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ُملخَّص: 
ي �أثر ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت يف حت�سني مهــار�ت �لقر�ءة  هدفت �لّدر��سة �إىل تق�سّ
ولتحقيق  �لأردن.  يف  �لأ�سا�سي  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ طالبات  لدى  �لإبد�عّية  و�لكتابة  �لإبد�عّية 
�لإبد�عيَّة.  �لكتابة  و�ختبار  �لإبد�عيَّة،  �لقر�ءة  �ختبار  �أد�تني:  �لباحثة  �أعدَّت  �لهدف  هذ� 
ابع �لأ�سا�سي من  ف �ل�سَّ وطبَّقت �لدِّر��سة على عّينة موؤلَّفة من )69( طالبة من طالبات �ل�سَّ
عبة �لتَّجريبية وعدد �أفر�دها )35( ن�سو�س  �َست �ل�سُّ مدر�سة �لقاد�سيَّة �لأ�سا�سيَّة للبنات، ُدرِّ
�لقر�ءة وفق �إجر�ء�ت ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت �ملعتمدة. وبعد �نتهاء مدَّة تطبيق �لّدر��سة 
�لّدر��سة  �أظهرت  حيث  �لإبد�عيَّة،  �لكتابة  و�ختبار  �لإبد�عيَّة  �لقر�ءة  �ختبار  تطبيق  �أُعيد 
�أد�ء  متو�سطات  بني   )α =  0.05( �لدَّللة  م�ستوى  عند  �إح�سائيَّة  دللة  ذ�ت  فروق  وجود 
�إىل متغري  �لّدر��سة على جميع مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة، وعلى �لختبار ككل يعزى  �أفر�د 
�لنُّ�سو�س  َدَر�سن  �للَّو�تي  �لتَّجريبيَّة  �ملجموعة  طالبات  �أد�ء  ل�سالح  �لتَّدري�س  ��سرت�تيجية 
�لأدبيَّة با�ستخد�م ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت، كما �أظهرت �لنَّتائج وجود فروق ذ�ت دللة 
�إىل  يعزى  �لّدر��سة  �أفر�د  �أد�ء  متو�سطات  = α( بني   0.05( �لدَّللة  م�ستوى  عند  �إح�سائيَّة 
در�سن  �لَّلو�تي  ة  �لتجريبيَّ �ملجموعة  طالبات  �أد�ء  ل�سالح  �لتَّدري�س  ��سرت�تيجيَّة  متغري 
�لّدر��سة قدَّمت  �لنُّ�سو�س �لقر�ئيَّة با�ستخد�م ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت. ويف �سوء نتائج 

�لباحثة جمموعًة من �لتَّو�سيات. 
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The Effect of Problem Solving Strategy in developing Creative 
Reading and Creative Writing Skills among 7th Grade 

female students in Jordan

Abstract: 
The purpose of this study is to investigate the effect of problem solving 

strategy in improving creative reading and creative writing skills of seventh 
grade female students in Jordan. To achieve this aim the researcher developed 
a test on creative reading and another test on creative writing. The study 
was administrated on a sample consisted of (69) female students from the 
seventh grade in al- qadesya Basic school for girls The experimental group 
(n=35) studied the reading texts through problem solving strategy. After 
the end of the experiment the researcher re- administrated the tests as the 
findings showed that there were significant statistical differences at the level 
of (a=0.05) between the mean of the participants performance on all creative 
reading skills and the test as a whole attributed to the teaching strategy 
in favor of the experimental group who studied the texts through problem 
solving strategy. Moreover, there were significant statistical differences at 
the level of (a =0.05) between the mean of the participants performance 
in favor of the experimental group who studied the texts through problem 
solving strategy. Based on the findings of the study the researcher presented 
several recommendations. 
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خلفيَّة البحث: 
بية �للُّغوية تطور�ً �رسيعًا؛ وذلك ملا للُّغة �لعربيَّة من �أهميَّة باِلغة يف حياة  �سهدت �لرتَّ
ها لغُة �لقر�آِن و�لدِّين، ِلذ� َحِظي تعليُم �للُّغِة وتعلُّمها باهتماٍم كبرٍي،  �لفرد و�ملجتمع؛ ذلك �أنَّ
َمت مهار�ُتها �إىل  لبة، فُق�سِّ ون بها مبحاولت كثرية لتي�سري تعليم مناهجها للطَّ وقام �ملهتمُّ
�أربِع مهار�ت: �ل�ستماع، و�لتَّحدُّث، و�لقر�ءة، و�لكتابة، مع �حلفاظ على تكاملها ووحدتها، 
�لَّتي  �مل�سِكالِت  حلِّ  ِمن  الِب  �لطَّ متكنِي  على  تقوُم  حديثة  تدري�س  ��سرت�جتيات  �عتماد  مع 

ِة �أَم َخاِرَجها.  فيَّ ُتو�ِجَهُه �َسو�ء د�خل �لغرفِة �ل�سَّ
ر�ً و��سعًا  وُتعّد مهارُة �لِقر�ءِة ِمن مهار�ِت �لُّلغة �مُلِهَمِة �َلتي �سهد ميد�ن تعليمها تطوُّ
يف مفهومها، فلم يعد مفهوم �لقر�ءة ينح�رس يف متييز �حلروف ونطِقها وجهِر �لَطلبة بها، 
ن �إىل جاِنب ذلك  ذلك �ملفهوم �َلذي ظَل �سائد�ً لفرت�ت طويلة، فقد تغرَي هذ� �ملفهوم ليت�سمَّ
�أي و�حلكم على ما ُيقدَّم وتوظيفه،  عمليات عقليَّة متنوِّعة ومتعدِّدة كالفهم، و�لنَّقد و�إبد�ء �لرَّ
�لأهد�ف  وعلى  �ملهارة،  هذه  تدري�س  طر�ئِق  على  مفهوِمها  يف  �لتَّغيري  هذ�  �نعك�َس  وقد 
 . )Hetzner، 2000( اهات �لعامليَّة و�لنَّظريات �حلديثة �ِسِق مع �لجتِّ ة من ذلك ليتَّ �ملرُجوَّ
ويرى عا�سور ومقد�دي )2005( �إىل �أنَّ �لقر�ءة عمليَّة حتويليَّة يتفاو�س فيها �لقارئ 
مع �ملعنى لتف�سريه، حيث تت�سمن �لقر�ءة مناق�سة �لقارئ للنَّ�س عن طريق عو�مل متعدِّدة، 
مثل معرفة �لقارئ �ملتعلِّقة باملو�سوع، وغر�س �لقارئ من �لقر�ءة لغة �ملجتمع �لذي يعود 

ابقة”.  �إليه �لقارئ، وثقافة وتوقعات �لقارئ من �لقر�ءة من منطلق �خلرب�ت �ل�سَّ
�إىل  �لقارئ  يقود  �لتَّفاعل  وهذ�  �لقر�ئي،  �لنَّ�س  مع  �لقارئ  تفاعل  تعني  و�لقر�ءة 
تثري  �لقر�ءة  �أنَّ  �أي  �لكتابي؛  ونتاجه  �لكاتب  نحو  اهات  و�جتِّ م�ساعر  ون  ويكِّ �لتَّعاطف، 
�نفعالت �لقارئ، فتدفعه هذه �لنفعالت للقيام ب�سلوك ين�سجم ويتو�فق مع ما قام بقر�ءته 
�لتي مل  �أحد �ملفاهيم  ة  �لقر�ءة �لإبد�عيُّ . وُتعدُّ   )2011 �لباري،  )جاب �هلل، ومكاوي وعبد 
ن �لتَّكامل و�لتَّنظيم للنَّ�س �لقر�ئي �ملتناول من  يحدَّد مفهوم دقيق لها، فهي عملية تت�سمَّ
اًل  ها تت�سمن تخيُّ ل �إىل ��ستنتاجات، و�لقيام باإيجاد حلٍّ لبع�س �مل�سكالت، كما �أنَّ �أجل �لتَّو�سُّ
ابقة وبحثًا عن مقرتحات حول ما ينبغي قبوله )�لأحمدي، 2012( .  و��ستدعاًء للخرب�ت �ل�سَّ
الب م�ستوعبًا �أو ناقد�ً ملا يقر�أ؛ بل  وتظهر �حلاجة �إىل �لقر�ءة �لإبد�عيَّة ل لنجعل �لطَّ
ها تتعدى ذلك كلَّه �إىل �لتَّعمق يف �لنَّ�س �ملقروء، و�لتَّو�سل �إىل عالقات جديدة وتوليد فكر  �إنَّ

جديد وحلول متنوِّعة للم�سكالت، وتطبيقات لهذه �حللول« )حبيب، 2003( 
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يتَّ�سف  ب�سكل  �لكتابة  �أولها،  رئي�سة:  ثالثة  باأمور  �لهتمام  يعني  �لكتابة  “وتعليم 
بالتَّعبري  ى،  ي�سمَّ ما  وهذ�  �حلال،  ملقت�سى  ومنا�سبته  و�جلمال،  ة  و�لقت�ساديَّ بالأهميَّة، 
قيم و�مل�سكالت �لكتابيَّة  ليمة من حيث �لهجاء، وعالمات �لرتَّ �لتَّحريري. وثانيها، �لكتابة �ل�سَّ
�لأخرى، كالهمز�ت، وغري ذلك. وثالثها، �لكتابة ب�سكل و��سح جميل. فالثَّاين و�لثَّالث هنا 
�لتَّحرير  مهار�ت  �أو  �لكتابة،  بّاليات  ي�سمى  ما  �أو  بالكتابة  ة  �ليدويَّ باملهار�ت  يتَّ�سالن 

�لعربي” )مدكور، 2009: 265( . 
و�لكتابة �لإبد�عيَّة هي �لكتابة �لتي يكون هدفها �لإف�ساح عما يجول يف �لنَّف�س من 
اأثري يف نفو�س  �أفكار وم�ساعر ويتم نقلها �إىل �لآخرين باأ�سلوب �أدبي عايل �جلودة، بق�سد �لتَّ
ر �أ�سحاب  �لقارئني، حتى ي�سل درجة تاأثرِّهم مع �لكتابة �إىل م�ستوى يقرتب من م�ستوى تاأثُّ
هذه �لأعمال �لأدبيَّة �ملكتوبة ومن �ملو�سوعات، و ي�سمل هذ� �لنوع من �لكتابة عدد�ً من 
خ�سية، و�ليوميَّة، وغري ذلك من �لأنو�ع  ر�ت �ل�سَّ �لأنو�ع �لأدبية مثل: �ملقالت، وكتابة �ملذكَّ

�لأدبيَّة )ز�يد و�ل�سعدي، 2006( . 
على  لبة  �لطَّ “قدرة  ها:  باأنَّ �لإبد�عيَّة  �لكتابة   )Rubin، 2000: 22( روبن  ويعرِّف 
��ستخد�م  خالل  من  كتابي  ب�سكل  معني  مو�سوع  حول  و�نفعالتهم  �أفكارهم  عن  �لتَّعبري 
ة �أن ُيبَذَل لها ُجهٌد غري عادي �سو�ء �أكان يف تنظيمها  �أخيلتهم. »وت�ستحقُّ �لكتابة �لإبد�عيَّ
لإدخالها يف جمالت  ها،  �عتبار خ�سائ�سِ ثم  ومن  و�لبحث،  �لدِّر��سة  و�إدخالها يف جمال 
ٌة  تطبيقيَّة �سفيَّة«. وي�سري مدكور �إىل )2009: 126( “�أنَّ �لعالقَة بني �لقر�ءِة و�لكتابِة قويَّ
�لتِّلميذ  �ألفة  وتزيد  باجلملة  و�لإح�سا�س  �لكلمة  على  �لتَّعرف  تعزِّز  فالكتابة  بعيد؛  حدٍّ  �إىل 
�جلملة  تكوين  فمعرفة  كتابية.  مهار�ٍت  تتطلَّب  �لقر�ءة  يف  �خلرب�ت  من  وكثرٌي  بالكلمات. 
قيم و�لهجاء، كل هذه مهار�ت كتابيَّة، ومعرفتها بو�ساطة �لقارئ  ومكوناتها وعالمات �لرتَّ

تزيد من فاعلية قر�ءته. 
»فالقر�ءة و�لكتابة عمليَّتان مرت�بطتان ومتفاعلتان، وتدري�س �لقر�ءة و�لكتابة ل بدَّ 
فكالهما  و�لكتابة،  �لقر�ءة  بني  �لوثيقة  �لعالقة  �لبحث  �أثبت  حيث  �لعالقة،  هذه  د  يوؤكِّ �أن 
قدر�ت  ر  تطوُّ مع  ن  تتح�سَّ �لكتابة  وقدر�ت  �لأفكار.  وفهم  �لتَّفاعل  نا  تت�سمَّ �تِّ�سال  عمليتا 
�لقر�ءة �ملختلفة مثل معرفة كيف ُتبنى �لق�س�س، و�لقدرة على ��ستخد�م �خللفيَّة �ملعرفيَّة 

ِلتوليد معايري جديدة ملهار�ت فكِّ رموز معاين �لكلمة » )عا�سور ومقد�دي، 2005: 69( . 
وُتَعدُّ �لقر�ءُة بالن�سبة للكتابة �مل�سدر �لأهم يف �سقل �سخ�سيَّة �لكاتب �لَّذي ي�ستطيع 
من خالل �لقر�ءة �حل�سول على �ملعارف و�لأفكار و�خلرب�ت �ملتنوِّعة و�مل�سامني �لثَّقافيَّة 
ة  الع �لقارئ على �لنَّماذج �لكتابيَّة �ملتعدِّدة، و�لأطر �لفكريَّ ة �ملتعدِّدة �إىل جانب �إطِّ و�لُّلغويَّ
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�قية �لَّتي ت�سقل �سخ�سية �لكاتب �ملبدعة وتبنيها كي ت�سبح  ة �لرَّ �ملختلفة و�لقو�لب �لُّلغويَّ
�سخ�سيَّة متفرِّدة، ويف �لوقت نف�سه مالم�سة للو�قع �ملعا�س )فخرو، 2001( . 

اهات �إيجابيَّة  لبة �جتِّ ي عنَد �لطَّ وهناك �إ�سارة �إىل �أنَّ �لأن�سطة و�لأ�ساليب �لفاعلة تنمِّ
ِب �ملجتمع ما ينتج عن �ملنهاج �لتَّقليدي  نحو �لعمليَّة �لتَّعلميَّة �لتَّعليميَّة، وهذ� يوؤدِّي �إىل جتنُّ
�لتَّو�بع  بالعديد من  تتمثل  و�لَّتي  �لتَّعليميَّة.  �لتَّعلميَّة  �لعمليَّة  ًة على  �سلبيَّ �آثار�ً  �لذي يرتك 
لبيَّة على �لفرد و�ملجتمع. من هنا برزت �رسورة �لهتمام باأ�ساليب �لتَّدري�س �لَّتي من  �ل�سَّ
�ساأنها حت�سني مهار�ت �لتَّفكري �لعليا كحلِّ �مل�سكالت، وغريها من �لأ�ساليب �حلديثة، �إ�سافة 
لبة بالعمليات �لعقليَّة ومهار�ت �لتَّفكري �لإبد�عي )�ل�سورطي، 2009( .  �إىل زيادة وعي �لطَّ

و�لهتمام با�سرت�تيجيَّة �لتَّعلم �ملبني على حل �مل�سكالت جاء نتيجة �ملميِّز�ت �لَّتي 
لبة وقدر�تهم يف مو�جهة  تنفرد فيها هذه �ل�سرت�تيجيَّة، كونها ت�سهم يف تنمية تفكري �لطَّ
مة مت�سل�سلة، وما مييِّز �أ�سلوب حل �مل�سكالت �أنه ي�سهم  �مل�سكالت، وحلِّها وفَق خطو�ت منظَّ
لبة وتزيد من قدر�تهم على مو�جهة �مل�سكلة و�لتَّفكري بحل منا�سب لها،  يف تنمية تفكري �لطَّ
لبة �سمات مرغوبة مثل �لتَّعاون و�لعتماد على �لنَّف�س و�لعمل بروح  وتعمل على �إك�ساب �لطَّ

�لفريق )�لطناوي، 2013( . 
يف  �مل�سكالت  حلِّ  ��ستخد�َم  �أنَّ   )Duch & Allen، 2002( �لن  و  دي�س  ويرى 
ه ي�سهم يف �لتَّو�سل �إىل معارف تتَّ�سم  ًة كبريًة يف �لتَّعلم و �لتَّعليم؛ لأنَّ �لتَّدري�س ياأخُذ �أهميَّ
عهم  وي�سجِّ �لتَّعليميَّة،  �لتَّعلميَّة  �لعمليَّة  جتاه  لبِة  �لطَّ د�فعيَة  يثرُي  ه  �أنَّ �إىل  �إ�سافة  ة،  باجلدَّ
على حبِّ �ل�ستطالع ويحفِّز تفكريهم لالإتيان باأفكار غري ماألوفة، كما ُي�سِهم ��ستخد�ُم حلِّ 

�مل�سكالت يف �نتقال �أثر �لتَّعلم وبقائه لفرتة �أطول. 
وتتفرد ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالِت عن غريها من ��سرت�تيجيَّات �لتَّدري�س �ملتعدِّدة يف 
�لأفكار  فيتناول  �لتَّعلميَّة،  �لتَّعليميَّة  �لعمليَّة  �لأ�سا�سي يف  الِب �ملحوَر  �لطَّ دوَر  ها جتعل  �أنَّ
ٍة، وما يتم �لتَّو�سل �إليه  مٍة، ويتعامل مع �ملو�سوعات و�مل�سكالت بطريقة علميَّ بطريقٍة ُمَنظَّ
الب  من �ملعلومات و�خلرب�ت يكون من خالل �لنَّ�ساطات و�لإجر�ء�ت و�لتَّفاعالت من ِقَبِل �لطَّ
ناوي، 2013( . ومن خالل ما ُعر�س قامت �لباحثة باإجر�ء �لّدر��سة �حلاليَّة  مع �لكاتب )�لطَّ
للك�سف عن �أثر ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت يف حت�سني مهـــار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة و�لكتابة 

ابع �لأ�سا�سي يف �لأردن.  ف �ل�سَّ �لإبد�عيَّة لدى طالبات �ل�سَّ

مشكلة البحث وأسِئلَِتِه: 
حلِّ  ��سرت�تيجيِّة  ��ستخد�ِم  �إىل  �لباحثَة  دفَع  �لَّذي  �لرَّئي�س  بب  �ل�سَّ �إىل  �لإ�سارة  ميكن 
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يف  مل�سته  �لذي  عف  �ل�سَّ وهو  �لإبد�عيَّة،  و�لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  �لكتابة  حت�سني  يف  �مل�سكالت 
من  �لعديد  نتائج  ذلك  وتوؤكد  �لتَّدري�س.  �مليد�نيَّة يف  �ملهارتني من خالل خربتها  هاتني 
لبة مع �لنَّ�س �ملقروء و�لَّذي  �لّدر��سات و�لبحوث �لتي �أ�سارت �إىل وجود �سعف يف تفاعل �لطَّ
ما يز�ل يف م�ستوياته �لدُّنيا، ومل ي�سل �إىل م�ستوى �لإبد�ع، ومن هذه �لّدر��سات: )�أبو عكر، 
�أ�سارت  �لتي  . و�لّدر��سات   )2012 �لعجالن،  2001؛  �لذيابات،  2007؛  �خلليفي،  2009؛ 
لبة مثل در��سات: )متيم، 2007؛  ة �إبد�عيَّة عند �لطَّ �إىل وجود �سعف يف �إنتاج �أعمال كتابيَّ
�إ�سافة �إىل �آر�ء �خلرب�ء يف تعليم �للُّغة �لعربيَّة حول م�ستوى �لكتابة   .  )Trekles، 2012
الدرّرا�صة ت�صعى لالإجابة عن  فاإنَّ هذه  وبالتَّحديد  عيف عندهم،  و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة �ل�سَّ

وؤالني الآتيني:  ال�صُّ
ة  ● ل: هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة عنَد م�ستوى �لدَّللة �لإح�سائيَّ وؤ�ل �لأوَّ �ل�سُّ

طالبات  لدى  �لإبد�عيَّة  �لكتابة  مهار�ت  �ختبار  على  �لأد�ء  طات  متو�سِّ بني   )α=0.05(
ابع �لأ�سا�سي يف �لأردنِّ ُتعزى �إىل طريقة �لتَّدري�س: )��سرت�تيجيَّة حل �مل�سكالت،  ف �ل�سَّ �ل�سَّ

ة( ؟  و�ل�سرت�تيجيَّة �لعتياديَّ
ة  ● وؤ�ل �لثَّاين: هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة عند م�ستوى �لدَّللة �لإح�سائيَّ �ل�سُّ

طالبات  لدى  �لإبد�عيَّة  �لقر�ءة  مهار�ت  �ختبار  على  �لأد�ء  طات  متو�سِّ بنَي   )α=0.05(
ابع �لأ�سا�سي يف �لأردنِّ ُتعزى �إىل طريقة �لتَّدري�س: )��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت،  ف �ل�سَّ �ل�سَّ

ة( ؟  و�ل�سرت�تيجيَّة �لعتياديَّ

أهميَّة البحث: 
تتحدَّد اأهميُة هذِه الدرّرا�صة من خالل الرّتي: 

و�لقر�ءة  - �لإبد�عيَّة  �لكتابة  مهار�ت  تنمية  �إىل  يهدف  �لَّذي  مو�سوِعها  �أهميَّة 
�إجر�ء�ت  من  عليه  تنطوي  مبا  �مل�سكالت  حلِّ  ِة  ��سرت�تيجيَّ ��ستخد�م  خالل  من  �لإبد�عيَّة، 

لبة يف حت�سني �أد�ِئهم �لكتابي و�لقر�ئي �لإبد�عي.  وخطو�ت ت�ساعد �لطَّ
تدري�ِس  - حت�سنِي  يف  ت�سهُم  تدري�س  با�سرت�تيجيَّات  �لعربيَّة  �لُّلغة  معلِّمي  تزويد 

ِة و�لقر�ءِة �لإبد�عيَّة.  مهار�ِت �لكتابِة �لإبد�عيَّ
َقد ت�سهُم هذِه �لّدر��سِة يف م�ساندِة �لقائمنَي على مناهج �لُّلغة �لعربيَّة من خالل  -

و�لقر�ءِة  ِة  �لإبد�عيَّ �لكتابِة  مهار�ِت  تدري�ِس  يف  �مل�سكالت  حلِّ  ��سرت�تيجيَّة  ��ستخد�م 
�لإبد�عيَّة. 
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مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائيَّة: 

الأثر: جاء يف �للغة �لأثر: �لعالمة. و�أثر �ل�سيء: بقية �ل�سيء، وجمعه: �آثار، و�أثور.  ◄
�لّدللة  �لفرق ذو  باأنه  �لبحث:  . و�ملق�سود بالأثر يف هذ�   )5 1972 �س  )�أني�س و�آخرون، 

�لإح�سائيَّة بني �أد�ء �أفر�د عيِّنة �لدِّر��سة قبل �إجر�ء �لتَّجربة وبعَدها. 
ُة “تفاعِل �لقارئ  ◄ ة: ُيَعرُِّفها �حليلو�ين )2003: 201( باأّنها عمليَّ القراءة الإبداعيَّ

�لنُّ�سو�س  يف  �ملوجود  �خليايل  للتَّفكري  �ملحفِّزة  �ملثري�ت  باإدر�ك  �ملقروء  �لنَّ�س  مع 
جديدٍة  وطر�ئَق  �أفكاٍر  �أو  �لقارئ،  بها  يِح�سَّ  �أن  ميكن  ُم�سكالت  �سكل  على  وذلك  �لقر�ئيَّة، 
ها:  ة �إجر�ئيٍّا يف هذ� �لبحث باأنَّ للتَّعبرِي عنها و�لُقدرة على تربيرها”. وتعرُّف �لقر�ءِة �لإبد�عيَّ
ابع �لأ�سا�سي على �لنطالِق من قر�ءة �لنَّ�سِّ �ملقروِء �إىل توليِد �أفكاٍر  ف �ل�سَّ قدرُة طالبِة �ل�سَّ

ِتها.  ياغة وتنا�سِق �لأفكاِر وجدَّ ِة �ل�سِّ �سُم باجلماِل ودقَّ تتَّ
ة: »ن�ساٌط لغوي يعربِّ من خالله �لكاتُب عن م�ساعِرِه و�أحا�سي�ِسِه  ◄ الكتابة الإبداعيَّ

و�نفعالِتِه، وما يدوُر يف خاطِرِه من �أفكار، وما ميرُّ به من مو�قَف وخرب�ٍت وذلك باأ�سلوٍب 
ة �خليال« )Mcvey، 2008: 289(  . وُتعرَُّف  ِة �لتَّ�سوير وقوَّ �سُم بجماِل �لتَّعبري ودقَّ �أدبي يتَّ
ِف �ل�َسابع �لأ�سا�سي يف �لتَّعبري عن غاياِتها،  ها: قدرُة طالبِة �ل�سَّ �إجر�ئيٍّا يف هذ� �لبحث باأنَّ
القِة  ا يجوُل يف خاطِرها بعدٍد من �لأفكاِر تتَّ�سم باملرونِة و�لأ�سالِة و�لطَّ وم�ساعِرها، وعمَّ
حيحة �سكـاًل وم�سمونًا،  ِل قو�عد �لُّلغة �ل�سَّ ثُّ ة مع مَتَ ع، و�سياغِة عدٍد من �جُلَمِل �مُلعربِّ و�لتَّو�سُّ

ياغِة وتنا�سق �لأفكار وجدَّتها.  ة �ل�سِّ �ِسُم باجلماِل ودقَّ وباأ�سلوٍب يتَّ
ح�سيلَتُه  ◄ خالِلها  من  الُب  �لطَّ ُيقدِّم  تفكرٍي  عمليُة  امل�صكـالت:  حلِّ  ُة  ا�صرتاتيجيَّ

�حلياة  مو�قف  مع  و�ل�ستجابة  �لتَّعامل  �أجِل  من  ومهار�ت  وخرب�ت  �مُلكت�سبة  �ملعرفيَّة 
و�مل�سكالت �حلياتيَّة �لَّتي ميرُّ بها، وتكون �ل�ستجابة من خالل �لقيام بعمل من �أجل حلِّ 
 .  )Krulik & Rudnik، 1992: 34( �ملوقف  عليه  ينطوي  �لَّذي  و�لغمو�س  �للب�س 
ابع  ف �ل�سَّ ها: ن�ساٌط تعليميٌّ ُتو�سع من خالله طالبُة �ل�سَّ وُتعرَّف �إجر�ئيًّا يف هذ� �لبحث باأنَّ
�لإبد�عيَّة  �لكتابة  مهار�ِت  لتنميِة  �لتَّعلم؛  خرب�ت  توفري  يف  ُت�سهم  م�سكلة،  �أماَم  �لأ�سا�سي 
بة ب�سكٍل  و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة، فت�سعى �إىل �إيجاد حلوٍل لها؛ لذلك عليها �أن تقوم بخطو�ت مرتَّ

ريقة �لعلميَّة يف �لبحث.  مماثٍل خلطو�ِت �لطَّ
�لرَّئي�س  ◄ �لدَّور  فيها  �س  للمدرِّ يكون  �سائعة  تعليميَّة  طريقة  ة:  العتياديَّ ريقة  الطَّ

ح وكتابة �لّنقاط �لرَّئي�سة، وتوجيه �لأ�سئلة يف حني يكون دور �ملتعلِّم دور�ً �سلبيًا  يف �ل�رسَّ
ح  �ل�رسَّ على  ترتكز  �أنها  كما  �إليهم.  ه  توجَّ �لَّتي  فية  �ل�سَّ �لأ�سئلة  على  �لإجابة  يف  يتحدَّد 
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يف  �ستعتمد  و�لَّتي  و�لكتابة،  �لقر�ءة  مو�سوعات  تدري�س  يف  فهيَّة  �ل�سَّ و�لأ�سئلة  �لنَّظري 
ابطة يف هذه �لدِّر��سة.  تدري�س �ملجموعة �ل�سَّ

�لتَّفكري  ◄ �مُلنبثقة من مهار�ت  هي عدٌد من �ملهار�ِت  ِة:  الإبداعيَّ الكتابةِ  مهاراُت 
كلِّ  على  �لة  �لدَّ لوكيَّة  �ل�سُّ و�ملوؤ�رس�ت  ع،  و�لتَّو�سُّ و�ملرونة،  القة،  و�لطَّ �لأ�سالة،  �لإبد�عي: 
البات لهذه �ملهار�ت �لرَّئي�سة للتَّفكري  مهارٍة من هذِه �ملهار�ت، و�مُلدَرجِة لقيا�ِس �متالك �لطَّ

�لإبد�عي، من خالل �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة �مُلعدُّ لهذه �لغاية. 
�لتَّفكري  ◄ مهار�ت  �مُلنبثَقة من  �ملهار�ت  عدٌد من  هي  ة:  الإبداعيَّ القراءِة  مهاراُت 

كلِّ  على  �لة  �لدَّ لوكيَّة  �ل�سُّ �ت  و�ملوؤ�رسِّ ع،  و�لتَّو�سُّ و�ملرونة،  القة،  و�لطَّ �لأ�سالة،  �لإبد�عي: 
�لرَّئي�سية  �ملهار�ت  لهذه  البات  �لطَّ �متالك  لقيا�ِس  و�مُلدَرجة  �ملهار�ت،  هذِه  من  مهارٍة 

للتَّفكري �لإبد�عي، من خالل �ختبار �لقر�ءِة �لإبد�عيَّة �مُلَعدِّ ِلهذِه �لغاَيِة. 
ة  ◄ �لأردنيَّ �ململكة  يف  �لأ�سا�سيَّة  فوف  �ل�سُّ �أحد  هو  الأ�صا�صي:  ابع  ال�صَّ ف  ال�صَّ

ويبلغ  �لأ�سا�سي،  �لعا�رس  ف  �ل�سَّ حتى  �لأ�سا�سي،  ل  �لأوَّ ف  �ل�سَّ من  متتدُّ  و�لَّتي  �لها�سميَّة، 
لبة �مللتحقني فيه )12 عامًا( .  �أعمار �لطَّ

حدوُد البحِث وحُمَدَِّداِتِه: 

ابع �لأ�سا�سي يف مديرية  - �ل�سَّ ف  �لّدر��سة على طالبات �ل�سَّ �قت�رست هذه  مكانيرّاً: 
ة.  �بعة يف �ململكة �لأردنيَّة �لها�سميَّ ان �لرَّ تربية عمَّ

-  /2013 �لدِّر��سي  �لعام  من  �لثَّاين  �لدِّر��سي  �لف�سل  يف  �لّدر��سة  ُطبِّقت  زمانيرّاً: 
 .2014

اأدائيرّاً: �قت�رست �لّدر��سة على �أد�تي �لّدر��سة �للتنينْ تتمثالن يف �لختبارين �ملعدَّين  -
من ِقَبِل �لباحثة �أحدهما لقيا�س �لقدرة على �لكتابة �لإبد�عيَّة، و�لآخر لقيا�س �لقدرة على 
�لقر�ءة �لإبد�عيَّة. وقد ُطبِّقت �لّدر��سة يف تدري�س �لكتابة �لإبد�عيَّة و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة وفق 

 .2014 ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت يف �لف�سل �لدِّر��سي �لثَّاين من �لعام �لدِّر��سي 2013/ 

الّدراسات السَّابقة: 

الدرّرا�صة  مبتغريات  لة  ال�صِّ ذات  ابقة  ال�صَّ للدِّرا�صات  عر�صاً  اجلزء  هذا  ن  يت�صمَّ
بت الدرّرا�صات من الأقدم لالأحدث على النَّحو الآتي:  ة، وقد رتِّ احلاليَّ

�أجرى الذيابات در��سة (2001) هدفت �إىل �لك�سف عن �أثر طريقة �لتَّعلم �لتَّعاوين يف 
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لت  وتو�سَّ �لأردن،  يف  �لأ�سا�سي  �لعا�رس  ف  �ل�سَّ طلبة  عند  �لإبد�عيَّة  �لقر�ءة  مهار�ت  تنمية 
�إىل وجود فروق د�لَّة �إح�سائيًّا يف �ختبار �لقر�ءة �لإبد�عيَّة �لبعدي على �ملهار�ت �لثَّالثة: 
�ست  القة، و�ملرونة، و�لأ�سالة( ُيعزى للمجموعة، ول�سالح �ملجموعة �لتَّجريبيَّة �لتي ُدرِّ )�لطَّ
بني  ع  �لتَّو�سُّ مهارة  يف  �إح�سائيًّا  د�لَّة  فروق  وجود  وعدم  �لتَّعاوين،  �لتَّعلُّم  طريقة  ِوفَق 
ابطة، ووجود فروق �إح�سائية ُتعزى للجن�س ول�سالح �لإناث.  �ملجموعتني �لتَّجريبيَّة و�ل�سَّ
تنمية  يف  مقرتح  برنامج  �أثر  عن  �لك�سف  �إىل  فهدفت   (2007) اخلليفي  در��سة  ا  �أمَّ
�لقر�ءة  نحو  و�جتاهاتهن  �لثَّانوي،  �لأول  ف  �ل�سَّ طالبات  لدى  �لإبد�عيَّة  �لقر�ءة  مهار�ت 
يف دولة قطر، وقد ك�سفت نتائج هذه �لّدر��سة عن وجود �أثر للربنامج �لتَّعليمي يف حت�سني 

القة، و�ملرونة، و�لأ�سالة، و�لتَّفا�سيل( .  مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة �ملتمثِّلة يف: )�لطَّ
فِّ  و�أجرى متيم (2007) در��سة كان �لهدف منها ت�سميم برنامج، لتدريب طلبِة �ل�سَّ
مهار�ت  تنمية  �إىل  يهدف  ومهار�ته،  �لإبد�عي  �لتَّعبري  جمالت  بع�س  على  ع�رس  �حلادي 
لت  �لكتابة لديهم وحت�سني م�ستوى حت�سيلهم يف �لتَّعبري �لإبد�عي، ومن �لنَّتائج �لَّتي تو�سَّ

لبة يف �لختبار �لبعدي للتَّعبري �لإبد�عي.  ن م�ستوى �لطَّ �إليها �لّدر��سة حت�سُّ
وقاَم زهاجن و وو (Zhang & Wu, 2009) بدر��سٍة هدفت �إىل تعرُّف �أثِر وعي �لطالب 
ينيني با�سرت�جتيات ما ور�ء �ملعرفة كحلِّ �مل�سكالت وحلِّ �مل�سكالت �لإبد�عي و�لدَّعم يف  �ل�سِّ
الب ي�ستخدمون هذه �ل�سرت�تيجيَّات  ِة. و�أظهرت �لنَّتائج �أنَّ �لطُّ تطويِر مهارِة �لقر�ءِة �لإبد�عيَّ
الة  ُع على �لتَّفكري �لإبد�عي، فهي فعَّ بدرجٍة كبريٍة يف �أثناِء تعلُِّم مهارة �لقر�ءة كونها ت�سجِّ
الَب من �لتَّنويع يف �لقر�ءِة و�لإفا�سِة يف �لتَّفا�سيل  ن �لطَّ ة، ومُتكِّ ومنا�سبة للمرحلة �لعمريَّ

عند �إعادة ترتيب �لأفكار �أو ��ستخال�س �لأفكار �لرَّئي�سة. 
وهدفت در��سة اأبو عكر (2009) �إىل تعرُّف �أثر برنامج قائم على �لألعاب �لتَّعليميَّة 
اد�س �لأ�سا�سي مبد�ر�س خان  ف �ل�سَّ ِة لدى تالميذ �ل�سَّ لتنميِة بع�س مهار�ت �لقر�ءِة �لإبد�عيَّ
نت عيِّنة �لّدر��سة من )70( طالبًا، ولتحقيق �أهد�ف �لدِّر��سة �أُعدَّت قائمة مبهار�ت  يون�س، تكوَّ
م برنامج قائم على �لألعاب  مِّ ِة و�أُعدَّ �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة، و�سُ �لقر�ءِة �لإبد�عيَّ
�لتَّعليميَّة لتنمية مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة، وقد ك�سفت نتائج هذه �لّدر��سة عن وجود فروق 
لبة يف �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة بني �ملجموعة  د�لة �إح�سائيًّا بني متو�سط درجات �لطَّ

ابطة يف �لتَّطبيق �لبعدي ل�سالح �ملجموعة �لتَّجريبيَّة.  �لتَّجريبية، و�ملجموعة �ل�سَّ
وهدفت در��سة عبابنة (2011) �إىل معرفة �أثر ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت يف حت�سني 
لت  وتو�سَّ �لبتد�ئي،  �خلام�س  طلبة  لدى  نحوها  اهات  و�لجتِّ �لقر�ئي  �ل�ستيعاب  مهار�ت 
�لنَّتائج �إىل وجود فروق د�لَّة �إح�سائيًّا يف متو�سطات عالمات �ملجموعة �لتَّجريبيَّة �سو�ء 
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اهات �لبعدي، وكانت �لفروق  على �ختبار �ل�ستيعاب �لقر�ئي �لبعدي �أم على مقيا�س �لجتِّ
ل�سالح �ملجموعة �لتَّجريبيَّة. 

��ستخد�م  �أثر  على  �لتَّعرُّف  �إىل  هدفت  در��سة   (Trekles, 2012) تريكلز  �أجرت  كما 
�لَّلعب و��سرت�تيجيَّة تدري�س قائمة على حلِّ �مل�سكالت يف  ��سرت�تيجيَّة تدري�س قائمة على 
طة. �أ�سارت �لنَّتائج  ب �ملرحلة �ملتو�سِّ حت�سني م�ستوى �لكتابة �لإبد�عيَّة لدى عيِّنة من طالَّ
�لقدرة يف  لهما  �مل�سكالت  �ملبني على حلِّ  و�لتَّدري�س  �للَّعب  �ملبني على  �لتَّدري�س  �أن  �إىل 
ب  الب. و�أ�سارت �لنَّتائج �إىل عدم وجود فروق بني �أد�ء طالَّ حت�سني �لكتابة �لإبد�عيَّة لدى �لطُّ

�ملجموعتني �لتَّجريبيَّتني على �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة �لبعدي. 
وقام رحيمي ونورز�صيام (Rahimi & Nooroozisiam, 2013) بدر��سٍة يف ماليزيا 
هدفت �إىل �لك�سِف عن �أثر ��سرت�تيجيَّات �لتَّدري�س �حلديثة كا�سرت�تيجية حل �مل�سكالت يف 
لغة  ة  �لجنليزيَّ �لُّلغة  يدر�سون  �لذين  �ملد�ر�س  طلبة  لدى  �لإبد�عية  �لكتابة  جودة  حت�سني 
مو� ع�سو�ئيًّا  طة، ُق�سِّ ب �ملرحلة �ملتو�سِّ نت عيِّنُة �لّدر��سِة من )43( طالبًا من طالَّ ثانية. تكوَّ
ة،  �لتَّقليديَّ ريقة  بالطَّ )21( طالبًا ودر�سو� ن�سو�سًا كتابيَّة  بو�قع  �إىل جمموعتني: �سابطة 
وجتريبيَّة بو�قع )22( طالبًا، در�سو� �لنُّ�سو�س نف�سها با�ستخد�م ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت. 
طات �أد�ء �ملجموعتني ل�سالح  و�أظهرت �لنَّتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة بني متو�سِّ
ِة من  �لتَّجريبيَّ �ملجموعِة  ُب  َن طالَّ �لتَّدري�س، حيُث متكَّ لطريقِة  ُتعزى  �لتَّجريبيَّة  �ملجموعة 
نو� من توظيِف خمتلف مهار�ت  كل و�مل�سمون �لإبد�عي للكتابة ومتكَّ حتقيق متطلَّباِت �ل�سَّ

�لتَّفكري �لإبد�عي يف �أثناء �لكتابة. 
عن  �لك�سف  �إىل  هدفت  تايالند  يف  در��سة   (Prakash, 2013) باراكا�س  و�أجرى 
�لكتابة  تنمية  قي  و�لقر�ءة  �لتَّعليميَّة  و�لو�سائل  للُم�سكالت  �لإبد�عي  �حللِّ  بني  �لدَّمج  �أثر 
مو�  ُق�سِّ طالبًا   )19( من  �لّدر��سة  عيِّنة  نت  تكوَّ لبة.  �لطَّ من  عيِّنة  لدى  �لإبد�عيَّة  �لأكادمييَّة 
�ست �ملجموعة  �إىل جمموعتني: �سابطة بو�قع )9( طالب وجتريبية بو�قع )10( طالب. ُدرِّ
توظيف  مع  للم�سكالت  �لإبد�عي  �حللِّ  ��سرت�تيجيةَّ  با�ستخد�م  �أدبيَّة  ن�سو�سًا  �لتَّجريبيَّة 
�ختبار  ُعقد  ُثمَّ  در��سي،  ف�سٍل  ملدَّة  و�مل�سموعة  �ملرئيَّة  �لتَّعليميَّة  �لو�سائل  من  جمموعٍة 
فية. و�أظهرت  ب ومالحظتهم يف �لغرفة �ل�سَّ بعدي يف �لكتابة، وحتليل �سحائف �أعمال �لطالَّ
�أثر د�ل للدَّمج بني ��سرت�تيجية حلِّ �مل�سكالت و�لقر�ءة و�لو�سائل �لتَّعليميَّة  �لنَّتائج وجود 
لبة حيث كانو� �أكرث قدرة يف �لتَّعبري عن �أفكارهم، و�أكرث  يف حت�سني جودة �لكتابة لدى �لطَّ

مرونة يف �لتَّعامل مع �لتَّفا�سيل وتو�سيع �لكتابة. 
لوِحظ  لة  �ل�سِّ ذ�ت  �ل�ّسابقة  �لّدر��سات  وتناولها ملجموعة  �لباحثِة  الِع  �طِّ ومن خالِل 
�ر�سني باإجر�ء �ملزيد من �لّدر��سات حوَل فعاليَّة ��سرت�تيجيَّة حلِّ  ها �أو�ست �لباحثني و�لدَّ �أنَّ



أثر استراتيجيَّة حلِّ املشكالت في حتسني مهــارات القراءة اإلبداعيَّة 
ابع األساسي في األردّن ف السَّ والكتابة اإلبداعيَّة لدى طالبات الصَّ

أ. د راتب قاسم عاشور
وابكة أ. عروب خلف جميل الشَّ

164

ة  �مل�سكالت يف حت�سني مهار�ت �للُّغة بعامة، ومهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة و�لكتابة �لإبد�عيَّ
بار�كا�س  ودر��سة   )2007 )متيم،  ودر��سة   )2001( �لّذيابات  در��سات:  ومنها  بخا�سة، 
�لوعي  تعميق  يف  �لّدر��سات  هذه  من  �لباحثة  ��ستفادت  وقد   ،  )Prakash، 2013(
 Zhang & Wu،( با�سرت�تيجية حلِّ �مل�سكالت وباإجر�ء�تها ومنها در��سة زهاجن و وو
ابقة، فقد متثَّل يف �أنها ُطبِّقت  يِّز هذه �لّدر��سة عن غريها من �لّدر��سات �ل�سَّ ا ما ميُّ 2009( .�أمَّ
حت�سني  وبني  �مل�سكالت،  حلِّ  بني  ربطت  در��سات  وجود  عدم  ظلِّ  يف  �لأردنيَّة  �لبيئة  يف 
هذه  جاءت  وقد  �لبحث،  مد�ر  �لفرعيَّة  ومهار�تهما  �لإبد�عيَّة  و�لكتابة  �لإبد�عيَّة  �لقر�ءة 

�لّدر��سة لت�سدَّ �لنَّق�س يف هذ� �ملجال.

الطَّريقة واإلجراءات: 

منهج الدِّراسة: 

تنتمي هذه �لدِّر��سة �إىل فئة �لبحوث �سبه �لتَّجريبيَّة، حيث قامت فيها �لباحثة ببحث 
�ملعروف  �لتَّ�سميم  �لدِّر��سة  هذه  يف  تابعني.و��ستخدمت  متغريين  على  م�ستقل  متغري  �أثر 
�إحد�هما �سابطـة و�لثَّانية جتريبيَّة.ويعتمد  بت�سميم �لقيا�س �لقبلي و�لبـعدي ملجموعتني 
�إىل جمموعتني  ع�سو�ئيًا  �لدِّر��سة  عيِّنة  تق�سيم  على  �لدِّر��سة  لهذه  �لتَّجريبي  �سبه  �لتَّ�سميم 
تدر�س  حيث  قبلي،  �ختبار  منهما  كل  على  ويطبَّق  �سابطة،  و�لأخرى  جتريبية  �أحد�هما 
ا  �ملجموعة �لتَّجريبيَّة مو�سوعات �لقر�ءة و�لكتابة با�ستخد�م ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت، �أمَّ

ة. ريقة �لعتياديَّ �ملجموعة �ل�سابطة فتدر�س مو�سوعات �لقر�ءة و�لكتابة با�ستخد�م �لطَّ

أفراد الّدراسة: 

ابع �لأ�سا�سي من مدر�سة  ف �ل�سَّ ون �أفر�د �لّدر��سة من )69( طالبة من طالبات �ل�سَّ تكَّ
�لعا�سمة،  حمافظة  يف  �بعة  �لرَّ عمان  تربية  ة  ملديريَّ �لتَّابعة  للبنات،  �لأ�سا�سيَّة  �لقاد�سيَّة 
لقرِبها من مكان  ة  �لق�سديَّ ريقة  بالطَّ ينُة  �لعِّ �أُخترَيت  وقد   ،2014/2013 �لدِّر��سي  للعام 
�ل�سعبتان  وق�سمت  �ملدر�سة،  يف  �سعبتني  ر  ولتو�فُّ �ملدر�سي،  �لكادر  وتعاون  �لباحثة  �سكن 
�أفر�د �ملجموعة  �إذ بلغ عدد  �إحد�هما: جتريبية و�لأخرى �سابطة،  ًا �إىل جمموعتني  ع�سو�ئيًّ

ابطة )34( . �لتَّجريبيَّة )35( طالبة، وبلغ عدُد �أفر�ِد �ملجموعِة �ل�سَّ

أداتا الّدراسة: 

فيما ياأتي عر�س لأدوات الدرّرا�صة واإجراءات بناء كل منها: 
ة:  ● اأولً- اختبار القراءة الإبداعيَّ

لتحقيق هدف �لّدر��سة �أعدَّت �لباحثة �ختبار�ً يف �لقر�ءة �لإبد�عيَّة يف �سوء مهار�ت 
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�لة عليها؛ وذلك بهدف  لوكية �لدَّ �ت �ل�سُّ �لقر�ءة �لإبد�عيَّة �لتي �عُتمَدت يف �لّدر��سة، و�ملوؤ�رسِّ
تبعاً  الختبار  هذا  اأعدَّ  وقد  �لإبد�عيَّة،  �لقر�ءة  ملهار�ت  �لّدر��سة  �أفر�د  �متالك  قيا�س 

للخطوات الآتية: 
�ملعلِّم . 1 ودليل  �لأ�سا�سي،  ابع  �ل�سَّ ف  لل�سَّ �لعربيَّة  �للُّغة  منهاج  وثيقِة  يف  �لنَّظر 

و�لكتاب �ملدر�سي �ملقرَّر_ لغتنا �لعربيَّة_ لالطالع على �لنِّتاجات �ملطلوبة لتدري�س �لقر�ءة 
�ت  و�ملوؤ�رسِّ �ملطلوبة  و�ملهار�ت  لتدري�سها،  �ملطروحة  �لنُّ�سو�س  �إىل  �إ�سافة  ف،  �ل�سَّ لهذ� 

�لة عليها. لوكيَّة �لدَّ �ل�سُّ
ابع �لأ�سا�سي؛ للتَّعرف . 2 ف �ل�سَّ الع على �لنُّ�سو�س �لقر�ئيَّة �ملقَررة على طلبة �ل�سَّ �لطِّ

�إىل طبيعتها، وطبيعة �لأفكار �ملعاجلة فيها؛ للَتعُرف �إىل �إمكانيَّة ��ستخد�م ��سرت�تيجيَّة حلِّ 
�مل�سكالت يف تدري�سها.

ابقة �لتي تناولت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة- علمًا باأنَّ . 3 مر�جعة �لأدب �لنَّظري و�لبحوث �ل�سَّ
�لباحثة مل حت�سل على در��سة حمليَّة تربط بني ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة، 
 ،2001 �لذيابات،  2007؛  )�خلليفي،  وهي:  �لآتية  رة  �ملتو�فِّ �لّدر��سات  على  الع  �لطِّ ومتَّ 
�ت  �لعجالن، 2012؛ Flynn، 1995( .، للتَّعرف على مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة و�ملوؤ�رسِّ
وبناء  �ت،  و�ملوؤ�رسِّ �ملهار�ت  َو�سع  يف  منها  �لباحثة  �أفادت  حيث  علّيها؛  �لة  �لدَّ لوكيَّة  �ل�سُّ

فقر�ت �لختبار.
ة:  �صدق اختبار القراءة الإبداعيَّ

مني  �لباحثة على عدٍد من �ملحكَّ �لإبد�عيَّة عر�ست  �لقر�ءة  ق من �سدق �ختبار  للتَّحقُّ
ة  �لجنليزيَّ �للُّغة  ومناهج  تدري�سها،  و�أ�ساليب  �لعربيَّة  �للُّغة  مناهج  يف  �ملتخ�س�سني 
بويني ومعلمي  و�أ�ساليب تدري�سها يف عدٍد من �جلامعات �لأردنيَّة، ف�ساًل عن �مل�رسفني �لرتَّ
اأكد من �سدق �لختبار ومدى مالءمته  �للُّغة �لعربيَّة ممن لهم در�ية بهذ� �ملو�سوع، وذلك للتَّ
�لقر�ءة  ة مالحظات و�قرت�حات على فقر�ت �ختبار  �أيَّ �إبد�ء  ة، وُطِلَب منهم  �لعمريَّ للمرحلة 
مون  ياغة.وقد طلب �ملحكَّ �لإبد�عيَّة، و�لتَّعديل على هذه �لفقر�ت بالإ�سافة �أو �حلذف �أو �ل�سِّ
عودية(  ��ستبد�ل �لنُّ�سو�س �ملوجودة بن�سو�س من كتاب �للُّغة �لعربّية لدولة جماورة )�ل�سُّ
ة.وبعد �لطالع على �ملالحظات �لتي  ، و�إجر�ء �ملقروئيَّة لتحديد مالءمتها للمرحلة �لعمريَّ
مون على �لختبار، �أجريت �لتَّعديالت تبعًا لتلك �ملالحظات، وقد بلغ عدُد فقر�ت  �أبد�ها �مُلحكَّ
�ت  �ختبار �لقر�ءة �لإبد�عيَّة ب�سورته �لنِّهائية بعد �لتَّعديل )25( فقرة موزعة على �ملوؤ�رسِّ
مون من مالحظات  �ملحكَّ �أبد�ه  �لأخذ مبا  �أعترب  �لإبد�عيَّة.حيث  �لقر�ءة  لوكية ملهار�ت  �ل�سُّ

دق لالختبار. بالتَّعديل و�لإ�سافة و�حلذف، و�إجر�ء �لتَّعديالت دلياًل على �ل�سِّ
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ة:  ثبات اختبار القراءة الإبداعيَّ
للتَّحقق من ثبات �ختبار �لقر�ءة �لإبد�عيَّة طبقته �لباحثة على عيِّنة ��ستطالعيَّة عددها 
من  ع�سو�ئيَّة  بطريقة  �لعيِّنة  �ُخترَيت  �لأ�سا�سي،  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ طالبات  من  طالبة   )20(
ل على عيِّنة �لّدر��سة  خارج �أفر�د �لّدر��سة، ثمَّ �أعادت تطبيقه بعد �أ�سبوعني من �لتَّطبيق �لأوَّ
test- r - ق من ثبات �لختبار بطريقة �لختبار و�إعادة �لختبار  )فف�سها، حيث متَّ �لتَّحقُّ

test( ، من ثمَّ ُح�سب معامل �رتباط بري�سون بني تقدير�تهم يف �ملرَّتني، حيث بلغ )0.82( 
�لختبار  ت�سحيح  ثبات  �لّدر��سة.وحل�ساب  هذه  لغايات  مالئمة  �لقيمة  هذه  و�عتربت   ،
��ستخدمت �لباحثة معامل �رتباط بري�سون، حيث بلغ معامل �لرتباط بني ت�سحيح �لباحثة 
حة )0.80( وهو معامل �رتباط مرتفع، وهذ� يدلُّ على �أن �لتَّ�سحيَح بني  و�ملعلِّمة �مُل�سحِّ

حتني م�ستقر. �مُل�سحِّ
ة:  ● ثانياً- اختبار الكتابة الإبداعيَّ

لتحقيق هدف �لّدر��سة �أعدَّت �لباحثة �ختبار�ً يف �لكتابة �لإبد�عيَّة يهدف �إىل قيا�س 
�ت  مدى �متالك �أفر�د �لّدر��سة ملهار�ت �لكتابة �لإبد�عّية �لتي �عتمدت يف �لّدر��سة و�ملوؤ�رسِّ

�لة عليها، وقد اأعدَّ هذا الختبار تبعاً للخطوات الآتية:  لوكيِّة �لدَّ �ل�سُّ
�ملعلم . 1 ودليل  �لأ�سا�سي،  ابع  �ل�سَّ ف  لل�سَّ �لعربيَّة  �للُّغة  منهاج  وثيقة  يف  �لنَّظر 

الع على �لنِّتاجات �ملطلوبة لتدري�س �لكتابة  و�لكتاب �ملدر�سي �ملقرَّر_ لغتنا �لعربيَّة_ لالطِّ
�ت  ف، �إ�سافة �إىل �ملو�سوعات �ملطروحة لتدري�سها، و�ملهار�ت �ملطلوبة و�ملوؤ�رسِّ لهذ� �ل�سَّ

�لة عليها. لوكية �لدَّ �ل�سُّ
ابع �لأ�سا�سي؛ . 2 ف �ل�سَّ الع على طبيعة تنفيذ ح�س�س �لتَّعبري �ملقرَّرة لطلبة �ل�سَّ �لطِّ

��ستخد�م  �إمكانية  على  للتَّعرف  فيها؛  �ملعاجلة  �لأفكار  وطبيعة  طبيعتها  �إىل  للتعرُّف 
��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت يف تدري�سها.

�لإبد�عيَّة كدر��سة . 3 �لكتابة  تناولت  �لتي  ابقة  �ل�سَّ و�لبحوث  �لنَّظري  �لأدب  مر�جعة 
لوكيَّة  �ت �ل�سُّ �خلليفي )2007( ؛ ودر��سة )Trekles ، )2012للتعرُّف �إىل �ملهار�ت و�ملوؤ�رسِّ

�ت عليها، وبناء �لختبار. �لة عليها؛ حيث �أفادت �لباحثة يف و�سع �ملهار�ت و�ملوؤ�رسِّ �لدَّ
ة:  �صدق اختبار الكتابة الإبداعيَّ

مني �ملتخ�س�سني يف مناهج �لُّلغة  ُعر�س �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة على عدد من �ملحكَّ
بويني  �لعربيَّة و�أ�ساليب تدري�سها، يف عدد من �جلامعات �لأردنيَّة، ف�ساًل عن �مل�رسفني �لرتَّ
اأكد من �سدق �لختبار ومدى  ومعلِّمي �لَّلغة �لعربيَّة ممن لهم در�ية بهذ� �ملو�سوع، وذلك للتَّ
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مو�سوعات  على  و�قرت�حات  مالحظات  ة  �أيَّ �إبد�ء  منهم  وطلب  ة،  �لعمريَّ للمرحلة  مالءمته 
ياغة. �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة، و�لتَّعديل على هذه �ملو�سوعات بالإ�سافة �أو �حلذف �أو �ل�سِّ
لوكيَّة �لو�ردة يف �لختبار، و�لقيام ببع�س  �ت �ل�سُّ مون حذف بع�س �ملوؤ�رسِّ وقد طلب �ملحكَّ
�لتَّعديالت �لإمالئيَّة ويف �ملو�سوعات �لكتابيَّة.وبعد �لإطالع على �ملالحظات �لتي �أبد�ها 

مون على �لختبار، �أجريت �لتَّعديالت تبعًا لتلك �ملالحظات. �ملحكَّ
ة:  ثبات اختبار الكتابة الإبداعيَّ

للتَّحقق من ثبات �ختبار �لكتابة �لإبد�عيَّة طبقته �لباحثة على عينة ��ستطالعيَّة عددها 
ابع �لأ�سا�سي �ُخترَيت بطريقِة ع�سو�ئيَّة من خارج �أفر�د  ف �ل�سَّ )20( طالبة من طالبات �ل�سَّ
�بعة، ثم قامت  ان �لرَّ �لّدر��سة من مدر�سة �ساحية �لأق�سى �لرِّيادية �لتَّابعة ملديرية تربية عمَّ
ل على عيِّنة �لّدر��سة نف�سها، حيث متَّ �لّتحقق  باإعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني من �لتَّطبيق �لأوَّ
من ثبات �لختبار بطريقة �لختبار و�إعادة �لختبار )test- retest( ، من ثمَّ ُح�سب معامل 
�رتباط بري�سون بني تقدير�تهم يف �ملرَّتني، حيث بلغ )0.84( ، و�عتربت هذه �لقيمة مالئمة 
�رتباط  �لباحثة معادلة  ��ستخدمت  �لّدر��سة.وحل�ساب ثبات ت�سحيح �لختبار  لغايات هذه 
حة )0.82( وهو  بري�سون، حيث بلغ معامل �لرتباط بني ت�سحيح �لباحثة و�ملعلمة �مل�سحِّ

حتني م�ستقٌر. معامل �رتباٍط مرتفٍع، وهذ� يدلُّ على �أّن �لتَّ�سحيَح بني �مُل�سحِّ
اإجراءاُت تنفيِذ ا�صرتاتيجيَّة حلِّ امل�صكالت: 

��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت يف تدري�س طالبات  ��ستخد�م  �لّدر��سة �حلاليَّة على  قامت 
ابع �لأ�سا�سي، ومعرفة �أثر تلك ��سرت�تيجيَّة يف حت�سني �لكتابة �لإبد�عيَّة و�لقر�ءة  ف �ل�سَّ �ل�سَّ

بعت الباحثة الإجراءات الآتية:  �لإبد�عيَّة لديهن، ولتحقيق هذا الهدف اتَّ
لة با�سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت، . 1 ابقة، ذ�ت �ل�سِّ مر�جعُة �لأدِب �لنَّظري و�لّدر��سات �ل�سَّ

وو�سعت خطو�ت لتدري�س مهار�ت �لكتابة �لإبد�عيَّة و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة.
�أعدَّت �لباحثة �لدُّرو�س وفقًا ل�سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت، وتزويد �ملعلِّمة �مل�ساعدة . 2

بالدَّليل بعد �رسح خطو�ته و�إجر�ء�ت �لتَّطبيق لها بو�سوح.
�لكتابة . 3 مهار�ت  قيا�س  �إىل  هدف  �لإبد�عية،  �لكتابة  يف  �ختبار�ً  �لباحثة  �أعدَّت 

لالختبار  و�لثبات  �ل�سدق  من  و�لتحقق   ، �لتَّو�سع(  �ملرونة،  القة،  �لطَّ )�لأ�سالة،  �لإبد�عيَّة: 
قبل �لتطبيق.
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�أعدت �لباحثة �ختبار�ً للقر�ءة �لإبد�عية، هدف �إىل قيا�س مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عية: . 4
دق و�لثَّبات لالختبار قبل �لتَّطبيق. ق من �ل�سِّ ع( ، و�لتَّحقُّ القة، �ملرونة، �لتَّو�سُّ )�لأ�سالة، �لطَّ

�بعة يف �ململكة . 5 �ختيار �سعبتني من �إحدى �ملد�ر�س �لتَّابعة ملديرية تربية عمان �لرَّ
�ست  ُدرِّ ة:  �لتَّجريبيَّ �ملجموعة  �أولهما:  جمموعتني،  �إىل  وتوزيعهما  �لها�سميَّة،  �لأردنيَّة 
ريقة  �لطَّ با�ستخد�م  �ست  ُدرِّ ابطة:  �ل�سَّ و�ملجموعة  �مل�سكالت،  حلِّ  ��سرت�تيجيَّة  با�ستخد�م 

�لعتيادية �ملو�سوفة يف دليل �ملعلم.
قامت �لباحثة قبل �لتَّدري�س وفق ��سرت�تيجية حلِّ �مل�سكالت للمجموعة �لتَّجريبية . 6

ابطة من خالل تطبيق �ختبار قبلي على  بالتَّحقق من �لتَّكافوؤ بينها، وبني �ملجموعة �ل�سَّ
�لعيِّنتني، ومن ثمَّ �إجر�ء �لتَّحليالت �لإح�سائيَّة �ملنا�سبة، للتَّو�سل �إىل �لتَّحقق من �لتَّكافوؤ 

بينهما، ولإجر�ء �ملقارنة بني �لعالمات يف �لتَّطبيق �لقبلي و�لبعدي.
ة . 7 تنفيذ �لّدر��سة وذلك من خالل تدري�س �ملجموعة �لتَّجريبية با�ستخد�م ��سرت�تيجيَّ

�ملعلم،  دليل  يف  �ملو�سوفة  ة  �لعتياديَّ ريقة  بالطَّ ابطة  �ل�سَّ و�ملجموعة  �مل�سكالت،  حلِّ 
ة �لزَّمنيَّة لتطبيق �لتَّجربة �سمن �لفرتة 2014/5/26-2014/3/26،  حيث حدِّدت �مُلدَّ
�ملجموعتني  على  �لإبد�عيَّة  و�لقر�ءة  �لإبد�عيَّة  �لقر�ءة  �ختبار�  ُطبِّق  �لّدر��سة  تطبيق  وبعد 
كاختبار بعدي، ومن ثمَّ مقارنة م�ستوى �لأد�ء يف �لكتابة �لإبد�عيَّة و�لقر�ءة �لإبد�عيَّة بني 
ل �إليها على �لختبارين  ابطة من خالل �لنَّتائج �لَّتي متَّ �لتَّو�سُّ �ملجموعتني �لّتجريبيَّة و�ل�سَّ

�لقبلي و�لبعدي.
�لّدر��سة . 8 �أفرزتها  �لتي  �لنَّتائج  �إىل  للبيانات، و�لتَّو�سل  �لإح�سائي  �لتَّحليل  �أجري 

زمة يف �سوء نتائج �لّدر��سة. ومناق�ستها، وو�سع �لتَّو�سيات �لالَّ

إجراءات التَّكافؤ: 

ة  �لإبد�عيَّ �لقر�ءة  �ختباري  يف  �أد�ئهما  يف  �لّدر��سة  جمموعتي  تكافوؤ  من  ق  للتَّحقُّ
�لقبليني،  �لإبد�عيَّة  �لإبد�عيَّة و�لكتابة  �لقر�ءة  �لباحثة �ختباري  �لإبد�عيَّة طّبقت  و�لكتابة 

على �أفر�د �لّدر��سة، كما هو مبنيَّ تالياً: 
ة:  ● اأولً- اختبار الكتابة الإبداعيَّ

�لكتابة  �ختبار  ُطبَِّق  �لإبد�عيَّة،  �لكتابة  مهار�ت  يف  �ملجموعتني  تكافوؤ  من  ق  للتَّحقُّ
ة لأد�ء طالبات  طات �حل�سابيَّة، و�لنحر�فات �ملعياريَّ �لإبد�عيَّة عليهما، ثمَّ �ُ�ستخرجت �ملتو�سِّ
�ملجموعة:  ح�سب  �لقبلي  �لإبد�عيَّة  �لكتابة  مهار�ت  �ختبار  على  �لأ�سا�سي  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ

)جتريبيَّة، �سابطة( ، و�جلدول )1( يبنيِّ ذلك
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الجدول (1) 
ابع األساسي  ف السَّ طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة ألداء طالبات الصَّ المتوسِّ

على اختبار مهارات الكتابة اإلبداعيَّة القبلي حسب المجموعة

العددالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجموعةاملهارات

�لطالقة 
 
 

5.542.61635جتريبية

4.621.97034�سابطة

5.092.35069املجموع

�ملرونة
 
 

5.862.56835جتريبية

4.821.91434�سابطة

5.352.31369املجموع

�لأ�سالة
 
 

5.632.57935جتريبية

4.411.61734�سابطة

5.032.22969املجموع

�لتو�سع
 
 

5.862.90235جتريبية

4.761.95534�سابطة

5.322.52369املجموع

�آليات �لكتابة 
�ل�سليمة 

5.602.32935جتريبية

4.852.17634�سابطة

5.232.27069املجموع

و�لنحر�فات  �حل�سابيِّة  طات  �ملتو�سِّ يف  ظاهريًا  تباينًا   )1( �جلدول  يبني 
�لكتابة  مهار�ت  �ختبار  على  �لأ�سا�سي  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ طالبات  لأد�ء  ة  �ملعياريَّ
ولبيان   ، �سابطة(  )جتريبيَّة،  �ملجموعة  متغري  فئات  �ختالف  ب�سبب  �لقبلي  �لإبد�عيَّة 
�لأحادي  �لتَّباين  حتليل  �ُ�ستخدم  �حل�سابيِّة  طات  �ملتو�سِّ بني  �لإح�سائيَّة  �لفروق  دللة 
�لكليَّة،  رجة  �لدَّ على  “ت”  و�ختبار   ،  )2( �جلدول  �لفرعيَّة،  �ملهار�ت  على  د  �ملتعدِّ

)3( يبني ذلك. و�جلدول 
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الجدول (2) 
تحليل التَّباين األحادي المتعدد ألثر المجموعة على المهارات الفرعيَّة

الختبار مهارات الكتابة اإلبداعيَّة القبلي

باين جمموع املهاراتم�صدر التَّ
عات املربَّ

درجات 
احلرية

متو�صط 
عات الدرّللة قيمة فاملربَّ

ة الإح�صائيَّ

�ملجموعة
هوتلنج=.101

ح=.288
 

القة  14.763114.7632.7420.102�لطَّ

18.425118.4253.5760.063�ملرونة

25.535125.5355.4760.022�لأ�سالة

ع 20.582120.5823.3440.072�لتَّو�سُّ

ليمة 9.62519.6251.8930.173�آليات �لكتابة �ل�سَّ

�خلطاأ

360.715675.384�لطالقة 

345.227675.153�ملرونة

312.407674.663�لأ�سالة

ع 412.403676.155�لتَّو�سُّ

ليمة 340.665675.085�آليات �لكتابة �ل�سَّ

الكلِّي

القة  375.47868�لطَّ

363.65268�ملرونة

337.94268�لأ�سالة

ع 432.98668�لّتو�سُّ

ليمة 350.29068�آليات �لكتابة �ل�سَّ

لأثر  تعزى   )α =  0.05( �إح�سائيَّة  دللة  ذ�ت  فروق  وجود   )2( �جلدول  من  يتبنيَّ 
�لتجريبيَّة، بينما مل تظهر فروق  �لفروق ل�سالح �ملجموعة  �ملجموعة يف �لأ�سالة وكانت 

يف باقي �ملهار�ت.
الجدول (3) 

طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة واختبار “ت” تبعا لمتغير المجموعة المتوسِّ
على الدَّرجة الكليَّة الختبار مهارات الكتابة اإلبداعيَّة القبلي

ط العدداملجموعة املتو�صِّ
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
»ت«

درجات 
ة احلريَّ

الدللة 
الإح�صائية

�لكتابة قبلي
3528.4912.5501.903670.061جتريبيَّة

3423.478.992�سابطة
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لأثر   )α =  0.05( �إح�سائيَّة  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �أعاله  �جلدول  من  يتبنيَّ 
ة 0.061، وهذه �لنَّتيجة ت�سري �إىل  �ملجموعة، حيث بلغت قيمة ت 1.903 وبدللة �إح�سائيَّ

تكافوؤ �ملجموعات يف �لدَّرجة �لكليَّة ويف جميع �ملهار�ت �لفرعيَّة با�ستثناء �لأ�سالة.
ة:  ● ثانياً- اختبار القراءة الإبداعيَّ

و�لنحر�فات  �حل�سابيَّة  طات  �ملتو�سِّ �ُ�ستخرجت  �ملجموعات  تكافوؤ  من  ق  للتَّحقُّ
�لإبد�عيَّة  �لقر�ءة  مهار�ت  �ختبار  على  �لأ�سا�سي  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ طالبات  لأد�ء  ة  �ملعياريَّ

�لقبلي ح�سب �ملجموعة )جتريبيَّة، �سابطة( ، و�جلدول )4( يبنيِّ ذلك.
الجدول (4) 

ابع األساسي ف السَّ طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة ألداء طالبات الصَّ المتوسِّ
على اختبار مهارات القراءة اإلبداعيَّة القبلي حسب المجموعة

العددالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجموعةاملهارات

القة قبلي  �لطَّ

8.402.13135جتريبيَّة

7.212.10034�سابطة

7.812.18569املجموع

�ملرونة قبلي

6.941.73135جتريبيَّة

6.261.86434�سابطة

6.611.81769املجموع

�لأ�سالة قبلي

6.891.69435جتريبيَّة

6.261.92834�سابطة

6.581.82669املجموع

�لتَّو�سع قبلي

6.661.89335جتريبيَّة

6.001.79234�سابطة

6.331.86069املجموع

ة  �ملعياريَّ و�لنحر�فات  �حل�سابيَّة  طات  �ملتو�سِّ يف  ظاهريًا  تباينًا   )4( �جلدول  يبنيِّ 
ابع �لأ�سا�سي على �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �لإبد�عيَّة �لقبلي ب�سبب  ف �ل�سَّ لأد�ء طالبات �ل�سَّ
�ختالف فئات متغريِّ �ملجموعة )جتريبيَّة، �سابطة( ، ولبيان دللة �لفروق �لإح�سائيَّة بني 
�لفرعيَّة،  �ملهار�ت  على  �ملتعدِّد  �لأحادي  �لتَّباين  حتليل  �ُ�ستخدم  �حل�سابيِّة  طات  �ملتو�سِّ
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�جلدول )5( ، و�ختبار “ت” على �لدَّرجة �لكليَّة، و�جلدول )5( يبنيِّ ذلك.
الجدول (5) 

تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر المجموعة على المهارات الفرعية
الختبار مهارات القراءة اإلبداعية القبلي

جمموع املهاراتم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

�ملجموعة
هوتلنج=.088

ح=.241
 

القة قبلي 24.592124.5925.4930.022�لطَّ

7.93117.9312.4540.122�ملرونة قبلي

6.65116.6512.0240.159�لأ�سالة قبلي

ع قبلي 7.44817.4482.1900.144�لتَّو�سُّ

�خلطاأ

القة قبلي 299.959674.477�لطَّ

216.503673.231�ملرونة قبلي

220.161673.286�لأ�سالة قبلي

ع قبلي 227.886673.401�لتَّو�سُّ

الكلي

القة قبلي 324.55168�لطَّ

224.43568�ملرونة قبلي

226.81268�لأ�سالة قبلي

ع قبلي 235.33368�لتَّو�سُّ

لأثر  تعزى   )α =  0.05( �إح�سائيَّة  دللة  ذ�ت  فروق  وجود   )5( �جلدول  من  يتبنيَّ 
القة وكانت �لفروق ل�سالح �ملجموعة �لتجريبيَّة، بينما مل تظهر  �ملجموعة يف مهارة �لطَّ

فروق يف باقي �ملهار�ت.
الجدول (6) 

المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعياريَّة واختبار “ت” تبعا لمتغير المجموعة
على الدَّرجة الكليَّة الختبار مهارات القراءة اإلبداعيَّة القبلي

املتو�صط العدداملجموعة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
»ت«

درجات 
احلرية

الدللة 
الإح�صائية

�لقر�ءة قبلي
3528.896.8501.878670.065جتريبيَّة

3425.747.085�سابطة
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لأثر   )α =  0.05( �إح�سائيَّة  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �أعاله  �جلدول  من  يتبنيَّ 
ت�سري  �لنَّتيجة  وهذه   ،0.065 ة  �إح�سائيَّ وبدللة   1.878 ت  قيمة  بلغت  حيث  �ملجموعة، 

القة. �إىل تكافوؤ �ملجموعات يف �لدَّرجة �لكليَّة، ويف جميع �ملهار�ت �لفرعيَّة با�ستثناء �لطَّ

عرض نتائج الّدراسة: 
ة  ◄ وؤ�ل �لأول: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائيَّ �أوًل- �لنَّتائج �ملتعلقة بال�سُّ

على  الأداء  طات  متو�صِّ بني   )α =0.05( ة  الإح�صائيَّ الدللة  م�صتوى  عند 
ابع الأ�صا�صي يف  ف ال�صَّ ة لدى طالبات ال�صَّ اختبار مهارات الكتابة الإبداعيَّ
ة  دري�س )ا�صرتاتيجية حل امل�صكالت، وال�صرتاتيجيَّ الأردن، تعزى اإىل طريقة التَّ

ة( ؟  العتياديَّ
ة  �ملعياريَّ و�لنحر�فات  �حل�سابيَّة  طات  �ملتو�سِّ �ُ�ستخرجت  وؤ�ل  �ل�سُّ هذ�  عن  لالإجابة 
�لكتابة  �ختبار مهار�ت  �لأ�سا�سي على  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ لأد�ء طالبات  �ملعدلة  طات  و�ملتو�سِّ

�لإبد�عيَّ تبعًا ملتغري �ملجموعة )جتريبيَّة، �سابطة( ، و�جلدول )7( يو�سح ذلك.
الجدول (7) 

ابع  ف السَّ طات الحسابيَّة المعدلة ألداء طالبات الصَّ المتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية والمتوسِّ
األساسي على اختبار مهارات الكتابة اإلبداعيَّة تبعا لمتغير المجموعة

املجموعة
البعديالقبلي

املتو�صط 
العدداملعدل املتو�صط 

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

القة  �لطَّ

5.542.6169.632.1029.3935جتريبية

4.621.9705.972.2766.2134�سابطة

5.092.3507.832.8497.8069املجموع

�ملرونة

5.862.5689.512.4429.1935جتريبية

4.821.9145.851.8286.1834�سابطة

5.352.3137.712.8297.6969املجموع

�لأ�سالة

5.632.5799.572.3559.2735جتريبية

4.411.6175.031.8675.3434�سابطة

5.032.2297.333.1147.3069املجموع
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املجموعة
البعديالقبلي

املتو�صط 
العدداملعدل املتو�صط 

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�لَّتو�سع

5.862.9029.572.3179.3035جتريبية

4.761.9555.502.3525.7834�سابطة

5.322.5237.573.0947.5469املجموع

�آليات
�لكتابة 
�ل�سليمة

5.602.3299.542.6619.2135جتريبية

4.852.1765.412.1485.7634�سابطة

5.232.2707.513.1797.4869املجموع

الدرجة الكلية 

28.4912.55047.8311.25246.1935جتريبية

23.478.99227.768.88329.4534�سابطة

26.0111.15237.9414.27237.8269املجموع

ة  �ملعياريِّ و�لنحر�فات  �حل�سابيِّة  طات  �ملتو�سِّ يف  ظاهريًا  تباينًا   )7( �جلدول  يبنيِّ 
�لكتابة  �ختبار مهار�ت  �لأ�سا�سي على  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ لأد�ء طالبات  �ملعّدلة  طات  و�ملتو�سِّ
�لإبد�عيَّة ب�سبب �ختالف فئات متغري �ملجموعة )جتريبيَّة، �سابطة( ، ولبيان دللة �لفروق 
�مل�ساحب  �لأحادي  �لتَّباين  حتليل  ��ستخد�م  مت  �حل�سابيَّة  �ملتو�ّسطات  بني  �لإح�سائيَّة 
�لكليَّة و�جلدولني  للدَّرجة  �لأحادي �مل�ساحب  �لتَّباين  �لفرعيَّة، وحتليل  للمهار�ت  �ملتعدِّد 

حان ذلك. )8 و 9( يو�سِّ
الجدول (8) 

تحليل الَّتباين األحادي المصاحب المتعدِّد ألثر المجموعة
على المهارات الفرعيَّة الختبار مهارات الكتابة اإلبداعيَّة 

جمموع امل�صتوىم�صدر الترّباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم الثر

 (η2) 

طالقة قبلي 

5.94615.9461.9030.1730.030�لطالقة

1.46211.4620.4670.4970.007�ملرونة

2.06012.0600.7920.3770.013�لأ�سالة

5.62315.6232.1010.1520.033�لتو�سع

6.29016.2902.0760.1550.032�آليات
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جمموع امل�صتوىم�صدر الترّباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم الثر

 (η2) 

مرونة قبلي 

1.19611.1960.3830.5380.006�لطالقة 

9.77119.7713.1240.0820.048�ملرونة

4.97714.9771.9150.1710.030�لأ�سالة

17.165117.1656.4120.0140.094�لتو�سع

23.423123.4237.7310.0070.111�آليات

�أ�سالة قبلي 

2.49112.4910.7970.3750.013�لطالقة 

0.50010.5000.1600.6910.003�ملرونة

0.39810.3980.1530.6970.002�لأ�سالة

11.345111.3454.2380.0440.064�لتو�سع

0.62010.6200.2050.6530.003�آليات

تو�سع )قبلي( 

0.38410.3840.1230.7270.002�لطالقة 

0.38610.3860.1230.7270.002�ملرونة

0.05610.0560.0210.8840.000�لأ�سالة

8.10118.1013.0260.0870.047�لتو�سع

0.00310.0030.0010.9760.000�آليات

�آليات قبلي 

1.33711.3370.4280.5160.007�لطالقة 

0.02910.0290.0090.9240.000�ملرونة

11.083111.0834.2640.0430.064�لأ�سالة

6.19416.1942.3140.1330.036�لتو�سع

11.704111.7043.8630.0540.059�آليات

�لطريقة 
هوتلنج 1.686

ح=.000

158.7821158.78250.8100.0000.450�لطالقة

141.8431141.84345.3530.0000.422�ملرونة

242.8311242.83193.4210.0000.601�لأ�سالة

193.7031193.70372.3570.0000.539�لتو�سع

186.5641186.56461.5740.0000.498�آليات
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جمموع امل�صتوىم�صدر الترّباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم الثر

 (η2) 

�خلطاأ

193.753623.125�لطالقة

193.907623.128�ملرونة

161.157622.599�لأ�سالة

165.977622.677�لتو�سع

187.855623.030�آليات

الكلي

551.91368�لطالقة 

544.20368�ملرونة

659.33368�لأ�سالة

650.95768�لتو�سع

687.24668�آليات

لأثر  تعزى   )α =  0.05( �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود   )8( �جلدول  من  يتبني 
�ملجموعة يف جميع �ملهار�ت، وجاءت �لفروق ل�سالح �ملجموعة �لتَّجريبيَّة.

الجدول (9) 
تحليل الّتباين األحادي المصاحب ألثر المجموعة على الدَّرجة الكليَّة الختبار مهارات الكتابة اإلبداعيَّة

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
الإح�صائي 

)ف( 

الدللة 
الإح�صائية 

)ح( 

حجم الأثر
 (η2) 

3528.46513528.46568.8860.0000.511�لختبار �لقبلي 

4583.94514583.94589.4920.0000.576�لطريقة

3380.6246651.222�خلطاأ 

13851.76868الكلي املعدل 

لأثر  تعزى   )α =  0.05( �إح�سائيَّة  دللة  ذ�ت  فروق  وجود   )9( �جلدول  من  يتبنيَّ 
�لفروق  وجاءت   ،0.000 ة  �إح�سائيَّ وبدللة   89.492 ف  قيمة  بلغت  حيث  �ملجموعة، 
ل�سالح �ملجموعة �لتجريبيَّة.ومن �أجل �لك�سف عن مدى فاعلية �لربنامج �لتَّدريبي على �أد�ء 
مربع  �إيجاد  ثمَّ  �لإبد�عيَّة،  �لكتابة  مهار�ت  �ختبار  على  �لأ�سا�سي  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ طالبات 



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )11( - تشرين 

177

�يتا )η2( لقيا�س حجم �لأثر فكان )0.576( ، وهذ� يعني �أّن 57.6% من �لتَّباين يف �أد�ء 
ابع �لأ�سا�سي على �ختبار مهار�ت �لكتابة �لإبد�عيَّة يرجع للربنامج �لتَّدريبي،  طالبات �ل�سَّ

م بها. بينما 42.4% يرجع لعو�مل �أخرى غري متحكَّ
ة  ◄ وؤ�ل �لثَّاين: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائيَّ ثانيًا- �لنَّتائج �ملتعلِّقة بال�سُّ

على  الأداء  طات  متو�صِّ بني   )α =0.05( ة  الإح�صائيَّ الدَّللة  م�صتوى  عند 
ابع الأ�صا�صي يف  ف ال�صَّ ة لدى طالبات ال�صَّ اختبار مهارات القراءة الإبداعيَّ
ة  دري�س )ا�صرتاتيجيَّة حلِّ امل�صكالت وال�صرتاتيجيَّ الأردن تعزى اإىل طريقة التَّ

ة( ؟  العتياديَّ
�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �ُ�ستخرجت  وؤ�ل  �ل�سُّ هذ�  عن  لالإجابة 
ابع �لأ�سا�سي على �ختبار �لقر�ءة �لإبد�عيَّة  ف �ل�سَّ و�ملتو�سطات �ملعدلة لأد�ء طالبات �ل�سَّ

تبعا ملتغري �ملجموعة )جتريبيَّة، �سابطة( ، و�جلدول )10( يو�سح ذلك.
الجدول (10) 

ابع  ف السَّ طات الحسابيَّة المعّدلة ألداء طالبات الصَّ المتوّسطات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة والمتوسَّ
األساسي على اختبار مهارات القراءة اإلبداعيَّة تبعا لمتغير المجموعة

املجموعة
البعديالقبلي

املتو�صط 
العدداملعدل املتو�صط 

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

طالقة 

8.402.13112.263.11911.7035جتريبية

7.212.1008.002.2168.5734�سابطة

7.812.18510.163.44110.1469املجموع

مرونة

6.941.7319.291.8409.0035جتريبية

6.261.8646.531.6926.8334�سابطة

6.611.8177.932.2387.9169املجموع

�أ�سالة

6.891.6949.662.0719.3635جتريبية

6.261.9287.382.1467.6934�سابطة

6.581.8268.542.3868.5269املجموع
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املجموعة
البعديالقبلي

املتو�صط 
العدداملعدل املتو�صط 

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

تو�سع 

6.661.8939.342.2489.0535جتريبية

6.001.7926.971.8177.2734�سابطة

6.331.8608.172.3578.1669املجموع

�لقر�ءة قبلي

28.896.85040.548.81039.0135جتريبية

25.747.08528.886.67330.4634�سابطة

27.337.09534.809.74234.7469املجموع

ة  يبنيِّ �جلدول )10( تباينًا ظاهريًا يف �ملتو�ّسطات �حل�سابّية و�لنحر�فات �ملعياريِّ
�لقر�ءة  مهار�ت  �ختبار  على  �لأ�سا�سي  ابع  �ل�سَّ ف  �ل�سَّ طالبات  لأد�ء  �ملعّدلة  و�ملتو�ّسطات 
�لإبد�عيَّة ب�سبب �ختالف فئات متغريِّ �ملجموعة )جتريبيَّة، �سابطة( ، ولبيان دللة �لفروق 
طات �حل�سابيَّة، �ُ�ستخدم حتليل �لّتباين �لأحادي �مل�ساحب �ملتعدِّد  �لإح�سائيَّة بني �ملتو�سِّ
 )11( و�جلدولني  �لكليَّة  للّدرجة  �مل�ساحب  �لأحادي  �لتَّباين  وحتليل  �لفرعيَّة،  للمهار�ت 

يو�سح ذلك.
الجدول (11) 

تحليل التَّباين األحادي المصاحب المتعدِّد ألثر المجموعة على المهارات الفرعيَّة
الختبار مهارات القراءة اإلبداعيَّة 

باين جمموع امل�صتوىم�صدر التَّ
املربعات

درجات 
احلرية

ط  متو�صِّ
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم الأثر

 (η2) 

طالقة قبلي

31.554131.55414.3650.0000.186طالقة

0.32010.3200.2970.5880.005مرونة

0.03210.0320.0220.8820.000�أ�سالة

0.13410.1340.0880.7680.001تو�سع

مرونة قبلي

0.16810.1680.0770.7830.001طالقة

6.50116.5016.0330.0170.087مرونة

0.17710.1770.1250.7250.002�أ�سالة

0.13410.1340.0880.7680.001تو�سع
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باين جمموع امل�صتوىم�صدر التَّ
املربعات

درجات 
احلرية

ط  متو�صِّ
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم الأثر

 (η2) 

�أ�سالة قبلي

12.763112.7635.8100.0190.084طالقة

1.52911.5291.4190.2380.022مرونة

56.618156.61839.9250.0000.388�أ�سالة

1.24711.2470.8160.3700.013تو�سع

تو�سع قبلي

4.57014.5702.0810.1540.032طالقة

2.89412.8942.6860.1060.041مرونة

012.10.0120.0090.9260.000�أ�سالة

29.125129.12519.0760.0000.232تو�سع

�ملجموعة
هوتلنج =1.573

ح=.000

155.9101155.91070.9780.0000.530طالقة

74.471174.47169.1130.0000.523مرونة

44.372144.37231.2890.0000.332�أ�سالة

50.459150.45933.0490.0000.344تو�سع

�خلطاأ

138.385632.197طالقة

67.885631.078مرونة

89.341631.418�أ�سالة

96.187631.527تو�سع

الكلي

805.24668طالقة

340.63868مرونة

387.15968�أ�سالة

377.91368تو�سع

)α = 0.05( تعزى لأثر  �إح�سائيَّة  )11( وجود فروق ذ�ت دللة  يتبنيَّ من �جلدول 
�ملجموعة يف جميع �ملهار�ت، وجاءت �لفروق ل�سالح �ملجموعة �لتَّجريبيَّة.
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مناقشة النَّتائج والتَّوصيات: 

أواًل- مناقشة النَّتائج املتعلِّقة بالسُّؤال األوَّل: 

�أظهرت �لنَّتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة )α = 0.05( تعزى لأثر �ملجموعة 
يف جميع �ملهار�ت، وجاءت �لفروق ل�سالح �ملجموعة �لتَّجريبية �لَّتي در�ست با�سرت�تيجيَّة 
حلِّ �مل�سكالت.وقد ُيعزى تفوق طالبات �ملجموعة �لتَّجريبيَّة يف �إن�ساء تعبري كتابي �إبد�عي 
البات،  تها �لطَّ كل �أم �مل�سمون �إىل عمليَّة �لتَّدريب �لتي تلقَّ �سحيح �سو�ء �أكان من ناحية �ل�سَّ
�لتَّدريب،  �أثناء عمليَّة  للنَّماذج �ملقدَّمة من �ملعلِّمة يف  البات  �لطَّ زيادة على ذلك حماكاة 
�أّن ��سرت�تيجيَّة  بب �إىل  �أثناء �لكتابة، وقد يرجع �ل�سَّ �إبد�عيَّة و��سحة يف  و��ستخد�م معايري 
ات و�لّتعيينات و�لأن�سطة �لتي ر�فقت تطبيقها ُعنيت بتوليد �لأفكار  حل �مل�سكالت و�ملهمَّ
�سم باجِلدَّة  نتهن من نقلها على �لورق على �سكل مقال كتابي يتَّ البات، ومكَّ �لإبد�عيَّة لدى �لطَّ
ُة حلِّ �مل�سكالت يف  ليمة، كما �أ�سهمت ��سرت�تيجيَّ و�لتَّو�سع بالتَّفا�سيل �سمن �آليات �لكتابة �ل�سَّ
البات من ممار�سة مهار�ت �لتَّفكري �لعليا، كا�سرت�تيجيات ما ور�ء �ملعرفة، ب�سبب  ن �لطَّ متكُّ
البات  تو�فر عدد كبري من �لعناوين و�أكرب عدد ممكن من �لأفكار �لتي �ختارت من بينها �لطَّ
ريق �أمامهن بكل  رت يف كتابتهن وفتحت �لطَّ القة �لتي �أثَّ ة، و�لَّتي متثَّلت مبهارة �لطَّ بحريَّ
حيحة. نهن من ��ستخد�م �أدو�ت �لكتابة �ل�سَّ مرونة لتنمية قدر�تهن �لإبد�عيَّة �لأخرى مما مكَّ

مهار�ت  البات  �لطَّ �إك�ساب  يف  �مل�سكالت  حل  ��سرت�تيجيَّة  �أهميَّة  �لنَّتيجة  هذه  تعك�س  وقد 
بعت يف  �لكتابة �لإبد�عيَّة، وت�سري �لنَّتيجة �إىل �أّن خطو�ت ��سرت�تيجيَّة حّل �مل�سكالت �لَّتي �تُّ
البات وتفاعلهن مع �ملو�سوعات،  البات ملو�سوعات �لكتابة �أ�سهم يف حت�سن �لطَّ تدري�س �لطَّ

مما �نعك�س �إيجابًا على �كت�سابهن تلك �ملهار�ت.
ورطي )2009( باأنَّ ��سرت�تيجيات �لتَّدري�س  �إليه �ل�سَّ �أ�سار  ويتفق هذ� �لتَّف�سري مع ما 
�حلديثة من �ساأنها حت�سني مهار�ت �لتَّفكري �لعليا كحلِّ �مل�سكالت و�لتَّعلم �لتَّعاوين، وغريها 
لبة بالعمليَّات �لعقليَّة ومهار�ت �لتَّفكري  من �لأ�ساليب �حلديثة، �إ�سافًة �إىل زيادِة وعي �لطَّ
كيز على �أّن يكون �لتَّعلم  كيز على �جلانب �لنَّوعي و�لفهم بدًل من �حلفظ، و�لرتَّ �لإبد�عي، و�لرتَّ

لبة �حلياتيَّة �ليوميَّة. من �أجل �ملعنى من خالل �لوظيفيَّة؛ �أي ربط �لتَّعليم بخرب�ت �لطَّ
وين�سجم هذ� �لتَّعريف مع ما �أ�سار �إليه عرفان )2008( باأنَّ ��سرت�تيجيَّة حلِّ �مل�سكالت 
لبة يف �لتَّفكري، و�لبحث عن �ملعلومات بطريقة  من �أكرث و�أبرز �ل�سرت�تيجيَّات �لَّتي ت�ساعد �لطَّ
لبة للبحِث و�لتَّحليِل و�لتَّقييِم،  مة ووفق خطو�ت مرت�بطة تتيح �لفر�س �أماَم �لطَّ علميَّة منظَّ

ومن ثمَّ و�سع �ملقرتحات و�حللول �ملنا�سبة للنَّ�س �أو للم�سكلة.



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )11( - تشرين 

181

)Rahimi & Noroozisiam، 2013( در��سة  نتيجة  مع  �لنَّتيجة  هذه  وتتَّفق 
ل�سالح  �ملجموعتني  �أد�ء  متو�ّسطات  بني  �إح�سائيَّة  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  �أظهرت  �لتي 
�لتَّجريبية من  ب �ملجموعة  ن طالَّ �لتَّدري�س، حيث متكَّ لطريقة  تعزى  �لتَّجريبيَّة  �ملجموعة 
نو� من توظيف خمتلف مهار�ت  كل و�مل�سمون �لإبد�عي للكتابة ومتكَّ حتقيق متطلَّبات �ل�سَّ
�لتَّفكري �لإبد�عي يف �أثناء �لكتابة.وجاءت �لنَّتيجة �حلاليَّة ُمتَّفقة مع نتيجة در��سة تريكلز 
)Trekles،2012( �لتي بينت باأن �لتَّدري�س �ملبني على �لَّلعب و�لتَّدري�س �ملبني على حلِّ 
الب.و�أ�سارت �لنَّتائج �إىل عدم  �مل�سكالت لهما �لقدرة يف حت�سني �لكتابة �لإبد�عيَّة لدى �لطُّ
ب �ملجموعتني �لتَّجريبيَّتني على �ختبار �لكتابة �لإبد�عّية �لبعدي. وجود فروق بني �أد�ء طالَّ

ثانياً- مناقشة النَّتائج املتعلِّقة بالسُّؤال الثَّاني: 

�أظهرت �لنَّتائج وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائيَّة )α = 0.05( تعزى لأثر �ملجموعة 
يف �ملهار�ت جميعها، وجاءت �لفروق ل�سالح �ملجموعة �لتَّجريبيَّة �لَّتي در�ست �لنَّ�سو�س 
على  �لتَّجريبية  �ملجموعة  طالبات  ق  تفوُّ يعزى  وقد  �مل�سكالت،  حلِّ  بطريقة  �لقر�ئيَّة 
طريقة  ت�سمنتها  �لَّتي  و�لأن�سطة  �لتَّعليمية  �ملو�قف  �أنَّ  �إىل  ابطة  �ل�سَّ �ملجموعة  طالبات 
�أفكارهن، من خالل  البات من ترتيب  �لطَّ �إيجابي يف متكني  �أ�سهمت ب�سكل  حلِّ �مل�سكالت 
�لتَّفاعل و�ل�ستماع �إىل �لتَّف�سري�ت و�لتَّنبوؤ�ت �ملختلفة، و�حلو�ر�ت و�ملناق�سات فيما بينهم، 
ات  الب ب�سورة �أور�ق عمل ومهمَّ مما ُطرح من �أفكار تتعلَّق باملقروء، و�لتي عر�ست على �لطُّ
تدريبيَّة.وميكن تف�سري هذه �لَّنتيجة باأن ��سرت�تيجيَّة حل �مل�سكالت و�ل�سرت�تيجيَّات �لفرعيَّة 
نها  ا مكَّ البة، ممَّ البات �أمام مو�قف لغوية حقيقيَّة ترتبط بحياة �لطَّ �ملرتبطة بها و�سعت �لطَّ
��ستمتاع  �لتَّطبيق  �أثناء  يف  �لباحثة  لحظت  فقد  ومرونة،  بطالقة  نف�سها  عن  �لتَّعبري  من 
ات تعليميَّة ومو�قف  البات و�إقبالهن على �لتَّعلم من خالل �أد�ء ما طلب �إليهن من مهمَّ �لطَّ
البة �لدِّر��سيَّة، وهذ� ما �أثار �هتمامهن، وبعث فيهن  وق�سايا وم�سكالت ��سُتمدَّت من حياة �لطَّ
ة و�أ�سالة يف �لتَّو�سع يف  �ساوؤل، و�حلو�ر و�لنِّقا�س، مما جعلهن �أكرث حيويَّ روح �ملناف�سة، و�لتَّ

�لتَّفا�سيل �لَّتي بدورها ز�دت من د�فعيتهن لتح�سني مهار�تهن �لذِّهنية �لإبد�عيَّة.
�ملعلِّمُة  تعمَل  �أن  فر�سَة  �مل�سكالت  حلِّ  ��سرت�تيجيَّة  با�ستخد�م  �لتَّعلم  �أتاح  وقد 
�لتَّدري�س  �أنَّ  �إىل  و�لتَّفاعل و�لإنتاج بالإ�سافة  ة  �سادُه �لحرت�ُم و�حلريَّ الباُت يف جوٍّ  و�لطَّ
د هذه �لأفكار ما ذهب  ن �ملعلِّمة من �جلمع بني �لعلم وفنِّ �لتَّدري�س.ومما يوؤكِّ فة مكَّ بهذه �ل�سِّ
�إليه حبيب �هلل )2000( حيث �أ�سار �إىل �أنَّ ��سرت�تيجية حلِّ �مل�سكالت من �ساأنها �أن تو�سل 
�لقارئ �إىل �لتَّفكري �لإبد�عي، وي�سل �إىل ذلك عن طريق و�سع �ملتعلِّم �أماَم م�سكلٍة ُيطَلب منه 
قر�ءُتها و�إعطاء حّل لها، �أو �لإجابة على �أ�سئلة تتعلَّق بها، وهو بهذ� ل يعمل لغر�س فهمها 
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�لتَّف�سريي )حتليل و��ستخال�س نتائج( فقط، بل لياأخذ من  �أو قر�ءتها يف �مل�ستوى  حرفيًا 
قر�ءته للكتب �لَّتي تتحدَّث حول �مل�سكلة �إيحاًء حللِّها.

�إىل  لت  تو�سَّ �لتي   )2011( عبابنة  در��سة  نتيجة  مع  �حلاليَّة  �لّدر��سة  نتيجة  وتتَّفق 
وجود فروق د�لَّة �إح�سائيًا يف متو�ّسطات عالمات �ملجموعة �لتَّجريبيَّة �سو�ء على �ختبار 
ل�سالح  �لفروق  وكانت  �لبعدي،  �لجتاهات  مقيا�س  على  �أم  �لبعدي  �لقر�ئي  �ل�ستيعاب 
�لّدر��سة �حلالية  نتيجة  �مل�سكالت.وتتَّفق  با�ستخد�م حلِّ  �َست  ُدرِّ �لتي  �لتَّجريبيَّة  �ملجموعة 

�أي�سًا مع نتيجة در��سات )�خلليفي، 2007؛ �أبو عكر، 2009( .

التَّوصيات: 

لت اإليها الدرّرا�صة، فاإنَّ الباحثَة تو�صي مبا ياأتي:  تي تو�صَّ تائج الَّ يف �صوء النَّ
كونها . 1 �لعربيَّة،  �للُّغة  مناهج  يف  ومهار�ِتها  ِة  �لإبد�عيَّ �لقر�ءِة  بتدري�س  �لهتمام 

الب ومو�هبه. ة يف �سقل قدر�ت �لطَّ مهمَّ
�لقر�ءة . 2 تعليم  �أثناء  يف  �لإبد�عي  بالَّتفكري  وربطها  �لتَّو�سع  مهار�ت  على  كيز  �لرتَّ

يف  و�لإبد�ع  �لتَّفكري  مهار�ت  ممار�سة  من  البات  �لطَّ لتمكني  �لإبد�عيَّة  و�لكتابة  �لإبد�عيَّة 
�أثناء تعلُّم �للُّغة.

تنمية . 3 يف  �مل�سكالت  حلِّ  ��سرت�تيجيَّة  توظيف  على  لمات  و�ملعِّ �ملعلِّمني  تدريب 
�لإبد�عيَّة  و�لكتابة  �لإبد�عيَّة  �لقر�ءة  ومهار�ت  عام،  ب�سكل  لبة  �لطَّ لدى  �للُّغوية  �ملهار�ت 

ب�سكل خا�س.
توجيه �لباحثني و�لقائمني على بر�مج تعليم �لقر�ءة و�لكتابة باإجر�ء �ملزيد من . 4

�ل�سرت�تيجيات  من  �لعديد  و�إدخال  �لإبد�عيَّة،  و�لكتابة  �لإبد�عيَّة  �لقر�ءة  حول  �لّدر��سات 
لبة �لإبد�عيَّة. لتح�سني مهار�ت �لطَّ

و�جتاه . 5 �جلن�س،  �أثر  عن  للك�سف  �حلالّية؛  للدِّر��سة  م�سابهٍة  �أخرى  در��ساٍت  �إجر�ء 
كال�ستماع،  �لأخرى  �للُّغة  مهار�ت  على  �مل�سكالت  حلِّ  ��سرت�تيجيَّة  تاأثري  يف  �لفروق 

و�لتَّحّدث.
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