت مية 2003ة الاى حان محمد ب ل ) 22

مهةارات ال تابةةة اابداعيةة  ةة  اللغةةة العربيةة لةةدى طةةاب ال ةف األال الاةةا اي، راةةالة 
 .ماجاتير،  لية التربية ، جامعة الز ازيق 
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( : ُأار ااةتلدام أاةلاب الع ةف الةذ     ة  2003ة عبد الرازق ملتار عبد القادر ) 23
ت مية مهارات القراءة اابداعية لدى تاميذ المرحلة ايبتدائية، مجلة البحث    التربية 

 ،  لية التربية ، جامعة الم يا . 3، ع 16اعلم ال عس المجلد 
( : المتعا ةةةان عقلًيةةةا 2001زي أحمةةةد )ة عبةةةد الةةةرحمن اةةةيد اةةةليمان،  ةةةعاء نةةةا 24

 ل ائ هم، ا ت ا هم ، تربيتهم، م  اتهم، الرياض ، ع اظ لل  ر .
 ة عبد الم عم ايد عبد العال ) د ة ت ( : طرق تدريس اللغة العربية، القا رة: م تبة نريب  25
  ( : ُأاةر ااةتلدام طريقةة الع ةف الةذ  2006ة عبد ربم  ا ةم عبةد ربةم الاةميري ) 26

لتدريس التعبير    ت مية اابداع  لدى طالبات ال ف الاةامن األاااة  بمدي ةة نةزة، 
 راالة ماجاتير،  لية التربية ، الجامعة اااامية، نزة .

( : تحقيق الذات  ة  تةدريس التعبيةر ، الريةاض ، دار ال ةااف 1991ة على ألحمد مد ار ) 27
. 
 اللغة العربية، الرياض، دار ال ااف . ( : تدريس   ان1991ة على ألحمد مد ار ) 28
 ( : تدريس   ان اللغة العربية، القا رة، دار الع ر العرب .2006ة على أحمد م ار ) 29
( : تدريس   ان اللغة العربية، القا رة، دار الع ر العربة  2008ة على أحمد مد ار ) 30

 . 240ة  228ص ص 
ا ةةات الاالديةةة  ةة  الت  ةةئة ايجتماعيةةة ( : ايتج2000ة  اطمةةة الم ت ةةر ال  ةةا   ) 31

اعا تهةا بملةااف الةةذات لةدى األطعةال، درااةةة ميدا يةة  عاةية اجتماعيةةة علةى أطعةةال 
 الااط الحضري بالمغرب، عمان ، دار ال راق لل  ر االتازيع .

( : مقار ةة بةين المةدلل التقليةدي امةدلل عمليةات 2002ة  ايزة الايد محمد عاض ) 32
ية الةاع  المعر ة  بعملياتهةا ات ميةة مهارتهةا لةدى طةاب ال ةف األال ال تابة    ت م
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 يهخص انذراطح

فاعلية تذريس التعبيز الكتابي في اللغة 

مية العزبية باستخذام طزيقة العصف الذهني في تن

بعض مهارات التعبيز الكتابي اإلبذاعي واالتجاه 

 نحىه لذي تالميذ الصف األول اإلعذادي

 د . زداج أزًذ عثذ هللا

 ةةد ت الدرااةةة إلةةى تعةةرف  اعليةةة تةةدريس التعبيةةر ال تةةاب  لطةةاب ال ةةف األال 
ااعةةدادي بااةةتلدام طريقةةة الع ةةف الةةذ     ةة  ت ميةةة مهةةارات التعبيةةر ال تةةاب  اابةةداع  

يهم، ابلغت عي ة الدرااةة امةا ين طالًبةا اطالبةة تةم تقاةيمهم إلةى مجمةاعتين، مجماعةة لد
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ضابطة امجماعة تجريبية باا ع أربعين طالًبا اطالبة ل ل مجماعةة، ا ا ةت عي ةة الدرااةة 
من مدراة م قطةين ااعداديةة الم ةتر ة بةإدارة اةمالاط التعليميةة التابعةة لمديريةة التربيةة 

اتمالت أداات الدرااة امااد ا التعليمية    التبار التعبيةر ال تةاب  لطةاب  االتعليم بالم يا
ال ةةف األال ااعةةدادي ادليةةل المعلةةم لتةةدريس التعبيةةر ال تةةاب  بااةةتلدام طريقةةة الع ةةف 
الةةذ    اتا ةةلت الدرااةةة إلةةى  اعليةةة تةةدريس التعبيةةر ال تةةاب  بااةةتلدام طريقةةة الع ةةف 

ال تاب  اابداع  لدى طاب ال ف األال ااعدادي حيث الذ       ت مية مهارات التعبير 
تعةةاق طةةاب المجماعةةة التجريبيةةة علةةى طةةاب المجماعةةة الضةةابطة  ةة  ايلتبةةار البعةةدي 

 لمهارات التعبير ال تاب  اابداع  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Summary 
 

 The effectiveness of teaching the written speech in the 

Arabic language by using the method of brainstorming in the 

development of some of the written expression of creative skills of 

first grade preparatory students, 

 The study aimed to know the effectiveness of the teaching of 

expression written for the students of the first grade intermediate 

using the method of brainstorming in the development of written 

expression and creative skills they have, and reached the study 
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sample eighty students were divided into two groups, a control 

group and the experimental group by forty students per group, 

and the study sample of Mankateen preparatory school joint 

management samalout education of the Directorate Education 

and queens consisted study tools and materials educational in test 

written expression for the students of the first grade secondary 

and teacher's guide for the teaching of written expression using 

method of brainstorming the study found the effectiveness of the 

teaching of expression written using the method of brainstorming 

in the development of written expression skills Creative the first 

grade secondary students with the experimental group students 

outperformed the control group students in the post test of written 

expression and creative skills. 
 

 

 

 

 

 


