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استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم النشط في  تنمية مهارات التعبير اإلبداعي لدى تالميذ فعالية 
 .الصف الثاني المتوسط

 زيد بن مهلهل الشمري/ د                                   

 جامعة حائل -كلية التربية                                  
  لخصامل

قائمة على التعلم النشط تنمية مهارات  مقترحةاستخدام إستراتيجية  فعاليةهدفت الدراسة إلى تقصى         
 تلميذ من الصف الثاني المتوسط ( 26) العينة التعبير اإلبداعي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط؛ وبلغ عدد

: واألخرى باإلستراتيجية المقترحة،درست المحتوى ( 62)تجريبية، وعددها: على مجموعتين األولى وزعوا
واعتمدت إجراءاتها  على تطبيق أدوات . درست المحتوى بالطريقة العادية المتبعة( 62)ضابطة، وعددها 

استمارة البحث قبليا على طالب المجموعتين، وبعد انتهاء المعالجات التدريسية مباشرة تم تطبيق كًل من 
على مجموعتي الدراسة، ، وبطاقة مالحظة مهارات التعبير الشفهي،  يتحليل محتوى موضوعات التعبير الكتاب

 :، وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية" Spss"وتم تصحيح االختبارات وتحليلها إحصائيًا باستخدام برنامج

  ي ، المناسبة لتالميذ الصف الثان(مجااًل كتابياً  76 -مجااًل شفهياً  76)قائمة بمجاالت التعبير اإلبداعي
 .المتوسط

   حدى عشرة مهارة كتابية المناسبة لتالميذ قائمة بمهارات التعبير اإلبداعي شملت تسع مهارات شفهية، وا 
 .الصف الثاني المتوسط

  تالميذ  في القياس القبلي والبعدي درجات  ىبين متوسط (1،117مستوى)دالة إحصائيا عند فرق  وجود
القياس البعدي؛ نتيجة الستخدام االستراتيجية المقترح القائمة لصالح ( الضابطة -التجريبية) للمجموعتين

  ( .والكتابي -الشفهي) على التعلم النشط في تنمية مهارات التعبير اإلبداعي
  التجريبية )بين متوسطي درجات طالب المجموعتين ( 1،117مستوى)وجود فرق دالة إحصائيا عند

وذلك   ،لتالميذ الصف الثاني المتوسط (الشفهي والكتابي) تنمية مهارات التعبير اإلبداعي بشقيه (والضابطة
 .لصالح طالب المجموعة التجريبية 

  بمعنى أن  تنمية مهارات التعبير اإلبداعي الشفهي ومهارات التعبير اإلبداعي الكتابيوجود عالقة بين عدم
 .مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي فيبأدائهم  ال ينبئ هي اإلبداعيمهارات التعبير الشف في تالميذأداء ال

 

 (الكتابي -الشفهي) مهارات التعبير اإلبداع -التعلم النشط: الكلمات المفتاحية 



 م6172أبريل( 33)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 667 - 
 

 :مقـدمـة

اللغة هوية األمة؛ فهى أداة ثقافتها، وحاملة تراثها عبر األجيال، وهى القاعدة  
السيادة الوطنية، وهى األداة التى تنتقل بها سائر النظم، المتينة لألمم والشعوب لتعميق 

والعادات المكتسبة، والتقاليد االجتماعية، من خالل النشاط االجتماعى القائم على التواصل 
بين أفراد المجتمع؛ فهى سالح الفرد فى كثير من المواقف الحياتية التى تتطلب الكالم، أو 

، وهذه األدوات مهمة فى إتمام عملية التفاهم  والتواصل مع االستماع، أو الكتابة، أو القراءة
 .من حوله في جميع النواحي

وتعتمد قدرة الفرد على التواصل مع األخرين، والتعبير عما يدور في ذهنه، ويختلج في        
نفسه هو رهن بما يمتلكه ذلك الفرد من مخزون لغوي، وقدرة على إنتاج لغوي متميز دون 

نتاجها يؤدي بالضرورة إلى تعثر الطالب تعثر أو بط ء ، فأي تعثر أو قصور في فهم اللغة، وا 
في بقية المواد الدراسية، ومن ثم تأخره فيها، كما يفقد اللغة وظيفتها لدى المتعلمين، من 

األحول، . )حيث كونها وسيلتهم للتواصل مع األخرين، والتعبير عن حاجاتهم، ومتطلباتهم
6171 :6-4) 

للغة العربية إحدى الوسائل المهمة فى تحقيق المدرسة لوظائفها المتعددة؛ ألن وتعد ا
اللغة من أهم وسائل االتصال والتفاهم بين التلميذ وبيئته، وهى األساس الذى تعتمد عليه 

تربيتنا من جميع النواحى، وبذلك يكون تدريس اللغة أكثر فاعلية إذا قام على أساس 
على أنها وحدات ( الكتابة -القراءة -التحدث -االستماع)ة تناول فنون اللغة األربع

أساسية، ووسيلة لغاية مهمة هى االتصال بداًل من التركيز على الجانب النظرى فى 
 (.662: 6112مدكور، ) معالجة اللغة
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ــــوع        ــــه تن ــــرز مــــن خالل ــــذي يب ــــة، وال ــــة العربي ــــون اللغ ــــن مــــن فن ــــداعي ف ــــر اإلب والتعبي
بـــل إنـــه الفـــن الجـــامع لكـــل فنـــون  –شـــفاهة أو كتابـــة  –فنونهـــا، وتعـــدد طـــرق التعبيـــر بهـــا 

 .   اللغة ومهاراتها؛ حيث إنه الهدف األسمى، والغاية األهم من غايات تعلم اللغة
ًا على العمق الفكـري والنضـج العقلـي؛ ومـن ثـم فعنـه يعكـس ويعد التعبير اإلبداعي مؤشر        

شخصية اإلنسان، ويظهر ما لديه من قدرة على فهم اآلخرين؛ ولذلك كان دلـيال علـى شخصـية 
األسـلوب هـو شخصـية صـاحبه، والمـرء مخبـوء : المعبر، وحكما على تفكيره حتى قيـل فـي ذلـك

 (6: 6177تعلب، ) تحت لسانه، فعذا تكلم ُعرف

كما أن التعبير اإلبداعي الجيد من أسـس التفـوق الدراسـي فـي المجـال اللغـوي وغيره،يع ـد       
ـــداع ـــدرات والـــذكاءات ذات الصـــلة باإلب ـــن الق ـــد م ـــى امـــتالك العدي ـــذلك مؤشـــر اُ عل اللغـــوي، : ك

والوجداني؛ فالتلميذ المتفوق فـي تعبيـره يتفـوق فـي دراسـته، وفـي مواقـف عديـد ة تصـادفه فـي 
ة فيمــا بعــد؛ ألن مــن يســيطر علــى قــدرات التعبيــر ومهاراتــه؛ يســيطر علــى العبــارة حياتــه العاديــ

 .الهادفة، والفكرة الجميلة، ويحرك مشاعر اآلخرين، ويؤثر في وجدانهم

ويعتبــر التعبيــر اإلبــداعي أساســا نفســيا للتلميــذ؛ وذلــك لحاجتــه إلــى التعبيــر عــن نفســه،             
وتحقيــق ذاتــه، واســتثمار قدراتــه وذكاءاتــه المتعــددة، ويكتســب التعبيــر اإلبــداعي أهميــة خاصــة 
على المستوى الشخصي؛ حيث إنه يساعد اإلنسان لتحقيـق ذاتـه، وتفاعلـه مـع غيـره، كمـا أنـه 

" عده فــي تبيــان أفكــاره ومشــاعره، وحاجاتــه؛ ومــن ثــم تحــدث الصــلة بــين الفــرد والمجتمــع ؛يســا
".) فبقدر ما يكون لدى اإلنسان من طالقة، ومرونة، يكون تفاعله وتكيفه مع غيـره مـن النـاس

 ( 47: 6112جاد، 

يكـون التي يشغلها التعبيـر اإلبـداعي، والتـي تسـتوجب أن  -وعلى الرغم من هذه األهمية      
إال أن االهتمام بـه لـم يصـل للمسـتوى الـذي يعكـس هـذه األهميـة فهنـاك  -تعلمه هدفًا أساسيًا 

بعص القصـور أثنـاء بنـاء المنـاهج أواسـتخدام طـرق التـدريس الخاصـة بـه، حيـث  مـازال أكثـر 
ة فنون اللغة إهمااًل وتجاهاًل سـواء في منـاهجها أو في طرائق تدريسها، ومـازال االهتمـام بتنميـ
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مهاراتــه ال يرقــى إلــى األهميــة التــي يمثلهــا كهــدف أســمى  مــن تعلــم اللغــة؛ حيــث أكــدت  هــذا 
؛ 6112رجـب، ) الواقع بعض األدبيات التربوية، والدراسات السابقة التى تمـت فـي هـذا الجانـب

، وبينت أن هناك انحدارًا مطردًا وملحوظـًا فـي قـدرات التالميـذ  (6177؛ تعلب، 6171خيراهلل، 
يرية، وضعفا في إتقانهم لمهاراته ، وأوصت بضـرورة تبنـي أسـاليب ومـداخل واسـتراتيجيات التعب

 تدريسية جديدة؛ تسهم في تنمية مهارات التعبير بصفة عامة، واإلبداعي منه خاصًة 

ــدو أن هــذا الضــعف        ــة -ويب ــيم اللغــة العربي ــذي يالحظــه المعلمــون والمشــتغلون بتعل ، ال
والمتمثل في نقص مهارات التعبيـر اإلبـداعي خاصـة، يرجـع إلـى مـا  -بقةوتؤكده الدراسات السا

 :يلي

  أن الثــروة اللغويــة التــي يحــاول التلميــذ التعبيــر بهــا ليســت كافيــة؛ كــي يــتمكن مــن ســالمة
 .التعبير

     أن التالميذ ُيطلب إلـيهم التعبيـر عـن أمـور ال يعرفـون عنهـا شـيئا فـي أغلـب األحيـان، وأن
 .منهم معرفتها، والكتابة عنها ال تقع في محيطهم الفكرة التي يطلب

  أن طريقة التدريس المتبعة فـي تعلـيم التعبيـر ال تنظـر إلـى التعبيـر اإلبـداعي باعتبـاره لونـًا
من التعبير عن الـذات واإلبـداع، وأحاسيسـها، بـل هـو نـوع مـن القولبـة يوضـع فيـه التلميـذ 

اصر يجب الكتابة فيهـا، أو التحـدث رغما عنه، وحسب ما حدده المعلم من موضوعات وعن
 .عنها

  ،عـدم انتبـاه مـن يعلــم التعبيـر أنـه فرصــة الكتشـاف مواهـب التالميــذ، ويعمـل علـى تنميتهــا
ــذي يســتدعي البحــث عــن  ــداعي؛ األمــر ال ــر اإلب ــق منهــا بمهــارات التعبي وبخاصــة مــا يتعل

التعلميـة ، وتتمركـز استراتيجيات تدريسية فاعلة ؛ تجعل التلميـذ محـور العمليـة التعليميـة و 
 .حوله، وتعمل على تنمية مهارات التعبير اإلبداعي

إيجـــاد طـــرق حديثـــة لــذا أصـــبح لزامـــًا علـــى المتخصصــين فـــي مجـــال التعلـــيم ضــرورة        
إعــادة النظــر فــي األســاليب التربويــة والتعليميــة  ومتنوعــة لضــمان جــودة المخرجــات التعليميــة،
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لعمـل علـى تغييـر فلسـفة وطبيعـة التعلـيم مـن تعلـيم تقليـدي التي تناسب هذا الواقـع الجديـد، وا
يتمركز حول الكتاب المدرسي المقرر الذي يتطلـب الحفـظ واالسـتظهار إلـى تعلـم نشـط يتمركـز 
حــول المــتعلم، ويتطلــب مزيــدًا مــن التفكيــر والتأمــل، كمــا تؤكــد العديــد مــن االتجاهــات التربويــة 

يم والتعلم التـي تؤكـد علـى إيجابيـة المـتعلم ونشـاطه الحديثة على أهمية استخدام أساليب التعل
أثنـــاء العمليـــة التعليميـــة، وعلـــى ضـــرورة تهيئـــة الظـــروف المالئمـــة لجعـــل المـــتعلم يكتشـــف 
المعلومــات بنفســه بــداًل مــن الحصــول عليهــا جــاهزة، وعلــى أن يتحــول دور المعلــم مــن تلقــين 

رشاده  (.422: 6176الشربيني،)المعلومات إلى توجيه المتعلم وا 

ويضح مما سبق أن هناك ضعفًا واضحًا في التعبير لدي تالميذ المرحلة المتوسـطة، وقـد      
أكدت األدبيات والدراسـات فـي هـذا الجانـب إال أن مـن أهـم األسـباب التـي أفـرزت هـذا الضـعف 
االعتماد على طـرق تـدريس تعتمـد علـى الحفـظ والتلقـين؛ األمـر الـذي يفـرض علـى المهتمـين 

يجابيتـه، وتسـهم بالتدريس  وطرقة البحث عن استراتيجيات وطرق قائمة على نشـاط المـتعلم وا 
فــي تطــوير مفرداتــه واكســابه الجوانــب المتعلقــة بــالتعبير بشــكل عــام والتعبيــر اإلبــداعي بشــكل 

 .خاص

وفي هذا الجانب يعد الـتعلم النشـط مـن أهـم اإلسـتراتيجيات التـي تسـاعد علـى إيجابيـة 
مليـة التعليميـة، حيـث تنـدمج المعلومـات الجديـدة انـدماجًا حقيقيـًا فـي عقـل المتعلم في أثناء الع

المــتعلم ، كمــا يشــترك المتعلمــين فــي عمــل أشــياء تجبــرهم علــى التفكيــر فيمــا يتعلمونــه، ويهــتم 
التعلم النشط بتنميـة المهـارات وال يركـز فقـط علـى الجانـب المعرفـي القائمـة علـى التلقـين فقـط، 

فهـو يقـرأ ويكتـب وينـاقش ويشـارك : ل أشياء متعددة أكثر مـن االسـتماع حيث يقوم الطالب بفع
التحليـل والتركيـب والتقيـيم والنقـد، : في حل المشكالت ويقوم بممارسة العديد من المهـارات مثـل

ـــــذ  ـــــز التالمي ـــــتعلم وتحفي ـــــر ال ـــــاء أث ـــــذ وبق ـــــم التالمي ـــــي تعل ـــــر ف ـــــر كبي ـــــه أث ـــــون ل وهـــــذا يك
 (.722: 6176صومان،)للتعلم
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ز فلسفة التعلم النشط إلى أنـه مـرتبط بحيـاة المـتعلم وواقعـه واحتياجاتهـا واهتماماتـه، وترتك    
ويحدث من خالل تفاعل المتعلم مع محيطه، وينطلق من استعدادات المـتعلم، وقدراتـه، ويحـدث 
في بيئة المتعلم كالبيت والمدرسـة والحـي، فهـو تلبيـة للمتغيـرات المحليـة والعالميـة التـي ينـادي 

: 6112عيـد ورجـاء، )ؤرة االهتمام منا لمعلم إلى المتعلم وجعله محورًا للعملية التعليميةبنقل ب
714.) 

ويعتبــر الــتعلم النشــط إســتراتيجية تــدريس جيــدة عنــدما يقــوم المعلمــون باالرشــاد إلــى  
التفكيــر فــي حــل المشــكالت واإلجابــة علــى األســئلة وصــياغة أمثلــة منهــا فــي الحصــة، فيقــوم 

لمشكالت واإلجابـة علـى األسـئلة وصـياغة بعضـها، والمناقشـة والشـرح والمنـاظرة، التلميذ بحل ا
خراج األفكار واالبتكارات داخل الفصل، وممارسة التعليم الجماعي بحيث يعمل التالميـذ ضـمن  وا 
فريـق عمــل واحـد فــي مشـكلة أو مشــروع تحـت ظــروف تـدعم اإليجابيــات والمرونـة فــي التعــديل 

لى مدار فصل دراسي قصير أو محتفظ به داخل فصـل دراسـي طويـل، وذلك سواء كان مقاسًا ع
باإلضافة إلى الفهم العميق للمواد الدراسـية واكتسـاب التفكيـر النقـدي واإلبـداعي، ومهـارات حـل 
المشكالت، وتكوين المواقف اإليجابية تجاه الموضوع المتعلم، والثقة في المعرفـة والمهـارة لـدى 

 ,.Felder R)تيجية تــدريس جيــدة لتقــديم نشــاط أو درس جديــد المــتعلم، لــذلك يعتبــر إســترا
2003, 282-283). 

وتعــد اســتراتيجيات الــتعلم النشــط مــن اإلســتراتيجيات التــي تشــرك المتعلمــين فــي القيــام 
بأعمال تحث على التفكير، واستخدام مهارات التفكير العليا كالتحليل والتركيـب والتقـويم لتحقيـق 

هذا التعلم يقوم المتعلمون بنشاطات عقلية حركيـة كـالقراءة، والكتابـة،  األهداف المطلوبة، وفي
والمناقشة وحل المشكالت، وطرح األسئلة، وصياغة الفرضيات، وتجربتهـا، وهـو فلسـفة تربويـة 
تعتمد على إيجابيـة المـتعلم فـي الموقـف التعليمـي، حيـث يـتم الـتعلم مـن خـالل العمـل والبحـث، 

علم علــى ذاتــه فــي الحصــول علــى المعلومــات، واكتســاب المهــارات، والتجريــب، يعتمــد فيــه المــت
 (. 3، 4:  6112أبو الشيخ، )وتكوين القيم واالتجاهات، بعيدًا عن الحفظ والتلقين 
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وتشجع هذه االستراتيجيات على التعلم القائم على نشاط الطلبة من خالل العمل، وتـوفير       
ذاتيـــًا، ويمكـــن اســـتخدام هـــذه اإلســـتراتيجيات فـــرص حقيقيـــة لهـــم للمســـاهمة فـــي تعلـــم موجـــه 

لتفحص وضع غير مألوف أو استكشاف موضوع ما بعمق وتركيز، ويشتمل التعلم النشط علـى 
ـــة،  ـــة والخـــرائط المفاهيمي ـــق، والرواي ـــاب، والمناقشـــة ضـــمن فري ـــاظرة، واأللع إســـتراتيجيات المن

م مــن خــالل المشــاريع، وبالتــالي والزيــارات الميدانيــة وتقــديم العــروض الشــفوية والتــدريب والــتعل
فعن هذه اإلسـتراتيجيات تعـزز االسـتقاللية والـتعلم التعـاوني، حيـث يتقـدم الطلبـة فـي النشـاطات 
كل حسب سرعته واهتماماته ومسـتواه، كمـا أن التـدريس مـن خـالل هـذه اإلسـتراتيجيات يشـجع 

 (.24: 6112كوجاك وآخرون، )على تحمل مسئولية التعلم 

اســـــــتراتيجيات التعلـــــــيم النشـــــــط تعبيـــــــرًا عـــــــن الفكـــــــر البنـــــــائي و جـــــــاءت معظـــــــم 
Constructiviser  الــذي يؤكــد علــى بنــاء المعرفــة ولــيس نقلهــا، والنظــر إلــى الــتعلم كعمليــة

نشــطة، حيــث يلعــب المــتعلم دورًا فعــااًل فــي عمليــة الــتعلم مــن خــالل بنــاءه للمعرفــة، مــن خــالل 
تعاونيـة، كمـا تعـد المعـارف والخبـرات السـابقة التفاوض االجتماعي حول المعنى وذلك في بيئـة 

للمتعلم هي نقطة االنطالق ألي تعلم جديد حيث يتم تفسـير المعرفـة فـي ضـوء البنيـة المعرفيـة 
 .القائمة لدى المتعلم، وتفعيل دور المعلم موجه ومرشد وميسر لعملية التعلم

 

سـتراتيجياته، وفـ ي هـذا السـياق أجريـت ولتطبيق التعلم النشط البـد مـن تنـوع طرائقـه وا 
اسـتخدام بعـض إسـتراتيجيات الـتعلم النشـط ( 6111األحمـد، )عددًا مـن الدراسـات منهـا دراسـة 

فـي تنميــة بعـض مهــارات التعبيـر التحريــري لــدى تالميـذ الصــف األول الثـانوي بمــدارس التعلــيم 
الـتعلم النشـط العام بدولة الكويت، وتوصلت نتائج الدراسة إلـى أن تطبيـق المعلـم إلسـتراتيجيات 

 .تضيف أعباء على المعلم، مما يؤثر على درجة الرضا المهني لديه
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؛ ) Revall & Wainwright،2009,)فيمـا أكـدت دراسـة كـاًل مـن ريفـال ووينرايـت 
ــــة (  Orhan,2009)أورهــــان  ــــارة دافعي ــــي إث ــــتعلم النشــــط، ف ــــة إســــتراتيجيات ال ــــى فعالي عل

المتعلمين، وتنمية مهارات التعبير لديهم، وكذلك جوانب التفكير المختلفة، إضافة لميولهم نحـو 
 . التعلم

علــى   (6177؛ تعلــب، 6171؛ خيــراهلل، 6112رجــب، ) فيمــا أكــدت دراســة كــاًل مــن
 . أهمية استخدام استراتيجيات تعليمية أثناء تقديم دروس التعبير االبداعي

وفي ضوء ما سبق، يرى الباحث أن أهداف تدريس التعبير ال تتحقق باسـتخدام طـرق 
وأسـاليب تــدريس تعتمــد علـى اإللقــاء والتلقــين والحفــظ، بـل لكــي تحقــق هـذه األهــداف البــد مــن 

ى طرق وأستراتيجيات تدريسـية تسـاعد علـى تحقيقهـا مـن خـالل االعتماد في تدريس المادة عل
 .إتاحة الفرصة للطالب بأن يكون المسئول في الموقف التعليمي ال المتلقي

ولهــذا تتســع اســتراتيجيات الــتعلم النشــط فــي مــداها؛ فتشــتمل الكثيــر مــن االســتراتيجيات        
جميعــًا تــدور حــول عناصــر الــتعلم التــى تختلــف بمهماتهــا وأهــدافها والغــرض منهــا، حيــث إنهــا 

النشط، كما أن جميع إستراتيجيات التعلم النشط قد يحتاجها المعلم أثناء إدارتـه للصـف وتنظـيم 
مشاركة التالميذ خالل تنفيذهم للمهام الجماعية، والمعلـم النـاجح هـو الـذي يسـعى إلـى تحقيـق 

ه وأدوار التالميــذ فــي جميــع مراحــل األهــداف التعليميــة معتمــدًا علــى التكامــل والتفاعــل بــين أدوار 
الـدرس بــدءًا بالتهيئـة وانتهــًاء بـالتقويم عنــد تطبيـق هــذه اإلسـتراتيجيات وأثنــاء إعـداد األنشــطة 

 (.71: 6177الشمري،) والمهام ليتحقق الفهم العميق لدى التالميذ 

ــر االبــداعي وضــرورة تقــديم دروســه مــن         خــالل وعلــى الــرغم مــن أهميــة التعبيــر والتعبي
استراتيجيات تسهم في اكساب المتعلمـين لمهاراتـه، إال أن الدراسـات السـابقة التـي اطلـع عليهـا 

 .الباحث لم تتناوله بشكل ملحوظ، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة 
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 :مشكلة الدراسة
انطالقــًا مــن الضــعف الملحــوظ لــدى تالميــذ المرحلــة المتوســطة فــي اكتســاب مهــارات 

ــداعي ــه نتــائج الدراســات ، ومرعــاًة  التعبيــر االب ــات وجــاءت مؤكــدة ل ــه األدبي ــذي تــواترت حول ال
فيمـا يخـص اسـتراتيجية ( هـ7342 -7347)لخطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية 

التعليم العام، والذي كان من ضمن أهـدافها االسـتمرار فـي تطبيـق مشـروع تطـوير اسـتراتيجيات 
ع كفــاءة المعلمــين فــي طــرق التــدريس، وألن الــتعلم النشــط هــو التــدريس وتحديثــه مــن أجــل رفــ

أساس مـا يعـرف التـدريس األصـيل الـذي يعـد أحـد االتجاهـات الحديثـة اآلن فـي واقـع التـدريس 
والــذي يســتهدف العمــق فــي المعرفــة، وتنميــة مســتويات التفكيــر واالبــداع، فــعن الحاجــة ملحــة 

 .تعلم نشطًا مندمجًا في الموقف التعليميوضرورية إليجاد نوع من التعليم يكون فيه الم

أن هنــاك قصــورًا واضــحا فــي تقــديم دروس التعبيــر : ومــن هنــا تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي    
اإلبـداعي لتالميــذ الصـف الثــاني المتوسـط، نــتج عنـه ضــعف هـؤالء التالميــذ فـي إتقــان مهــارات 

رديـة لـدى هـؤالء التالميـذ، وعليـه التعبير اإلبداعي ، وقلـة اهتمـام المعلمـين بمرعـاه الفـروق الف
ــوع فــي  ــتعلم النشــط مــع التن ــة ال ــى عــدد مــن أدل ــف اســتراتيجية تعتمــد عل ســعى الباحــث لتوظي
استراتيجياته المتعـددة لتنميـة مهـارات التعبيـر اإلبـداعي، وبالتـالي تحـددت المشـكلة فـي السـؤال 

النشــط فــي  تنميــة مهــارات  مــا فعاليــة  اسـتراتيجية مقترحــة قائمــة علــى الـتعلم" الـرئيس التــالي 
ويتفرع مـن هـذا السـؤال األسـئلة الفرعيـة .؟"التعبير اإلبداعي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط

 :التالية

المناسبة لتالميذ الصف الثاني ( الشفهي والكتابي)ما مجاالت التعبير اإلبداعي -7
 . المتوسط؟

لتالميذ الصف الثاني المتوسط  المناسبة( الشفهي والكتابي)ما مهارات التعبير اإلبداعي -6
 .؟
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ما فعالية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم النشط  في تنمية بعض مهارات التعبير  -4
 .اإلبداعي الشفهي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط؟

ما فعالية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم النشط في تنمية بعض مهارات التعبير  -3
 .لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط ؟ اإلبداعي الكتابي

هل توجد عالقة بين تنمية مهارات التعبير اإلبداعي الكتابي وتنمية مهارات التعبير  -2
اإلبداعي الشفهي فى األداء البعدى لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط ؟ وما طبيعة 

 .هذه العالقة إن وجدت؟

 :فروض الدراسة 

في ، والمجموعة التجريبية، ن المجموعة الضابطةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بي -7
 . إتقان مهارات التعبير االبداعي الشفهي لصالح المجموعة التجريبية

في ، والمجموعة التجريبية، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة -6
 .إتقان مهارات التعبير االبداعي الكتابي لصالح المجموعة التجريبية

توجد عالقة بين تنمية مهارات التعبير اإلبداعي الكتابي و مهارات التعبير اإلبداعي  -4
على أدوات الدراسة لتالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الشفهي فى األداء البعدى 

 .الضابطة

 :أهداف الدراسة 

ة لتالميذ الشفوية والكتابية  المناسب: التوصل ألهم مجاالت و مهارات التعبير اإلبداعي  -7
 .الصف الثاني المتوسط

ــى اســتخدام االســتراتيجية المقترحــة مــن خــالل  -6 ــاني المتوســط عل ــدريب طــالب الصــف الث ت
   .دراستهم للموضوعات المختار
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الوقــوف علــى فعاليــه االســتراتيجية المقترحــة القائمــة علــى الــتعلم النشــط مقارنــة بالطريقــة  -4
لــدي تالميــذ الصــف ( الكتــابي  -الشــفهي) التقليديــة فــي تنميــة مهــارات التعبيــر اإلبــداعي

 . الثاني المتوسط
 :تتمثل أهمية هذا الدراسة في أنها :أهمية الدراسة 

لعملية التربوية والتي تنادي بضرورة االهتمام تتمشى مع االتجاهات الحديثة في ا -7
 . بتوظيف ونشر االستراتيجيات الحديثة في التدريس وبخاصة استراتيجيات التعلم النشط 

تساعدة مخططي، ومعدي، ومنفذي البرامج التدريبية لمعلمي اللغة العربية في تخطيط،  -6
عداد، وتنفيذ برامج تعمل على تحقيق تفعيل دور التلميذ ف  .  ي العملية التعليميةوا 

 . قد تساعدة المعلمين في تبني استراتيجيات تدريسية، تنمي مهارات التعبير اإلبداعي  -4
 .النهوض بالتالميذ، وتنمية قدراتهم اإلبداعية، واستثمار ذكاءاتهم ، وتنميتها -3
 قد تساعدة مقومي، و معدي اختبارات اللغة العربية لتالميذ المرحلة المتوسطة؛ إلعطاء -2

 . الشفوي ، والكتابي : مزيد من االهتمام بموضوعات التعبيراإلبداعي 
قد تؤدي نتائج هذه الدراسة وتوصياتها إلى فتح المجال أمام الباحث والمهتمين إلى إجراء  -2

 .المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال
 :اقتصرت الحدود  على  :حدود الدراسة

ــار  - مجموعــة مــن تالميــذ الصــف الثــاني المتوســط  بمــدارس مدينــة حائــل ، وقــد تــم اختي
 . تالميذ الصف الثاني المتوسط 

 .هـ7341تم تجريب االستراتيجية المقترحة في الفصل الدراسي الثاني من العام  -
عدد من مجـاالت التعبيـر اإلبـداعي المناسـبة لتالميـذ الصـف الثـاني المتوسـط بشـكل حـر  -

وذلك ألن االستراتيجية المقترحة تعتمد على حرية التلميـذ فـي اختيـار المجـاالت : ومفتوح
 .والموضوعات
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: بعـــض مهـــارات التعبيـــر اإلبـــداعي المناســـبة لتالميـــذ الصـــف الثـــاني المتوســـط بشـــكليه -
 . مهارات التذوق: الكالم ، والتحدث والكتابي: الشفهي

 :مصطلحات الدراسة 

 :الفعالية -
متغيـرًا  باعتبارهـا المعالجـة التجريبيـة تحدثه أن يمكن الذي األثر مدى" بأنها تعرف الفعالية   

 العوامـل بعـض عامـل أو أثـر مـدى بأنهـا تعـرف كمـا التابعـة، المتغيـرات أحـد مسـتقاًل فـي
 طريـق إحصـائيًا عـن األثـر هـذا تحديـد ويـتم التابعـة، العوامـل بعـض أو عامـل علـى المستقلة

 (614 :6114 والنجار، شحاتة،". )إيتا  مربع

 االسرتاتيجية  -
بأنها مجموعة من اإلجراءات والممارسـات والخطـوات، التـي يتبعهـا :"تعرف االستراتيجية       

اللقـاني ".)المعلم داخل الفصل؛ للوصول إلى مخرجات محددة، في ضوء األهداف التـى وضـعها
 (. 43: 6114والجمل، 

ـــة مـــن : ويقصـــد باالســـتراتيجية المقترحـــة فـــي هـــذه الدراســـة أنهـــا        منظومـــة متكامل
اإلجراءات والفنيات المتتابعة والمتناسقة الناتجة من توليف خطوات عـدد مـن اسـتراتيجيات 

شـارك ، خـرائط المفـاهيم، الـتعلم التعـاوني، العصـف الـذهني،  –زاوج  -فكـر) التعلم النشط 
والتى يتبعها المعلم  في التدريس بحيث تجعـل المـتعلم نشـًطا ( شكالتلعب الدور، وحل الم

في الموقف التعليمي من خالل قيامه بالبحث والقراءة والكتابة والتحـدث والمشـاركة والعمـل 
) فــي مجموعــات ، بمــا يتــيح لــه فــرص توليــد األفكــار واكتســاب مهــارات التعبيــر اإلبــداعي 

 .الثاني المتوسطلدى تالميذ الصف ( الكتابي -الشفهي

 التعلم النشط 
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تعلـم قـائم علـى الشـراكة الفعالـة بـين المعلـم والمـتعلم  بحيـث : يعرف التعلم النشـط بأنـه        
يكون التلميذ  عضوًا فاعاًل ومشاركًا في عملية التعلم، مسئوال عن تعلمه، وعن تحقيـق أهـداف 

ويشارك فـي متابعـة تقدمـه الدراسـي، التعليم، ويتعلم بالممارسة وعن طريق البحث واالكتشاف، 
 ".وفي تقييم إنجازاته، ويكون فيه المعلم موجها ومرشدا وميسرا لعملية التعلم

 :مهارات التعبير اإلبداعي -
المقدرة على إنتاج أكبر عـدد مـن الجمـل والعبـارات " تعرف مهارات التعبير اإلبداعي بأنها"      

رجـب، ") القه، والمرونة، واألصالة، واإلثراء بالتفاصـيلالمتجددة بصورة دائمة، والتي تتسم بالط
6112  :26 .) 

بأنها مسـتوى الـتمكن، الـذي يصـل إليـه التلميـذ فـي هـذا اللـون اإلبـداعي، : ويعرفها الباحث    
الــذي يتســم بصــحة األداء، وجمــال الشــكل وحســن التنظــيم، ويحتــوى علــى مــا يبثــه التلميــذ مــن 

شفوية وكتابية؛ بهدف إقناع اآلخـرين والتـأثير : اطر، وأداءاتأفكار، ومشاعر، وأحاسيس، وخو 
 .فيهم

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :ويتضمن ما يلى: اإلطـار النظـرى

 :التعلم النشط: أواًل

يستمد التعلم النشـط فلسـفته مـن المتغيـرات العالميـة والمحليـة المعاصـرة، والتـى تؤكـد علـى     
أن التعلم  يعد تلبية لهذه المتغيرات التـى تتطلـب إعـادة النظـر فـي النظـر فـي أدوار كـل المـتعلم 
والمعلــم، ويحــدث الــتعلم النشــط فــي جميــع األمــاكن التــي فيهــا المــتعلم ســواء فــي المدرســة أو 

كما يضـمن المبـادرات الذاتيـة للطالـب بمـا (  Bodie.D,2006)لمزرعة أو المعمل أو النادي ا
 ( .642: 6177على،)يجعل الطالب حقًا في مركز العملية التعليمية 

أحد االتجاهـات  عدوالتعلم النشط في جوهره هو أساس لما يعرف بالتدريس األصيل الذي يُ      
الحديثة اآلن في واقع التدريس، فهو تدريس يستهدف تحقيق أقصى نمو يمكن أن يصـل إليهـا 
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، وبالتـالي (العقليـة، النفسـية، االجتماعيـة، الجسـدية)كل متعلم في كل جانب من جوانب النمـو 
ث مــن خــالل فالبـد أن يــرتبط  الــتعلم بحيــاة المــتعلم وواقعــه، واحتياجاتــه، واهتماماتــه، كمــا يحــد

تفاعل الطالب مع كل ما يحيط به في بيئتـه ، وينطلـق مـن اسـتعدادات المـتعلم وقدراتـه وسـرعة 
 .نموه 

 

 :مفهوم التعلم النشط

يعرف التعلم النشط بأنه طريقة تعلم وتعليم في آن واحد حيث يشترك فيـه الطلبـة بأنشـطة      
 (.43: 6111سعادة، .) حليل السليم متنوعة تسمح باإلصغاء اإليجابي والتفكير الواعي والت

الـتعلم النشـط بأنـه الـتعلم القـائم علـى مشـاركة ( shanker,2009:56)وعرف شـانكر        
التالميــذ فــي األنشــطة الصــفية بــداًل مــن أن يكونــوا ســلبيين يتلقــون المعلومــات مــن المعلــم، بــل 

م يطبقـــون المعرفـــة يعملـــون علـــى تطـــوير مهـــاراتهم فـــي التعامـــل مـــع المعرفـــة المختلفـــة، فهـــ
ويحللونها ويقيمون المعلومات المقدمة لهم عن طريق مناقشـتها مـع زمالئهـم، ويتفـاعلون مـع 
بعضــهم ضــمن فريـــق أو مجموعــة، ويطرحــون أســـئلة معينــة، ويكتبــون حولهـــا، حيــث يكـــون 
التالميــذ مشــتركين فــي أنشــطة تجعهلــم يفكــرون كثيــرًا فــي المعلومــات المقدمــة لهــم وفــي كيفيــة 

 .دامها في مواقف تعليمية جديدةاستخ

والتعلم النشط هـو نمـط مـن التـدريس يعتمـد علـى النشـاط الـذاتي والمشـاركة اإليجابيـة 
للمــتعلم، والتــي يقــوم مــن خاللهــا بالبحــث باســتخدام مجموعــة مــن األنشــطة والعمليــات العلميــة 

لــتعلم التــي تحــت إشــراف المعلــم وتوجيهــه وتقويمــه،  وبــذلك تقــع علــى عــاتق الطالــب عمليــة ا
تســاعده علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد واالســتثمار األمثــل لقدراتــه العقليــة واالســتفادة مــن البيئــة 
التعليميـــــــة الداعمـــــــة للـــــــتعلم النشـــــــط، والتـــــــي تـــــــربط المـــــــتعلم بالمـــــــادة الدراســـــــية التـــــــي 

 (.3: 6177المالكي،)يتعلمها
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فعالياتـه، بمـا منظومـة تشـمل كـل مكونـات الموقـف التعليمـي، وتوجـه "كما يعرف بأنـه 
، وتتنـوع (الجانـب المعرفـي)فيها استراتيجية التعليم والتدريس، والتي تقـدم الخبـرات والمعلومـات 

بها األنشطة التعليمية التـي يمارسـها المـتعلم، وتتعـدد بهـا المواقـف التربويـة التـي يشـارك فيهـا 
كــز فيــه التعلــيم حــول ، بــل ويتمر (الجانــب الوجــداني)المــتعلم، وتتكــون لديــه القــيم والســلوكيات 

يجابيــــًا، ويكتســــب المهــــارات األدائيــــة  مكاناتــــه، ويكــــون مشــــاركًا وا  المــــتعلم، ووفــــق قدراتــــه وا 
 (.22: 6176رفاعي،)

الـتعلم الـذي يجعـل المـتعلم عضـوًا فـاعاًل ومشـاركًا : "ويمكن تعريـف الـتعلم النشـط بأنـه
، ويــتعلم بالممارســة وعــن فــي عمليــة الــتعلم، مســئواًل عــن تعلمــه، وعــن تحقيــق أهــداف التعلــيم

طريــق البحــث واالكتشــاف، ويشــارك فــي اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بتعلمــه، ويشــارك فــي متابعــة 
تقدمــه الدراســي، وفــي تقيــيم إنجازاتــه، وفــي األنشــطة الصــفية والالصــفية، ويكــون فيــه المعلــم 

 (.46: 6174قرني،" ) موجهًا ومرشدًا وميسرًا لعملية التعلم

تعلــم قــائم علــى الشــراكة الفًعالــة بــين المعلــم والتلميــذ :  لباحــث الــتعلم النشــط  أنــهويعــرف ا       
بحيـث يكـون المـتعلم عضـوًا فـاعاًل ومشـاركًا فـي عمليـة الـتعلم، مسـئواًل عـن تعلمـه، وعـن تحقيــق 

ويـتعلم بالممارسـة وعـن ( تنمية مهارات التعبير اإلبداعي بشقيه الشفهى والكتابي) أهداف التعليم 
البحث واالكتشاف، ويشـارك فـي متابعـة تقدمـه الدراسـي، وفـي تقيـيم إنجازاتـه، ويكـون فيـه  طريق

 ".المعلم موجها ومرشدا وميسرا لعملية التعلم
 :أهمية التعلم النشط وأهدافه

  

ُيعد التعلم النشط من طـرق الـتعلم التـى مـن خاللهـا يـتم تشـجع المتعلمـين علـى المشـاركة فـي    
عطـاء المتعلمـين  الحوار سواء مع المعلم أو المتعلم أو مع اآلخرين، كما يشجع علـى المناقشـة وا 
أســئلة تفكيـــر مفتوحـــة، وتســهيل الفهـــم وبقـــاء المــادة العلميـــة ألكبـــر فتــرة ممكنـــة، كمـــا يســـاعد 

متعلمـــين علـــى تنميـــة مهـــاراتهم الختلفـــة، واســـتخدام عقـــولهم بفعاليـــة، ودراســـة أفكـــارهم جيـــدًا، ال
 (.Silberman,2006: 6)ومحاولة حل المشكالت التي تواجههم أثناء التعلم 
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:  6176؛ رفـــاعي،22: 6111عاشـــور والحوامـــدة،)وتتضـــمن أهميـــة الـــتعلم النشـــط وفوائـــده 
24:) 

 عن المشـكالت وصـياغتها فـي أسـاليب وأفكـار واضـحة،  مساعدة التالميذ على التعبير
 .واقتراح حلول إجرائية لها

  يفهم التالميذ خـالل الـتعلم النشـط معـارف جديـدة، تسـاعدهم علـى تحليـل الموضـوعات
 .النحوية إلى األفكار الرئيسية فيه

 يساعد التالميذ على الربط بين األفكار فيما يرغبون كتابته. 
 عبير عن آرائهم الشخصـية فيمـا يدرسـونه مـن موضـوعات فـروع يحث التالميذ على الت

 .اللغة المختلفة
 يساعد التالميذ على إدراك أبرز الفروق اللغوية العامة. 
تشـجيع التالميـذ علـى اكتشـاف : وبناء على ما سـبق، فـعن أهـداف الـتعلم النشـط  تتمثـل فـي     

األنشـــطة التعليميـــة المالئمـــة لتحقيـــق  مهـــارات التفكيـــر الناقـــد والتعبيـــر اإلبـــداعي، والتنويـــع فـــي
ــة وحــل المشــكالت،  ــى طــرح األســئلة المختلف ــذ عل ــة المنشــودة، وتشــجيع التالمي األهــداف التربوي
ــذ المعــارف  ــاون والتفاعــل والتواصــل مــع اآلخــرين، وكــذلك اكتســاب التالمي واكتســاب مهــارات التع

 .والمهارات واالتجاهات المرغوبة فيها
 :بيئة التعلم النشط

لتحقيق التعلم النشط البد من توفير بيئة تعليمية جيدة ومناسبة تتيح الفرص أمام المتعلم        
لكي يتفاعل مع المعلم من ناحية وزمالؤه من ناحية أخرى داخل حجرة الدراسة وتوفر له جو من 

النشط  األلفة والراحة لمساعدته على التعبير عن نفسه بطريقة حرة مباشرة، وتتميز بيئة التعلم
باالنفتاح والديمقراطية، فهي منظومة فكرية ومجموعة من الممارسات العملية تؤدي إلى مواقف 
يحدث فيها التعلم بفاعلية فيتسع نطاق بيئة التعليم والتعلم لتشمل حجرة الدراسة والمعمل 

 (.27: 6112بدير، )والمسرح والمكتبة وميدان الحياة 
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النشط المكان الذي يساعد المتعلمين على االنهماك واالندماج ويجب أن تكون بيئة التعلم       
في عملية تعلم بناء أو اختيار أو يتم فيه التدريس والتعلم وحتى يتحقق التعلم البد من توفير 

وتعمل بيئة التعلم النشط على تطبيق قدرات التالميذ العقلية في التعامل مع ما هو . بيئة مناسبة
شاركة المتعلم الفعال في العملية مشاركة تؤدي إلى امتالك المعلومات قيد البحث ويعني هذا م

فبيئة . وتكاملها في إطار مفاهيمي يعد كأساس لفهم التفاعالت القائمة بين أطراف الموضوع
 (.27: 6176بدير،) التعلم الفعال هي التي تشجع الطالب على المشاركة في هذه العملية 

م بنشاط في الموقف التعليمي، بقدر ما تكون النتائج فعالة ومؤثرة، فبقدر ما يتفاعل المتعل      
ويكون التحدي هو كيفية مساعدة المتعلمين على التحول من السكون والصمت أمام المعلم إلى 
حالة نشطة تتطلب الحركة، والتحدث، والقراءة، والكتابة، وتكملة أوراق العمل، وممارسة 

لقاء األسئلة، وال تعبير عن وجهات النظر، وتخليص المعلومات، واستخالص األنشطة ، وا 
األفكار، وتنظيم واكتساب المادة العلمية في صورة فعالة، وبذلك يتم احتوائهم بنشاط في الموقف 

قرني، )التعليمي، وتعلمهم بأسلوب أفضل مما لو كانوا مجرد متلقين للمعلومات من المعلم 
6174 :61-62.) 

 :نشـــطمبــــادئ التعلـــم ال

ـــــاد         ـــــن األســـــس والمب ـــــى مجموعـــــة م ـــــتعلم النشـــــط عل ـــــيس،)يســـــتند ال ، 6174خم
ـــــــــــــــــدوي، )، (772 ، (22-21، 6176ســـــــــــــــــيد والجمـــــــــــــــــل،(: )726-722:  6171ب

تشـــــــجيع التفاعـــــــل بـــــــين المعلـــــــم والمـــــــتعلم ، وتشـــــــجيع : ، ومنهـــــــا(61، 6173زقـــــــوت،)
لهــــم اســــتمتاعًا أكثــــر، التعــــاون بــــين المتعلمــــين،  دمــــج التالميــــذ بفعاليــــات تعليميــــة تجلــــب 

ـــذ  ـــذ، انخـــراط التالمي ـــى نقـــل المعلومـــات وتعويضـــها بتطـــوير مهـــارات التالمي ـــز عل ـــة التركي وقل
ـــات نظـــرهم  ـــزهم نحـــو اكتشـــاف وجه ـــه تركي ـــة، وتوجي ـــراءة والكتاب ـــات المناقشـــة والق ـــي فعالي ف
ـــة  ـــات عالي ـــتعلم، ووضـــع توقع ـــاف لل ـــت ك ـــوفير وق ـــة ســـريعة ، ت ـــة راجع ـــديم تغذي ـــيمهم، تق وق

 .وضع توقعات عالية ألداء المتعلمين يساعدهم على محاولة تحقيقهاإن : 
وقد اتفق بعض الباحثين حول عدة مباد  للتعلم النشط أو ما يطلق عليه الممارسـات 
ــين المــتعلم  ــتعلم النشــط يحــدث مــن خــالل تفاعــل يحــدث ب التعليميــة الســليمة، فهــو يــرى أن ال
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مراعاتـــه والتركيـــز عليـــه أثنـــاء مواقـــف الـــتعلم  وماهيـــة الخبـــرة التعليميـــة، األمـــر الـــذي ينبغـــي
 .المختلفه

 :اسرتاتيجيات التعلم النشط

لكي تحقق استراتيجيات التعلم النشط أهدافها يشترط أن تكون مرتبطـة بالتـدريس بشـكل        
عام، وتسعى إلى اكساب بمهارات اللغـة العربيـة بشـكل خـاص، وأن يسـهل تنفيـذها داخـل قاعـة 

افــق مــع النظريــات الحديثــة للــتعلم، وأن تكــون مرنــة بدرجــة كافيــة، وأن تكــون الفصــل، وأن تتو 
ــدركها المــتعلم  ــه وأن ي ــة للمــتعلم مرتبطــة باألفكــار المقدمــة ل ــة المعرفي األفكــار الموجــودة بالبني
بنفســه، وأن تقلــل التعارضــات المعرفيــة التــي تواجهــه عــن طريــق المشــاركة والحــوار والتفاعــل 

ظمــة ومــن خــالل أنشــطة تعليميــة موجهــة نحــو مســتويات عليــا مــن الصــفي فــي مجموعــات من
ـــة التـــي تســـمح  التفكيـــر، فمـــن المعـــروف أن التالميـــذ يفضـــلون دائمـــًا اإلســـتراتيجيات التعليمي

 (.62 -61: 6173زقوت،. )بمناقشتهم ومحاوراتهم حول المحتوى والقضايا المقررة عليهم
أن يعلم طالبه بطرق شتى، ألن فكـرة اسـتخدام ولكي يحقق المعلم أهدافه فينبغي عليه         

االســتراتيجية التعليميــة الواحــدة التــى تصــلح لكــل المواقــف التعليميــة لــم تعــد مناســبة أو فعالــة، 
وعلــى المعلــم الــواعي الــذكي انتقــاء واســتخدام والتوليــف بــين اســتراتيجيات التعلــيم الفعالــة التــى 

 (. 624: 6174التركي، )تناسب المواقف المختلفة 
مجموعـــة اإلجـــراءات والممارســات التـــي يتبعهـــا : ويقصــد باســـتراتيجيات الـــتعلم بأنهــا 

المعلم داخل الفصل للوصول إلى مخرجات في ضوء األهداف التـي وضـعها، وتضـمن مجموعـة 
اللقـاني . )من األساليب واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم التي تساعد علـى تحقيـق األهـداف

 (.72:  6114والجمل، 

ـــة مـــن اإلجـــراءات والممارســـات ( 764: 6112مـــدكور، ) وعرفهـــا     بأنهـــا منظومـــة متكامل
ــم والمــتعلم ــوم بهــا المعل ــي يق ــة الت ــة والنفســية واالجتماعي ــي اتســاق -المعرفي ــف  -ف ــي الموق ف

 . التعليمي؛ بغية تحقيق أهداف مباشرة وغير مباشرة 
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ية تتضمن اإلجراءات المتتابعـة والمتناسـقة مجموعة األساليب التعليم: "كما تعرف بأنها        
فيما بينها، والتي تجعل المتعلم نشـطًا فـي الموقـف التعليمـي مـن خـالل قيامـه بالبحـث والقـراءة 
والكتابة في الموضوعات االقتصادية، والعمل فـي مجموعـات صـغيرة، واالشـتراك فـي المناقشـات 

ـــة واكتســـابه ـــه فرصـــة اكتشـــاف المعرف ـــيح ل ـــة الصـــفية، ممـــا يت ـــاهيم واالتجاهـــات العلمي " للمف
 (. 22: 6174قرني،)

مجموعـــة : وفـــي ضـــوء ذلـــك تعـــرف االســـتراتيجية المقترحـــة فـــي هـــذه الدراســـة بأنهـــا 
األساليب التي تتضـمن اإلجـراءات والفنيـات المتتابعـة والمتناسـقة الناتجـة مـن توليـف عـدد مـن 

فـاهيم، الـتعلم التعـاوني، العصـف شـارك ، خـرائط الم –زاوج  -فكـر) استراتيجيات الـتعلم النشـط 
والتــى يتبعهــا المعلــم  فــي تــدريس بعــض الموضــوعات ( الــذهني، لعــب الــدور، وحــل المشــكالت

بحيــث تجعــل المــتعلم نشــًطا فــي الموقــف التعليمــي مــن خــالل قيامــه بالبحــث والقــراءة والكتابــة 
ح لـه فـرص توليـد والتحدث والمشاركة والعمل في مجموعات واالشـتراك فـي المناقشـات، بمـا يتـي

ــداعي  ــابي -الشــفهي) األفكــار واكتســاب مهــارات التعبيــر اإلب ــاني ( الكت ــذ الصــف الث لــدى تالمي
 .المتوسط

 :مهارات التعبري اإلبداعي: ثانيًا

يعتبر علماء اللغة المحدثون دراسـة األصـوات أول خطـوة فـى أى دراسـة لغويـة؛ ألنهـا 
فاللغـة ي، هـو المـادة الخـام للكـالم اإلنسـان يالـذتتناول أصغر وحدات اللغة ونعنى بها الصـوت 

بفنـى الحـديث  ياالستماع ، والتحدث ، والقراءة ، والكتابة ، ويرتبط التعبيـر اللغـو : أربعة فنون 
ذا ارتــبط التعبيــر  والكتابــة ، فــعذا ارتــبط التعبيــر بالحــديث فهــو المحادثــة أو التعبيــر الشــفوي ، وا 

 (. 616: 6113حاته، ش) بالكتابة فهو التعبير الكتابى
مــا قلمــى، فاللســان هــو الطريــق الطبيعــى الــذى يتــرجم بــه   وعلــى هــذا فــالتعبير إمــا لســانى، وا 

المتحــدث أحاسيســه ومشــاعره ويشــير إلــى مــا تحملــه الــنفس البشــرية مــن ألــم، أو ســرور، أو 
يفسـح  إعجاب ، وأما التعبير الكتابي ، فلهذا النوع مـن التعبيـر قيمـة تربويـة فنيـة خاصـة حيـث

ــار،  ــب األفك ــب ، وترتي ــاء التراكي ــاظ ، وانتق ــر األلف ــة، وتخي ــذ ألعمــال الرواي المجــال أمــام التالمي
 .وحسن الصياغة، وتنسيق األسلوب وتنقيح الكالم
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  :مفهوم التعبري 
عبر ، َعَبَر الرؤيـا يعبرهـا عبـرًا أو عبـارة وعبرهـا  –ورد فى معجم لسان العرب التعبير لغًة      
والمعنـى إن  إن كنـتم للرؤيـا تعبـرونفسرًّها وأخذ بما يؤول إليه أمرها ، فى التنزيل العزيـز : 

 ( 32: 6114ابن منظور، .)كنتم تعبرون وعابرين ، واستعبر إياها سأله تعبيرها

بأنه هو عمل ُلغوى دقيق ، مراع للمقام ومناسب لمقتضـى الحـال أو : رف التعبير إصطالحًا وعُ 
ــر واالتصــال ــر والتعبي ــى اللغــة كوســيلة للتفكي ــى الســيطرة عل ــدرة عل : 6111مــدكور، ) هــو الق

712.) 

 الداخليـة، األحاسـيس عـن بالكتابـة أو بالحـديث المـرء إفصـاح: فـي حـين ُعـرف بأنـه       
 (.746:  6177عيد،)بعبارات سليمة  واألفكار، والمشاعر،

ومن خالل إطالع الباحث على عدٍد كبير من التعريفـات التـى وردت فـي هـذا الجانـب يمكـن     
 واألحاسـيس المشـاعر مـن الـنفس في يجول عما اإلفصاح هو التعبير من التأكيد بأن  الهدف
والتفـاهم عبـر  والتواصـل االتصـال، واألفكـار التـي مـن خاللهـا يـتم تحقيـق الداخليـة والخـواطر

 .منطوقة أو مكتوبة سواء لغوية، قوالب

 أنواع اتعبري 

قســم البــاحثين التعبيــر إلــى قســمين األول مــرتبط بــاألداء، والثــاني مــن حيــث الغــرض كمــا       
 (22-37: 6176؛ شامية، 642: 6111؛  مدكور، 661: 6111عطية، ) يلي

 :التعبري من حيث األداء -أواًل
يعبر فيـه الفـرد عـن أفكـاره ومشـاعره بوسـاطة اللسـان، ويعـد األسـاس الـذي : التعبير الشفوي -أ

يبنــى عليــه التعبيــر الكتــابي، وال يــتم النجــاح فــي التعبيــر الكتــابي إذا لــم يكــن هنــاك اعتنــاء تــام 
 .بالتعبير الشفوي 
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قـة، عمـا يجـول وهو قدرة اإلنسان على أن يكتب بوضوح وحسن عـرض ود: التعبير الكتابي -ب
بفكره وخاطره، وعما يدور بمشاعره وأحاسيسه، كل ذلك في تسلسل وتالؤم وانسجام وترابط فـي 

 .الفكرة واألسلوب، بحيث يشيع السرور في نفوس قارئيه

 :التعبري من حيث الغرض:ثانيًا

ويقصد بـه التعبيـر عـن مواقـف اجتماعيـة ذات قيمـة تمـر بـالمتعلم ويهـدف : التعبير الوظيفي - أ
 .لى تسهيل االتصال بالناس من أجل قضاء حاجاتهم، وتنظيم حياتهمإ
وهو الذي يعتمد على العبارة المنتقاة الخيالية، واللفظ المصقول، : التعبير اإلبداعي  - ب

ويحرص فيه الكاتب على التأثير في القار  عن طريق استخدام الصور الخيالية، والتعبير 
 .تصف بالجمالية ورقة األسلوب ورشاقتهعن األفكار واألحاسيس بطريقة شائقة ت

 : مهارات التعبري اإلبداعي

ترجمــة األفكـار والمشــاعر الكامنــة بـداخل الفــرد بطريقــة : ُيعـرف التعبيــر اإلبـداعي بأنــه
منظمــة ومنطقيــة مصــحوبة باألدلــة والبــراهين التــى تؤيــد أفكــاره وآراءه تجــاه موضــوع معــين أو 

يد أو حل جديد لـم يكـن موجـودًا مـن قبـل للمشـكالت أ مشكلة معينة تساهم في إضافة شيئ جد
 (.22:  6114اللقاني، والجمل، ) الموضوعات التى يطلب منه المشاركة فيها

القــدرة علــى الســيطرة علــى اللغــة كمــنهج " يعــرف مــدكور التعبيــر اإلبــداعي أيضــًا بأنــه 
للتفكيـــر والتعبيـــر واالتصـــال، وفـــق معـــايير الســـالمة والجمـــال للنطـــق، واألســـلوب، والمعـــاني، 

 (. 662: 6111مدكور، ")واألفكار

مـن الجمـل والعبـارات المقدرة على إنتاج أكبـر عـدد " وتعرف مهارات التعبير اإلبداعي بأنها     
رجـب، ") المتجددة بصورة دائمة، والتي تتسم بالطالقه، والمرونة، واألصالة، واإلثراء بالتفاصـيل

6112  :26 .) 
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بأنها مستوى التمكن، الذي يصـل إليـه التلميـذ فـي هـذا اللـون اإلبـداعي، : ويعرفها الباحث     
ويحتــوى علــى مــا يبثــه التلميــذ مــن الــذي يتســم بصــحة األداء، وجمــال الشــكل وحســن التنظــيم، 

شفوية وكتابية؛ بهدف إقناع اآلخـرين والتـأثير : أفكار، ومشاعر، وأحاسيس، وخواطر، وأداءات
 .فيهم

 :مكانة التعبري اإلبداعي بني فروع اللغة العربية 

فهـو المحصـلة النهائيـة مـن تعلـم  ؛للتعبير أهمية خاصة، ومكانـة متميـزة بـين فـروع اللغـة     
غة، وهو حلقة التواصل بـين البشـر، فمـا دام هنـاك مسـتمع فـال بـد أن يوجـد متحـدث يعبـر أي ل

عــن أفكــاره، ومشــاعره، وحاجاتــه، ومــا دام هنــاك قــار  يســتقبل رســائل مــن غيــره عبــر الزمــان 
 . والمكان، فال بد من وجود من يكتب إليه معبرًا عن أفكاره ومشاعره

ــأثيره علــي تفكيــر صــاحبه للتعبيــر اإلبــداعي دور مهــم يتمثــل       فلكــي يعبــر الطالــب  ؛فــي ت
بوضـوح، وبأفكــار مرتبـة ال بــد أن يفكـر جيــدًا قبــل البـدء فــي التعبيـر، ومــن هنـا أصــبحت جــودة 
التعبير اإلبداعي تعني أصالة الفكرة، وسالمة اللغـة، وعمـق المعرفـة ونقـاء الـذوق، ولـذلك فـعن 

أداءات لغويــة كثيــرة تتصــل بــاألدب، والقــراءة، األداء التعبيــري المــتمكن دليــل علــى الــتمكن مــن 
ومــن الطبيعــي أن يكــون تعلــيم التعبيــر وتنميــة مهاراتــه هــدفا أساســيا مــن " والنحــو، واإلمــالء، 

 (. 717 -711: 6113طعيمه، ) أهداف تعليم اللغة العربية بمراحل التعليم العام 

الدراسـية وفهمهـا ، فالطالـب المتميـز كما يعتبر التعبير اإلبداعي وسيلة لدراسة باقي المواد     
فــي التعبيــر يســتطيع أن يعبــر عــن فهمــه لبــاقي المــواد الدراســية األخــرى وتكمــن أهميــة التعبيــر 

: 6112الناقــة، ) اإلبـداعي فـي إنتـاج األفكـار الجديـدة التـي تقـود إلـى حلـول مبتكـرة للمشـكالت
717- 714.) 
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ــ     ــذ عل ــدريب التالمي ــعن اإلهتمــام بت ــالي ف ــديهم وبالت ــا ل ــداعي وتنميته ــر اإلب ى مهــارات التعبي
؛ جلهــوم والمليجــي، 6112رجــب، ) مفيــد، كمــا أدت عــددًا مــن نتــائج الدراســات والبحــوث مثــل

 :على ذلك من خالل( 6172، عثمان، 6177؛ تعلب، 6171؛ أبوصبحة، 6112

 يشـــكل التعبيـــر اإلبـــداعي أساســـا نفســـيًا للمـــتعلم وذلـــك لحاجتـــه إلـــي التعبيـــر عـــن نفســـه ،
 .ومشاعره وأحاسيسه، وأفكاره، وتحقيق ذاته

 يمثل التعبير اإلبداعي ركنًا أساسيا من أركان التواصل اللغوي . 
  يعــد التعبيــر اإلبــداعي وســيلة المــتعلم للتعبيــر عــن نفســه، وآمالــه فــي حاضــره الــذي يعــيش

 .فيه، ومستقبله الذي يعد لمواجهته، وطموحه الذي ينشده
 إلفصـاح عـن الحاجـات، والمشـاعر، وهـو مفتـاح شخصـية المعبـر، التعبير اإلبداعي مجال ا

 .وميزان يكشف عن عقل صاحبه
 يقوي الروابط الفكرية، واالجتماعية ألنه يختص بجانب اإلرسال في االتصــال اللغوي. 
 يعلم التعليم االبداعي التالميذ سالمة التفكير بطريقة منطقية. 
  ــد نبــوت التالميــذ فــي األشــكال ــة المختلفــة تحدي   -قصــة، مقــال، شــعر، خــواطر -اإلبداعي

 .ورعايتها
 مساعدة المتعلمين على تطوير اتجاهات إيجابية نحو تامدرسة والخبرات الصفية. 
 زيادة حيوية ونشاط تامتعلين في تنظيم المواقف أو التخطيط لها. 

 :الصور األدائية للتعبير اإلبداعي

إن الحديث عن التعبير اإلبداعي يتجه نحو تناول مهارتين من مهـارات اللغـة فـي آن  
الكالم والكتابـة، ومـن الناحيـة التدريسـية والتعليميـة فعنـه يتنـاول شـكلين مـن أشـكال : واحد هما

التعبيــر الشــفهي والتعبيــر الكتــابي، فــالتعبير الشــفهي هــو الكــالم والتعبيــر : األداء اللغــوي همــا
ــاب ــرينالكت ــة نفســها ولكــل مــن التعبي ــل مــن عمليــة الكتاب الشــفهي : ي هــو الجــزء المهــم والجمي

والكتابي مهارة مسـتقلة بأهـدافها ومهاراتهـا الفرعيـة وهـذا االسـتقالل ال ينفـي ارتبـاط كـل منهمـا 
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بــاآلخر تحــت مــا يســمي بــالتعبير اإلبــداعي، هــذا االرتبــاط الــذي ينســجم مــع كــون اللغــة كــل ال 
كذلك مع ما اتفق عليه من أن التعبير هو المحصلة النهائية لـتعلم اللغـة، وهـو  يتجزأ، وينسجم

 (. 22: 6177تعلب، ) المؤشر الحقيقي المتالك القدرة اللغوية

نه لمن المفيد في تعليم التعبير اإلبداعي أن يكـون المعلـم واعيـًا ومـدركًا لمفهـوم كـل    وا 
لـى تعريـف محـدد ينطلـق منــه إلـى تنميـة كـل مهـارة أو شـكل مـن أشــكاله  مهـارة مـن مهارتيـه وا 

ــه ــالتعبير الشــفهي غايــة تعليم ــة، ف ــل المعتقــدات : " األدائي ــى نق ــادر عل تخــريج متحــدث جيــد ق
والمشــاعر واألحاســيس واألفكــار والمعلومــات والمعــارف والخبــرات إلــى اآلخــرين نقــاًل يقــع مــنهم 

سـليمة واألسـلوب المشـوق الجـذاب، موقع القبول والفهم والتفاعل معتمدًا في ذلك علـي اللغـة ال
ــــة ــــب التالي ــــي الجوان ــــي تعتمــــد عل ــــة والمســــاعدة والت ــــأثير الممكن :  ومســــتخدمًا كــــل أدوات الت

(. الكـالم )الجانـب الصـوتي ،(األسـلوب ) ، الجانب اللغوي (األفكار)العقلي ،( الشعوري)العاطفي
 (.22: 6113طعيمة، ) 

ــق فــي  ــى التفري ــاه إل ــد أيضــا االنتب ــه، ومــن المفي ــين الكــالم ومهارات ــر الشــفهي ب التعبي
دون وضـع تلـك  ؛ فالكالم والقدرة على نطق األصوات، واأللفاظ نطقًا صـحيحًا والحديث ومهاراته

األلفـــاظ فـــي ســـياق متكامـــل مـــع غيرهـــا،وهو الكيفيـــة الفرديـــة لالســـتخدام اللغـــوي الصـــوتي؛أما 
ســالة مــا إلــى متحــدث آخــر الكلمــات فــي ســياقها مــن الحديث؛إليصــال ر " وضــع: "التحــدث فهــو

 . مشترك في الحديث،أي ما يصدر عن اإلنسان من كالمه يتواصل به مع غيره

إذن فالكالم هو القدرة على االسـتخدام الصـحيح للغة،والتحـدث هـو القـدرة علـى االسـتعمال      
ـــة  ـــة اللفظية،واللغ ـــالم باشـــتماله اللغ ـــف عـــن الك ـــذلك يختل ـــي ســـياقها،وهو ب ـــة ف المناســـب للغ

 .احبة المص

 :اإلستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم النشط في تدريس التعبير اإلبداعي: ثالثاً 
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من خالل تحليل التعريفات السابقة الستراتيجيات التعلم النشط  واإلطالع علـى الدراسـات        
والبحـــوث الســـابقة التـــى اهتمـــت باســـتخدام اســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط فـــي تنميـــة التحصـــيل 

جلهـــوم، )، وOliver&etal) 2007,)ألكــاديمي وبعـــض نـــواتج الـــتعلم األخـــرى منهـــا دراســـة ا
، و (6171المطرفــــــــــي،)، و ( 6112)، وشــــــــــاهين (6111عبــــــــــد الوهــــــــــاب، )و( 6112

((Mckinney,2010نجــد أنهــا تؤكــد علــى (6174التركــي،)، ودراســة (6177عريــان،)، و ،
أنشـطة تعليميـة متنوعـة تتناسـب مـع أنمـاط التنوع  والدمج بينها، حيث يتطلب كـل منهـا إنتـاج 

تعلم التالميـذ، ومراعـاة سـرعة تعلـم كـل تلميـذ ، كمـا أن قـدرة المعلـم علـى التنـوع والتوليـف بـين 
استراتيجيات التدريس تسـاعد علـى تحقيـق تعلـم نشـط، وبالتـالي فـأن هنـاك عالقـة تبادليـة بـين 

ن تنوع ودمج بـين اسـتراتيجيات التـدريس تنوع استراتيجيات التدريس بالتعلم النشط، بل إنه بدو
ــات  ــنهم مــن اختالف ــى مــا بي ــم نشــط لكــل طــالب الفصــل عل ــق تعل ــل فرصــة تحقي مصــطفى، )تق

6171 :612.) 
ومع تعدد طرق ومداخل وأساليب التعلم والتعلم والتقدم في الدراسات البينية، زادت       

اهتمامات وتوصيات التربويين بضرورة التنوع والتفاعل والدمج بين أكثر من أسلوب أو نموذج 
أو استراتيجية للتدريس لضمان تنوع استخدامها، ومن ثم مقابلة الفروق الفردية من ناحية، 

 (.463: 6111هندي،.) ام في تطور الفكر التربوي في مجال التعليم والتعلم من ناحية أخرىواإلسه

وبتحليـل الدراســات والبحـوث واألدبيــات التــى تناولـت الــتعلم النشــط ، نجـد أنهــا اســتخدمت       
ــتعلم النشــط باســتراتيجياته المختلفــة المجموعــات  -العصــف الــذهني -(شــارك -زوج -فكــر) ال

ســواء ...(  -المناقشــة والحــوار -المشــروعات -الــتعلم التعــاوني -المشــكالت حــل -الصــغيرة
فردي أو تنوعت االستراتيجيات، وأثبتـت جميعهـا أن اسـتراتيجيات العلـم النشـط فًعالـة فـي تنميـة 
ــة مهــارات  ــت بهــدف تنمي ــم توجــد دراســة أجري ــواتج الــتعلم المســتخدمة، إال أنــه ل التحصــيل ون

 .ميذ المرحلة المتوسطة؛ لذا كانت هذه الدراسةالتعبير اإلبداعي لدى تال
جراءات اإلستراتيجية المقترحة  :خطوات وا 
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تعتمد االستراتيجية المقترحة على توظيف عدد من النماذج واألساليب والطرق        
واستراتيجيات التعلم النشط التى تم عرضها في البحوث والدراسات السابقة،  وبعض األدبيات 

يسهل بها تحقيق أهداف التعبير اإلبداعي من خالل ما س اللغة العربية، بما في مجال  تدري
تشتمل عليه من تدرج وتنوع في كل خطواتها بداية من مرحلة اختيار الموضوعات، ووصوال 

من خالل الخطوات واإلجراءات  إلي المراحل النهائية لكتابة الموضوع وتصحيحه وتقويمه
     :التالية

في هـذه المرحلـة يطلـب المعلـم مـن التالميـذ اختيـار الموضـوعات  :وووعات مرحلة اختيار امل -7
 –التي يريدون التحدث عنها ثم الكتابة فيها ، ثم يقـوم بتسـجيل الموضـوعات علـي السـبورة 

ويقـوم كـل تلميـذ بتسـجيل ، والتي تمثل أغلب االهتمامـات لـدي جماعـات التالميـذ فـي الفصـل
 .الموضوع الذي يناسبههذه الموضوعات المقترحة ليختار من بينها 

يقدم المعلم للطالب بعض المعلومات والمصادر  :مرحلة  مرحلة التدعيم، وكتابة املسودة -6
والمراجع، حيث يقرأ كل تلميذ عن الموضوع الذي اختـاره هو ليتحـدث عنـه أو يكتب فيه، 
ويكتفي المعلم في هذه الخطوه بتوجيه التالميذ والرد على استفسـاراتهم، ومساعـدتهم على 

معلومات والحقائق والمعارف الوصول إلى مصادر المعرفة، وبعد أن جمع كل تلميذ ال
التي تستغرق الحصة ، المرتبطة بموضوعه الذي اختاره وقرأ عنه  يبدأ في كتابة المسودة 

 .الثانية للتعبير ، وتشكل هذه المرحلة نوعا من التدرب على المواقف القصيرة

كتـب  في هذه المرحلة والتي وصلت إلى حصة التعبيـر الثالثةــ وقـد :مرحلة التعبري الشفهي  -4
الممثلـين لموضـوعات مختلفـة  -يختـار المعلـم بعـض التالميـذ  –كل تلميذ مسودة موضـوعه 

ــي  - ــرأي ف ــدون ال ــب، ويب ــا كت ــذين يقومــون بمناقشــته فيم ــه ال ــي زمالئ ــراءة الموضــوع عل لق
طريقة األداء الشفهي لزميلهم استنادًا لمعايير األداء الشـفهي التـي يعـاونهم بهـا المعلـم مثـل 

ـــًا،  صــحة النطــق:  ـــاعًا وانخفاضـــًا وتنغيم ـــوعا وارتف ــر بالصــوت، تن ــاء، و التعبي وجــودة اإللق
وتعبيرات الوجه والجسم عن االنفعـاالت المختلفـة والتـي تسـمى بلغـة الجسـد، وغيـر ذلـك مـن 
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مهارات اإللقاء الشـفهي، فـي غيـر إهمـال لجمـال األسـلوب وتـرابط األفكـار وثرائهـا ، ويتنـاوب 
هــذه الخطــوة بــين قــار  ومســتمع ومنــاقش، حيــث يقتصــر دور المعلــم عــدد مــن التالميــذ فــي 

 .علي التوجيه واإلرشاد وتنظيم الحوار
إلى تنمية كل مهارة، ويجب  –في مرحلة التعبير الشفهي –و هنا يجب أن ينتبه المعلم      

مهارات الكالم، ومهارات التحدث ، ومهارات التعبير : علية أن يميز كذلك بين كل من 
 .فهيالش

يسجل التالميذ المستمعون مالحظاتهم حول ما سمعوه ،  :مرحلة املساعدة والدعم البناء  -3
فمنهم من : متنوعة  –غالبًا  –ويعطوه لزميلهم القار  أو المتحدث ، وستكون مالحظاتهم 

يركز علي الفكرة ، ومنهم من يركز علي األسلوب ، ومنهم من يركز علي الصحة النحوية ، 
 إلخ...ن ينتبه إلى االستشهادات ، وآخرون سينتبهون إلي جماليات األداء الشفهيومنهم م

وتحمل هذه المرحلة معالم ما يعرف في التدريس بتقويم النظير، وكذلك طرق وأساليب        
 .التعلم النشط، وأنشطة ما قبل الكتابة، حيث الجميع نشطون ومشاركون وفاعلون

وصل المعلم بتالميذه في هذه المرحلة إلي  :ته النهائية مرحلة كتابة املوووع يف صور  -2
حصة التعبير الرابعة، وفي هذه المرحلة يقوم التالميذ بكتابة الموضوعات في صورتها 

الجانب التنظيمي ومهارات التعبير الكتابي من : النهائية، مع األخذ في االعتبار ما يلي
وجمال األسلوب، ، حة اإلمالء والنحوحيث بناء الجملة، استخدام عالمات الترقيم ، ص

 .يجب مراعاة مالحظات وتعليقات الزمالء
يجمع المعلم الكراسات، ويقوم بتصحيحها وفقًا لمعـايير الكتابـة  :مرحلة التصحيح والتقويم  -2

ســالمة األســلوب نحويــًا وصــرفيًا، ســالمة الحقــائق والمعــارف ، ســالمة التحريــر العربــي: التاليــة
، تكامـــل المعــاني ومراعاتهـــا لحاجــات المجتمــع وطبيعتـــه، ســالمة العـــرض واألفكــار والمعــاني
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ومنطقيته، جمال المبني والمعني، اتساق التعبير مع التصور اإلسالمي لأللوهية  واإلنسـان و 
  .للكون والحياة

ويمكن تقويم التعبير وفق المهارات التي استهدفها المعلم في كل حصة، والتي           
مع تالميذه عليها وبين لهم أهميتها في الكتابة اإلبداعية، ويجب أن يكون  تفاوض المعلم

وضع الدرجة، والتعليق الوصفي المفيد؛ : التصحيح تقييمًا وتقويمًا في آن واحد من حيث 
أحسنت، موضوعك منظم، أفكارك جيدة، أسلوبك : كأن  يكتب المعلم إلي جانب الدرجة 
نت في استخدام عالمات الترقيم، انتبه لنظام الفقرات، جميل، إن استشهاداتك رائعة، أحس

ستكون أفضل في المرة القادمة، ويحسن هنا التدرج في توجيه التلميذ لسلبياته والتسامح في 
بعضها والنهوض بمهاراته خطوة خطوة، ومهارة مهارة ؛ كي يشعر باإلنجاز ويحرص عليه ، 

مًا ، وتحمل هذه الخطوة معالم التعلم البنائي، ومن هنا يصبح التصحيح تقويمًا والتقويم تعلي
 .والتعلم النشط

هذا مع مالحظة أن الخطوات السابقة مرنة في تطبيقها في أثناء التعلم، فقد تتطلب        
أي خطوة من الخطوات السابقة بعض اإلجراءات التي تتطلب خطوات فرعية أخرى وفًقا لطبيعة 

مفاهيم وكم المعلومات المطلوب تغطيتها في أثناء كل درس من دروس المقدمة، وعدد ال
 .التعلم في ضوء تلك االستراتيجية المقترحة

 :الدراسـات السابقـة

هدفت  إلي معرفة أثر المدخل التفاوضي في تمكين التالميذ عينة (:6112)دراسة رجب   
الطالقة، والمرونة، : البحث من مهارات التعبير اإلبداعي المستندة لمكونات اإلبداع التالية 

دراك التفاصيل، والحدس، والتركيب أعدت الباحثة قائمة بأهم مجاالت .واألصالة، وا 
طالبًا وطالبة، وقسمت العينة  22اإلبداعي ، اختارت عينة مكونة من  وموضوعات التعبير
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، وأثبتت النتائج جدوى المدخل 6تجريبية  -7تجريبية -ضابطة : إلي ثالث مجموعات 
 .الرئيسة والفرعية: التفاوضي في تعليم التعبير اإلبداعي وتنمية مهاراته

ة التدريس باستخدام استراتيجية حل استهدفت الدراسة  التعرف فعالي(: 6111جمعة )دراسة 
المشكالت فى تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي ، وتم 

طالبًا تم تقسيمهم إلى ( 21)استخدام  المنهج الوصفى والمنهج التجريبى، وعينة العينة من 
ت، مجموعة ضابطة تدرس مجموعة تجريبية تدرس وفق استراتيجية حل المشكال: مجموعتين

بالطريقة التقليدية، وتم إعداد قائمة مجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي وموضوعاته، وقائمة 
مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، واختبار التعبير الكتابي اإلبداعي لمعرفة مستوى طالب 

ت فى تنمية مهارات المرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية استراتيجية حل المشكال
 . التعبير اإلبداعي  لدى طالب الصف األول الثانوي 

هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام استراتيجيتي العصف ( 6112الشمرى، ويسلم،)دراسة 
الذهني والتعلم التعاوني في تنمية مهارات التعبير الكتابي والتفكير الناقد لدى طالب المرحلة 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى والمنهج التجريبى ، وتكونت  الثانوية في مدينه الطائف،
: أربع مجموعات تجريبية : طالبة وطالب تم تقسيمهم إلى ست مجموعات ( 771)العينة من

مجموعتين تجريبيتين للطالب تدرس إحداهما التعبير الكتابي والتفكير الناقد وفق استراتيجية 
طالبات تدرس إحداهما التعبير الكتابي والتفكير الناقد العصف الذهني مجموعتين تجريبيتين لل

وفق استراتيجية العصف الذهني واألخرى تدرس التعبير الكتابي والتفكير الناقد وفق 
استراتيجية التعلم التعاوني مجموعتين ضابطتين تدرس التعبير الكتابي والتفكير الناقد وفق 

لكتابى ، واستخدمت اختبار التفكير الناقد، الطريقة االعتيادية، وأعدت اختبار التعبير ا
وتوصلت الدراسة لفاعلية استخدام استراتيجيتي العصف الذهني والتعلم التعاوني في تنمية 

 .مهارات التعبير الكتابي لدى طالب المرحلة الثانوية 
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هدفت إلي تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي من خالل (: 6112جلهوم، )دراسة 
وبيان مدي فاعلية االستراتيجيات ، م استراتيجيات التعلم النشط في تدريس األدباستخدا

المستخدمة في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدي طالب الصف األول الثانوي العام، 
لتحقيق هذا الهدف استخدمت  قائمة بمهارات الكتابة اإلبداعية،  واختبار مهارات الكتابة و 

وتوصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التالميذ عينة ، اإلبداعية
الدراسة المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختيار مهارات التعبير 

 .الكتابي اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية

ة قائمة على التعلم المنظم هدفت إلي معرفة أثر استراتيجي(: 6112جلهوم، المليجي،)دراسة 
، ذاتيًا على تنمية مهارات التعبير الشفهي لدى طالب شعبة اللغة العربية بكليات التربية

( 22)واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة من 
حث قائمة بمهارات  ، وأعد البا( 43)،  وتجريبية(43) طالبًا، تم تقسيمهم لمجموعتين،ضابطة

، وتوصلت إلى التعبير الشفهي اإلبداعي، وبطاقة مالحظة مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التالميذ عينة الدراسة المجموعة 

داعي الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختيار مهارات التعبير الشفهي اإلب
 .لصالح المجموعة التجريبية

تعرف معايير وقد استهدفت (: Sullivan & Copper,2008)دراسة سوليفان وكوبر 
نجاح إستراتيجيات التعلم النشط القائمة على الشراكة بين المعلم والمتعلم، وقد حددتها 

الفرصة  الدراسة في البدء باستخدام التعلم النشط في مرحلة مبكرة، حتى يعطي المتعلمون
لبناء فريق ومجموعات تعلم منظمة، ووضوح أهداف التعلم، ودقتها للمتعلمين، ومناسبة 
األنشطة والتجارب للمحتوى، ولمستوى المتعلمين، والتنوع في بناء المهام واألنشطة، وتهيئة 
المعلم لبيئة التعلم التي تشجع العمل من خالل التعاون واالندماج مع اآلخرين، واألخذ في 
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العتبار أنماط التعلم لدى التالميذ سواء التعلم من خالل البصر أو السمع أو من خالل ا
 .الحركة والعمل والكالم

هدفت إلى فاعلية استراتيجيات التعلم النشط لتنمية األداء (: 6177خير اهلل،) دراسة
ية، وتم إعداد التدريسي لمهارات التعبير الكتابي لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة اإلعداد

استبانة باألداءات التدريسية لمهارة التعبير الكتابي لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية، 
وتوصلت الدراسة إلى قائمة بالمهارات التي تناسب تالميذ المرحلة اإلعدادية ، وثمة ضعف 

المرحلة اإلعدادية، في األداء التدريسي لمهارات التعبير الكتابي لدي معلمي اللغة العربية ب
في تنمية ( خرائط المفاهيم –العصف الذهنى  –المناقشة ) فاعلية استراتيجيات التعلم النشط 

 . األداء التدريسى لمهارات التعبير الكتابي لمعلمى اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية

المرحلة تهدف إلى تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب  (6177السمان، )دراسة 
الثانوية من خالل برنامج قائم على الدمج بين التعلم البنائي وما بعد المعرفي؛ و لتحقيق هذا 
الهدف استخدمت  قائمة بمهارات الكتابة اإلبداعية،  واختبار مهارات الكتابة اإلبداعية، وبناء 

حيث تمثلت   برنامج لتميتها، كما تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف الثالث الثانوي،
طالبا، واستخدمت المنهج الوصفي ( 41) ، والمجموعة الضابطة(41)التجريبية المجموعة 

وشبة التجريبي، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية 
حيث أن برنامج الدراسة ، العامة والمهارات الخاصة بفني القصة القصيرة والمقال األدبي

لحالية قد اعتمد في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية على الدمج بين التعلم البنائي وما بعد ا
 . المعرفي

هدفت إلى لتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية في اللغة العربية من (: 6176عطوه، )دراسة 
ت خالل استراتيجية المشروعات اللغوية المتكاملة لدي طالب الصف األول الثانوي، وتكون

عينة الدراسة  من عددًا من طالب الصف األول الثانوي مقسمين إلى مجموعيتي أحدهما 
ضابطة واألخري تجريبية، استخدمت الدراسة قائمة بمهارات الكتابة اإلبداعية، واختبار لقياس 
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مهارات الكتابة االبداعية، واستخدمت المنهج الوصفي وشبة التجريبي، وتوصلت الدراسة إلى 
 عن الكتابة اإلبداعية مهارات الختبار البعدى التطبيق في البحث مجموعة متوسط ارتفاع

الدرجة الكلية الختبار مهارات : القبلي في التطبيق البعدي في كل من التطبيق في درجاتهم
القبلي )الكتابة اإلبداعية، وكل مهارة على حدة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيقين 

البرنامج المقترح في المشروعات  أثر استخدام يؤكد تطبيق البعدي، ممالصالح ال( والبعدي
 . اللغوية المتكاملة في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى التالميذ، كما أن حجم األثر كبير

 في الست التفكير قبعات إستراتيجية أثر علي هدفت إلى التعرف(: 6172عثمان، ) دراسة
االبتدائي، وتكونت  الخامس الصف تالميذ لدى اإلبداعي الشفهي رالتعبي مهارات تنمية بعض

تلميذًا وتلميذة، استخدمت الدراسة قائمة بمهارات التعبير الشفهي ( 32)عينة الدراسة من 
اإلبداعي، واختبار التعبير الشفهي االبداعي، بطاقة مالحظة ، واستخدمت المنهج الوصفي 

 البعدى التطبيق في البحث مجموعة متوسط ارتفاع وشبة التجريبي، وتوصلت الدراسة إلى
أثر  يؤكد القبلي ، مما التطبيق في درجاتهم عن الشفهي اإلبداعي التعبير مهارات الختبار
البحث ، كما  مجموعة لدى المهارات تلك تنمية في الست التفكير قبعات إستراتيجية استخدام
 لدى اإلبداعي الشفهي التعبير مهارات تنمية كبير لهذه اإلستراتيجية  في   األثر أن حجم

 .االبتدائي الخامس تالميذ الصف

 :وبعد حتليل هذه البحوث والدراسات ميكن استخالص 

  معظــم الدراســات اســتخدمت أحــد أســاليب الــتعلم النشــط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي
 .تنمية مهارات التعبير الكتابي والشفهي اإلبداعي

 هــدفت إلــى تنميــة نــوع واحــد مــن التعبيــر اإلبــداعى إمــا الكتــابي أو   جميــع الدراســات التــى
الشــفهي ، وال يتوجــد دراســة اســتخدمت الــتعلم النشــط فــي تنميــة مهــارات التعبيــر اإلبــداعى 

 .؛ مما ُيعد  مبررًا إلجراء هذه الدراسة (والكتابي  -الشفهي) شقيه
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 لنماذج والطرق فـي تنميـة مهـارات أثبتت نتائج جميع الدراسات فاعلية استخدام األساليب وا
 .التعبير الكتابي والشفهي لدى عينة الدراسة

 جميع الدراسات استخدمت المنهج الوصفي والمنهج شبة التجريبي  . 

  جميــع الدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال التــى تــم ذكرهــا أو تــم اإلطــالع عليهــا مــن قبــل
تعلم النشـط وتسـتهدف تنميـة مهـارات الباحث، لم تتضمن استراتيجية مقترحة قائمة على الـ

التعبير اإلبداعي، كما يالحظ أن ُجـل الدراسـات تناولـت مراحـل دراسـية متباينـة، وهـذا األمـر 
 .تم أخذه بعين االعتبار في هذه الدراسة التي أحد متغيراتها تالميذ الصف الثاني المتوسط

تابــة اإلطــار النظــري تحديــد مشــكلة الدراســة وك: وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات فــي
تحديد أهم مجاالت التعبير اإلبداعي المناسبة لتالميـذ الصـف الثـاني المتوسـط، للبحث، و 

ــاني  ــذ الصــف الث ــداعي المناســبة لتالمي ــر اإلب ــد أهــم مهــارات التعبي ــى  تحدي باإلضــافة إل
المتوســط، واالســـتفادة منهـــا فـــي بنـــاء بطاقــة تحليـــل محتـــوى التعبيـــر الكتـــابي، وقائمـــة 

ت التعبيـــر الشـــفهي، وبطاقـــة المالحظـــة، وتفســـير النتـــائج والوصـــول للمقترحـــات مهـــارا
 .والتوصيات

 إجراءات الدراسة

 :لتحقيق أهداف الدراسة؛ واختبارًا لفروضها اتبع الباحث الخطوات التالية

 :منهج الدراسة 

وهـو مـنهج يقـوم : المـنهج الوصـفي التحليلـي:اتبعت  في الدراسـة الحاليـة المنهجـين التـاليين  
ـــتعلم النشـــط  ـــة باســـتراتيجية ال ـــائق والمعلومـــات المتعلق ـــى الوصـــف المـــنظم للحق ـــة ، عل وكيفي

ـــارات التعبيـــر اإلبـــداعي، والمـــنهج شـــبه التجريبـــي ـــا فـــي تنميـــة مه لقيـــاس فاعليـــة : توظيفه
لتالميـذ الصـف ( الكتـابي -الشـفهي) رحـة فـي تنميـة مهـارات التعبيـر اإلبـداعياإلسترتيجة المقت
 .الثاني المتوسط
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 :جمتمع وعينة الدراسة 
تمثل مجتمع الدراسة في تالميذ الصف الثاني المتوسط بمدينة حائل،  لتنفيذ الدراسة             

الحالية، وتم اختيار مدرسة من مدارس الصف الثانى المتوسط عشوائيًا، وبعد ذلك تم اختيار 
تم تقسيم ، (فصول 2)فصلين من بين فصول المدرسة عشوائيًا أيضًا ، والبالغ عددهم 

( 62:  )تلميذًا، واألخرى ضابطة( 62: )يذ عشوائيًا إلى مجموعتين ،األولى تجريبية التالم
 .تلميذاً 

 : أدوات ومواد الدراسة

المناسبة لتالميذ الصف الثاني ( الشفهي والكتابي) قائمة مجاالت التعبير اإلبداعي -أوالً 
 :المتوسط

والكتابي المناسبة  الشفهي،: اإلبداعيتحديد أهم مجاالت التعبير : الهدف من القائمة  -
 .لتالميذ الصف الثاني المتوسط 

 –البحوث والدراسات السابقة ) اشتقت مجاالت القائمة بشقيها من : مصادر إعداد القائمة  -
األدبية والتربوية التي تناولت التعبير اإلبداعي ،  –الكتب ، والمراجع  –العربية واألجنبية 

الباحث من خالل المصادر السابقة على عدد كبير من مجاالت التعبير  ومجاالته ، وقد وقف
 ( .الشفهي والكتابي) اإلبداعي

بعد إعداد القائمة في صورتها المبدئية ، تم ( : صدق محتوى القائمة)صدق المحكمين  -
عرضها على مجموعة من المختصين في المناهج ، وطرق تدريس اللغة العربية ؛  وقد 

ون موافقتهم على عدد من المجاالت ، ونصحوا باستبعاد عدٍد منها ، أبدى المحكم
 .واستجاب الباحث آلرائهم ؛ ليصل بالقائمة إلى صورتها النهائية 

اشتملت القائمة في صورتها النهائية على عدد من مجاالت التعبير : الصورة النهائية    -
 (  .7)ملحق رقم . اإلبداعي
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 مت إعداد القائمة وفقًا للخطوات التالية : بري اإلبداعيقائمة مهارات التع -ثانيًا

تحديد أهم مهارات التعبير اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصف الثاني : الهدف من القائمة -
 . وترتيب هذه المهارات حسب أهميتها ، والتي ينبغي أن يتمكنوا منها، المتوسط 

 : الرئيسية والفرعية من خالل المصادر التالية ا اشتقت القائمة بمهاراته: مصادر إعداد القائمة -

  قوائم مجاالت التعبير اإلبداعي . 
 البحوث والدراسات السابقة التي تناولت والتعبير اإلبداعي . 
 والتعبير اإلبداعي وتدريس اللغة العربية، الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع اإلبداع . 
 فنون اإللقاء الشعري والمسرحي واألداء الشفهي . 
بعد االنتهاء من إعداد القائمة في صورتها األولية تم عرضها علي : صدق المحكمين -

وفنون األداء، ، المناهج وطرق تدريس اللغة العربية: مجموعة من المحكمين المختصين في
 .التعديالت  وقد أبدى المحكمون موافقتهم على عدد من المهارات، وأجرى

: اشتملت القائمة في صورتها النهائية على عدد من المهارات: الصورة النهائية  للقائمة  –
 (.  6)ملحق رقم. الشفهية،  والكتابية 

 : استمارة حتليل حمتوى موووعات التعبري الكتابي -ثالثًا

مــن  الوقــوف علــى مســتوى تمكــن تالميــذ الصــف الثــاني المتوســط: الهــدف مــن االســتمارة -
 .مهارات التعبير اإلبداعي الكتابي، اعتمادًا على كتابات التالميذ الفعلية بكراسات التعبير

تم إعداد مفردات االستمارة اعتمـادًا علـى قائمـة مهـارات : مصادر إعداد مفردات االستمارة -
 .التعبير اإلبداعي الكتابي، وعلى معايير الكتابة 
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يحمل بيانات : جزء العلوي: من ثالثة أجزاء: تصميم االستمارة في صورتها األولية -
المهارات )االسم، والفصل، والمدرسة، وجزء أوسط، يتضمن مفردات االستمارة : التلميذ

 .خاص بتقدير الدرجات: والجزء السفلي(. والمعايير
تــم حســاب صــدق محتــوى االســتمارة مــن خــالل التوافــق بــين :  صــدق  وثبــات االســتمارة -

 إلبداء الرأي فيها، عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين؛ تقديرات المحكمين؛ تم
وتم حساب نسـبة . وقدرتها على  والتأكد من اشتمالها على معايير تقويم التعبير الكتابي،

وهـي نسـبة ( ,22)ثبات االستمارة في ضوء المهارات المتفق عليها، وبلغت نسبة الثبـات 
 .عالية

 : شتملت االستمارة في صورتها النهائية على ما يليا: االستمارة في صورتها النهائية -
أهم معايير التعبير الكتابي التي يجب أن تتوافر في الموضوع، والتي تستند على  -7

كتابة المقدمة، كتابة كل فكرة رئيسة في فقرة، كتابة خاتمة : مهارات الكتابة مثل
ألدوات الربط، سالمة الموضوع، تأييد األفكار باألدلة والشواهد، االستخدام الصحيح 

 .المعني، االستخدام الصحيح لعالمات الترقيم، مراعاة القواعد النحوية، صحة اإلمالء
أعدت درجات االستمارة على أساس المهارات المستخدمة؛ حيث أن لكل مهارة خمس  -6

 .درجات وتكون درجة التلميذ بقدر ما يتوفر في موضوعه من إجادة لتلك المهارات
وتقدير ، تم إعداد مفتاح لتصحيح استمارة تحليل المحتوى: إعداد بطاقة التصحيح -4

والتي تم التوصل إليها وتضمينها قائمة ، على أساس المهارات المستهدفة، الدرجات
 (. 4)ملحق رقم .المهارات في صورتها النهائية

 :بطاقة مالحظة مهارات التعبري اإلبداعي الشفهي -رابعًا

أعدت بطاقة المالحظة بهدف قياس مدى إتقان تالميذ الصف الثاني : لبطاقةالهدف من ا -
 . المتوسط لمهارات التعبير اإلبداعي الشفهي نتيجة الستخدام استراتيجية التعلم النشط

 :تم تصميم بطاقة المالحظة في صورتها األولية من : الصورة األولية   -
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 . المدرسة ، الفصل ، االسم: نات التلميذ وبيا، يشتمل على التعليمات : الجزء العلوي  -7
مقبول  -جيد -جيد جداً  -ممتاز) يشتمل على مقياس خماسي التدرج : الجزء األوسط  -6

 .على الترتيب( 7، 6، 4، 3، 2)وتكون الدرجات ( ضعيف –
ورصد درجة التلميذ النهائية ونسبتها  ، لتسجيل نتيجة المالحظة :الجزء السفلي  -4

 . المئوية 

تم التأكد من صدق البطاقة عن طريق  صدق المحتوى للتأكد من : صدق وثبات البطاقة   -  
مطابقة المفردات الواردة في البطاقة مع قائمة المهارات، كما  تم حساب ثبات البطاقة،  

 .وهي نسبة عالية( 1،24) حيث بلغ

أصبحت في صورتها بعد التأكد من بطاقة المالحظة وثباتها : الصورة النهائية للبطاقة - 
أهم مهارات التعبير الشفهي، التي : النهائية الجاهزة للتطبيق، وقد اشتملت على ما يلي

، يلزم أن يتقنها تالميذ الصف الثاني المتوسط، والتي روعي في صياغتها الدقة والوضوح
 (.3)ملحق رقم. واستخدام العبارات المحددة التي تصف األداء المطلوب

 :راسة قبليًاتطبيق أدوات الد

في بداية ( الضابطة والتجريبية)تم تطبيق أدوات الدراسة على تالميذ المجموعتين       
هـ ؛ بغرض التأكد من تكافؤ وتجانس 7341/ 7342الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 :أفراد عينة الدراسة وذلك قبل إجراء المعالجة التجريبية، والجدول التالي يوضح ذلك 
 (7) جدول

وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين فى " ت"قيمة 
 أدوات الدراسة قبليًا 

مستوى  قيمة ت المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المتغيرات
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 ع م ع م
 

 الداللة

 1.62 7.12 6.32 74.32 6.22 76.22 مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي

 1.22 1.21 4.62 72.11 4.61 72.64 الكتابي اإلبداعي مهارات التعبير

 1.47 7.16 3.42 41.64 3.26 62.26 مهارات التعبير اإلبداعي الكلي

للتطبيــق القبلــي ألدوات الدراســة غيــر دالــة ( ت)يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة 
إحصائيًا، بمعنـي أنـه ال يوجـد فـروق بـين مجمـوعتي الدراسـة التجريبيـة والضـابطة قبليـًا ؛ ممـا 

 . يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة

 :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة : سابعا

االجـراءات المتعلقـة بتطبيـق االسـتراتيجية المقترحـة واسـتخدامه بعد االنتهـاء مـن جميـع 
في التدريس، تم تطبيق االختبـارات بعـديًا علـى كـل مـن المجموعـة التجريبيـة والضـابطة بهـدف 

 (SPSS) باســتخدام برنــامج  تحديــد الدرجــة الكليــة البعديــة لكــل تلميــذًا علــى تلــك االختبــارات
 :لتحليل النتائج واستخالصها ثم عرضها وتفسيرها  كما يلي

 : النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول -أواًل

المناسبة لتالميذ الصف ( الشفهي والكتابي)ما مجاالت التعبير اإلبداعي: والذي ينص على 
 الثاني المتوسط؟ 

 الشفهي،: لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بععداد قائمة بمجاالت التعبير اإلبداعي        
والكتابي المناسبة لتالميذ الصف الثاني المتوسط، معتمدًا على المصادر و األدبيات والدراسات 
ذات الصلة، ثم عرضت على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال المناهج وطرق 

لغة العربية ، ومن خالل آرائهم تم التوصل إلى قائمة نهائية لمجاالت التعبير تدريس ال
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، المناسبة لتالميذ الصف الثاني المتوسط (مجااًل كتابياً  76 -مجااًل شفهياً  76) اإلبداعي
 :  والمجاالت هي

إلقاء الكلمات، والخطابة، والحوار، والمحادثة، وعرض القصص، : المجاالت الشفهية -
قات، وعرض التقارير، التحدث في موضوع معين، والمناظرة ، والندوة، والتعلي

 .والتوجيهات واإلرشادات، والمناقشة 
كتابة المقال، وموضوعات الوصف، وكتابة القصص القصيرة، :المجاالت الكتابية   -

كتابة الشعر، والرسائل الشخصية، واألحداث الجارية، والمغامرات،  وكتابة اليوميات،
 .العلمي، والموضوعات الدينية  واالجتماعية، والخواطر واالنطباعات والخيال 

 .وبذلك يكون قد أجيب على السؤال األول من أسئلة الدراسة       

 :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا

المناسبة لتالميذ الصف ( الشفهي والكتابي)ما مهارات التعبير اإلبداعي: والذي ينص على 
 لمتوسط ؟الثاني ا

والتأكد من صدقها ، لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بععداد قائمة بتلك المهارات      
حدى عشرة ، وثباتها وتحكيمها  وتم التوصل إلى قائمة نهائية شملت تسع مهارات شفهية، وا 
 : مهارة كتابية وهي

 املهارات الشفهية، تضمنت تسع من املهارات وهي : 
 .لألصوات والكلمات والجملالنطق الصحيح  .7
 (.المرققة، والحروف المفخمة)التمييز بين الحروف .6
 . انتقاء الكلمات الفصيحة، والبعد عن العامية .4
 . تطبيق القواعد النحوية .3
 . األداء في ثقة دون خوف أو خجل .2
 .مراعاة  السرعة المناسبة  .2
 .استخدام التعبيرات الجسمية  .1
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 .استخدام التعبيرات الصوتية  .2
ن  .2  .هاء الحديث نهاية منطقية وا 

  املهارات الكتابية، تضمنت إحدى عشرة مهارة وهي : 
 .كتابة عنوان مؤثر وجذاب .7
 .كتابة كل فكرة في فقرة .6
 .تأييد األفكار باألدلة، والشواهد .4
 .عمق الخيال، وثراؤه  .3
 .المقدمة المشوقة، والنهاية المقنعة  .2
 .استخدام األساليب البالغية .2
 .ة واإلمالئيةصحة القواعد النحوي .1
 .جمال الكتابة، وصحتها .2
 .االستخدام الصحيح لعالمات الوقف، وأدوات الربط  .2
 .وصف األحاسيس والمشاعر بدقة  .71
 .وانتقاء الكلمات الفصيحة، وتجنب العامية  .77

 .وبالتوصل لهذه القائمة؛ تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة    

 : النتائج املتعلقة بالسؤالني الثالث والرابع : ثالثًا

ما فعالية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم النشط  في : حيث جاء السؤال الثالث كالتالي
 .تنمية بعض مهارات التعبير اإلبداعي الشفهي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط؟

استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم النشط في تنمية ما فعالية : وينص السؤال الرابع على
 .بعض مهارات التعبير اإلبداعي الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط؟

 (:على الترتيب)ولإلجابة عن هذين السؤالين تم  اختبار الفرضين اآلتيين    
مجموعة وال، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة :الفرض األول
 .في إتقان مهارات التعبير االبداعي الشفهي لصالح المجموعة التجريبية، التجريبية
والمجموعة ، توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة :الفرض الثاني
 .في إتقان مهارات التعبير االبداعي الكتابي لصالح المجموعة التجريبية، التجريبية
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في القياسين القبلي  والبعدي " ت"فرضين، استخدام الباحث اختبار والختبار هذين ال    
، ويتضح ذلك من خالل  الجداول (الشفهي، الكتابي) لمتغير مهارات التعبير اإلبداعي 

 ( :3)، و( 4)، و(6)أرقام
 ( 6)جدول 

 62=فروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في  أدوات الدراسة ن

 المتغيرات
متوسط 
 القبلي

متوسط 
 البعدي

متوسط 
 الفروق

انحراف 
 الفروق

 "ت"قمية 
مستوى 
 الداللة

مهارات التعبير الشفهي 
 اإلبداعي

76.22 62.22 72.22 4.31 62.33 1.11 

مهارات التعبير الكتابي 
 اإلبداعي

72.64 46.22 72.32 4.27 64.64 1.11 

 1.11 46.21 2.64 44.36 26.42 62.26 مهارات التعبير اإلبداعي الكلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي : يتضح من الجدول السابق ما يلي         
بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مهارات ( 1.117)

 :والكلي، كما هو موضح بالشكل التالى( الكتابي -الشفهي)التعبير اإلبداعي 

 
 (7)مخطط 
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) فروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مهارات التعبير اإلبداعي
 (الكتابي -الشفهي

ومن الرسم البياني يتضح أنه يوجد فرق  بين متوسطى درجات تالميذ  في القياس القبلي     
.والبعدي للمجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي  

وق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية داللة الفر ( 4)ويوضح الجدول      
نتيجة الستخدام االستراتيجية المقترح القائمة على التعلم النشط في تنمية مهارات التعبير 

 .   اإلبداعي

 

 

 

 

 (4) جدول
 62=فروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في  أدوات الدراسة ن

 المتغيرات
متوسط 
 القبلي

متوسط 
 البعدي

متوسط 
 الفروق

انحراف 
 الفروق

 قمية ت
مستوى 
 الداللة

مهارات التعبير الشفهي 
 اإلبداعي

74.32 42.22 62.36 6.32 26.22 1.11 

مهارات التعبير الكتابي 
 اإلبداعي

72.11 36.21 62.14 3.12 46.42 1.11 

 1.11 27.22 2.16 27.72 27.42 41.64 مهارات التعبير اإلبداعي الكلي
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بين ( 1.117)يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   
) متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مهارات التعبير اإلبداعي 

 :والكلي، كما هو موضح بالشكل التالى( الكتابي -الشفهي

 
 (6)مخطط 

) والبعدي للمجموعة التجريبية في مهارات التعبير اإلبداعيالفروق بين القياسين القبلي 
 (الكتابي -الشفهي

ومن الرسم البياني يتضح أنه يوجد فرق  بين متوسطى درجات تالميذ  في                 
القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي؛ نتيجة الستخدام 

 -الشفهي) مة على التعلم النشط في تنمية مهارات التعبير اإلبداعياالستراتيجية المقترح القائ
( .والكتابي  

الفروق بين القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة  ( 3)كما يوضح الجدول    
نتيجة الستخدام االستراتيجية المقترح القائمة على التعلم النشط في تنمية مهارات التعبير 

 .اإلبداعي
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 (3)جدول

 62=داللة الفروق بين القياس البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في أدوات الدراسة ن

 المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 قيمة ت
مستوى 
 ع م ع م الداللة

مهارات التعبير الشفهي 
 اإلبداعي

62.22 7.11 42.22 7.63 66.42 1.11 

مهارات التعبير الكتابي 
 اإلبداعي

46.22 7.23 36.21 6.72 72.13 1.11 

 1.11 62.22 6.32 27.42 6.76 26.42 مهارات التعبير اإلبداعي الكلي

 

بين ( 1.117)يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي      
لصالح المجموعة  تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعديمتوسطي درجات 

والكلي لتالميذ ( الكتابي -الشفهي) التجريبية فيما يتعلق بتنمية مهارات التعبير اإلبداعي 
 :الصف الثاني المتوسط ، كما هو موضح بالشكل التالى
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 (4)مخطط 

) فروق بين القياس البعدي للمجموعتين التجريبية الضابطة  في مهارات التعبير اإلبداعي
 (بيالكتا -الشفهي

ومن الرسم البياني يتضح أنه يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات تالميذ            
لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يعني أن االستراتيجية ( التجريبية والضابطة)المجموعتين 

المقترحة القائمة على التعلم النشط المستخدم مع المجموعة التجريبية كان لها الفعالية في 
، لتالميذ الصف الثاني المتوسط  (الشفهي والكتابي) ة مهارات التعبير اإلبداعي بشقيهتنمي

 .وبذلك يتم قبول الفرض األول والثاني من فروض الدراسة

 : النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس: رابعًا

ة هل توجد عالقة بين تنمية مهارات التعبير اإلبداعي الكتابي وتنمي:"والذي ينص على      
مهارات التعبير اإلبداعي الشفهي في األداء البعدي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط ؟ وما 

 .طبيعة هذه العالقة إن وجدت؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرض الثالث من فروض الدراسة والذي ينص   
ارات التعبير توجد عالقة بين تنمية مهارات التعبير اإلبداعي الكتابي وتنمية مه: على
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على أدوات الدراسة لتالميذ المجموعة التجريبية اإلبداعي الشفهي في األداء البعدي 
، وتتلخص نتائج هذه "بيرسون"والمجموعة الضابطة، والختبار هذا الفرض استخدمت معادلة 

 : المعالجة اإلحصائية في الجدول التالي

 (2)جدول 

بير اإلبداعي الشفهي ومهارات التعبير اإلبداعي معامالت االرتباط بين تنمية مهارات التع
 الكتابي

 االنحراف المتوسط المتغيرات
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 7.63433 42.2232 مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي
1.126 1.216 

 6.71172 36.2111 مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي

 

عدم وجود عالقة بين تنمية مهارات التعبير اإلبداعي ( 2)يتضح من نتائج الجدول      
الشفهي ومهارات التعبير اإلبداعي الكتابي؛ بمعنى أن أداء التالميذ في مهارات التعبير 
الشفهي اإلبداعي ال ينبئ بأدائهم في مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، وعليه يمكن رفض 

من فروض الدراسة، ويصبح الفرض البديل بأنه ال توجد عالقة بين تنمية  الفرض الثالث
 .مهارات التعبير اإلبداعي الشفهي ومهارات التعبير اإلبداعي الكتابي

 :تفسري نتائج الدراسة

مستوى )بالرجوع  إلى النتائج التي سبق عرضها، تبين وجود فروق دالة إحصائيا عند     
فى تنمية مهارات ( التجريبية والضابطة)بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين ( 1،117

، وذلك لصالح تالميذ لتالميذ الطف الثاني المتوسط التعبير اإلبداعي بشقيه الشفهي والكتابي
 :تجريبية، ويمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التالى المجموعة ال
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  أن االستراتيجية المقترحة تعتمد على نشاط المتعلم وقيامه ببناء المعرفة بنفسه وتجعله
محور العملية التعليمية وذلك بعثارة اهتمامه وتشويقه إلى التعلم من خالل ما يعرض عليه؛ 

مساحة للحرية في التعبير الشفهي، وإلتاحة الفرصة أمام التلميذ للتحدث دون مما يعطيه 
في موضوع اختاره التلميذ بنفسه وقرأ عنه ، ودعمه باألدلة ، خوف ودون مقاطعة 

 . والشواهد
  فيما يتعلق بمهارات التعبير اإلبداعي الكتابي فعن استخدام االستراتيجية المقترحة ساهم في

باإلضافة إلى الحرية في اختيار الموضوعات، وعة للمعرفة أثناء التدريس تقديم مصادر متن
ودعمت ذلك بالبحث عن مصادر التعلم المساعدة في تدعيم الموضوعات باألدلة والشواهد، 

 . واستعمال أدوات الربط بشكل صحيح ، وأخذت بنظام الفقرات واستخدام عالمات الترقيم
م الستراتيجية التعلم النشط نمت مهارات التعبير اإلبداعي وبالتالي فعن استخدام المعل     

ويشعرون به، ، بشقية نتيجة  إلعطاء الحرية للمتعلمين كي يتحدثوا فيما يريدون هم
، باإلضافة إلفساح المجال أمام التلميذ؛ للتعليق على الموضوعات التي يتبنها الزمالء

 .ونقدها

؛  6111؛ جمعة 6112رجب، )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من          
؛ 6177؛ خير اهلل،6112؛ جلهوم، المليجي،6112؛جلهوم، 6112الشمرى، ويسلم،

في تنمية مهارات التعبير اإلبداعي ( 6172؛عثمان، 6176؛عطوه، 6177السمان ، 
حد استراتيجيات التعلم بشكل عام والتعلم النشط الشفهي أو الكتابي أو اإلثنين معًا باستخدام أ

 .بشكل خاص

 :بناًء على نتائج الدراسة السابق توضيحها توصي الدراسة الحالية بما يلي :توصيات الدراسة 

المناســبة للمراحــل التعليميــة ( الكتــابي -الشــفهي)إعــداد قــوائم مهــارات التعبيــر اإلبــداعي  .7
 .فادة منهاالمختلفة وعرضها على المعلمين لالست

تدريب المعلمين أثناء الخدمة على األساليب الحديثة في تدريس التعبير اإلبداعي والتى  .6
 . من خاللها يمكن تنمية مهارته
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اســـتخدام المعلمـــين اســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط فـــي تـــدريس  مهـــارات التعبيـــر االبـــداعي  .4
 .بجميع مراحل التعليم المختلفة

 .وأنه الهدف األسمى من تعلم اللغة ، التعبير اإلبداعي توجيه المعلمين إلى فهم طبيعة .3
 .وتدريبهم عليها، تعريف التالميذ بمهارات التعبير اإلبداعي المناسبة لهم .2
 .ومراجعتها، كخطوة أساسية في كتابة التعبير ، تدريب التالميذ علي كتابة  المسودات .2
 .اجهة الجمهور والجرأة في مو ، تدريب التالميذ علي فنون اإللقاء الشفهي  .1
ويحققوا فيه ذواتهم ، وعدم إجبارهم ، إتاحة الفرصة للتالميذ ؛ كي يعبروا عما يشعرون به  .2

 .على الكتابة في موضوع معين 
إعطـــاء فرصـــة للتالميـــذ الختيـــار موضـــوعات الكتابـــة  القصـــيرة بشـــكل تعـــاوني، قـــائم علـــى  .2

 . مشاركة األفكار، والتناغم بين الرؤي ووجهات النظر، مما يضفي عليها نوعًا من الثراء
 :الدراسات والبحوث املقرتحة

لتدريســى فاعليــة اإلســتراتيجية المقترحــة القائمــة علــى الــتعلم النشــط فــي تنميــة األداء ا  -7
 .لمهارات القراءة وفعاليتها لدى تالميذ المرحلة المتوسط 

فاعليــة اإلســتراتيجية المقترحــة القائمــة علــى الــتعلم النشــط فــي تنميــة مهــارات القــراءة   -6
 .واالتجاه نحو اللغة العربية ، الجهرية

ــان التالميــذ  -4 ــزل والمدرســة وبــين إتق ــديموقراطي فــي المن ــاق ال ــة بــين المن  دراســة العالق
 .لمهارات التعبير اإلبداعي 

فاعلية استخدام برنامج قائم على أنشطة االنترنت فـي تنميـة مهـارات التعبيـر اإلبـداعي   -3
 .لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط( الكتابي -الشفهي) 
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 مراجع الدراسة

 املراجع العربية : أواًل

 .دار المعارف : لسان العرب ، الجزء األول ، القاهرة ( : 6114)ابن منظور -
ستراتيجيات دمج التكنولوجيا فيه، المؤتمر ( : 6112)أبو الشيخ، مصطفى  - التعلم النشط وا 

 .المملكة األردنية الهاشمية: تشرين الثاني، عمان 1الرابع للبحث العلمي، 
التعبير  مهارات بعض تنمية في القصة استخدام أثر (:6171) حسين نضال صبحة، أبو -

 غير منشورة، ماجستير رسالة بغزة،  األساسي التاسع الصف طالبات لدى الكتابي اإلبداعي
  .اإلسالمية بغزة التربية، الجامعة كلية

أثر بعض إستراتيجيات التعلم النشط والتقويم الواقعي في (: 6112)األحمد، عبد الرحمن  -
سات في تنمية بعض مهارات التعبير التحريري لدى تالميذ الصف األول الثانوي، مجلة درا

 .722-712، أكتوبر، ص ص (762)المناهج وطرق التدريس، ع 
فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات اإلنتاج (: 6171)األحول، أحمد سعيد محمود محمود  -

اللغوي الشفهي لدى طالب الصف األول الثانوي في ضوء األساليب النحوية، دكتوراة غير 
 .جامعة كفر الشيخ -منشورة، كلية التربية

فعالية التدريس باستراتيجية مقترحة للتعلم النشط على تنمية (: 6177)بدر، بثينة محمد -
، مهارات التفكير العليا في الهندسة لدى التلميذات منخفضي التحصيل  بالمرحلة المتوسطة 

 .734 -772، ص ص (4)، ع(2)مج : اسات عربية في التربية وعلم النفس، مصردر 
 .دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن: التعلم النشط،عمان(: 6171)بدوي، رمضان -
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن: التعلم النشط، عمان(: 6112)بدير، كريمان  -
 . دار المسيري: ، عمان6 التعلم النشط، ط(: 6176)بدير، كريمان محمد -
أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تنمية (: 6174)التركي، نازك عبدالصمد -

التفكير اإلبداعي ودافعية التالميذ ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت، مجلة اإلرشاد النفسي، 
 .  473-621، ص ص (43)مركز اإلرشاد النفسي،ع 

http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134177
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134177
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134177
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134177
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فاعلية استراتيجية تحقيق الذات في تنمية مهارات التعبير (: 6177)تعلب، سالمة عبدالمؤمن -
 رسالة االبداعي في اللغة العربية وبعض الذكاءات المتعددة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، 

 .غير منشورة، معهد البحوث التربوية جامعة القاهرة دكتوراة
التعبير الكتابي واالتجاه نحوه  برنامج مقترح لتنمية مهارات(: 6112)جاد، محمد لطفى محمد  -

لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، مجلة العلوم التربوية، معهد الدراسات التربوية، جامعة 
 . 43-7، أبريل، ص ص ( 6)لقاهرة ، ع

فاعلية استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية مهارات (: 6111)جمعة، السيد عبد اهلل  -
لدى طالب المرحلة الثانوية، ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات  التعبير الكتابي اإلبداعي
 . التربوية، جامعة القاهرة 

 –عربي ، معجم المصطلحات التربوية والنفسية(: 6114)حسن شحاتة و زينب النجار -
 .الدار المصرية اللبنانية : القاهرة ، إنجليزي 

فعالية برنامج قائم على استراتيجيات التعلم النشط في تنمية استعداد  (:6174)خميس، أماني -
 .736 – 714، ص (21)ع : الثقافة والتنمية، مصر طفل الروضة للقراءة والكتابة، مجلة

فاعلية استراتيجيات التعلم النشط لتنمية األداء (: 6171)ى خير اهلل، أسامة عبد النب -
التدريسي لمهارات التعبير الكتابي لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية، ماجستير 

 .غير منشور، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة
ب المحافظة على أثر استخدام المدخل التفاوضي و أسلو (: 6112)رجب،  ثناء عبد المنعم -

تنمية مهارات التعبير اإلبداعي و االتجاه نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانوي ، 
، ص ص (711)دراسات في المناهج و طرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس ،ع

22 – 762. 
ر الفكر دا: األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية، القاهرة (: 6113)رشدي أحمد طعيمة -

 .العربي
المفهوم واالستراتيجيات وتقويم نواتج التعلم، : التعلم النشط(: 6176)رفاعي، عقيل -

 .دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية

http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1650869
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1650869
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1650869
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أثر توظيف استراتيجيتين للتعلم النشط في تنمية مهارات الفهم القرائي (: 6173)زقوت، محمد -
ير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي، رسالة ماجست

 .اإلسالمية، غزة
فاعلية استراتيجيتى العصف الذهنى (:6112) زينب حسن الشمرى وخديجة عبد اهلل يسلم -

والتعلم التعاونى فى تنمية مهارات التعبير الكتابى والتفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية،، 
-64، ديسمبر، ص ص (22)ة، جامعة عين شمس ، عمجلة القراءة والمعرفة، كلية التربي

23. 
 .دار الشروق، األردن: التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، عمان(: 6111)سعادة، جودت  -
أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم (: 6112)سعيد، عاطف محمد وعيد، رجاء أحمد -

ارات حل المشكالت لدى النشط في تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل وتنمية مه
، ص ص (77)تالميذ المرحلة اإلعدادية، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، ع

712-741. 
برنامج قائم على الدمج بين التعلم البنائي وما بعد المعرفي (: 6177)السمان، مروان أحمد -

ع :التربية ، جامعة األزهر، مصر مجلة كلية  الكتابة اإلبداعية لدى طالب، لتنمية مهارات
 .461 -622، ص ص ( 6)ج، (732)

 .مصر: أساليب التعلم النشط، دار اإليمان، كفر الشيخ(: 6176)سيد، محمد والجمل، عباس  -
 مهارات التعبير لتنمية الست القبعات نموذج استخدام أثر(: 6176)شامية، نسرين رمضان -

األساسي، ماجستير غير منشورة، كلية التربية،  السادس الصف طالبات لدى الكتابي اإلبداعي
 .الجامعة االسالمية بغزة

أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل (: 6112)شاهين، نجاة حسن -
، (76)وتنمية عمليات العلم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، مجلة التربية العلمية، مج

 .722-761، ص ص (6)ع
فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس (: 6176)الشربيني، داليا فوزي -

واالتجاه الدراسات االجتماعية في زيادة التحصيل و تنمية مهارات استخدام األدوات الجغرافية 
، (6)، ع (66)مج: مجلة كلية التربية باإلسكندرية، مصر لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي،

 .322 - 422ص ص 
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مكتبة الملك فهد : إستراتيجية في التعلم النشط،الرياض717(: 6177)الشمري، ماشي محمد -
 .الوطنية

 .، األردن:انأساليب تدريس اللغة العربية، دار زهران ، عم(: 6176)صومان، أحمد -
: القاهرة مستوياتها تدريسها صعوباتها،: المهارات اللغوية(  م6113)طعيمة، رشدي أحمد  -

 .  دار الفكر العربي
أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، (: 6111)عاشور، راتب والحوامدة، محمد -

 .دار المسيرة، األردن
دام استراتيجيتين للتعلم النشط في التحصيل أثر استخ(: 6111)عبد الوهاب، عبير شفيق -

الدراسي لمادة علم النفس والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية األزهرية، مجلة قطاع 
 .667-711، ص ص (7)الدراسات التربوية، جامعة األزهر،ع 

بعض  أثر استخدام إستراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية(: 6172) عثمان، دعاء محمد -
غير  ماجستير مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية،  رسالة

 .جامعة أسيوط التربية،  كلية منشورة،
تراتيجية التعلم النشط في تدريس األدب فاعلية اس(: 6112)عدلي، عزازي وجلهوم، إبراهيم  -

مجلة كلية التربية  على تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية،
 .767 – 23، ص ص (21) بالمنصورة ، مصر ،ع

فاعلية وحدة من مقرر طرق التدريس قائمة عاى (: 6177. )عريان، سميرة عطية -
حصيل وزيادة االتجاه نحو هذا التعلم لدى معلمى الفلسفة، استراتيجيات التعلم النشط في الت

 .723 – 712ص ص ، ( 47)ع :مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ، مصر 
أثر إستراتيجية قائمة على التعلم المنظم ذاتيًا على  (:6112) عزازي، عدلي  -

مج  ،سعيد، مصرمجلة كلية التربية ببور  لدى طالب، التعبير الشفهي اإلبداعي مهارات تنمية
 . 21-32، ص ص (3)ع، (6)

فاعلية برنامج قائم علي استراتيجية المشروعات اللغوية (: 6176)عطوه، عبدالفتاح محمد -
المتكاملة في تنمية بعض مهارات الكتابة اإلبداعية لدي طالب الصف األول ، ماجستير غير 

 .منشورة، كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة
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 دار :عمان ، األدائية الكفايات ضوء في العربية اللغة تدريس (:6111) علي محسن عطية، -
 .للنشر والتوزيع المناهج

اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس، دار (: 6177)على، محمد السيد -
 .المسيرة، عمان

دار  : عمان ،7 ط.العربية اللغة مهارات تدريس إلى مدخل:  (6177 )محمد زهدي عيد، -
 .والتوزيع للنشر صفاء

استراتيجيات التعلم النشط المتمركز حول الطالب  وتطبيقاتها فى (: 6174)قرني، زبيدة محمد  -
 .المكتبة العصرية: المواقف التعليمية، القاهرة

الدليل المرشد للموسوعة المرجعية للتعلم النشط، مركز (: 6112)كوجاك، كوثر وآخرون -
 .التعليمية، وزارة التربية والتعليم، القاهرةتطوير المناهج والمواد 

معجم المصطلحات التربوية المعرفة  في المناهج ( : 6114)اللقاني، أحمد، الجمل، على  -
 .، عالم الكتب، القاهرة4وطرق التدريس، ط

فاعلية برنامج تدريبي مقترح على اكساب معلمي الرياضيات (: 6177)المالكي، عبدالملك  -
التعلم النشط وهلى تحصيل واتجاهات طالبهم نحو الرياضيات، رسالة ماجستير بعض مهارات 

 .غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى
 .طرق تدريس اللغة العربية ، دار المسيرة ، األردن(: 6111)مد كور، على احمد -
 .ر العربي ، القاهرة ، دار الفك4تدريس فنون اللغة العربية، ط (: 6112)مد كور، على احمد -
 Differentiated استخدام تنوع استراتيجيات التدريس(:6171)مصطفى، سلوى عثمان -

Instructional  Strategies   في مجال االشغال الفنية لتنمية الدافع لإلنجاز واالتجاه
تلميذات مدارس الفصل الواحد متعدد المستويات، مجلة  التعلم والمشروعات الصغيرة لدي نحو

 .624 - 722ص ص ، (722)ع : دراسات فى المناهج وطرق التدريس، مصر
فاعلية برنامج تدريبى مقترح قائم على استراتيجيات التعلم (: 6171)المطرفي،غازي صالح -

لدى التالميذ المعلمين تخصص علوم طبيعية بجامعة أم النشط فى تنمية المهارات التدريسية 
 .722-772، ص ص (7)، ع(74)القري، مجلة التربية العلمية، مج 

تعليم اللغة العربية في التعلم العام مداخله القرائية والكتابية ( : 6112)الناقة، محمود كامل -
 . عدار المسرة للنشر والتوزي: طرائق تدريسها واستراتيجياتها ، عمان
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أثر استخدام استراتيجية مقترحة قائمة على التفاعل بين (: 6111) هندي، محمد حماد  -
نجاز المفهوم في تعليم وحدة الغذاء على تنمية التنور الغذائي  نموذجي االستقصاء الجمعي وا 
وبعض الذكاءات المتعددة لدى طالب الصف  الثاني الثانوي الزراعي، مجلة كلية التربية، 

 .426-477، ص ص( 743)زهر، ع، جامعة األ 
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