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 ممخص البحث
 استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمةاستهدؼ البحث تقصي فاعمية استخداـ      

في تنمية مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي في المغة العربية لدل تالميذ الصؼ األكؿ 
 بحث إلى عدة نتائج، أهمها: اإلعدادم. كقد تكصؿ ال

كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبيػة   -1
كالضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمقيػػاس تقػػدير األداد الشػػفهي اإلبػػداعي لصػػال  تالميػػذ 

 المجمكعة التجريبية.
لتجريبيػػة كجػػكد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة ا  -2

فػػي التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم لمقيػػاس تقػػدير األداد الشػػفهي اإلبػػداعي لصػػال  التطبيػػؽ 
 البعدم. 

فاعميػػػة اسػػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المتمركػػػز حػػػػكؿ المشػػػكمة فػػػػي تنميػػػة مهػػػػارات   -3
التعبيػػػػر الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي لػػػػدل تالميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ اإلعػػػػدادم فػػػػي أبعػػػػاد الطالقػػػػة 

 .كالمركنة كاألصالة
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Abstract 

     The research aimed to recognize the effectiveness of using the 

problem based learning strategy in developing of creative oral 

expression skills for the first grade preparatory pupils. The 

research has reached to several results, the most important of 

which are: 

1- There are statistically significant difference among the 

mean scores of pupils in both the experimental and control groups 

in the post-application of the performance evaluation scale for 

evaluating the creative oral creative performance in favor of the 

experimental group. 

2- There are statistically significant difference among the 

mean scores of pupils in the experimental group in both the pre- 

and post-application of the performance evaluation scale for 

evaluating the creative oral creative performance in favor of the 

post-application.  

3- The problem based learning strategy proved to be 

effective in the development of the skills of oral creative 

composition of first-year preparatory school pupils in the 

dimensions of flexibility and fluency and originality. 
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 مقدمة:
تعتبػػر المغػػة العربيػػة مصػػدرنا مػػف مصػػادر القػػكة كالتفػػرد لػػدم اإلنسػػاف، فهػػي الكعػػاد      

الػػذم يحػػكم حضػػارة األمػػة كترالهػػاا فالمغػػة ظػػاهرة اجتماعيػػة تنشػػن كمػػا تنشػػن  يرهػػا مػػف 
الظكاهر االجتماعية التي تخمقها طبيعة االجتماع كمػا تقتضػيا الحيػاة مػف شػئكف، كهػذا 

االتصالي لمغة، كخير دليؿ عمى ذلؾ أف المغة في مفهكمهػا الكاضػ  يؤكد عمى الجانب 
نظػػػاـ عرفػػػػي يتكػػػػكف مػػػػف رمػػػػكز كعالمػػػػات، يسػػػػتخدمها النػػػػاس فػػػػي االتصػػػػاؿ ببعضػػػػهـ 
البعض كفػي التعبيػر عػف أفكػارهـا فالمغػة كسػيمة اإلنسػاف الملمػى لالتصػاؿ بغيػر ، كعػف 

ضػػػافة إلػػػى ككنهػػػ ا كسػػػيمة االتصػػػاؿ طريػػػؽ هػػػذا االتصػػػاؿ يػػػدرؾ حاجاتػػػا كأ راضػػػا. كا 
أداة اإلبػػػػداع كالتفكيػػػػر، كعميػػػػا فػػػػ ف المغػػػػة أداة  -بجانػػػػب ذلػػػػؾ  -أنهػػػػا  فهػػػػيكالتعبيػػػػر، 

 .اإلنساف في تسجيؿ ترالا كالحفاظ عميا
 هػػػاارتباط حيػػػث إفكالمغػػػة مفتػػػاح لفهػػػـ الكليػػػر مػػػف سػػػمكؾ األفػػػراد كالتفاعػػػؿ بيػػػنهـا      

طكقة أـ مكتكبة، كهي السػبيؿ لفهػـ كليؽ بالحياة، إذ هي كسيمة التفاهـ، سكاد أكانت من
مػػا يحػػيط بالنػػاس كالطريػػؽ األملػػؿ الرتبػػاط األفػػراد ببعضػػهـ الػػبعض، المكصػػؿ ل فكػػار 
القائمػػة باألذهػػاف كالعقػػكؿ كالمهيئػػة لمرقػػي كالتقػػدـ فػػي شػػتى نػػكاحي الحيػػاة. كمػػف لػػـ فػػ ف 

بالمراحػػؿ  الحاجػػة ماسػػة لدراسػػة المغػػة التػػي نتحػػدث بهػػاا ألنهػػا أداتنػػا فػػي تعمػػيـ الطػػالب
 التعميمية المختمفة.

كتهػػػػدؼ االتجاهػػػػات التربكيػػػػة الحديلػػػػة إلػػػػى تنميػػػػة القػػػػدرات اإلبداعيػػػػة لػػػػدل الفػػػػرد      
المتعمـ، فتنمية اإلبداع مطمب أساسػي كحيػكم لمحػاؽ بركػب التقػدـ العممػي كالتكنكلػكجي 

يمانػا بنهميػة العقػكؿ المب دعػة فػي في كافػة ميػاديف الحيػاة، كمػف أجػؿ تحقيػؽ اإلبػداع، كا 
بنػػاد الحضػػارة كالمحػػاؽ بركػػب التقػػدـ بػػدأت كليػػر مػػف الػػدكؿ تػػكلي اهتمامػػا كبيػػرنا بتنميػػة 

 . (052، 9115)معاطى نصر، التفكير في مستكياتا العميا كبخاصة اإلبداعي 
تتكػػػػكف مػػػػف مهػػػػارات أساسػػػػية، كيعػػػػد  - كغيرهػػػػا مػػػػف المغػػػػات -كالمغػػػػة العربيػػػػة 

أهػػـ كسػػائؿ التكاصػػؿ كالتعبيػػر عػػف األفكػػار  التعبيػػر مػػف أهػػـ هػػذ  المهػػاراتا ألنهػػا مػػف
 كالمشاعر، ككسيمة في الفهـ كاإلفهاـ.

 (71، 9110؛ رشدي طعيمة،  031، 9110)فتحي يونس،               
كلمتعبيػػػػػػػر أساسػػػػػػػاف يقػػػػػػػـك بنػػػػػػػاؤ  عميهمػػػػػػػا: معنػػػػػػػكم كلفظػػػػػػػي، فاألسػػػػػػػاس األكؿ 

لمعػاني التػي يريػد )المعنكم(: هك المحتػكل الفكػرم الػذم يتكػكف فػي نفػس اإلنسػاف مػف ا
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التعبيػػر عنهػػا، كاألسػػاس ااخػػر: )المفظػػي( هػػك المظهػػر الػػذم يمػػكح مػػف خػػالؿ الكممػػات 
كالجمؿ كاألسمكب التي يعبػر بهػا عػف األفكػار كالمعػاني، ككػال األساسػيف مرتبطػاف أشػد 

ا لػػذا (352، 0221)محمددد سددمك، االرتبػػاطا ألف عالقػػة الفكػػر بالمغػػة ال انفصػػاـ لهػػا 
 مف حيث األداد إلي شفهي ككتابي.ينقسـ التعبير 

كتحتؿ مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي أهمية خاصة فػي المرحمػة اإلعداديػةا 
ألف التمميذ فػي هػذ  المرحمػة يسػتعد لاللتحػاؽ بالمرحمػة اللانكيػة، كمػا فيهػا مػف مسػارييف 
ما أساسػػياف، أحػػدهما المسػػار األدبػػي، كااخػػر المسػػار العممػػي، كالػػذم يػػتـ تحديػػد إحػػداه

 بنادن عمى ما تككف لدل التمميذ مف خبرات في المرحمة اإلعدادية.
ككلػػرة التػػدريب عمػػى مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي تكسػػب تالميػػذ المرحمػػة 
اإلعداديػػػة السػػػرعة فػػػي التفكيػػػر، كمكاجهػػػػة المكاقػػػؼ الكالميػػػة الطارئػػػة، كتقضػػػي عمػػػػى 

الحهـ المادية كاالجتماعية، التهيب كالخكؼ عند التالميذ، كتحقؽ حاجاتهـ كتقضي مص
 كتجعمهـ يكتسبكف طالقة الحديث.

 اإلحساس بالمشكمة:
عمػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف أهميػػػػة التعبيػػػػر الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي إال أف العديػػػػد مػػػػف نتػػػػائج 

 ,Daoud؛  0223؛ شاكر قناوي،  0220)جمال العيسوي، الدراسات، ملؿ: دراسة 
؛ معاطي نصدر،  0221،  ؛ محمود عبد الكريم 0220؛ أحمد أبو حجاج ،  1994
؛  9111؛ محمد الشيخ،  0222؛ ماجدة الطوخي،  0222؛ بثينة محمد،  0221

؛  9119؛ سددمير عبددد الو ددا،،  9110؛ عمددي جددا، ا ،  9111منددي المبددودي، 
؛ فاطمة  9110؛ عبد الحميد عبد ا ،  9110؛ رانيا أحمد،  9113أحمد عفيفي، 
؛ خالددد عرفددان،  9117؛ أحمددد المددوح،  9110 ندداء شددوكت، ؛  9110عبددد العددال، 

؛ إسددددماعيل حجدددداج،  9117؛ عمددددرو عيسددددى،  9117؛ عمددددي الحددددديبي،  9117
؛ جبريددددل حميدددددة،  9112محمددددد شددددعالن، ؛  9112؛ إبددددرا يم العمددددوش،  9112
؛ عددلي جمهدوم وعدالء المميجدي،  9111؛ أكرم البشير وسعاد عبدد الكدريم،  9115
؛ بدريددة الطددويرش،  9112أروى الغريدداني، ؛  9111؛ عمددى عبددد المددنعم،  9111
 9109؛ مندى الجمدل،  9109؛ رأفت محمدد،  9100؛ أماني عبد الحميد،  9112

يمان العكل، ؛  ؛ حسن درويش،  9103تركي المحمدي،  ؛ 9109نجوى خصاونة وا 
؛ أماني الدورداني،  9103؛  ناء عبد النبي،  9103؛ محمود عبد الغفار،  9103
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أكدت عمى أف هنػاؾ مظػاهر  (9105؛ حنان الشاذلي،  9107 ؛ عال عمي، 9100
ضػػػعؼ لػػػدل التالميػػػذ فػػػي مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي بكجػػػا عػػػاـ، كاإلبػػػداعي عمػػػى كجػػػا 
الخصػػػكص، كمػػػا أنهػػػا أرجعػػػت مظػػػاهر هػػػذا الضػػػعؼ إلػػػي مجمكعػػػة مػػػف األسػػػباب فػػػي 

عػػاجزة مقػػدمتها طريقػػة التػػدريس المتبعػػة فػػي تعمػػيـ مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي، حيػػث إنهػػا 
 عف تحقيؽ الهدؼ مف التعميـ المغكم، كهك إقدار الطالب عمى التعبير الكاض  الجميؿ.
كػػػذلؾ فػػػ ف كاقػػػل تعمػػػيـ التعبيػػػر الشػػػفهي اإلبػػػداعي، يختمػػػؼ اختالفنػػػا كبيػػػرنا عمػػػا 
تػػدعك إليػػا االتجاهػػات العالميػػة، فالكقػػت المخصػػص لمتعبيػػر الشػػفهي ال يتعػػدل حصػػة 

معمػػـ بكتابػػة رأس المكضػػكع عمػػى السػػبكرة فػػي بدايػػة كاحػػدة كػػؿ أسػػبكعيف، حيػػث يقػػـك ال
الحصػػة، كبعػػد ذلػػؾ ينػػاقش تالميػػذ  عػػف طريػػؽ طػػرح بعػػض األسػػئمة حػػكؿ المكضػػكع، 
يجيب التالميذ عنها بحسػب مػا يتػكافر لػديهـ مػف معمكمػات كخبػرات تتصػؿ بالمكضػكع، 
كتشػػػػكؿ األسػػػػئمة المطركحػػػػة كاإلجابػػػػات عميهػػػػا عناصػػػػر المكضػػػػكع الػػػػذم سػػػػكؼ يكتبػػػػا 

كبػذلؾ تصػب  حصػة  (57، 9111)منى المبدودي، الميذ في حصة التعبير الكتابي الت
التعبيػػػر الشػػػفهي مهممػػػة فػػػي مدارسػػػناا ممػػػا أدم إلػػػى ضػػػعؼ التالميػػػذ فػػػي التعبيػػػر عػػػف 

لي إخفاقهـ الدراسي.  أنفسهـ الذم يؤدم بهـ إلي فقداف اللقة، كا 
فتقػػػد إلػػػي الطػػػرؽ كيػػػذكر الناقػػػة أف تعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة فػػػي المدرسػػػة العربيػػػة ي

الحديلة الفاعمة كالفنيات كاإلجرادات التي تجعؿ مف حصة المغة العربية حصة استمتاع 
ا  بداعن  .(02، 0225)محمود الناقة، بالمغة استماعنا كحديلنا كقرادة كتابة كتذكقنا كا 

كيؤكد عبد الحميد عبد اهلل ما سبؽ بقكلػا: مػف مشػكالت تعمػيـ التعبيػر الشػفهي 
طريقػػة التػػدريس، كذلػػؾ بػػنف يسػػتنلر المعمػػـ بػػالكالـ، كال يعطػػي حظنػػا مػػف مػػا ينػػتج عػػف 

)عبدد الحميدد عبدد المشاركة لتالميذ ، ككػننهـ فػي نظػر  أكعيػة يفصػب فيهػا الكػالـ صػبنا 
 .(09، 0221ا ، 

كيبػػدك أف البيئػػة العربيػػة تعػػاني قصػػكرنا فػػي تنميػػة اإلبػػداع المغػػكم، حيػػث يػػذكر 
يهػا التركيػػز الشػديد عمػػى حفػظ المقػػررات، كاجتيػاز التالميػػذ يػكنس أف المنػاهج تقميديػػة كف

لالمتحانػػات المدرسػػية، كهػػذا يػػؤدم إلػػي إضػػعاؼ إمكانػػات التالميػػذ كالحػػد مػػف طاقػػاتهـ 
 .(072، 9110)فتحي يونس، الفكرية 

كالشككل مف ضعؼ التالميذ في المغػة بشػكؿ عػاـ، كفػي قػدرتهـ عمػى الكػالـ   
الشفكية أمر ال شؾ طبيعػي، كال يحتػاج إلػي تػدليؿ، بػؿ كالحديث كممارسة مكاقؼ المغة 
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كتؤكػػػد كليػػػر مػػػف الدراسػػػات أف ضػػػعؼ الطػػػالب فػػػي التعبيػػػر يرجػػػل إلػػػي سػػػكد اختيػػػار 
مكضكعات التعبير التي تقدـ لهـ كبعدها عف الكظيفيػة، كعػدـ امػتالؾ التالميػذ مهػارات 

 .(22، 9110)رشدي طعيمة، التعبير كتدني مستكل التدريس 
 شكمة:تحديد الم

مػػػف خػػػالؿ عػػػػرض األدبيػػػات كنتػػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة، ككاقػػػػل تعمػػػيـ التعبيػػػػر 
الشفهي، يمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في تػدني مسػتكل أداد التالميػذ فػي مهػارات 
التعبيػػػػر الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي، كحػػػػاجتهـ إلػػػػى اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية مناسػػػػبة لتنميػػػػة هػػػػذ  

اسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة، كالتػي  المهاراتا مما حػذا الباحلػة إلػي تبنػي
 قد تساعد التالميذ عمى اكتساب مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي.

كبػػػذا، حػػػاكؿ البحػػػث الحػػػالي اإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ الػػػرئيس التػػػالي: مػػػا فاعميػػػة 
اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة فػػي تنميػػة مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي 

 بداعي في المغة العربية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية؟اإل
 كتفرع عف هذا السؤاؿ الرئيس األسئمة ااتية:

 ما مجاالت التعبير الشفهي اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم؟ -1
 ما مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي الالزمة لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم؟ -2
اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة فػػي تنميػػة مهػػارات  مػػا فاعميػػة اسػػتخداـ -3

 التعبير الشفهي اإلبداعي لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم؟
 استهدؼ البحث الحالي:أ داف البحث: 

إعػػداد قائمػػة بمجػػاالت التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي المناسػػبة لتالميػػذ الصػػؼ األكؿ  -1
 اإلعدادم.

الشػػػفهي اإلبػػػداعي الالزمػػػة لتالميػػػذ الصػػػؼ األكؿ إعػػػداد قائمػػػة بمهػػػارات التعبيػػػر  -2
 اإلعدادم.

تقصػػػػى فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المتمركػػػػز حػػػػكؿ المشػػػػكمة فػػػػي تنميػػػػة  -3
 مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.

 في ضكد ما أسفر عنا البحث مف نتائج يمكف لا أف يسهـ في:أ مية البحث: 
مخططػػي منػػاهج المغػػة العربيػػة بقائمػػة لمهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي،  تزكيػػد -1

 مما يساعدهـ عمى التخطيط لمكاقؼ لغكية تربكية لتدريب التالميذ عمى هذ  المهارات.
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تزكيػػد المعممػػيف بطرائػػؽ تػػدريس ملػػؿ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة،  -2
كمهػارات التعبيػر الشػفهي اإلبػداعي بصػفة  لتعميـ مهارات التعبير الشفهي بصػفا عامػة،
 خاصة لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.

تزكيد المهتميف بتعميـ المغة العربية بنداة لتقيػيـ مهػارات التعبيػر الشػفهي اإلبػداعي  -3
متملمة في بطاقػة تقػدير، يمكػف لممعمػـ اسػتخدامها فػي التقػدير الكمػي لػ داد المغػكم فػي 

ريبػة مػف مكاقػؼ الحيػاة اليكميػة ممػا يجعمهػا أصػدؽ فػي التعبيػر مكاقؼ تربكيػة تعميميػة ق
 عف المستكم الفعمي ألداد التمميذ.

تزكيػػد معممػػي المغػػة العربيػػة بػػدليؿ معمػػـ يكضػػ  كيفيػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ  -4
 المتمركز حكؿ المشكمة في تدريس مكضكعات التعبير الشفهي اإلبداعي.

 الحالي عمى:اقتصرت حدكد البحث  حدود البحث:
مف حيث المجاالت: تـ االقتصار عمى بعض مجاالت التعبيػر الشػفهي اإلبػداعي  -1

ـف التكصػػػؿ إليهػػػا فػػػي ضػػػكد معيػػػار األهميػػػة فػػػي قائمػػػة  التػػػي يحتاجهػػػا التالميػػػذ، التػػػي تػػػ
 المجاالت.

مػػػف حيػػػث المهػػػارات: تػػػـ االقتصػػػار عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي  -2
 ة، األصالة( المتضمنة في قائمة مف إعداد الباحلة.اإلبداعي )الطالقة، المركن

( إحدل كستكف تمميذنا 61مف حيث عينة البحث: تـ االقتصار عمى عينة قكامها ) -3
مدرسػػػتيف مػػػف المػػػدارس اإلعداديػػػة بػػػ دارة  ػػػرب مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ األكؿ اإلعػػػدادم ب

: مدرسػػة ابػػف لقمػػاف المنصػػكرة التعميميػػة التابعػػة لمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ بالدقهميػػة، همػػا
 اإلعدادية بنيف، كمدرسة محمد جماؿ سميـ اإلعدادية بنيف.

 ـ. 2118/ 2117التطبيؽ خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي  -4
 تضمف البحث المصطمحات ااتية: مصطمحات البحث:

 استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:  -0
سػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػكؿ ا (Weatley, G. 1991, 11) ويتمييعرؼ 

المشكمة عمػى أنهػا مجمكعػة مػف اإلجػرادات تتضػمف لػالث مراحػؿ أساسػية هػي: مرحمػة 
طرح مهمة التعمـ كالتي يقدـ فيها المعمـ لممتعمميف مهمة تتضمف مكقفنا مشكالن، كمرحمة 
ممارسػػػػة األنشػػػػطة الخاصػػػػة بمهػػػػاـ الػػػػتعمـ فػػػػي مجمكعػػػػات تعاكنيػػػػة، كالتػػػػي يبػػػػدأ فيهػػػػا 

متعممكف بالبحث عػف الحمػكؿ الممكنػة لهػذ  المشػكمة، كممارسػة األنشػطة التػي تمكػنهـ ال
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مف ذلؾ مف خالؿ العمؿ معنا في مجمكعات صغيرة متعاكنة، حيث تعمؿ كؿ مجمكعة 
عمى حدة كفريؽ كاحد، كمرحمة المناقشػة الجماعيػة لحمػكؿ مهمػة الػتعمـ، كالتػي يػتـ فيهػا 

اقشة كتقكيـ مػا تػـ التكصػؿ إليػا مػف حمػكؿ لممشػكمة تشارؾ المجمكعات كمها معنا في من
 أك المهمة المقدمة.

: نػػكع وُتعدرف الباحثددة اسددتراتيجية الددتعمم المتمركددز حدول المشددكمة إجرا ًيددا ب نهددا
مف اإلجرادات قائمة عمى البنائيػة يقصػد مػف اسػتخدامها تنميػة مهػارات التعبيػر الشػفهي 

ة كاألصػػػالة مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة عػػػدد مػػػػف اإلبػػػداعي، التػػػي تتملػػػؿ فػػػي الطالقػػػة كالمركنػػػػ
المكضكعات، كتتككف االستراتيجية مف لػالث مراحػؿ أساسػية، هػي: مرحمػة طػرح مهمػة 
التعمـ، كالتي يقدـ فيها المعمـ لمتالميذ مكقفنا يتضمف مشػكمة، كمرحمػة ممارسػة األنشػطة 

مػػى الخاصػػة بمهػػاـ الػػتعمـ فػػي مجمكعػػات تعاكنيػػة صػػغيرة يبحػػث التالميػػذ مػػف خاللهػػا ع
حمػػكؿ لممشػػكمة التعميميػػة، كأخيػػرنا مرحمػػة المناقشػػة الجماعيػػة لحمػػكؿ مهمػػة الػػتعمـ، كالتػػي 
تتشػػػارؾ فيهػػػا جميػػػل المجمكعػػػات لتقػػػكيـ مػػػا تػػػـ التكصػػػؿ إليػػػا مػػػف حمػػػكؿ كاقتػػػراح مهػػػاـ 

 جديدة.
 التعبير الشفهي اإلبداعي: -9

ظمػػػة، يفعػػػربؼ بننػػػا: ترجمػػػة ل فكػػػار كالمشػػػاعر الكامنػػػة داخػػػؿ الفػػػرد بطريقػػػة من
كمنطقيػػػة مصػػػحكبة باألدلػػػة كالبػػػراهيف التػػػي تؤيػػػد أفكػػػار  ك راد  تجػػػا  مكضػػػكع معػػػيف أك 
مشكمة معينة، تسػهـ فػي إضػافة شػيد جديػد لممشػكالت كالمكضػكعات التػي يطمػب منػا 
المشػػػاركة فيهػػػا، عمػػػى أف يمقػػػي ذلػػػؾ بطالقػػػة كانسػػػياب، كبصػػػكت معبػػػر يتكػػػكف حسػػػب 

 .(01، 9110)فاطمة عبد العال، المعني 
يقصػد بػالتعبير الشػفهي اإلبػػداعي فػي البحػث الحػالي بننػػا: قػدرة تمميػذ الصػػؼ ك 

األكؿ اإلعػػدادم عمػػى التعبيػػر عػػف أفكػػار  كأحاسيسػػا كمشػػاعر  تجػػا  مكضػػكع معػػيف أك 
مشػػػكمة مػػػا، بطريقػػػة شػػػائقة تتضػػػمف تنػػػكع األفكػػػار، كتعػػػدد األسػػػاليب كاألخيمػػػة، ككلػػػرة 

 أفكار كأراد باألدلة كالبراهيف.المعاني، مل االستدالؿ عمى صحة ما يطرح مف 
 أدبيات البحث:

 استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:
ترجػػػل الجػػػذكر التاريخيػػػة السػػػتراتيجية الػػػتعمـ المتمركػػػز حػػػكؿ المشػػػكمة إلػػػى عػػػالـ 

أسػتاذ الطػب بجامعػة  Howard Parosالطػب، حيػث قػاـ عػالـ الطػب هػاكرد بػاركس 
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مػػػف المشػػػكالت، كلػػػـ يقػػػدـ لمطػػػالب فيهػػػا جميػػػل "مػػػاؾ ماسػػػتر" الكنديػػػة بتصػػػميـ سمسػػػمة 
المعمكمات الالزمة لحؿ المشكالت الطبية، كلكنا طمػب مػنهـ أف يبحلػكا فػي مكقػؼ مػا، 
كأف يضعكا أسئمة مناسبة، كالخطط الخاصػة لحػؿ المشػكمة، كقػد فاجػن الطػالب أسػتاذهـ 

كتككنػػت  -مةبعػد اسػتخدامهـ الػتعمـ المتمركػػز حػكؿ المشػك -بػنف أصػبحكا متعممػيف ذاتينػػا
لػػػديهـ الر بػػػة فػػػي الػػػتعمـ كالمعرفػػػة، كصػػػيا ة حاجػػػاتهـ، كقػػػدرتهـ عمػػػى اختيػػػار أفضػػػؿ 

 (.Cheng, et al., 2008, 49المصادر البيئية كاستخدامها )
مف حيث حػؿ  –كيرجل استخداـ التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في مجاؿ التربية 

لػػػى أفكػػػار عممػػػاد الحركػػػة إ –الطػػػالب لممشػػػكمة بفاعميػػػة كصػػػنل المعنػػػى الخػػػاص بهػػػـ 
 ,Arendsالتقدميػػة، كخاصػػة أفكػػار جػػكف ديػػكم، كبياجيػػا، كفيجكتسػػكي، كبركنػػر )

2007, 385.) 
كتملػػػؿ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المتمركػػػز حػػػكؿ المشػػػكمة إحػػػدل اسػػػتراتيجيات كنمػػػاذج 
التػػػدريس التػػػي تحقػػػؽ كتػػػدعـ الػػػتعمـ كالتعمػػػيـ المتمػػػايزيف، كالػػػذيف يراعيػػػا الفػػػركؽ الفرديػػػة 

عمميف، كتمبية احتياجاتهـ، كتكظػؼ إمكانػاتهـ كقػدراتهـ كمهػاراتهـ فػي مكاقػؼ الحيػاة لممت
الحقيقية الفعمية، مػف خػالؿ تػكفير الفػرص التعميميػة التعمميػة الكافيػة كالمتنكعػة لمطػالب 

)كددارول لتحقيػػؽ كافػػة األهػػداؼ المنشػػكدة سػػكادن األكاديميػػة أك االجتماعيػػة أك التعاكنيػػة. 
 .(003 ،9117توممينسون، 

كتشػػػغؿ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المتمركػػػز حػػػكؿ المشػػػكمة أهميػػػة كبيػػػرة لمػػػا لهػػػا مػػػف 
 - 021، 9113(، )حسن زيتدون، Roh, 2003, 5الخصائص كالمميزات التالية )

020:) 
تعد نمكذج بنائي يكتسب فيا التالميػذ كيفيػة التفكيػر، كالقيػاـ بحػؿ المشػكمةا حيػث  .1

كمسػػػتمدة مػػػف كاقػػػل التالميػػػذ، كالتػػػي تسػػػتخدـ  يػػػتـ اسػػػتخداـ مشػػػكالت مفتكحػػػة النهايػػػة،
 كدكافل لمتعمـ، فتدعـ اكتساب المعرفة المنظمة، كمهارات حؿ المشكمة.

تشجل المتعمميف عمى تحميؿ المشكمة، كتنشيط معػارفهـ السػابقة، كيػتـ ذلػؾ خػالؿ  .2
المناقشػػػات التػػػي تػػػتـ فػػػي ظػػػؿ فريػػػؽ العمػػػؿ الصػػػغير، كتعمػػػؿ عمػػػى تكضػػػي  معػػػارفهـ 

عالجػة الجديػد مػف المعمكمػات بفاعميػة، فيعيػد بنػاد معػارفهـ السػابقة، فيتكػكف السابقة، كم
لػػديهـ حػػب االسػػتطالع كالفضػػكؿ لتقػػديـ مشػػكالت جديػػدة ذات عالقػػة مشػػابهة بالمشػػكمة 

 المطركحة. 
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كتتبنػػا ،  Self-Learningتسػاعد هػذ  االسػػتراتيجية عمػى تنميػة مبػػدأ الػتعمـ الػذاتي  .3
ملػؿ االتصػاؿ مػل ااخػريف،  Social skillsاالجتماعيػة كما تنمى عػددنا مػف المهػارات 

 كاحتراـ  رائهـ كتقديرها، كاالستماع لهـ كالتحدث إليهـ.
مبػػدأ أساسػػي فػػي هػػذ  االسػػتراتيجية، كذلػػؾ كػػكف التالميػػذ  Cooperationالتعػػاكف  .4

ا لفهـ ما يتعممكنا.  يناقشكف في ألنائها كيتعممكف معنا، كيساعد بعضهـ بعضن
ميػػػذ بتقييػػػد عمػػػى أفكػػػارهـ أك  رائهػػػـ بػػػؿ يشػػػعركف بحريػػػة التعبيػػػر عػػػف ال يشػػػعر التال .5

 األفكار دكف تسمط.
كتتكػػػكف هػػػذ  االسػػػتراتيجية مػػػف لاللػػػة عناصػػػر، هػػػي: مهػػػاـ الػػػتعمـ، المجمكعػػػات 

)حسدددن  المتعاكنػػػة، كالمشػػػاركة )المناقشػػػة الجماعيػػػة(. كفيمػػػا يمػػػى شػػػرح لهػػػذ  العناصػػػر
 :(025، 9113زيتون وكمال زيتون، 

 : مهام التعمم:أولً 
تتطمػػػب اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المتمركػػػز حػػػكؿ المشػػػكمة إعػػػادة بنػػػاد محتػػػكل المقػػػرر، 
فالكتب التعميمية المصممة الستخدامها في طريقة الشرح كالممارسػة تعتبػر مصػدرنا فقيػرنا 
لممهػػاـ، كمحػػكر هػػذ  االسػػتراتيجية هػػك كجػػكد مجمكعػػة مػػف المهػػاـ تملػػؿ مشػػكمة كتركػػز 

 اسية لفرع مف فركع المعرفة.عمى المفاهيـ األس
 ثانًيا: المجموعات المتعاونة:

تتبنى هذ  االستراتيجية مبدأ التعمـ التعاكني، ففيقبسـ التالميػذ إلػى عػدة مجمكعػات 
( تالميػذ، كعمػى المعمػـ أف يشػجل التالميػذ عمػى التعػاكف فيمػا 6-3تضـ كػؿ مجمكعػة )

 بينهـ إليجاد حمكؿ لممشكالت. 
 لمناقشة الجماعية(:ثالثًا: المشاركة )ا

تملؿ هذ  المرحمة، المرحمة األخيرة مف مراحؿ التدريس بهذ  االسػتراتيجية، كفيهػا 
يعػػرض تالميػػذ كػػؿ مجمكعػػة حمػػكلهـ عمػػى الفصػػؿ، كاألسػػاليب التػػي اسػػتخدمكها كصػػكال 
لتمػػؾ الحمػػكؿ. كنظػػرا الحتمػػاؿ اخػػتالؼ بػػيف المجمكعػػات حػػكؿ تمػػؾ الحمػػكؿ كاألسػػاليب، 

شػػات، كصػػكالن لنػػكع مػػف االتفػػاؽ فيمػػا بيػػنهـ إف كػػاف ذلػػؾ ممكننػػا، إذ أف ف نػػا تػػدكر المناق
تمػػؾ المناقشػػات إنمػػا تعمػػؿ عمػػى تعميػػؽ فهمهػػـ لكػػؿ مػػف الحمػػكؿ كاألسػػاليب المسػػتخدمة 
فػي الكصػػكؿ لحػػؿ تمػػؾ المشػػكالت، كتكػػكف بالنسػػبة لهػػـ منتػػدل فكرينػػا ينمػػكف مػػف خاللػػا 

 تفسيراتهـ كاستدالالتهـ العقمية. 
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 فهي اإلبداعي:التعبير الش
ينخذ مفهكـ التعبير صفتا مف المفظ نفسا، فعبر عف الشيد، أم أفص  عنا      

كبينا، ككضحا: كيككف هذا التبياف، أك اإليضاح بالمفظ، أك باإلشارة، أك بتعبيرات 
، 0220)زكريا إسماعيل، الكجا، أك بالرسـ، أك الحركة بننكاعها التقميدية كالكاقعية 

015). 
بننا: فف نقؿ  (31، 0227فتحي يونس وآخرون )التعبير الشفكم فيعرفا أما      

المعتقدات كالعكاطؼ كاالتجاهات كالمعاني كاألفكار كاألحداث مف المتحدث إلي 
 ااخريف.

بننا: ذلؾ الكالـ المنطكؽ الذم يعبر با  (933، 0222محمد مجاور )كعرفا      
حساسات، كما المتكمـ عما في نفسا مف خاطرة، كما يجكؿ ب خاطر  مف مشاعر كا 

يؤخر با عقما مف رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد با  ير  مف معمكمات، أك نحك ذلؾ 
في طالقة كانسياب، مل صحة في التعبير كسالسة في األداد، كفي معجـ 

بننا: ترجمة  (21، 9113أحمد المقاني وعمي الجمل )المصطمحات التربكية عرفا 
الكامنة بداخؿ التمميذ تحدلا بطريقة منتظمة كمنطقية مصحكبة ل فكار كالمشاعر 

 باألدلة كالبراهيف التي تؤيد أفكار  ك رائا تجا  مكضكع معيف أك مشكمة معينة.
كينقسـ التعبير الشفهي إلي نكعيف: التعبير الشفهي الكظيفي، كالتعبير الشػفهي 

 اإلبداعي.
 التعبير الشفهي الوظيفي:
الشػػفهي الػػكظيفي مػػف االتجػػا  فػػي تعمػػيـ المغػػة، حيػػث يقػػـك  تبػػدك أهميػػة التعبيػػر

هػػػذا االتجػػػا  عمػػػي ركيػػػزة أساسػػػية مؤداهػػػا أف المغػػػة تحقػػػؽ كظػػػائؼ الفػػػرد، كتتملػػػؿ هػػػذ  
)فتحدددي الكظػػػائؼ فػػػي ربػػػط أفػػػراد المجتمػػػل، كتبػػػادؿ مصػػػالحهـ، كتنظػػػيـ أمػػػكر حيػػػاتهـ 

 .(957، 0225يونس، ومحمود الناقة، 
ف مكاقػػػؼ الحيػػػاة فيمػػػا يتصػػػؿ بقضػػػاد مصػػػال  كيقصػػػد بهػػػذا النػػػكع التعبيػػػر عػػػ

، 0213)حسدين قدور ، األفراد، كحاجاتهـ، كتنظيـ شئكف حياتهـ المادية، كاالجتماعيػة 
، كتتضػػػمف مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي الػػػكظيفي: جكانػػػب فكريػػػة كلغكيػػػة كصػػػكتية (011

شػػارية، بهػػدؼ نقػػؿ المعمكمػػات كالمعػػارؼ كالخبػػرات كاألفكػػار كااراد مػػف شػػخص إلػػ ي كا 
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 خػػر شػػفاهة نقػػال يقػػل مػػف المسػػتمل أك المخاطػػب مكقػػل الفهػػـ كالتفاعػػؿ كاالسػػتجابة فػػي 
 مكاقؼ الحياة المختمفة.

 :(71، 9117)عمرو عيسي،كلمتعبير الشفهي الكظيفػي صكر عديدة، أهمها 
: كهػػى عبػػارة عػػف تبػػادؿ التفكيػػر بػػيف متحػػدليف أك أكلػػر فػػي مكضػػكع مػػا، المحادلػػة .1

ئية كالسرعة، كمف أملمتها المحادلة التي تجرم في ألناد الزيارات، كتتسـ المحادلة بالتمقا
 كالتعارؼ.

: كهي شكؿ مف أشكاؿ التعبير الشفهي الكظيفي، تجرم عند كجػكد مشػكمة المناقشة .2
تحتػػاج إلػػى حػػؿ أك عنػػد الحاجػػة إلػػى كضػػل خطػػة لعمػػؿ شػػيد مػػا أك لمقيػػاـ برحمػػػة أك 

 إنجاز مهمة ما.
تنظػػػػيـ مناقشػػػػة مكضػػػػكع مػػػػا، مػػػػف حيػػػػث التعريػػػػؼ : يقصػػػػد بهػػػػا إدارة االجتماعػػػػات .3

دارة النقاش فيا، كالكصكؿ إلي قرار معيف، كتبدك أهمية إدارة االجتماعػات  بالمكضكع كا 
فػػي المجتمػػل الحػػديث مػػف خػػالؿ المكاقػػؼ التػػي تتطمػػب هػػذ  االجتماعػػات فػػي المجػػالس 

غرض سمفان، كالنقابات كالنكادم، كتنقسـ االجتماعات إلى نكعيف: رسمي كيككف محدد ال
 ك خر  ير رسمي يتسـ بالتمقائية.

: إلقػػاد التعميمػػات مػػف أهػػـ أشػػكاؿ التعبيػػر الشػػفهي الػػكظيفي، حيػػث إلقػػاد التعميمػػات .4
تتعدد مكاقفا، ملؿ إسداد النص ، كاألمػر بػالمعركؼ، كالنهػي عػف المنكػر، كالكقايػة مػف 

ارات كاضػحة األمراض، كمف مهػارات إلقػاد التعميمػات، كضػكح المطمػكب، كاسػتخداـ عبػ
 مباشرة، كاختيار الكممات الرقيقة.

: كيكجد العديد مف المكاقؼ التي تتطمػب مػف الفػرد إلقػاد كممػة، ك لقػاد إلقاد الكممات .5
كممػػة بخصػػكص دراسػػة مشػػكمة اجتماعيػػة، أك الحػػديث عػػف اكتشػػاؼ جديػػد، كمػػف أهػػـ 

راعػاة الجمهػكر مهارات كقدرات إلقاد الكممات القدرة عمي اختيػار الكممػة كمحتكياتهػا، كم
 كانفعاالتا، كاختيار ما يناسب المستمعيف كيتمشى مل احتياجاتهـ.

كيتض  مف عرض أشكاؿ التعبير الشفهي الكظيفي تعدد مكاقفا كشيكعها، مما 
 يدؿ داللة بالغة عمي أهميتا، لشيكع المكاقؼ التي تتطمبا.

 التعبير الشفهي اإلبداعي:
الذم يصكر مػدل انعكػاس مػا يػرا  الفػرد،  التعبير الشفهي اإلبداعي هك التعبير

أك يسػػمعا، أك يشػػعر بػػا، بعبػػارات فيهػػا ألفػػاظ تحػػدد، كفكػػر تكضػػ ، كمعػػاف تتػػرجـ مػػا 
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، 0221)عبدددد المدددنعم سدددديد، يخػػػتمج فػػػي الصػػػدر مػػػف عكاطػػػؼ كمشػػػاعر كأحاسػػػيس 
015). 

لػػذا فػػ ف ميدانػػا هػػك التعبيػػر عػػف العكاطػػؼ اإلنسػػانية، كهػػذا النػػكع مػػف التعبيػػر 
تعدادات معينػة، كميػػكؿ خاصػة عنػد الطالػب، كمػػف لػـ يجػب أال يغفػؿ جانػػب يتطمػب اسػ

اإلبػػداع عنػػد الطػػالب ككػػؿ، كيجػػب العمػػؿ عمػػي تشػػجيعهـ، كاكتشػػاؼ المكهػػكبيف مػػنهـ، 
عطػػػػائهـ رعايػػػػة كاهتمامػػػػا خاصػػػػاا لتنميػػػػة هػػػػذا االسػػػػتعداد، كمطػػػػالبتهـ بػػػػالتعبير عػػػػف  كا 

 (72، 0211جمال العيسوي، )مشاعرهـ الشخصية كفكرهـ بحرية تامة.            
إف الفصػػػؿ بػػػيف التعبيػػػر الػػػكظيفي كالتعبيػػػر اإلبػػػداعي ال يمكػػػف تحقيقػػػا، فهمػػػا 
متػداخالف كال يسػػتقؿ أحػػدهما عػف ااخػػر، فمػػف الممكػػف أف يكػكف المجػػاؿ تعبيػػرا كظيفيػػا 
كفػػي نفػػس الكقػػت تعبيػػرا إبػػداعيا، كقػػد تكػػكف كظيفيػػة ألنهػػا تخػػدـ  رضػػا معينػػا ككظيفػػة 

)عبدد س الكقت تككف اإلبداعية بما فيها مف أسمكب أدبي جذاب كمؤلر محددة، كفي نف
 .(20، 0212الحميد عبد ا ، 
بننا: هك المكف الذم يعمد فيا الكاتػب إلػي  (901، 0222محمد مجاور )كيعرفا 

التعبير عػف فكػرة مػف األفكػار فػي إطػار أدبػي يبػرز كليػرا مػف خصػائص األسػمكب األدبػي"، 
اعي بالذاتية الكاضحة في التعبيػر عػف فكػر صػاحبا كخػكاطر  كمشػاعر ، كيتسـ التعبير اإلبد

 كقد اتخذت كممة "اإلبداع" مما يصحبها مف تفرد أك تميز.
أنػػا: نػػكع مػػف التعبيػػر يفصػػ  فيػػا  (920، 9111عبددد الفتدداح البجددة )بينمػػا يػػرل 

تكفية الفػػرد عمػػا بداخمػػا مػػف أفكػػار كأحاسػػيس كعكاطػػؼ بعبػػارات منتقػػاة بميغػػة الصػػيا ة، مسػػ
الصحة كالسالمة النحكية كالمغكية، كتهتػز لهػذ  العبػارات نفػكس المتمقػيف حزنػا كطربػا"، كهػذا 
النػكع مػف التعبيػر يتطمػب اسػتعدادات معينػة كميػكؿ خاصػة عنػد الطالػب، كمػف لـػ يجػب أال 

 نغفؿ جانب اإلبداع عند الطالب.
يػر عمػا يركنػا ككنػا يمكػف الطػالب مػف التعب ركتنبل أهمية هذا النكع مف التعبي

مف أحداث كأشخاص كأشياد تعبيرا يعكس شخصياتهـ، كبا تتض  ذكاتهـ، كما يمكػنهـ 
أيضا مف أف يؤلركا في الحياة العامة بنفكارهـ كشخصياتهـ، كالػبعض يػرل أف كػالن مػف 
التعبيػػػر اإلبػػػداعي كاالبتكػػػارم يمػػػلالف شػػػيئان كاحػػػدان، ألف اإلبػػػداع هػػػك إبػػػداع فػػػي الفكػػػرة 

 .(07، 9119لعميم إبرا يم، )عبد اكعرضها 
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كمػػف أهػػـ مجػػاالت التعبيػػر الشػػفهي التػػي تناسػػب تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة مػػا 
 :(19، 9111منى المبودي، يمي )
إلقػػػػػاد الكممػػػػػات فػػػػػي المناسػػػػػبات االجتماعيػػػػػة المختمفػػػػػة، ملػػػػػؿ المناسػػػػػبات الدينيػػػػػة  .1

 كالكطنية.
 لكتب كالمقادات.التقارير الشفهية عف عمؿ أك نشاط معيف، ملؿ الرحالت كا .2
 إعطاد تعميمات كتكجيهات في مكاقؼ كاقعية، كسرد القصص كاألحداث. .3
 المقابالت الشخصية مل شخصية عامة أك بغرض اختيار الشخص المناسب. .4
لارة اهتماماتهـ. .5  الخطابة بهدؼ التنلير في الجمهكر ككسب تنييدهـ كا 
هػػػػػػة كالمناقشػػػػػػات الحػػػػػػكار بصػػػػػػكرة كأشػػػػػػكالا المختمفػػػػػػة، كالمحادلػػػػػػة الحػػػػػػرة كالمكج .6

 كالمناظرات.
التعبيػػر مػػف خػػالؿ المشػػػاهدة: كتعنػػى أشػػرطة األفػػػالـ كالتميفزيػػكف، كالتعميػػؽ عمػػػي  .7

 األماكف المختمفة كمتابعة تسمسؿ األحداث كتمخيص ما شاهدك  مف األفالـ التعميمية.
التمليػػػؿ: يعتبػػػر التمليػػػؿ نشػػػاطان لغكيػػػا شػػػفهيا نابعػػػان مػػػف التمليػػػؿ التمقػػػائي الطبيعػػػي  .8
 طفاؿ، كمف اهتمامهـ بسماع كركاية القصص، كيتميز التمليؿ بكجكد حكار مكتكب. ل 
القصص مف أهـ ألكاف التعبيػر الشػفهي اإلبػداعي، إذ تكسػب التمميػذ قيمػا : القصة .9

 خمقية كألكانا مف التهذيب كالتحصيؿ كالتلقيؼ كالتذكؽ األدبي. 
دراؾ التعبيػػػر عػػػف الصػػػكر كالرسػػػكـ: فيػػػا يػػػتـ تػػػدريب التالميػػػذ ع  .11 مػػػي المالحظػػػة كا 

 العالقات كذلؾ بعرض نماذج مف الصكر كالمكاقؼ المتدرجة أماـ التالميذ. 
 المناقشة: كهي تبادؿ ااراد حكؿ مكضكع معيف، بغرض ما.   .11
 األناشيػد: كسيمة ناجحة في إزالة ما قد يككف لدل بعض األفراد مف خجؿ كتردد.  .12

معرفة مجاالت النشاط التعبيرم كفي بحث قاـ با المربي األمريكي "جكنسكف" ل
فػػي المجتمػػل األمريكػػي، قػػاـ بػػ جراد اسػػتفتاد عمػػي طكائػػؼ مختمفػػة مػػف الػػذككر كاإلنػػاث، 

( مجػػاالن مػػف 73لمعرفػػة مجػػاالت النشػػاط المغػػكم التػػي يقكمػػكف بهػػا، كقػػد تكصػػؿ إلػػى )
، ألكاف النشاط صنفها في محاكر سماها "المراكز الكظيفية"، هذ  المراكز هي: المحادلػة

الخطب، الكممات، إعطػاد التعميمػات كاإلرشػادات، حكايػة القصػص كالنػكادر، المناقشػة، 
القػػرادة، كتابػػة الرسػػائؿ، كتابػػة التقػػارير، المػػذكرات، الممخصػػات، المحاضػػر، كالجمسػػات 

 .(01، 9110)إياد إبرا يم، 
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فػػػي تصػػػنيؼ  (9110) نددداء شدددوكت، كتتبنػػػى الباحلػػػة مػػػا ذهبػػػت إليػػػا دراسػػػة 
 ر الشفهي اإلبداعي إلى: مجاالت التعبي

 المجاالت األخالقية. -2   المجاالت الدينية.  -1
 المخترعات العممية. -4   حكاية القصص.  -3
 المجاالت السياسية. -6   المجاالت البيئية. -5
لقاد الكممات. -8  المجاالت االجتماعية. -7  الخطابة كا 

 مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي:
اإلبػػداعي أداد يتطمػػب مهػػارة معينػػة مػػف المتحػػدث كػػي يحقػػؽ التعبيػػر الشػػفهي 

أف مهػارات  (03، 0217رشدي طعيمة )التنلير المنمكؿ في نفكس المستمعيف، كيرل 
التعبير الشفكم هي مظاهر األداد المقيسػا فػي مكاقػؼ التكاصػؿ الحيكيػة، كالتػي تتصػؿ 

الكممػػات، السػػياؽ،  بجػػكهر التحػػدث، كذلػػؾ كفػػؽ المسػػتكيات الخمسػػة التاليػػة: األصػػكات،
 القكاعد، معدؿ السرعة كالطالقة. 

كمػػف خػػالؿ مراجعػػة األدبيػػات كالبحػػكث التربكيػػة كالدراسػػات السػػابقة، كدراسػػات 
؛ أحمد أبو حجاج،  0211؛ جمال العيسوي،  0212)عبد الحميد عبد ا ،  كٍؿ مف
؛  9111؛ مندى المبدودي،  0222؛ صبري  ندداوي،  0220؛ سعيد لفي،  0220

؛ رانيدا  9110؛ فاطمدة عبدد العدال،  9119؛ أيمدن سدكين،  9110فتحي العشري، 
محمدددد شدددعالن، ؛  9117؛ ثنددداء رجددد،،  9117؛ عمدددرو عيسدددي،  9110شددداكر، 
تبػػػيف أف هنػػاؾ تصػػػنيفات متعػػػددة لمهػػػارات التعبيػػػر  (9101؛ بددددوي الطيددد،،  9112

ذ  التصػػنيفات الشػػفهي، تختمػػؼ بػػاختالؼ الهػػدؼ كالمرحمػػة المسػػتهدفة، كيمكػػف كضػػل هػػ
 في لاللة محاكر.

: مهػػػارات التعبيػػػػر الشػػػفهي بصػػػػفة عامػػػة، حيػػػػث تػػػـ تصػػػػنيؼ التصػػػنيؼ األكؿ
 مهارات التعبير الشفهي إلي سبل مهارات رئيسية تندرج تحتها مهارات فرعية:

 مهارات تتعمؽ بالمقدمة: أف ترتبط بالمكضكع، كأف تجذب انتبا  السامعيف. .1
 األفكار، كالتدعيـ باألدلة كالبراهيف.مهارات تتعمؽ باألفكار: كضكح  .2
مهػػارات تتعمػػؽ بػػاألداد: التحػػدث فػػي جمػػؿ تامػػة، كالتحػػدث فػػي لقػػة دكف خجػػؿ أك  .3

 خكؼ.
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مهػػػػارات تتعمػػػػؽ بػػػػالنطؽ الصػػػػحي : إخػػػػراج األصػػػػكات مػػػػف مخارجهػػػػا الصػػػػحيحة،  .4
 كالتمييز بيف الحركؼ المتشابهة.

 لصكتية المناسبة.مهارات تتعمؽ بالصكت المعبر: الكضكح، كاستخداـ الطبقة ا .5
تقػػػاف نبػػػرة  .6 مهػػػارات خاصػػػة بالكقفػػػة المناسػػػبة: التكقػػػؼ بعػػػد نهايػػػة جممػػػة مفيػػػدة، كا 

الصػػكت مهػػارات خاصػػة بالخاتمػػة: يكػػكف نهايػػة طبيعيػػة لممكضػػكع، كيمخػػص عناصػػر 
 المكضكع.

: مهارات ترتبط بطبيعة عممية التعبير كمككناتها )مهارات تعبير التصنيؼ اللاني
 في ااتي:شفهي كظيفي( مملمة 

مهػػػارات الجانػػػب الفكػػػرم : كتخػػػتص بتحديػػػد الهػػػدؼ مػػػف التعبيػػػر الشػػػفهي، كتحديػػػد  .1
الفكرة الرئيسة، كتكليد األفكػار الفرعيػة، كربػط األفكػار الفرعيػة بػالفكرة الرئيسػية، كترتيػب 
األفكار الفرعية، عالكة عمي التمهيد لممكضػكع بمقدمػة مناسػبة، كتػدعيـ األفكػار باألدلػة 

نهاد الكالـ بخاتمة مناسبة.كالبراهيف،   كا 
مهارات الجانب المغكم: كتشمؿ تحديػد الجمػؿ كالعبػارات كاأللفػاظ المناسػبة لممعنػى   .2

كلمفكػػػرة، كترتيػػػب الجمػػػؿ كاأللفػػػاظ ترتيبػػػا مناسػػػب، كاسػػػتخداـ ألفػػػاظ كجمػػػؿ مكحيػػػة عنػػػد 
 الحاجة، كمراعاة الصحة المغكية نحكان كصرفا.

د طبقػة الصػكت المناسػبة لمكقػؼ التعبيػر مهارات الجانب الصػكتي: كتخػتص بتحديػ .3
خػػػػراج  الشػػػػفهي كهدفػػػػا، كتنغػػػػيـ الصػػػػكت حسػػػػب المعػػػػاني التػػػػي يقصػػػػدها المتحػػػػدث، كا 

 األصكات مف مخارجها الصحيحة.
مهارات الجانب اإلشارم: كيقصػد بهػا أف يشػرؾ المػتعمـ جسػما فػي التعبيػر، كقػرادة  .4

معبػػػػرة، كيعطػػػػي اهتمامػػػػا ردكد أفعػػػػاؿ مسػػػػتمعيا، كاسػػػػتخداـ تعبيػػػػرات مممحيػػػػة مناسػػػػبة ك 
 لمستمعيا.

 : مهارات ترتبط بالجانب اإلبداعي في التعبير الشفهي. التصنيؼ اللالث
مهارات التعبيػر الشػفهي اإلبػداعي  (0221محمود عبد الكريم )تصنؼ دراسة 

فاطمة عبد العال للاللة مهارات رئيسة كهى: االستهالؿ، العرض، كالخاتمة، أما دراسة 
إلػػي لمػػاني مهػػارات رئيسػػة لمتعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي تتفػػرع منهػػا  فتكصػػمت (9110) 

 لماني عشرة مهارة فرعية مملمة في:
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المهػػارة الفكريػػة: أف يتحػػدث بػػنكبر عػػدد ممكػػف مػػف الكممػػات الجديػػدة التػػي يعبػػر بهػػا  .1
عػػف أفكػػار ، كينطػػؽ بػػنكبر عػػدد ممكػػف مػػف الكممػػات فػػي مكقػػؼ مػػا، كيسػػتخدـ كممػػات 

 ار  ك رائا تعبيرا كاضحا، كيتحدث بمغة فصيحة.جديدة يعبر بها عف أفك
المهػارة المغكيػػة: أف يعطػػي أفكػارا جديػػدة عنػػدما يعمػػؽ عمػي صػػكرة أك مكقػػؼ، كيمقػػي  .2

حديلا بنكبر عػدد مػف األفكػار بطريقػة تمقائيػة، كيسػتخدـ أنكاعػا مختمفػة مػف األفكػار فػي 
 جمؿ سهمة كسميمة التراكيب، كمراعاة النطؽ الصحي  في الجمؿ.

هػػارة الصػػكتية : أف يخػػرج أصػػكات الحػػركؼ مػػف مخارجهػػا الصػػحيحة، كيتحػػدث الم .3
 بطبقات صكتية مختمفة، كينطؽ الكممات نطقا صحيحا.

المهػػػارة المممحيػػػػة: أف يعػػػػرض مػػػا لديػػػػا مػػػػف أفكػػػار ك راد بطريقػػػػة منظمػػػػة، كيختػػػػار  .4
 التعبيرات المغكية المناسبة لممكاقؼ المختمفة، كيتحدث في لقة دكف خكؼ أك تردد.

الطالقػة: كيقصػػد بهػػا القػدرة عمػػي إنتػػاج أكبػر عػػدد ممكػػف مػف األفكػػار التػػي يقترحهػػا  .5
 عف مكضكع معيف في كحدة زمنية لابتة بالمقارنة بغير .

كيقصد بها القدرة عمي إنتاج عدد متنػكع مػف األفكػار، كالتحػكؿ مػف نػكع إلػى  المركنة: .6
  خر.
بالجػػػدة، كقميمػػػة الشػػػيكع بػػػيف كيقصػػػد بهػػػا القػػػدرة عمػػػي انتػػػاج أفكػػػاٍر تتميػػػز األصػػػالة:  .7

 التالميذ.
التفاصػػيؿ: كيقصػػد بهػػا قػػدرة الفػػرد عمػػي إعطػػاد معمكمػػات كليػػرة عػػف فكػػرة أك إنتػػاج  .8

 معيف، كتفصيالت تساعد عمي إبراز  في صكرة جيدة.
كالبحػػث الحػػالي ال يتبنػػي تصػػنيفنا بعينػػا، بػػؿ يسػػتفيد مػػف التصػػنيفات السػػابقة فػػي كضػػل 

الحػػػػالي عمػػػػي قيػػػاس جكانػػػػب الطالقػػػػة كالمركنػػػػة  كاقتصػػػر البحػػػػث تصػػػنيؼ خػػػػاص بػػػػا،
 كاألصالة في األداد المغكم لطالب الصؼ األكؿ اإلعدادم عينة البحث.

 فروض البحث:
مػػػف خػػػالؿ نتػػػػائج الدراسػػػات كالبحػػػػكث السػػػابقة المرتبطػػػة بمكضػػػػكع البحػػػث، أمكػػػػف     

 صيا ة الفركض ااتية:
يذ المجمكعتيف التجريبية تكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالم  -1

كالضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لبطاقػػة تقػػدير األداد الشػػفهي اإلبػػداعي لصػػال  تالميػػذ 
 المجمكعة التجريبية.
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تكجد فرؽ ذك داللػة إحصػائية بػيف متكسػطي درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة   -2
ال  التطبيػػؽ فػػي التطبيقػػيف القبمػػي كالبعػػدم لبطاقػػة تقػػدير األداد الشػػفهي اإلبػػداعي لصػػ

 البعدم. 
فاعميػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المتمركػػػز حػػػكؿ المشػػػكمة فػػػي تنميػػػة مهػػػارات   -3

التعبيػػػر الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي لػػػػدل تالميػػػػذ الصػػػػؼ اللػػػػاني اإلعػػػػدادم فػػػػي أبعػػػػاد الطالقػػػػة 
 كالمركنة كاألصالة.

جراءاته:  خطوات البحث وا 
ـ مف خاللها إعداد مكاد البحث رض كتحميؿ الخطكات اإلجرائية التي تفيما يمي ع     

كأدكاتاا لإلجابة عف أسئمة البحث، كتعرؼ مدل فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ 
المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي لدل تالميذ الصؼ 

 األكؿ اإلعدادم.
 إعداد مواد البحث وأدواته:

 لبحث ااتية:فيما يمي خطكات إعداد مكاد ا     
 قا مة مجالت التعبير الشفهي اإلبداعي: -0

 تـ إعداد قائمة بمجاالت التعبير الشفهي اإلبداعي كفؽ الخطكات التالية:     
الهػدؼ مػػف القائمػػة: اسػػتهدؼ إعػػداد هػػذ  القائمػػة التكصػػؿ لمجػػاالت التعبيػػر الشػػفهي  -أ

 اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.
يػػد مصػػادر إعػػداد القائمػػة: تػػـ تحديػػد مجػػاالت التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي فػػي تحد -ب

ضػػػكد األدبيػػػات كالبحػػػكث كالدراسػػػات السػػػابقة التػػػي أجريػػػت فػػػي مجػػػاؿ التعبيػػػر الشػػػفهي 
عامػػةن، كالتعبيػػر اإلبػػداعي خاصػػة، باإلضػػافة إلػػى االطػػالع عمػػى أهػػداؼ تػػدريس المغػػة 

هػداؼ تػدريس التعبيػر الشػفهي اإلبػداعي العربيػة فػي المرحمػة اإلعداديػة بصػفة عامػة، كأ
 بصفة خاصة.

الصػػكرة األكليػػة لمقائمػػة: تػػـ إعػػداد قائمػػة أكليػػة بمجػػاالت التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي  -ج
لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعػدادم تضػـ خمسػة عشػر مجػاالن، كتػـ عػرض الصػكرة األكليػة 

مػيـ كتعمػـ المغػة لمقائمة عمى مجمكعة مػف السػادة المحكمػيف المتخصصػيف فػي مجػاؿ تع
ا بهدؼ إبداد الرأم في مجاالت القائمة مػف حيػث: درجػة أهميػة كػؿ (0)ممحق العربية 

مجاؿ، كمدل مناسبة هذ  المجاالت لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، كمدل انتماد هذ  
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ضػافة مػا يركنػا  المجاالت لمتعبير الشفهي اإلبداعي، كاستبعاد ما يركنا  يػر مناسػب كا 
 مناسب.

كقػػػد اقتػػػرح معظػػػـ المحكمػػػيف حػػػذؼ بعػػػض المجػػػاالتا ألنهػػػا ال تخػػػتص بػػػالتعبير      
الشػػفهي اإلبػػداعي، ملػػؿ: الحػػكار كالمناقشػػة، المقػػابالت الشخصػػية، إعطػػاد التعميمػػات، 
التقػػػارير الشػػػفهية، إلقػػػاد الكممػػػات فػػػػي المناسػػػبات االجتماعيػػػة، كتميػػػؿ هػػػذ  المجػػػػاالت 

كمػػا أكصػػى معظػػـ المحكمػػيف ب ضػػافة بعػػض  لمكظيفيػػة أكلػػر مػػف ككنهػػا مجػػاالن إبػػداعينا
المجػػػػاالت، ملػػػػؿ: المجػػػػاالت التعميميػػػػة، العمميػػػػة، االقتصػػػػادية، قػػػػرض الشػػػػعر كنظمػػػػا، 

 التخيؿ.
كقد تـ إجراد هػذ  التعػديالت كالمقترحػات، كبػذلؾ أصػبحت قائمػة مجػاالت التعبيػر      

عمػػى السػػؤاؿ . كبػػذلؾ تمػػت اإلجابػػة (9)ممحددق الشػػفهي اإلبػػداعي فػػي صػػكرتها النهائيػػة 
األكؿ مف أسئمة البحث، الذم يتعمؽ بتحديد مجاالت التعبير الشػفهي اإلبػداعي الالزمػة 

 لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.
 قا مة مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي: -9

 تـ إعداد قائمة مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي كفؽ الخطكات التالية:     
هدؼ إعػػػداد هػػػذ  القائمػػػة تحديػػػد مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي الهػػػدؼ مػػػف القائمػػػة: اسػػػت -أ

 اإلبداعي الالزمة لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.
تحديػػد مصػػادر إعػػداد القائمػػة: تػػـ تحديػػد قائمػػة مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي  -ب

في ضكد األدبيات كالبحكث كالدراسات السػابقة التػي أجريػت فػي مجػاؿ التعبيػر الشػفهي 
، باإلضػػػافة إلػػػى االطػػػالع عمػػػى أهػػػداؼ تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة بصػػػفة عامػػػة، اإلبػػػداعي

 كأهداؼ تدريس التعبير الشفهي اإلبداعي في المرحمة اإلعدادية بصفة خاصة.
الصػػكرة األكليػػة لمقائمػػة: تػػـ إعػػداد قائمػػة أكليػػة بمهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي  -ج

رئيسػة، تنػدرج تحتهػا مجمكعػة مػف  لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم تضػـ لػالث مهػارات
 المهارات الفرعية، يبمغ عددها لماني عشرة مهارة، كما يمي:

 مهارات الطالقة: -
 استخداـ العديد مف المفردات الفصيحة في تراكيب جديدة. -أ 
 استخداـ أكبر عدد مف الكممات الجديدة المعبرة عف األفكار.  -ب 
 إعطاد أفكاٍر جديدة تخدـ مكضكع الحديث.  -ج 
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 إخراج األصكات مف مخارجها الصحيحة. سهكلة  -د 
 التفريؽ بيف األصكات القريبة في المخرج.  -ق 

 مهارات المركنة: -
 تنكيل األفكار في التعبير عف رأل المتحدث. -أ 
 تنكيل استخداـ األسمكبيف الخبرم كاإلنشائي.  -ب 
 تنكيل األدلة كالشكاهد كالبراهيف في ألناد الحديث.  -ج 
 المعنى المراد.تنكيل درجات الصكت لمتعبير عف   -د 
 تنكيل الصكر كاألخيمة في ألناد الحديث.  -ق 
 الربط بيف األفكار بسهكلة كيسر.  -ك 
 االنتقاؿ بيف األفكار بمنطقية.  -ز 

 مهارات األصالة: -
 عمؽ األفكار المعبر عنها شفكينا. -أ 
 جدة التركيب المغكم ألناد الحديث.  -ب 
 استخداـ الدليؿ العقمي المقنل.  -ج 
 كالصكر في الحديث. االستخداـ الجديد لممفردات  -د 
 إعطاد كقفات  ير تقميدية ألناد الحديث.  -ق 
 البدد بمقدمة جديدة ألناد الحديث.  -ك 

كتػػػػػـ عػػػػػػرض الصػػػػػػكرة األكليػػػػػػة لمقائمػػػػػػة عمػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػادة المحكمػػػػػػيف      
المتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ تعمػػػيـ كتعمػػػـ المغػػػة العربيػػػةا بهػػػدؼ إبػػػداد الػػػرأم فػػػي مهػػػارات 

كػؿ مهػارة، كمػدل مناسػبة هػذ  المهػارات لتالميػذ الصػؼ  القائمة مف حيث: درجة أهمية
األكؿ اإلعػػدادم، كمػػدل انتمػػاد هػػذ  المهػػارات لمتعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي، كاسػػتبعاد مػػا 

ضافة ما يركنا مناسب.  يركنا  ير مناسب كا 
كقد اقترح معظـ المحكميف حذؼ مهارتيف، هما: التفريؽ بيف األصكات القريبة في      

خر  اج األصكات مف مخارجها الصحيحة، ألنهما ينتمياف إلى مهارات التعبير المخرج، كا 
الشػػفهي التقميديػػة، كليسػػت اإلبداعيػػة، كمػػا أكصػػى المحكمػػكف بػػبعض التعػػديالت، ملػػؿ: 

 تكضي  أبعاد كؿ مهارة رئيسة عمى النحك ااتي: 
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 الطالقػػة -مهػػارات الطالقػػة: كينػػدرج تحتهػػا مجمكعػػة مػػف مهػػارات )الطالقػػة الفكريػػة  -أ 
 الطالقة األدائية(. -المغكية 

المركنػة  -مهارات المركنة: كينػدرج تحتهػا مجمكعػة مػف مهػارات )المركنػة الفكريػة   -ب 
 المركنة األدائية(. -المغكية 

األصالة  -مهارات األصالة: كيندرج تحتها مجمكعة مف مهارات )األصالة الفكرية   -ج 
 األصالة األدائية(. -المغكية 
لمحكميف ب ضافة عدد مف المهارات الفرعيػة، هػي: انتػاج أكبػر كما أكصى معظـ ا     

عػػدد مػػف الجمػػؿ التامػػة ألنػػاد الحػػديث، تنػػكع اسػػتخداـ الجمػػؿ القصػػيرة كالطكيمػػة، إعطػػاد 
 العديد مف التفاصيؿ ل فكار المعبر عنها شفكينا.

كقػػد تػػـ إجػػراد هػػذ  التعػػديالت كالمقترحػػات، كبػػذلؾ أصػػبحت قائمػػة مهػػارات التعبيػػر      
الشفهي اإلبداعي في صكرتها النهائيػة اشػتممت عمػى عشػريف مهػارة فرعيػة مكزعػة عمػى 

. كبػػذلؾ تمػػت اإلجابػػة (3)ممحددق لػػالث مهػػارات رئيسػػة )الطالقػػة، المركنػػة، األصػػالة( 
عمػػػى السػػػؤاؿ اللػػػاني مػػػف أسػػػئمة البحػػػث، الػػػذم يتعمػػػؽ بتحديػػػد مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي 

 ؿ اإلعدادم.اإلبداعي الالزمة لتالميذ الصؼ األك 
 مقياس تقدير أداء التالميذ في مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي: -3

يعػػرؼ المقيػػاس فػػي البحػػث الحػػالي عمػػى أنػػا: أداة يمكػػف مػػف خاللهػػا رصػػد األداد      
الشفكم اإلبداعي لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم في مكاقؼ شػفكية لغكيػة، كمػف خػالؿ 

اقؼ الطبيعية، كذلؾ تبعنػا لممهػارات التػي تػـ صػيا تها متابعة سمككيات التالميذ في المك 
في صكرة سمككيةا مما يحقؽ درجة معقكلػة مػف المكضػكعية لعمميػة القيػاس، كقػد اتبػاع 

 الخطكات ااتية لتصميما:
الهػػػػػدؼ مػػػػػف المقيػػػػػاس: اسػػػػػتهدؼ هػػػػػذا المقيػػػػػاس تقػػػػػدير أداد تالميػػػػػذ الصػػػػػؼ األكؿ  -أ

داعي تقػػديرنا كمينػػػا، كذلػػػؾ فػػػي ضػػػكد قائمػػػة اإلعػػدادم فػػػي مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي اإلبػػػ
 مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي.

تحديػػد مصػػادر إعػػداد مقيػػاس التقػػدير: تػػـ إعػػداد مقيػػاس التقػػدير فػػي ضػػكد قائمػػة  -ب
مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي باإلضػػافة إلػػى االطػػالع عمػػى مجمكعػػة مػػف األدكات 

دراسػػات، كاالسػػتفادة منهػػا فػػي كضػػل بنػػكد الممالمػػة، كالتػػي اسػػتعانت بهػػا مجمكعػػة مػػف ال
 مقياس التقدير، ككضل تعميمات االستخداـ كتحديد مستكيات التقدير الكمي لكؿ مهارة.
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الصػػػكرة األكليػػػة لمقيػػػاس التقػػػدير: تػػػـ إعػػػداد مقيػػػاس التقػػػدير فػػػي صػػػكرتا األكليػػػة  -ج
 يتضمف عمى لالث مهارات رئيسة، تندرج تحتها مجمكعة مف المهارات الفرعية.

كتػػـ عػػرض الصػػكرة األكليػػة لمقيػػاس التقػػدير عمػػى مجمكعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف      
المتخصصيف فػي مجػاؿ تعمػيـ كتعمػـ المغػة العربيػةا بهػدؼ تعػربؼ مػدل تمليػؿ العبػارات 
المصػػػك ة لممهػػػارات األساسػػػية، كالصػػػيا ة المغكيػػػة لمعبػػػارات ككضػػػكحها، كمػػػدل قابميػػػة 

ضافة عبارات السمكؾ لممالحظة، كأف تقيس العبارا ت الهدؼ الذل كضعت مف أجما، كا 
 أخرل تناسب الهدؼ مف مقياس التقدير.

كقػػػد أكصػػػى معظػػػـ المحكمػػػيف ب عػػػادة النظػػػر فػػػي نظػػػاـ القيػػػاس المتػػػدرج، بحيػػػث      
تصػب  مسػػتكيات األداد أربعػػة مسػتكيات بػػدالن مػػف لاللػة، كيػػتـ كضػػل أربػل درجػػات أمػػاـ 

( فيعطػى التمميػذ أربػل 4إلػى  1تمميػذ، كهػي مػف )كؿ مهػارة لتحديػد درجػة تكافرهػا عنػد ال
أم أف مسػػتكل أداد التمميػػذ يتسػػـ بالسػػرعة  درجػػات عنػػد ممارسػػة المهػػارة بشػػكؿ مػػائز،

كالدقػػة كالتنػػكع، ممػػا يػػدؿ عمػػى تػػكافر المهػػارة بدرجػػة كبيػػرة، كيفعطػػى لػػالث درجػػات عنػػد 
ة فػي ألنػاد تعبيػر  أم أف التمميػذ قػادر عمػى اسػتخداـ المهػار  ممارسة المهػارة بشػكؿ جيػد،

الشػفهي لكػف مػل كجػػكد بعػض األخطػاد، ممػػا يػدؿ عمػى تػػكافر المهػارة بدرجػة متكسػػطة، 
كيفعطػى درجتػيف عنػد ممارسػة المهػارة بشػػكؿ مقبػكؿ، كيعطػى درجػة كاحػدة عنػد ممارسػػة 

 المهارة بشكؿ ضعيؼ.
التحقػػػػؽ مػػػػف لبػػػػات مقيػػػػاس التقػػػػدير: تػػػػـ اسػػػػتخداـ لبػػػػات التقػػػػدير بػػػػيف المالحظػػػػيف،  -د
سػػػاب لبػػػات مقيػػػاس التقػػػدير، حيػػػث قامػػػت الباحلػػػة باالشػػػتراؾ مػػػل إحػػػدل الػػػزميالت لح

( تمميذنا بالصؼ األكؿ اإلعدادم، مف  ير عينػة البحػث األساسػية، 17بمالحظة أداد )
 كقد ركعي في ألناد االستخداـ ما يمي:

 تخصيص مقياس تقدير لكؿ تمميذ عمى حدة. -أ 
ية القياس، مل عدـ مقاطعتا فػي ألنػاد مالحظة أداد كؿ تمميذ بدقة في ألناد عمم  -ب 

 الحديث.
مراعػػػػػاة إجػػػػػراد المالحظػػػػػة فػػػػػي نفػػػػػس الظػػػػػركؼ مػػػػػف حيػػػػػث )الكقػػػػػت المخصػػػػػص  -ج 

 لممالحظة، كجمكس التالميذ(.
 البدد كاالنتهاد مف تسجيؿ  راد التمميذ في الكقت ذاتا. -د 
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تػػـ حسػػاب نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف الباحلػػة كالزميمػػة فػػي نتػػائج المالحظػػة لكػػؿ تمميػػذ   -ق 
 داـ معادلة ككبرا لحساب نسبة االتفاؽ كما يمى:باستخ

 عدد مرات االتفاؽ
 111×  ––––––––––––––––––––––––––نسبة االتفاؽ = 

 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات عدـ االرتفاؽ  
كتػػدؿ هػػذ  النسػػبة  (،0)ممحددق % 86بمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف الباحلػػة كالزميمػػة  -ك 

 ياس التقدير لتقييـ  راد التالميذ.عمى لبات نظاـ المالحظة، كصالحية مق
الصػػكرة النهائيػػة لمقيػػاس التقػػدير: تكػػكف مقيػػاس التقػػدير فػػي صػػكرتا النهائيػػة مػػف  -ق

لاللة مهارات رئيسة: )الطالقة، المركنة، األصالة( اندرج تحت كؿ مهػارة مجمكعػة مػف 
لنهائيػة المهارات الفرعية، بمغ عددها عشريف، كبذلؾ أصب  مقياس التقدير في صكرتا ا

 .(7)ممحق 
 قا مة موضوعات التعبير الشفهي اإلبداعي: -0

 تـ إعداد قائمة مكضكعات التعبير الشفهي اإلبداعي كفؽ الخطكات ااتية:     
الهػػػػدؼ مػػػػف القائمػػػػة: اسػػػػتهدؼ إعػػػػداد هػػػػذ  القائمػػػػة التكصػػػػؿ لمكضػػػػكعات كنمػػػػاذج  -أ

كؿ اإلعػدادم، كتعبػر عػف إبداعية لمتعبير الشفهي اإلبداعي تتناسب كتالميذ الصؼ األ
 مجاالت التعبير الشفهي اإلبداعي بصكرة إجرائية.   

تحديد مصادر إعداد قائمة مكضكعات التعبير الشػفهي اإلبػداعي: تػـ إعػداد قائمػة  -ب
المكضكعات في ضػكد قػائمتي مجػاالت، كمهػارات التعبيػر الشػفهي اإلبػداعي باإلضػافة 

المرحمػة اإلعداديػة كأهدافػا، كتحميػؿ مػا جػاد  إلى االطالع عمى مػنهج المغػة العربيػة فػي
 فيا متعمقان بمكضكعات القائمة.

الصكرة األكلية لمقائمة: تـ إعداد قائمة أكلية بمكضكعات التعبير الشفهي اإلبداعي  -ج
لتالميػػذ الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم تضػػمنت عمػػى  النػػيف كعشػػريف مكضػػكعنا، كتػػـ عػػرض 

مػػف السػػادة المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ الصػػكرة األكليػػة لمقائمػػة عمػػى مجمكعػػة 
تعمػػػيـ كتعمػػػـ المغػػػة العربيػػػةا بهػػػدؼ إبػػػداد الػػػرأم فػػػي القائمػػػة مػػػف حيػػػث: دقػػػة الصػػػيا ة 
المغكية لكؿ مكضكع، كتعديؿ ما يركنا مناسبنا، كدرجة أهمية هذ  المكضػكعات لتالميػذ 

باإلضافة إلى الصؼ األكؿ اإلعدادم، كانتمائها إلى مجاالت التعبير الشفهي اإلبداعي 
ضافة ما يركنا مناسبنا.  استبعاد ما يركنا  ير مناسب، كا 
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كقػػػػد تػػػػـ إجػػػػراد تعػػػػديالت كمقترحػػػػات السػػػػادة المحكمػػػػيف، كبػػػػذلؾ أصػػػػبحت قائمػػػػة      
مكضكعات التعبير الشفهي اإلبداعي في صكرتها النهائية مككنة مف عشريف مكضػكعنا 

 .(2)ممحق 
 دليل المعمم: -7

 لمعمـ كفؽ الخطكات ااتية:تـ إعداد دليؿ ا     
الهدؼ مف الدليؿ: يفعدف هذا الدليؿ بملابة مرشد شامؿ يساعد معمػـ المغػة العربيػة فػي  -أ

تػػػػدريس مكضػػػػكعات التعبيػػػػر الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي، كمػػػػا يسػػػػاعد  عمػػػػى صػػػػكغ األهػػػػداؼ 
كالتمهيد كالعرض كالشػرح بطريقػة ميسػرة، كمػا يقػدـ الػدليؿ أملمػة كنمػاذج لتنميػة مهػارات 

تعبيػر الشػػفهي اإلبػػداعي باسػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػز حػػكؿ المشػػكمة، بجانػػب ال
األدكات كالكسػػائؿ التعميميػػة التػػي يمكػػف االسػػتعانة بهػػا عنػػد تػػدريس مكضػػكعات التعبيػػر 

 الشفهي اإلبداعي لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.
ضكد قكائـ: مجػاالت،  تحديد مصادر إعداد دليؿ المعمـ: تـ إعداد دليؿ المعمـ في -ب

كمهػػارات، كمكضػػكعات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي باإلضػػافة إلػػى االطػػالع عمػػى مػػنهج 
 المغة العربية في المرحمة اإلعدادية كأهدافا.

 محتكل دليؿ المعمـ: يحتكل هذا الدليؿ عمى العناصر ااتية: -ج
رشادات استخداما، كمفهكـ التع -1 بير الشفهي مقدمة عامة: تتضمف أهداؼ الدليؿ كا 

 اإلبداعي، كمجاالتا كمهاراتا، كاستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة.
ـ  عػػػرض األهػػػداؼ العامػػػة لمػػػدليؿ، كمػػػا تػػػـ عػػػرض  -2 األهػػػداؼ العامػػػة كاإلجرائيػػػة: تػػػ

أهداؼ كؿ درس مف دركس التعبير الشػفهي اإلبػداعي لتالميػذ الصػؼ األكؿ اإلعػدادم 
 في صكرة إجرائية قابمة لمقياس.

مكضػػػكعات الػػػدليؿ: عبػػػارة عػػػف دركس كنمػػػاذج لتنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي  -3
اإلبداعي باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة، كهذ  المكضكعات مشتقةن 

 مف مجاالت التعبير الشفهي اإلبداعي.
استراتيجية التدريس: تػـ تػدريس مكضػكعات التعبيػر الشػفهي باسػتخداـ اسػتراتيجية  -4
عمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة، التػػي تركػػز عمػػى تنميػػة الجكانػػب اإلبداعيػػة كاالبتكاريػػة الػػت

 لدم التمميذ.
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األدكات كالكسػػائؿ: تنكعػػػت األدكات التعميميػػة المسػػػتخدمة مػػا بػػػيف شػػفافية كجهػػػاز  -5
 تسجيؿ كمجمكعة مف الصكر كاأللكاف كلكحات كرقية.

مفػػة، التػي تعػػيف المعمػػـ عمػػى التقػكيـ: تػػـ اسػػتخداـ نمػػاذج مػف أسػػاليب التقػػكيـ المخت -6
التحقػػؽ مػػف الكصػػكؿ إلػػى األهػػداؼ المنشػػكدة مػػف كراد كػػؿ درس، كتحديػػد مسػػتكل أداد 
التمميذ في مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي، كاختيار كسيمة التقكيـ المناسبة، كقد تنػكع 

عبيػػر التقػػكيـ المسػػتخدـ مػػا بػػيف تقػػكيـ قبمػػي قبػػؿ التػػدريسا لقيػػاس مػػدل تػػكافر مهػػارات الت
ـ  فػي ألنػاد تػدريس مكضػكعات الػدليؿ،  الشفهي اإلبداعي لدم التالميذ، كتقػكيـ بنػائي يػت
ـ  بعػػػػػد االنتهػػػػػاد مػػػػػف تػػػػػدريس المكضػػػػػكعاتا بهػػػػػدؼ قيػػػػػاس فاعميػػػػػة  كتقػػػػػكيـ بعػػػػػدم يػػػػػت

 االستراتيجية المستخدمة. 
مػف تحديد الزمف المناسب لمتدريس بدليؿ المعمـ: تـ مراعاة الخطة الدراسػية المتبعػة  -د

قبؿ كزارة التربية كالتعميـ عند إعداد دليؿ المعمـ لتدريس دركس التعبير الشفهي، لذا فقد 
صػػممبتا الباحلػػة كػػؿ درس بحيػػث يسػػتغرؽ تدريسػػا حصػػتيف دراسػػيتيف كػػؿ أسػػبكع، كقػػد 
حددت صكرة لمخطة الدراسية، كجدكالن زمنيان لمتدريس حسب طبيعة األهداؼ المكضكعة 

دريبات كاألسئمة التقكيمية المتعمقة با، كيتض  ذلؾ مػف خػالؿ لكؿ درس، كاألنشطة كالت
كالػذم يحػدد المػدة الزمنيػة لكػؿ  ،جدكؿ تكصيؼ دركس البرنامج المتضمف بػدليؿ المعمػـ

 درس مف دركس الدليؿ.
ـف عػػػرض الػػػدليؿ فػػػي صػػػكرتا األكليػػػة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف  -هػػػػػ صػػػدؽ دليػػػؿ المعمػػػـ: تػػػ

ة العربيػػةا لتعػػرؼ  رائهػػـ حػػكؿ مػػدل مالئمػػة المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ كتعمػػـ المغػػ
الػػػدليؿ كمناسػػػبتا لتحقيػػػؽ األهػػػداؼ المرجػػػكة مػػػف إعػػػداد ، ككػػػذلؾ مػػػدل مناسػػػبة محتػػػكا  
العممػػي مػػف مكضػػكعات كنمػػاذج لتالميػػذ الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم، باإلضػػافة إلػػى إبػػداد 

سػػػاليب الػػػرأم حػػػكؿ مػػػدل مناسػػػبة األهػػػداؼ اإلجرائيػػػة كاسػػػتراتيجية التػػػدريس المتبعػػػة، كأ
مكانيػػة اإلضػػافة أك التعػػديؿ أك الحػػذؼ، كدقػػة الصػػيا ة المغكيػػػة  التقػػكيـ المسػػتخدمة، كا 

 لدركس الدليؿ.
كقد أبدل السادة المحكميف بعػض المقترحػات التػي تػـ مراعاتهػا، كبػذا أصػب  دليػؿ      

 .(5)ممحق المعمـ في صكرتا النهائية 
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 اختيار عينة البحث:
( إحػػػػدل كسػػػػتكف تمميػػػػذنا مػػػػف تالميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ 61ا )عينػػػػة قكامهػػػػتػػػػـ اختيػػػػار      

مدرسػػػتيف مػػػف المػػػدارس اإلعداديػػػة بػػػ دارة  ػػػرب المنصػػػكرة التعميميػػػة التابعػػػة اإلعػػػدادم ب
لمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ بالدقهميػػة، همػػا: مدرسػػة ابػػف لقمػػاف اإلعداديػػة بنػػيف كمجمكعػػة 

عداديػػػة بنػػػيف كمجمكعػػػة ( طالبنػػػا، كمدرسػػػة محمػػػد جمػػػاؿ سػػػميـ اإل31تجريبيػػػة كعػػػددها )
 ( طالبنا.31ضابطة كعددها )

 منهج البحث:
تػػـ اسػػتخداـ المػػنهج التجريبػػي ذك التصػػميـ شػػبا التجريبػػيا لقيػػاس فاعميػػة اسػػتخداـ      

اسػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة فػػي تنميػػة مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي 
 لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.

  الميداني لمبحث:التطبيق 
 تـ التطبيؽ الميداني لمبحث كفؽ الخطكات التالية:     

 التطبيق القبمي ألداة البحث: -0
تػـ تطبيػػؽ أداة البحػػث )مقيػاس تقػػدير األداد الشػػفهي اإلبػداعي( عمػػى المجمػػكعتيف      

 2118/ 2117التجريبية كالضابطة في بداية الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
بعػػد ذلػػؾ تػػـ رصػػد درجػػات المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة، كمعالجتهػػا إحصػػائينا ـ، 

باسػػتخداـ اختبػػار "ت" لبحػػث الفػػركؽ بػػيف متكسػػطي درجػػات مجمكعتػػا البحػػث. كيكضػػ  
( المتكسػػػػطات كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة، كقيمػػػػة )ت( بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات 1جػػػػدكؿ )

 اإلبداعي في القياس القبمي:طالب المجمكعتيف عمى بطاقة تقدير األداد الشفهي 
قيمة )ت( كداللتها لمفرؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف  (1جدكؿ )

 في التطبيؽ القبمي لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي  التجريبية كالضابطة
 الداللة قيوة )ت( ع م ى الوجووعة

 1..3 1..6 13.11 13 التجريبية

 

غيررررررر 

 1..6 13.16 13 الضابطة دالة

( عػػدـ كجػػكد فػػرؽ داؿ إحصػػائينا بػػيف المجمػػكعتيف التجريبيػػة 1يتضػػ  مػػف جػػدكؿ )     
 كالضابطةا مما يؤكد تكافؤ المجمكعتيف.
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التددددريس لممجموعدددة التجريبيدددة باسدددتخدام اسدددتراتيجية الدددتعمم المتمركدددز حدددول  -9
 المشكمة:

عػػػدـ مقاطعػػػة الزميػػػؿ  قامػػػت الباحلػػػة ب عطػػػاد التكجيهػػػات الالزمػػػة لمتالميػػػذ، ملػػػؿ:     
المتحدث، كالهدكد التاـ في الصػؼ، ككػؿ تمميػذ لػا حريػة التحػدث فػي المكضػكع المػراد، 
ككانػػػت الباحلػػػة قػػػد أعػػػدبت أشػػػرطة، كفػػػكر التسػػػجيؿ كػػػاف يػػػتـ كتابػػػة أسػػػماد المتحػػػدليف 
ـ  تسػجيؿ أحػاديلهـ لالحتفػاظ  بالترتيب، مل مالحظة أف التالميذ كانكا عمى كعي بننا يػت

 عادة االستماع إليها كتقديرها كذلؾ بعد تحميمها، مما يعد محفزان لمتالميذ.بها، كا  
كقػػد قامػػت الباحلػػة بالتػػدريس لمجمػػكعتي البحػػث التجريبيػػة كالضػػابطة، فالمجمكعػػة      

التجريبيػػػة تػػػـ تػػػدريس مكضػػػكعات التعبيػػػر الشػػػفهي اإلبػػػداعي لهػػػا باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية 
ػػػ ـف تػػػدريس مكضػػػكعات الػػػتعمـ المتمركػػػز حػػػكؿ المشػػػكمة، أمف ا المجمكعػػػة الضػػػابطة فقػػػد تػػػ

التعبيػػػػػر الشػػػػػفهي اإلبػػػػػداعي لهػػػػػا بالطريقػػػػػة المعتػػػػػادة مػػػػػف عػػػػػرض عناصػػػػػر المكضػػػػػكع 
كمناقشتها، كقد تـ إعداد دليؿ المعمـ ليسترشد با أم معمـ في ألناد تػدريس مكضػكعات 

 مة.التعبير الشفهي اإلبداعي باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشك
ـف تحديد الجدكؿ الزمني لمتطبيؽا حيث يستغرؽ التدريس كفقان لهذا الجدكؿ النتيف       ت

كعشريف حصة دراسية، متضمنان تطبيؽ مقياس التقدير مرتيف )قبمي/ بعدم(، كذلؾ 
 ـ. 2118/ 2117خالؿ الفصؿ الدراسي اللاني مف العاـ الدراسي 

 التطبيق البعدي ألداة البحث:
أفعيدا  -الضابطة كالتجريبية  -نتهاد مف التدريس لكؿ مف المجمكعتيف بعد اال     

تطبيؽ مقياس تقدير األداد الشفهي لتالميذ المجمكعتيف تطبيقنا بعدينا، كقد تـف رصد 
الدرجات، كتسجيؿ النتائج الخاصة بتالميذ كؿ مجمكعة عمى حدةا تمهيدنا لممعالجة 

 نتائج البحث كتفسيرها. اإلحصائية، كتحميؿ البياناتا الستخالص
 األسالي، اإلحصا ية المستخدمة في البحث:

تـ معالجة كتحميؿ البيانات التي تـ التكصؿ إليها باستخداـ األساليب اإلحصائية     
 التالية:

 معامؿ االرتباط لبيرسكف. -1
 المتكسطات كاالنحرافات المعيارية. -2
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ف تكافؤ المجمكعتيف ( لممجمكعات المستقمة، كذلؾ لمتحقؽ مt-Testاختبار ) -3
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي، كالتحقؽ مف الفركؽ بيف متكسطي درجات 
تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس تقدير األداد في 
مهارات التعبير الشفهي )الطالقة، كالمركنة، كاألصالة، كالدرجة الكمية لمقياس 

 التقدير(.
( لممجمكعات المرتبطة، لقياس التحسف في مهارات التعبير t-Testتبار )اخ -4

 الشفهي اإلبداعي مف خالؿ تطبيؽ االستراتيجية، كذلؾ لممجمكعة التجريبية.
مقياس ) -5

حيث تفعتبر مقاييس حجـ التنلير  ،( لتحديد مستكيات حجـ التنلير2
، 0225)رشدي فام، مختمفة الكجا المكمؿ لالختبارات اإلحصائية بمستكيات داللتها ال

ـف ذلؾ مف خالؿ استخداـ الباحلة لمجمكعة البرامج كالحـز اإلحصائية (05 ، كقد ت
 .()(SPSSالمعركفة بػ )

 عرض وتحميل ومناقشة نتا ج البحث:
ِه:  أوًل: النتا ج الخاصة بالفرض األول، وَنصِّ

لمجمػكعتيف التجريبيػة يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسػطي درجػات تالميػذ ا     
كالضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمقيػػاس تقػػدير األداد الشػػفهي اإلبػػداعي لصػػال  تالميػػذ 
المجمكعػػة التجريبيػػة، كالختبػػار صػػحة هػػذا الفػػرض تػػـ اختبػػار صػػحة فركضػػا الفرعيػػة 

 الخاصة بمهارات:
 :مهارة الطالقة .0

 حيث نص الفرض الفرعي األكؿ عمى أنا:      
لػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة يكجػػد فػػرؽ ذك دال  

كالضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم لمقيػػػػاس تقػػػػدير األداد الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي فػػػػي مهػػػػارة 
 الطالقة لصال  تالميذ المجمكعة التجريبية.

 (:2ككانت نتيجة التحميؿ اإلحصائي كما هك مكض  بجدكؿ ) 
 

                                           

  SPSS: The Statistical Package For Social Sciences. ()  
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رجات تالميذ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية داللة الفرؽ بيف متكسطي د (2جدكؿ )
 لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارة الطالقة في التطبيؽ البعدم

 البياى

 الوجووعة
 قيوة )ت( ع م ى

 هستوى الداللة اإلحصائية

 .... 6...3 13 التجريبية
36.11 3.333 

 .1.. 1..33 13 الضابطة

يكجػػػػػد فػػػػػرؽ ذك داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل ( أنفػػػػػاف: 2يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
( بيف متكسطي درجػات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي التطبيػؽ 1.111)

البعدم لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبػداعي لصػال  تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة فيمػا 
 حػكؿ المشػكمة التعمـ المتمركزيتصؿ بمهارة الطالقة، مما يدؿ عمى فاعمية استراتيجية  

 في تنمية تمؾ المهارة، كعميا يقبؿ صحة الفرض الفرعي األكؿ.
 : مهارة المرونة .9

 حيث نص الفرض الفرعي اللاني عمى أنا:      
يكجػػػػػػد فػػػػػػرؽ ذك داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية بػػػػػػيف متكسػػػػػػطي درجػػػػػػات تالميػػػػػػذ المجمػػػػػػكعتيف      

ي التجريبيػػػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػػػابطة فػػػػػػػػػػي التطبيػػػػػػػػػػؽ البعػػػػػػػػػػدم لمقيػػػػػػػػػػاس تقػػػػػػػػػػدير األداد الشػػػػػػػػػػػفه
اإلبػػػػػداعي فػػػػػي مهػػػػػارة المركنػػػػػة لصػػػػػال  تالميػػػػػذ المجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة. ككانػػػػػت نتيجػػػػػة 

 (:3التحميؿ اإلحصائي كما هك مكض  بجدكؿ )
داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية  (3جدكؿ )

 نةلمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارة المرك  في التطبيؽ البعدم
 البياى

 الوجووعة
 قيوة )ت( ع م ى

 هستوى الداللة اإلحصائية

 .3.. .1.3. 13 التجريبية
.3.6. 3.333 

 1... ...36 13 الضابطة

( أنفػػػػػاف: يكجػػػػػد فػػػػػرؽ ذك داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل 3يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
( بيف متكسطي درجػات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي التطبيػؽ 1.111)
لبعدم لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبػداعي لصػال  تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة فيمػا ا

 التعمـ المتمركز حػكؿ المشػكمةيتصؿ بمهارة المركنة، مما يدؿ عمى فاعمية استراتيجية  
 في تنمية تمؾ المهارة، كعميا يقبؿ صحة الفرض الفرعي اللاني.

 :مهارة األصالة .3
 اللالث عمى أنا:  حيث نص الفرض الفرعي     
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يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة   
كالضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم لمقيػػػػاس تقػػػػدير األداد الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي فػػػػي مهػػػػارة 

 األصالة لصال  تالميذ المجمكعة التجريبية.
 (:4ككانت نتيجة التحميؿ اإلحصائي كما هك مكض  بجدكؿ ) 
داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية  (4جدكؿ )

 لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارة األصالة في التطبيؽ البعدم
 البياى

 الوجووعة
 ع م ى

قيوررررررررررررة 

 )ت(

 هستوى الداللة اإلحصائية

 11.. 61..3 13 التجريبية
36.13 3.333 

 6... 1... 13 الضابطة

( أنفػػػػػاف: يكجػػػػػد فػػػػػرؽ ذك داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل 4يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
( بيف متكسطي درجػات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي التطبيػؽ 1.111)

البعدم لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبػداعي لصػال  تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة فيمػا 
 التعمـ المتمركز حكؿ المشكمةاعمية استراتيجية  يتصؿ بمهارة األصالة، مما يدؿ عمى ف

 في تنمية تمؾ المهارة، كعميا يقبؿ صحة الفرض الفرعي اللالث.
 :مهارات الطالقة والمرونة واألصالة .0

 حيث نص الفرض الفرعي الرابل عمى أنا:      
يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة   
ضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لمقيػػػاس تقػػػدير األداد الشػػػفهي اإلبػػػداعي فػػػي مهػػػارات كال

 الطالقة كالمركنة كاألصالة لصال  تالميذ المجمكعة التجريبية.
 (:5ككانت نتيجة التحميؿ اإلحصائي كما هك مكض  بجدكؿ ) 
 داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية (5جدكؿ )

لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارات الطالقة  في التطبيؽ البعدم
 كالمركنة كاألصالة

 البياى

 الوجووعة
 هستوى الداللة اإلحصائية قيوة )ت( ع م ى

 .... .11.1 13 التجريبية
3..33 3.333 

 .1.. 6...1 13 الضابطة

ئية عنػػػػػد مسػػػػػتكل ( أنفػػػػػاف: يكجػػػػػد فػػػػػرؽ ذك داللػػػػػة إحصػػػػػا5يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
( بيف متكسطي درجػات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي التطبيػؽ 1.111)
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البعدم لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبػداعي لصػال  تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة فيمػا 
الػػتعمـ يتصػػؿ بمهػػارات الطالقػػة كالمركنػػة كاألصػػالة، ممػػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية 

فػػي تنميػػة تمػػؾ المهػػارات، كعميػػا يقبػػؿ صػػحة الفػػرض الفرعػػي  المشػػكمة المتمركػػز حػػكؿ
 الرابل.

ممػػا سػػبؽ يتضػػ  صػػحة الفػػرض الػػرئيس، حيػػث يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية 
( بػيف متكسػطي درجػات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة 1.111عند مستكل )

فيمػػا يتصػػؿ )بالطالقػػة،   فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمقيػػاس تقػػدير األداد الشػػفهي اإلبػػداعي، 
كالمركنػػة، كاألصػػالة، كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس(، حيػػث كػػاف متكسػػط درجػػات المجمكعػػة 

(، 37.75(، بينمػػػػػا كػػػػػاف متكسػػػػػط درجػػػػػات المجمكعػػػػػة الضػػػػػابطة )63.47التجريبيػػػػػة )
(، كهػي قيمػة دالػة إحصػائينا عنػد مسػتكل 19.11كبحساب قيمة "ت" كجد أنهػا تسػاكم )

فػػي تنميػػة  الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمةى فاعميػػة اسػػتراتيجية (ا ممػػا يػػدؿ عمػػ1.111)
مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي عنػػد تالميػػذ الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم، كهػػذ  النتيجػػة 

ألػػرت تػػنليران إيجابينػػا فػػي تنميػػة  الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمةتشػػير إلػػى أف اسػػتراتيجية 
المركنػػػة، األصػػػالة( عنػػػد تالميػػػذ الصػػػؼ مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي اإلبػػػداعي )الطالقػػػة، 

األكؿ اإلعػػػػدادم )المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة(، كيمكػػػػف تفسػػػػير هػػػػذا التحسػػػػف الممحػػػػكظ فػػػػي 
 مهارات التالميذ في ضكد عدة عكامؿ، هي:

المعالجة التدريسية مف خالؿ االستراتيجية المستخدمة، التي جعمت مكضكعات  -1
كتػػػدفعهـ لمتسػػػاؤالت، كتشػػػجعهـ عمػػػى التعبيػػػر شػػػائقة كمتنكعػػػة، كتناسػػػب نمػػػك التالميػػػذ، 

بػػػداد الػػػرأم كالتعػػػاكف فيمػػػا بيػػػنهـ، كهػػػك مػػػا لػػػـ يتػػػكفر  المعرفػػػة كالقػػػدرة عمػػػى المناقشػػػة، كا 
لتالميػػػذ المجمكعػػػة الضػػػابطة، التػػػي كانػػػت تػػػدرس المكضػػػكعات نفسػػػها، كلكػػػف بطريقػػػة 

 تقميدية معتادة، خمت مف األنشطة الذهنية، كال تشجل عمى اإلبداع كالمناقشة.
كعػة األنشػػطة التعميميػة التػػي كانػت تتػػي  لجميػل التالميػػذ إبػداد  رائهػػـ دكف مجم -2

 خكؼ أك خجؿ.
الكسائط التعميمية التي أدت إلى نكع مف التعميـ الملير الفعباؿ، كنجهزة العرض  -3

، كاألفالـ التي سمحت لمتالميػذ باالسػتمتاع كالتفاعػؿ كالنقػد، كالبنػاد عمػى أفكػار  كالرسـك
 ااخريف كتطكيرها.
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 التعمـ المتمركز حكؿ المشكمةاالتفاعؿ مل التالميذ في ألناد تطبيؽ استراتيجية  -4
بداد ااراد.  مما ساعد التالميذ عمى االستمتاع كالتشجيل عمى التفكير كا 

هِ : ثانياً   : النتا ج الخاصة بالفرض الثاني، وَنصِّ
ريبية في يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التج

التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي كذلؾ لصال  متكسط 
درجات التالميذ في التطبيؽ البعدم. كالختبار صحة هذا الفرض تـ اختبار صحة 

 فركضا الفرعية كما يمي:
 :  مهارة الطالقة .0

 حيث نص الفرض الفرعي األكؿ عمى أنا:      
لػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة يكجػػد فػػرؽ ذك دال  

كالضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم لمقيػػػػاس تقػػػػدير األداد الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي فػػػػي مهػػػػارة 
 الطالقة لصال  متكسط درجات التالميذ في التطبيؽ البعدم.

 (:6ككانت نتيجة التحميؿ اإلحصائي كما هك مكض  بجدكؿ )
يف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف ( داللة الفرؽ ب6جدكؿ )

 لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارة الطالقة القبمي كالبعدم
البياى                            

 قيوة )ت( ع م ى التطبيق
هسررتوى الداللررة 

 اإلحصائية

 حجن التأثير

"2
" 

 .1.. 33.63 13 القبلي
1..61 3.333 3..6 

 .3.. 6...3 13 البعدي

( أنفػػػػػاف: يكجػػػػػد فػػػػػرؽ ذك داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل 6يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
( بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي التطبيقػػػػيف القبمػػػػي 1.111)

كالبعػػػدم لمقيػػػاس تقػػػدير األداد الشػػػفهي اإلبػػػداعي فػػػي مهػػػارة الطالقػػػة لصػػػال  متكسػػػط 
بعػػدما ممػػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ درجػػاتهـ فػػي التطبيػػؽ ال

 المشكمة في تنمية تمؾ المهارة، كعميا يقبؿ صحة الفرض الفرعي األكؿ.  
كلتحديد حجـ تنلير استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة فػي تنميػة مهػارات 

د الطالقػػػػة، التعبيػػػػر الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي لػػػػدل تالميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ اإلعػػػػدادم فػػػػي بعػػػػ
 .، كهى(19، 9112)رجاء أبو عالم، استخدمت الباحلة معادلة مربل إيتا 
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 2 =  كما يمي: 

% مػػػف 75(ا ممػػػا يعنػػػى أف 1.75كقػػػد بمغػػػت قيمػػػة حجػػػـ التػػػنلير المحسػػػكبة ) 
التنلير الحادث في اكتساب التالميذ لمهارة الطالقة يعكد إلى استخداـ استراتيجية الػتعمـ 

، ممػػا )1.14المشػػكمة، كهػػذا التػػنلير كبيػػر بمقارنتػػا بالقيمػػة المعياريػػة ) المتمركػػز حػػكؿ
فػػي تنميػػة تمػػؾ الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة يػػدؿ عمػػى حجػػـ تػػنلير كبيػػر السػػتراتيجية 

 المهارة. 
 :مهارة المرونة .9

 حيث نص الفرض الفرعي اللاني عمى أنا:      
الميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات ت  

كالضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم لمقيػػػػاس تقػػػػدير األداد الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي فػػػػي مهػػػػارة 
 المركنة لصال  متكسط درجات التالميذ في التطبيؽ البعدم.

 (:7ككانت نتيجة التحميؿ اإلحصائي كما هك مكض  بجدكؿ )
عة التجريبية في التطبيقيف داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمك  (7جدكؿ )

 لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارة المركنة القبمي كالبعدم
البيرراى                             

 قيوة )ت( ع م ى التطبيق
هسررتوى الداللررة 

 اإلحصائية

 حجن التأثير

"2
" 

 6..3 3.333 .61.6 13.. 61..3 13 القبلي

 31.. .1.3. 13 البعدي

( أنفػػػػػاف: يكجػػػػػد فػػػػػرؽ ذك داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل 7يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
( بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي التطبيقػػػػيف القبمػػػػي 1.111)

كالبعػػػدم لمقيػػػاس تقػػػدير األداد الشػػػفهي اإلبػػػداعي فػػػي مهػػػارة المركنػػػة لصػػػال  متكسػػػط 
راتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ درجػػاتهـ فػػي التطبيػػؽ البعػػدما ممػػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة اسػػت

 المشكمة في تنمية تمؾ المهارة، كعميا يقبؿ صحة الفرض الفرعي اللاني.  
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مما (ا 1.85( أف قيمة حجـ التنلير المحسكبة بمغت )7كما يتض  مف جدكؿ )
فػػي تنميػػة تمػػؾ الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة يػػدؿ عمػػى حجػػـ تػػنلير كبيػػر السػػتراتيجية 

 المهارة. 
 :ألصالةمهارة ا .3

 حيث نص الفرض الفرعي اللالث عمى أنا:      
يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة   

كالضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم لمقيػػػػاس تقػػػػدير األداد الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي فػػػػي مهػػػػارة 
 األصالة لصال  متكسط درجات التالميذ في التطبيؽ البعدم.

 (:8تيجة التحميؿ اإلحصائي كما هك مكض  بجدكؿ )ككانت ن
داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف  (8جدكؿ )

 لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارة األصالة القبمي كالبعدم
البياى                             

 قيوة )ت( ع م ى التطبيق
داللرة هستوى ال

 اإلحصائية

 حجن التأثير

"2
" 

  3.333 .61.1 .... 61.. 13 القبلي

 11.. 61..3 13 البعدي 1..3 

( أنفػػػػػاف: يكجػػػػػد فػػػػػرؽ ذك داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل 8يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
( بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي التطبيقػػػػيف القبمػػػػي 1.111)

اد الشػػػفهي اإلبػػػداعي فػػػي مهػػػارة األصػػػالة لصػػػال  متكسػػػط كالبعػػػدم لمقيػػػاس تقػػػدير األد
درجػػاتهـ فػػي التطبيػػؽ البعػػدما ممػػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ 

 المشكمة في تنمية تمؾ المهارة، كعميا يقبؿ صحة الفرض الفرعي اللالث.  
مما (ا 1.74( أف قيمة حجـ التنلير المحسكبة بمغت )8كما يتض  مف جدكؿ )

فػػي تنميػػة تمػػؾ الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة يػػدؿ عمػػى حجػػـ تػػنلير كبيػػر السػػتراتيجية 
 المهارة. 

 : مهارات الطالقة والمرونة واألصالة .0
 حيث نص الفرض الفرعي الرابل عمى أنا:      
يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة   

بيػػػؽ البعػػػدم لمقيػػػاس تقػػػدير األداد الشػػػفهي اإلبػػػداعي فػػػي مهػػػارات كالضػػػابطة فػػػي التط
 الطالقة كالمركنة كاألصالة لصال  متكسط درجات التالميذ في التطبيؽ البعدم.
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 (:9ككانت نتيجة التحميؿ اإلحصائي كما هك مكض  بجدكؿ )
ف ( داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقي9جدكؿ )

 لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارات الطالقة القبمي كالبعدم
 كالمركنة كاألصالة 

البياى                             

 قيوة )ت( ع م ى التطبيق
هستوى الداللرة 

 اإلحصائية

 حجن التأثير

"2
" 

  3.333 3..1. 1..1 13.11 13 القبلي

 1.36 .11.1 13 البعدي ...3 

( أنفػػػػػاف: يكجػػػػػد فػػػػػرؽ ذك داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل 9يتضػػػػػ  مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
( بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي التطبيقػػػػيف القبمػػػػي 1.111)

كالبعدم لمقياس تقدير األداد الشفهي اإلبداعي في مهارات الطالقػة كالمركنػة كاألصػالة 
دؿ عمػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية الػػتعمـ لصػػال  متكسػػط درجػػاتهـ فػػي التطبيػػؽ البعػػدما ممػػا يػػ

المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة فػػي تنميػػة تمػػؾ المهػػارات، كعميػػا يقبػػؿ صػػحة الفػػرض الفرعػػي 
 الرابل.  

مما (ا 1.82( أف قيمة حجـ التنلير المحسكبة بمغت )9كما يتض  مف جدكؿ )
 فػػي تنميػػة تمػػؾالػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة يػػدؿ عمػػى حجػػـ تػػنلير كبيػػر السػػتراتيجية 

 المهارات. 
ممػػػا سػػػبؽ يتضػػػ ف صػػػحة الفػػػرض الػػػرئيس اللػػػاني، حيػػػث يكجػػػد فػػػرؽ ذك داللػػػة 

( بيف متكسطي درجات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة فػي 1.111إحصائية عند مستكل )
التطبيقػػػػيف القبمػػػػي كالبعػػػػدم لمقيػػػػاس تقػػػػدير األداد الشػػػػفهي اإلبػػػػداعي لصػػػػال  التطبيػػػػؽ 

ة، كاألصالة، كالدرجة الكمية لممقياس(ا مما يدؿ البعدم، فيما يتصؿ )بالطالقة، كالمركن
عمى فاعمية استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية مهارات التعبير الشفهي 

 اإلبداعي عند تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.
كترل الباحلة أف الفاعمية الممحكظة الستراتيجية التعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة 

 ت التعبير الشفهي اإلبداعي )الطالقة، المركنة، األصالة( يعكد إلى:في تنمية مهارا
 تركيز االستراتيجية عمى دكر التمميذ كنشاطا، بعيدنا عف السمبية. -1
مراعػػػػاة االسػػػػتراتيجية لطبيعػػػػة كسػػػػمات تالميػػػػذ المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة، كخصػػػػائهـ  -2

 العقمية كالمعرفية.
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اد تطبيػػؽ االسػػتراتيجية، كالتػػي األنشػػطة الذهنيػػة التػػي قػػاـ بهػػا التالميػػذ فػػي ألنػػ -3
تنكعػػت مػػا بػػيف تحديػػد كصػػيا ة المكضػػكع، كالتفكيػػر الجمػػاعي، كتقيػػيـ كتطػػكير أفكػػار 

 ااخريف كالبناد عميها.
األدكار التي قامػت بهػا الباحلػة، كالتػي تملمػت فػي ككنهػا ميسػرة كمسػاعدة لبنػاد  -4

 هـ.المعرفة، بحيث تخطط كتنظـ كتكجا كترشد لبناد تعمـ ذم معنى لدي
شعكر التمميذ بننا شريؾ فعباؿ في المكقؼ التعميمي، مما أزاؿ الفجكة بينا كبيف  -5

الباحلػػة مػػف جهػػة، كبينػػا كبػػيف زمالئػػا مػػف جهػػة أخػػرل، كسػػاعد ذلػػؾ عمػػى تػػكفير بيئػػة 
يشعر فيها التمميذ باألمف كاألماف بدالن مف الخجؿ كالخكؼ مف المشاركة، كبالتالي كػاف 

 التعبير عف أفكار  كمشاعر  بالطريقة التي تناسبا. لا دكر إيجابينا، كاستطاع
 يتضح من نتا ج البحث الحالي ما يمى:     
أف تالميػػػذ المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة يعػػػانكف ضػػػعفان فػػػي مهػػػارات التعبيػػػر  .1

الشفهي اإلبداعي،  كيتجمى ذلؾ مف نتائج التطبيؽ القبمي لمقياس تقدير األداد الشفهي 
 اإلبداعي.

الميذ المجمكعة التجريبية قد حققكا تحسنان ممحكظان في التطبيؽ البعدم لمقياس أفف ت .2
تقدير األداد الشفهي اإلبداعي، كيتض  هذا التحسف في كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية 

( بػيف متكسػطي درجػات تالميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة 1.111عند مستكل )
ت )الطالقػػة، المركنػػة، كاألصػػالة( ككػػذلؾ تمػػؾ فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لممقيػػاس فػػي مهػػارا

( بػػيف 1.111المهػارات مجتمعػػةن، ككػذلؾ كجػػكد فػػرؽ ذم داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتكل )
متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعػدم لممقيػاس فػي 

صػال  التطبيػؽ مهارات )الطالقة، كالمركنػة، كاألصػالة( ككػذلؾ تمػؾ المهػارات مجتمعػةن ل
البعدم، كتعزل هذ  الفركؽ الدالة إحصائيان إلى فاعمية استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ 

 المشكمة في تنمية مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي.
تتفؽ النتائج السابقة مل نتائج البحكث كالدراسات السابقة التي تناكلت ألػر اسػتخداـ  .3

المشػػػػكمة فػػػػي تنميػػػػة العديػػػػد مػػػػف المهػػػػارات المغكيػػػػة اسػػػػتراتيجية  الػػػػتعمـ المتمركػػػػز حػػػػكؿ 
 كاإلبداعية كاالبتكارية في مجاؿ المغة العربية.

كيمكف حصػر أسػباب فاعميػة اسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة فػي تنميػة      
 مهارات التعبير الشفهي اإلبداعي لدل تالميذ المجمكعة التجريبية في النقاط ااتية:
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نظريػػػة لمتالميػػػذ حػػػكؿ التعبيػػػر الشػػػفهي كاإلبػػػداع المغػػػكم: الماهيػػػة  تقػػػديـ معرفػػػة .1
 كالمجاالت كالمهارات، كالتعرؼ عمى مككنات اإلبداع.

أخػػػػػذ  راد التالميػػػػػذ حػػػػػكؿ المكضػػػػػكعات كالنمػػػػػاذج التػػػػػي تتناسػػػػػب مػػػػػل ميػػػػػكلهـ  .2
كحاجاتهـ النفسية كاالجتماعية، مما جعؿ التالميذ أكلر حرصان عمى المشاركة كالتفاعػؿ 

 بداع.كاإل
التشػػػجيل المسػػػتمر لمتالميػػػذ كالتحفيػػػز، زاد مػػػف دافعيػػػتهـ لمتعبيػػػر كعػػػدـ الخػػػكؼ  .3

 كالتردد.
قكاعػػد الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة التػػي تعطػػى التمميػػذ الحػػؽ فػػي المشػػاركة  .4

كالتعبيػػر عػػف أفكػػار  كاممػػة، دكف الخػػكؼ مػػف النقػػد بخػػالؼ الطػػرؽ التقميديػػة التػػي تقيػػد 
 حريتا.

السػػتراتيجية مػػف خصػػائص إيجابيػػة سػػاعدت عمػػى التعمػػيـ مػػا يتػػكافر فػػي هػػذ  ا .5
 ملؿ: التفاعؿ بيف التالميذ كاإليجابية، كالمناقشة، كالتعاكف، كبذؿ الجهد.

تػػكفر المنػػاخ المشػػكؽ فػػي اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة،  .6
يجابية بيف أفراد المجمكعة الكاحدة، كالميؿ إلػى  كقد أدل ذلؾ إلى كجكد مشاعر طيبة كا 

العمؿ الجماعي، مما أدل إلى الصدؽ، كعدـ الخكؼ مف النقد، كالر بة في إبداد الرأم 
كالحػػكار كحػػؿ المشػػكالت، عمػػى عكػػس الطريقػػة المعتػػادة التػػي تقيػػد حريػػة التعبيػػر عنػػد 

 التمميذ، كتحصر مشاركتا في نقاط معينة محددة سمفان.
ـف إعدادها عمى العديد .7 مف األنشطة الذهنية، التي تتطمب  احتكاد الدركس التي ت

مػػػػف التالميػػػػذ اتخػػػػاذ مكقػػػػؼ إيجػػػػابي نشػػػػط فػػػػي عمميػػػػة الػػػػتعمـ، فػػػػي ضػػػػكد مػػػػا تتطمبػػػػا 
استراتيجية التعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة، كمػا سػاعد إعػداد هػذ  الػدركس كفقػان ل سػس 
العمميػػة مػػف أهػػداؼ كمحتػػكل كطػػرؽ كأسػػاليب تقػػكيـ عمػػى بمػػكغ األهػػداؼ المرجػػكة منهػػا، 

 لارة دافعية التالميذ نحك اإلبداع.كاست
كأخيػػػػران يمكػػػػف القػػػػكؿ بننػػػػا لػػػػـ يكػػػػف لتمػػػػؾ المهػػػػارات أف تنمػػػػك أك تتحسػػػػف لػػػػدل 
التالميػػذ، لػػك لػػـ يبػػدو القػػائمكف عمػػى تػػدريس المغػػة العربيػػة اسػػتعدادان كر بػػة فػػي مسػػاعدة 
تالميػػػػذهـ عمػػػػى اكتسػػػػاب تمػػػػؾ المهػػػػارات، كقنػػػػاعتهـ بنهميػػػػة البحػػػػث كنجاحػػػػا، بجانػػػػب 

يجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة التي أعطت التالميذ الحرية كاممة في التعبير استرات
 عف  رائهـ دكف قيد أك نقد.
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 يفكصى البحث في ضكد ما تكصؿ إليا مف نتائج بااتي:توصيات البحث: 
 :أوًل: في مجال المنا ج وتطوير ا

كؿ المشػكمة لتنميػة تصميـ برامج قائمة عمى استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركػز حػ .1
 لدل تالميذ المراحؿ التعميمية المختمفة. -الشفهي كالكتابي  -اإلبداع المغكم بشقيا 

تصميـ برامج قائمة عمى استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة لتنميػة  .2
التحػدث( لػدل  -االسػتماع  -الكتابة  -اإلبداع المغكم في فنكف المغة المختمفة )القرادة 

 تالميذ المراحؿ التعميمية المختمفة.
تطػػػكير بػػػرامج إعػػػداد معمػػػـ المغػػػة العربيػػػة، بحيػػػث تتضػػػمف التػػػدريب عمػػػى مهػػػارات  .3

 التعبير الشفهي اإلبداعي تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان.
 إعداد أساليب تقكيـ مناسبة لتقكيـ األداد الشفهي اإلبداعي في المدارس. .4

 :ثانًيا: في مجال طرا ق التدريس
يب التالميػػػػذ فػػػػي المراحػػػػؿ التعميميػػػػة المختمفػػػػة عمػػػػى مهػػػػارات التعبيػػػػر الشػػػػفهي تػػػػدر  .1

 اإلبداعي باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة.
البعد عف الحفظ كالتمقيف في التدريس، كاستخداـ االسػتراتيجيات الحديلػة التػي تنمػى  .2

 القدرات اإلبداعية كاالبتكارية لدل التمميذ.
تمػػػػاـ بتنميػػػػة االتجاهػػػػات اإليجابيػػػػة نحػػػػك التعبيػػػػر الشػػػػفهي اإلبػػػػػداعي ضػػػػركرة االه .3

 باستخداـ استراتيجية  التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في جميل مراحؿ التعميـ.
 :ثالثًا: في مجال تدري، المعممين

إعػػداد قػػكائـ بمهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي الالزمػػة لتالميػػذ المراحػػؿ التعميميػػة  -1
 يمها لممعمميف لالستفادة منها عند تدريس التعبير اإلبداعي.المختمفة، كتقد

تػػػػدريب معممػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي مختمػػػػؼ المراحػػػػؿ التعميميػػػػة، كخاصػػػػة المرحمػػػػة  -2
اإلعدادية عمى طػرؽ تػدريس التعبيػر الشػفهي اإلبػداعي، كأسػاليب تنميتػا، حتػى يتمكنػكا 

 مف تطكير هذ  المهارات لدل تالميذهـ.
العربيػػػػة فػػػػي مختمػػػػؼ المراحػػػػؿ التعميميػػػػة، كخاصػػػػة المرحمػػػػة تػػػػدريب معممػػػػي المغػػػػة  -3

اإلعداديػػػة عمػػػى تقػػػكيـ مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػفهي اإلبػػػداعي لػػػدل تالميػػػذهـ كفػػػؽ معػػػايير 
 محددة. 
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استخداـ طرؽ كأساليب تقكيـ حديلة مل المعممػيف، تقػيس مهػارات اإلبػداع المغػكم ا  -4
 حتى يتسنى لممعمميف تعميـ هذ  المهارات لتالميذهـ.
 :رابًعا: توصيات خاصة ب داء معممي المغة العربية

االهتمػػػاـ بالمغػػػة العربيػػػة الفصػػػحى ألنػػػاد تعمػػػيـ التعبيػػػر الشػػػفهي اإلبػػػداعي مػػػف قوباػػػؿو  -أ 
 المعمـ، باعتبار  قدكة لطالبا.

العنايػػػػة بطػػػػرؽ التػػػػدريس الحديلػػػػة، خاصػػػػة اسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المتمركػػػػز حػػػػكؿ  -ب 
اإلبداعيػة كالقػدرات العقميػة العميػا، عنػد تػدريس المشػكمة، كالتػي تسػتهدؼ تنميػة الجكانػب 

 فركع المغة المختمفة. 
إتاحة الفرصة أماـ التالميذ الختيار المكضكعات المناسبة لمراحمهـ العمرية، كالتػي  -ج 

 تتكافؽ مل اتجاهاتهـ كميكلهـ.
إتاحة الحرية التامة لمتالميذ لمتعبير عف  رائهـ كأفكارهـ دكف خكؼ أك نقد، كالعمػؿ  -د 

 جعمهـ يتحدلكف بالفصحىا حتى يحدث ألفة بينهـ كبيف التحدث بها. عمى
في ضكد ما أسفر عنا البحث مف نتائج، يمكف اقتراح القياـ بحوث ودراسات مقترحة: 

 بالبحكث ااتية:
ألر استخداـ استراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة فػي تنميػة الكتابػة اإلبداعيػة  -1

 ية.لدل تالميذ المرحمة اإلعداد
ألػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة فػػي تنميػػة مهػػارات الكتابػػة  -2

 الكظيفية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية. 
ألر استخداـ اسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة فػي تنميػة القػرادة اإلبداعيػة  -3

 لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية. 
ـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة فػػي تنميػػة الميػػكؿ القرائيػػة ألػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعم -4

 لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.
دراسة العالقة بيف تنمية مهارات اإلبداع المغكم لػدل التالميػذ كالتفػكؽ الدراسػي فػي  -5

 المراحؿ الدراسية المختمفة.
ة ألػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المشػػكمة فػػي تنميػػة مهػػارات القػػراد -6

 الكظيفية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.
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 مراجع العربيةال
(: ألػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي تطػػكير مهػػارات التحػػدث بالمغػػة 2116)العمػػكش إبػػراهيـ محمػػد  -

العربيػػة لػػدل طػػالب الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة، كميػػة التربيػػة، 
 جامعة اليرمكؾ.

فاعمية برنػامج مقتػرح باسػتخداـ المسػرح التعميمػي لتنميػة مهػارات (: 2115أحمد حسف المكح ) -
التكاصؿ الشفكم لدل تالميذ الصؼ السابل في ضكد مدخؿ التكاصػؿ المغػكم، رسػالة دكتػكرا  

 ، كمية البنات، جامعة عيف شمس. ير منشكرة
معجم المصدطمحات التربويدة المعرفدة فدي (: 2113أحمد حسيف المقاني كعمي أحمد الجمؿ ) -

 ، القاهرة، عالـ الكتب. 3، طالمنا ج وطرق التدريس
(: تنمية مهارات التعبير الشفهي كالقػرادة الجهريػة لػدم تالميػذ 1994أحمد زينهـ أبك حجاج ) -

الصػػؼ الخػػامس مػػف مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة، كميػػة التربيػػة، 
 جامعة طنطا.

تخداـ مػػدخؿ األحػػداث الجاريػػة فػػي تنميػػة مهػػارات فاعميػػة اسػػ (:2113أحمػػد علمػػاف عفيفػػي ) -
، جامعػػة ، مجمددة كميدة التربيددةبعػض مجػاالت التعبيػػر الشػفكم لػػدل طػالب المرحمػػة اإلعداديػة

 .287 – 231، 32، ع 2طنطا، المجمد 
(: ألػػػر برنػػػامج مقتػػػرح فػػػي تنميػػػة مهػػػارات التحػػػدث لػػػدل 2119عمػػػى الغريػػػاني ) محمػػػدأركل  -

عمػيـ األساسػي فػي أمانػػة العاصػمة صػنعاد، رسػالة ماجسػػتير تمميػذات الصػؼ الخػامس مػػف الت
 ، كمية التربية، جامعة صنعاد. ير منشكرة

(: فاعميػػة اسػػتخداـ برنػػامج قػػائـ عمػػى الكسػػائط المتعػػددة فػػي 2116إسػػماعيؿ محمػػد حجػػاج ) -
،  يػر منشػكرةتنمية مهارات االتصاؿ المغكم لدل تالميذ المرحمة اإلعداديػة، رسػالة ماجسػتير 

، جامعػػػة الػػػدكؿ معهػػػد  البحػػػكث كالدراسػػػات العربيػػػة، المنظمػػػة العربيػػػة لمتربيػػػة كاللقافػػػة كالعمػػػـك
 العربية.

(: مهػػارة الكػػالـ كالتعبيػػر الشػػفكم فػػي 2118الػػكائمي ) الكػػريـالبشػػير كسػػعاد عبػػد  عػػادؿأكػػـر  -
مجمددددة العمددددوم التربويددددة منهػػػػاج المغػػػػة العربيػػػػة لمصػػػػؼ السػػػػابل فػػػػي األردف دراسػػػػة تحميميػػػػة، 

 .256 – 235، 2، ع 9، المجمد ةوالنفسي
األلعاب المغكية في تنمية بعض مهارات التحػدث فػي  فاعمية(: 2114أماني حامد الكرداني ) -

 ، معهػػػد يػػػر منشػػػكرة المغػػػة العربيػػػة لػػػدل تالميػػػذ الصػػػؼ اللالػػػث االبتػػػدائي، رسػػػالة ماجسػػػتير
 البحكث التربكية، جامعة القاهرة.

ة برنػػامج قػائـ عمػى المػدخؿ البرجمػاتي فػي تحسػػف فاعميػ (:2111أمػاني حممػي عبػد الحميػد ) -
، يكليػك، 31ع  المجمدة التربويدة، اإلعػدادم، األكؿالكفادة المغكية االتصػالية لتالميػذ الصػؼ 

123 – 167. 
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لتنميػػة المهػػارات األساسػػية لمتعبيػػر الكتػػابي  مقتػػرح(: برنػػامج 2111إيػػاد إبػػراهيـ عبػػد الجػػكاد ) -
عشػػر بمحافظػػة  ػػزة، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة،  اإلبػػداعي لػػدل طالبػػات الصػػؼ الحػػادل

 كمية التربية، جامعة عيف شمس.
بعػػض األسػػاليب الدراسػػية فػػي تنميػػة بعػػض  فاعميػػة(: 2112أيمػػف أبػػك بكػػر إبػػراهيـ سػػكيف ) -

مهػػارات التعبيػػر الشػػفكم لػػدل تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة، كميػػة 
 التربية، جامعة طنطا.

مهػػارات الحػػكار لػػدل  لتنميػػةفاعميػػة مجمكعػػة مػػف األنشػػطة الكظيفيػػة  (:1999ينػػة محمػػد )بل -
 كمية التربية، جامعة حمكاف.  ير منشكرة،تالميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير 

االتصالي عمى مهارتي  بالمدخؿ: تنلير مذهب تدريس المغة )2119الطكيرش ) صال بدرية  -
مكعة مف طالبات الصػؼ اللالػث اللػانكم بالػدماـ بالمممكػة العربيػة االستماع كالتحدث لدل مج

 .كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد،  ير منشكرةالسعكدية دراسة تجريبية، رسالة ماجستير 
فػي تنميػة مهػارات التحػدث  المغكية(: فاعمية استخداـ األلعاب 2113تركي عطية المحمدم ) -

، كميػػة التربيػػة، جامعػػة أـ  يػػر منشػػكرةسػػالة ماجسػػتير لػػدل تالميػػذ الصػػؼ األكؿ االبتػػدائي، ر 
 القرل.

لعػػػب األدكار فػػػي تنميػػػة مهػػػارات  اسػػػتراتيجية(: فاعميػػػة اسػػػتخداـ 2111بػػدكم أحمػػػد الطيػػػب ) -
 مجمددة القددراءة والمعرفددة،القػػرادة الصػػامتة كالتعبيػػر الشػػفهي لػػدل تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة، 

 .145 – 123، 115ة عيف شمس، ع الجمعية المصرية لمقرادة كالمعرفة، جامع
(: ألػػر اسػػتخداـ المػػدخؿ التفاكضػػي كأسػػمكب الحافظػػة عمػػى  2115لنػػاد عبػػد المػػنعـ رجػػب ) -

تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر اإلبػػػداعي كاالتجػػػا  نحػػػك المػػػادة لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ األكؿ اللػػػانكم، 
معػػة ، الجمعيػة المصػػرية لممنػػاهج كطػرؽ التػػدريس، جادراسددات فددي المنددا ج وطددرق التدددريس

 .389 – 343، 111عيف شمس، ع 
تنميػة مهػارات  فػي(: فاعمية برنامج قػائـ عمػى الػذكادات المتعػددة 2117جبريؿ أنكر حميدة ) -

التحػػػدث لػػػدل تالميػػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػػة مرتفعػػػي كمنخفضػػػي مفهػػػـك الػػػذات المغكيػػػة، رسػػػالة 
 ، كمية التربية، جامعة األزهر. ير منشكرةدكتكراة 

(: برنػػػامج مقتػػػرح لتنميػػة مهػػػارات بعػػػض مجػػػاالت التعبيػػػر 1988م )جمػػاؿ مصػػػطفى العيسػػػك  -
الشػػفهي لػػدل طػػالب المرحمػػة اللانكيػػة، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة، كميػػة التربيػػة، جامعػػة 

 طنطا.
برنامج لتنمية مهػارات التحػدث كألػر  عمػى االسػتماع  بناد(: 1991جماؿ مصطفى العيسكم ) -

مس مف التعميـ األساسي، رسالة دكتكرا   ير منشكرة، الهادؼ لدل تالميذ الصؼ الرابل كالخا
 كمية التربية، جامعة طنطا.

، استراتيجيات التدريس: رؤية معاصرة لطدرق التعمديم والدتعمم(: 2113زيتكف ) حسيفحسف  -
 القاهرة، عالـ الكتب.
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التعمددديم والتددددريس مدددن منظدددور  (:2113حسػػػف حسػػػيف زيتػػػكف ككمػػػاؿ عبػػػد الحميػػػد زيتػػػكف ) -
 القاهرة، عالـ الكتب. بنا ية،النظرية ال

فاعميػػة اسػػتراتيجية مقترحػػة قائمػػة عمػػى مػػدخؿ التحميػػؿ : (2113حسػػف السػػيد أحمػػد دركيػػش ) -
الكػػػػالـ كالتحػػػػدث لػػػػدل تالميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ  مهػػػػاراتالمغػػػػكم كالتكاصػػػػؿ المغػػػػكم فػػػػي تنميػػػػة 

 ، معهد البحكث التربكية، جامعة القاهرة. ير منشكرةاإلعدادم، رسالة دكتكرا  
، القػاهرة، تعميم المغة العربية دراسة تحميمية ومواقف تطبيقيدة(: 1983سيف سميماف قكر  )ح -

 دار المعارؼ.
برنػػامج مقتػػرح مػػف فػػي األنشػػطة كالتػػدريبات المغكيػػة  (:2117) الشػػاذليحنػػاف عبػػد المحسػػف  -

 التكاصػمي مهارتي االستماع كالتحدث لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية فػي ضػكد المػدخؿلتنمية 
 كمية التربية جامعة طنطا.)غ .ـ( ،.رسالة ماجستير 

ألػػر التفاعػػؿ بػػيف طريقػػة الػػتعمـ كنمػػط االختيػػار عمػػى مسػػتكل األداد  (:2115خالػػد عرفػػاف ) -
، كميػػػة  يػػػر منشػػػكرةالمغػػػكم الشػػػفكم لػػػدل تالميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس االبتػػػدائي، رسػػػالة دكتػػػكرا  

 التربية، جامعة األزهر.
فاعميػػة اسػػتراتيجية قائمػػة عمػػى الممكػػة المسػػانية (: 2112د )رأفػػت محمػػديف عبػػد الحميػػد محمػػ -

البػػف خمػػدكف فػػي تنميػػة مهػػارات التكاصػػؿ الشػػفكم لػػدل تالميػػذ الصػػفكؼ اللاللػػة األخيػػرة مػػف 
معهػػػد الدراسػػػات كالبحػػػكث   يػػػر منشػػػكرة،الحمقػػػة األكلػػػى لمتعمػػػيـ األساسػػػي، رسػػػالة ماجسػػػتير 

 التربكية، جامعة القاهرة.
لتنمية مهارات التعبير الشفكم لدل الطالبات  مقترح(: برنامج 2114مد )رانيا شاكر السيد أح -

المعممات بقسـ المغة العربية في ضكد مدخؿ التكاصؿ المغكم، رسالة ماجستير  ير منشػكرة، 
 كمية البنات، جامعة عيف شمس.

، (: حجـ ألػر المعالجػات التجريبيػة كداللػة الداللػة اإلحصػائية2116رجاد محمكد أبك عالـ ) -
 .154 - 122، 78، ع 21، جامعة الككيت، المجمد المجمة التربوية

المجمددددة ، اإلحصػػػػائية(: حجػػػػـ التػػػػنلير الكجػػػػا المكمػػػػؿ لمداللػػػػة 1997رشػػػػدم فػػػػاـ منصػػػػكر ) -
 .112 – 87، 16، ع 7، المجمد المصرية لمدراسات النفسية

ة المكرمػة، ، مكػالمهارات المغوية ومستوياتها دراسة ميدانيدة(: 1985) طعيمػةرشدم أحمد  -
 جامعة أـ القرل.

األسس العامة لمنا ج تعميم المغة العربية: إعداد ا تطوير ا  (:2114) طعيمةرشدم أحمد  -
 القاهرة، دار الفكر العربي. تقويمها،

، القػػاهرة، المهددارات المغويددة مسددتوياتها تدريسددها صددعوباتها(: 2114) طعيمػػةرشػػدم أحمػػد  -
 دار الفكر العربي.

 ، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.طرق تدريس المغة العربية(: 1991) إسماعيؿزكريا  -
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الشػػػائعة فػػػي التعبيػػػر الشػػػفكم لػػػدل تالميػػػذ التعمػػػيـ  األخطػػػاد(: 1994سػػػعيد عبػػػد اهلل الفػػػي ) -
األساسي تشخيصها كمقترحات عالجهػا، رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة، كميػة التربيػة، جامعػة 

 قناة السكيس.
فاعميددة برنددامج قددا م عمددى التعبيددر الشددفهي فددي تنميددة (: 2112د )سػػمير عبػػد الكهػػاب أحمػػ -

، بحكث كدراسات في المغة العربية، بعض قدرات التفكير اإلبداعي لتالميذ المرحمة اإلعدادية
 ، المنصكرة، المكتبة العصرية.1ج 

(: تػػنلير بعػػض اسػػتراتيجيات التػػدريس فػػي تنميػػة القػػػدرات 1993قنػػاكم ) العظػػيـشػػاكر عبػػد  -
اعية مف خالؿ مادة المغػة العربيػة بػالتعميـ األساسػي، رسػالة دكتػكرا   يػر منشػكرة، معهػد اإلبد

 الدراسات كالبحكث التربكية، جامعة القاهرة.
مهػػارات التعبيػر الشػػفهي كالكتػػابي عنػد طػػالب الصػػؼ  تنميػػة(: 1999صػبرم عمػػي هنػداكم ) -

 ربكية، جامعة القاهرة.األكؿ اللانكم، رسالة دكتكرا   ير منشكرة، معهد الدراسات الت
(: تقػػكيـ التعبيػػر الشػػفهي فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة، 1986) الحميػػدعبػػد الحميػػد عبػػد اهلل عبػػد  -

 رسالة دكتكرا   ير منشكرة، كمية التربية، جامعة طنطا.
، األسدددالي، الحديثدددة فدددي تعمددديم المغدددة العربيدددة(: 1998الحميػػد ) عبػػػدعبػػد الحميػػػد عبػػد اهلل  -

 .الككيت، مكتبة الفالح
مسػػػتكل األداد فػػػي التعبيػػػر المغػػػكم لػػػدل  تقػػػكيـ(: 2114عبػػػد الحميػػػد عبػػػد اهلل عبػػػد الحميػػػد ) -

، الجمعيػػة المصػرية لمقػػرادة كالمعرفػػة، جامعػػة مجمددة القددراء والمعرفددةطػالب المرحمػػة اللانكيػػة، 
 .187 – 126، أ سطس، 9عيف شمس، ع 

 ار المعارؼ.، القاهرة، د17، ط الموجه الفني(: 2112عبد العميـ إبراهيـ ) -
أصددول تدددريس المغددة العربيددة بددين النظريددة والممارسددة (: 2111عبػػد الفتػػاح حسػػف البجػػة ) -

 ، عماف، دار الفكر لمنشر كالتكزيل.بالمرحمة األساسية العميا
 ، القاهرة، مكتبة  ريب.طرق تدريس المغة العربية(: 1998عبد المنعـ سيد عبد العاؿ ) -
عمى بعض استراتيجيات تعمـ المغة في تنميػة  قائـامج : برن)2115(عال عبد المقصكد عمى  -

مهارات األداد المغكم لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة دكتكرا   ير منشكرة، كمية تربية، 
 جامعة بنها.

عمػى التفكيػر الجمعػي فػي تنميػة  قػائـ(: فاعمية برنػامج  2115عمى عبد المحسف الحديبي )  -
تالميذ الصؼ اللاني اإلعدادم، رسالة ماجسػتير  يػر منشػكرة، مهارات االتصاؿ المغكم لدل 
 .كمية التربية، جامعة أسيكط

فػػػي تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر  التمليمػػػي(: ألػػػر اسػػػتخداـ النشػػػاط 2111عمػػػي سػػػعد جػػػاب اهلل ) -
دراسددات فددي المنددا ج وطددرق الشػػفكم لػػدل تالميػػذ الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم بسػػمطنة عمػػاف، 

ة لممنػاهج كطػرؽ التػدريس، كميػة التربيػة، جامعػة عػيف شػمس ، ع ، الجمعية المصريالتدريس
68 ،345 – 398. 
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(: ألػػػر اسػػػتراتيجية قائمػػػة عمػػػى الػػػتعمـ 2118أحمػػػد المميجػػػي ) كعػػػالددلي عػػػزازم جمهػػػـك عػػػ -
المػػنظـ ذاتينػػا عمػػى تنميػػة مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي لػػدل طػػالب شػػعبة المغػػة العربيػػة 

، يكنيػك، 4، ع 2جامعة قنػاة السػكيس، المجمػد  التربية ببورسعيد،مجمة كمية  بكميات التربية،
267 – 311. 

(: ألر استخداـ النشاط التمليمي في تنمية بعض مهارات التعبيػر 2111عمى سعد جاب اهلل ) -
دراسددات فددي المنددا ج وطددرق الشػػفهي لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم بسػػمطنة عمػػاف، 

، ينػػاير، 68كطػػرؽ التػػدريس، جامعػػة عػػيف شػػمس، ع ، الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاهج التدددريس
198 – 234. 

األلعػاب المغكيػة فػي تنميػة مهػارات التعبيػر  اسػتخداـ(: فاعميػة 2118عمي عبد المنعـ عمػي ) -
الشفهي اإلبداعي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية، رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة، كميػة التربيػة، 

 جامعة الزقازيؽ.
(: تنميػػة مهػػارات التعبيػػر الشػػفهي لػػدل تالميػػذ الصػػؼ 2115ى )عمػػرك عيسػػى محمػػد عيسػػ -

اللالث اإلعدادم باستخداـ بعض استراتيجيات ما بعد المعرفة، رسالة ماجستير  ير منشػكرة، 
 كمية التربية، جامعة عيف شمس.

(: برنػػامج مقتػػرح لتنميػػة مهػارات التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي 2114فاطمػة عبػػد العػػاؿ شػريؼ ) -
 المرحمة االبتدائية، رسالة دكتكرا   ير منشكرة، كمية البنات، جامعة عيف شمس. لدل تالميذ

(: أسمكب العصؼ الذهني في تدريس التعبير الشفكم كألر  عمػى 2111فتحي رزؽ العشرم ) -
تنميػػة بعػػض مهػػارات المناقشػػة لػػدل طػػالب المرحمػػة اللانكيػػة، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة، 

 كمية التربية، جامعة طنطا.
، القػاهرة، استراتيجيات تعميم المغة العربية في المرحمة الثانويدة(: 2111فتحي عمي يكنس ) -

 مطبعة الكتاب الحديث.
، القػاهرة، أساسديات تعمديم المغدة العربيدة(: 1997فتحي عمػي يػكنس، كمحمػكد كامػؿ الناقػة ) -

 دار اللقافة.
ية التربيػة، جامعػة عػيف ، كمالمغة والتواصل الجتماعي(: 1995فتحي عمي يكنس ك خركف ) -

 شمس.
السدددتجابات لجميدددع احتياجدددات طمبدددة  -الصدددف المتمدددايز(: 2115كػػاركؿ  ف تكممينسػػػكف ) -

 .(ASC)، ترجمة: مدارس الزهراف األهمية، جمعية اإلشراؼ كتطكير المناهج الفصل
(: ألر استخداـ بعػض أنشػطة تعمػيـ المغػة فػي تحسػيف مهػارات 1999الطكخي ) محمد ماجدة -

، المركػػز القػػكمي المجمددة المصددرية لمتقددويم التربددوية لػػدل طػػالب المرحمػػة اللانكيػػة، المحادلػػ
 .398 – 349، 1، ع 6لالمتحانات كالتقكيـ التربكم، المجمد 

فن التدريس لمتربية المغويدة وانطباعاتهدا المسدمكية وأنماطهدا (: 1998محمد صال  سمؾ ) -
 القاهرة، دار الفكر العربي. العممية،
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تدددريس المغددة العربيددة بالمرحمددة البتدا يددة أسسدده  (:1996لػػديف مجػػاكر )محمػػد صػػالح ا -
 اإلسكندرية، الدار الجامعية. وتطبيقاته،

(: ألػػر اسػػتخداـ كػػؿ مػػف السػػجل كالجنػػاس كالػػكزف عمػػى 2111محمػػد عبػػد الػػرؤكؼ الشػػي  ) -
قدراءة مجمدة التنمية اللركة المغكية كالتعبيػر اإلبػداعي لػدل تالميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي، 

 .211 – 154، 1، الجمعية المصرية لمقرادة كالمعرفة، جامعة عيف شمس، ع والمعرفة
(: فاعمية برنامج في األنشطة المغكية الستخداـ الفصحى لتنمية 2116محمد محمد شعالف ) -

بعػػض مهػػارات التعبيػػر الشػػفكم فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة، كميػػة 
 يف شمس.التربية، جامعة ع

(: ألر استراتيجية العصػؼ الػذهني فػي تنميػة مهػارات 2113محمكد السيد أحمد عبد الغفار ) -
التعبيػػر الشػػفهي اإلبػػداعي لػػدل طػػالب المرحمػػة اللانكيػػة، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة، كميػػة 

 التربية، جامعة المنصكرة.
لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ (: تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر اإلبػػػداعي 1998محمػػػكد السػػػيد عبػػػد الكػػػريـ ) -

 األكؿ اللانكم، رسالة ماجستير  ير منشكرة، كمية التربية، جامعة طنطا.
تعميم المغدة العربيدة والتحدديات الثقافيدة التدي تواجده منا جندا (: 1997محمكد كامؿ الناقة ) -

 القاهرة، مطبعة سعد سمؾ. الدراسية،
دبيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة (: فاعميػػػػة التػػػػدريس اإلبػػػػداعي لمنصػػػػكص األ1998معػػػػاطي محمػػػػد نصػػػػر ) -

مجمددة كميددة المهػػارات المغكيػػة اإلبداعيػػة لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ اللػػانكم بسػػمطنة عمػػاف، 
 .299 - 251، 29، ع 1، جامعة المنصكرة، ج التربية بدمياط

(: ألػػػر برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى األملػػػاؿ األدبيػػػة فػػػي تحسػػػيف األداد 2117معػػػاطي محمػػػد نصػػػر ) -
دراسدات فدي المندا ج وطدرق شػر بسػمطنة عمػاف، المغكم اإلبداعي لطالب الصؼ الحادم ع

 .196 – 154، 127، الجمعية المصرية لممناهج كطرؽ التدريس، ع التدريس
(: تنميػػة فنيػػات الحػػكار ك دابػػا لػػدل طػػالب المرحمػػة اللانكيػػة، 2111منػػى إسػػماعيؿ المبػػكدم ) -

 رسالة دكتكرا   ير منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.
(: فاعميػة اسػتراتيجية قائمػة عمػى الممكػة المسػانية البػف 2112الجمػؿ ) مػاـإمنى عبػد الباسػط  -

خمدكف في تنمية بعض مهارات األداد الشفهي لػدل تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة، رسػالة دكتػكرا  
  ير منشكرة، معهد الدراسات التربكية، جامعة القاهرة.

يماف أحمد خضر العكؿ ) سميـنجكم أحمد  - اعمية الدراما المسرحية في (: ف2112خصاكنة كا 
المجمددة الدوليددة التربويددة تنميػػة مهػػارات المحادلػػة الشػػفكية لػػدل طالبػػات المرحمػػة االبتدائيػػة، 

 .387 - 345، يناير، 4، ع 1، المجمد المتخصصة
(: فاعميػة اسػتراتيجية المناقشػة فػي تنميػة مهػارات 2113هناد فاركؽ أحمد خمؼ عبػد النبػي ) -

لدل تالميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي، رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة،  التحدث بالمغة العربية
 معهد البحكث التربكية، جامعة القاهرة.
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(: العالقػػة بػػيف الطالقػػة الشػػفهية لمعممػػي المغػػة العربيػػة بالمرحمػػة 2114هنػػاد عمػػي شػػككت ) -
كميػة  اإلعدادية، كتمكيف التالميذ مف مهػارات التعبيػر الشػفكم، رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة،

 التربية بكفر الشي ، جامعة طنطا.
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