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اثر اسرتاتيجية مفاتيح املعرفة يف تنمية مهارات التعبري الكتابي 
 والتفكري التأملي لدى طالب الصف الرابع االدبي
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 الممخص:

التعبير الكتابي  اثر استراتيجية مفاتيح المعرفة في تنمية مهارات)البحث الحالي الى معرفة ييدؼ
( مف خبلؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات الصفرية والتفكير التأممي لدى طالب الصف الرابع االدبي

 تية:اآل
( بيف متوسط درجات طبلب  0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  -ٔ

وطبلب  مفاتيح المعرفةاستراتيجية وفؽ عمى مادة التعبير الكتابي  يدسوفالمجموعة التجريبية الذيف 
تنمية ختبار االطريقة االعتيادية في وفؽ عمى  مادة التعبير الكتابي يدسوفالمجموعة الضابطة الذيف 
 البعدي.ميارات التعبير الكتابي 

( بيف متوسط درجات طبلب  0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  -ٕ
التعبير الكتابي عمى وفؽ استراتيجية مفاتيح المعرفة في اختبار المجموعة التجريبية الذيف يدسوف مادة 

 تنمية ميارات التعبير الكتابي القبمي والبعدي.
( بيف متوسط درجات طبلب المجموعة 0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -ٖ

المعرفة وطبلب المجموعة التجريبية الذيف يدسوف مادة التعبير الكتابي عمى وفؽ استراتيجية مفاتيح 
مادة التعبير الكتابي عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار تنمية ميارات  يدسوفالضابطة الذيف 

  التفكير التأممي البعدي.
( بيف متوسط درجات طبلب المجموعة 0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  -ٗ

في اختبار تنمية  استراتيجية مفاتيح المعرفةوفؽ عمى الكتابي  مادة التعبير يدسوفالتجريبية الذيف 
 .البعديالقبمي و  التفكير التأمميميارات 

( طالبًا بواقع ٙ٘طبؽ الباحث المنيج التجريبي ذا الضبط الجزئي، وبمغ عدد افراد عينة الدراسة )   
ة الذيف اختيروا بصورة ( طالبًا في المجموعة الضابطٕٛ( طالبًا في المجموعة التجريبية و)ٕٛ)

إذ تـ  وبطريقة السحب العشوائي في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى الفمؽعشوائية مف اعدادية 
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، الشعبة )أ( تمثؿ المجموعة التجريبية والشعبة )ب( تمثؿ ثبلث شعباختيار شعبتيف مف اصؿ 
وقد حدد الباحث ، اتمتغير لعدد مف اأجرى الباحث تكافؤًا بيف المجموعتيف في  المجموعة الضابطة،

%( مف قبؿ الخبراء ٓٛ( ىدفًا وباتفاؽ )٘ٗاالىداؼ السموكية اذ بمغ عددىا بصورتيا النيائية )
مادة التعبير الكتابي لوالمحكميف في المغة العربية وطرائؽ تدريسيا، واعد الباحث الخطط التدريسية 

حصتيف بواقع  (خطةٕٔ)إذ بمغت الجزء االوؿ التي يتضمنيا كتاب المغة العربية لمصؼ الرابع االدبي
بية وعرض الباحث انموذجيف عمى الخبراء والمحكميف في المغة العر  في االسبوع لكبل المجوعتيف

 وقػػد اعتمد الباحث نسبة اتفاؽ ،يف االوؿ اختبار التعبير الكتابيختبار واعد الباحث ا وطرائؽ تدريسيا
االيثار ذلكـ ) قبػوؿ الموضػوع وقػد حصػؿ االتفػػاؽ عمى موضوعل فػأكثر مػف الخبػراء مؤشػراً  %(ٓٛ)

اختار الباحث معيار تصحيح و ، (الخمؽ الذي يدؿ عمى صفاء النفس ونقائيا مف البخؿ والشح واالنانية
إذ بمغت فقرات االختبار  والثاني اختبار التفكير التأمميتحقؽ مف صدقو وثباتو، ( وتٕ٘ٓٓ) الحبلؽ
عمى  االختبار وتـ عرض)االختيار مف متعدد( مف نوع االختبارات الموضوعية ( فقرةً ٖٓالبعدي)

الخبراء والمحكميف في المغة العربية وطرائؽ تدريسيا والقياس والتقويـ، وتـ االتفاؽ عمييا بنسبة 
%( وىو معامؿ ثبات ٕٛإذ بمغ معامؿ الثبات )وتحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار وثباتو %(. ٓٛ)

)معامؿ الصعوبة والقوة الختبار التفكير التأمميوتحقؽ الباحث مف الخصائص السيكو مترية ، جيد جداً 
عمى مجموعتي البحث التجريبية  يفوطبؽ الباحث االختبار  التميزية، وفعالية البدائؿ الخاطئة(،

ي الوسائؿ اإلحصائية موحدة فاستعمؿ الباحث ، و ( اسابيعٙوالضابطة نياية التجربة التي استمرت )
( لعينتيف مستقمتيفT-test 0)االختبار التائي)( كاآلتي:ٖٕ( اصدار)(spssالحقيبة التعميمية لبرنامج 

معامؿ ارتباط بيرسوف، ومعادلة تمييز الفقرة وفعالية البدائؿ الخاطئة، و ومترابطتيف0 ومعامؿ الصعوبة 
الجة البيانات إحصائيًا وبعد تصحيح اإلجابات ومع ريتشاردسوف( -ومعادلة كودر ومعادلة سيبرماف،

اظيرت النتائج تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية  -توصؿ الباحث الى نتيجة يمكف إجماليا باآلتي:
عمى وفؽ استراتيجية مفاتيح المعرفة عمى وميارات التفكير التأممي الذيف درسوا مادة التعبير الكتابي 

عمى وفؽ  وميارات التفكير التأممي ابيطبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا مادة التعبير الكت
إذ حدث نمو بشكؿ متصاعد في تنمية درجات طبلب المجموعة التجريبية بيف الطريقة االعتيادية، 

مادة تدريس  ويوصي الباحث ،ختبار البعدي لممجموعة التجريبيةاالختبار القبمي والبعدي ولصالح اال
في ألثرِىا البالغ  وفؽ استراتيجية مفاتيح المعرفةى لطبلب الصؼ الرابع االدبي عمالتعبير الكتابي 

ويقترح الباحث إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في  التفكير التأمميميارات التعبير الكتابي و تنمية 
 ومادة االدب.والببلغة، 0 قواعد المغة العربيةأخرى كمادة  فروع تعميمية

 معرفة، تنمية، تعبير، تفكير تأممي(.0 مفاتيح الاستراتيجيةالكممة المفتاحية: )
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The effect of the knowledge keys strategy in developing the written 

expression skills and reflective thinking of the fourth literary grade 

students 

Osman Kahlan Farhan 

College of Science - University of Diyala 
Abstract: 

The current research aims to know (the effect of the knowledge keys strategy on 

developing written expression skills and reflective thinking among students 

of the fourth literary grade) by verifying the validity of the following null 

hypotheses: -  

1- There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) 

between the mean scores of the experimental group students who they studied 

Written Expression According to the strategy of the keys to knowledge And the 

students of the control group who studied Written Expression According to the 

usual method of developing post - writing skills development test. 

2-  There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) 

between the average scores of the experimental group students who insert the 

written expression subject according to the knowledge keys strategy in the test of 

developing written expression skills, before and after. 

3-There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) 

between the average scores of the experimental group students who they studied 

Written Expression According to the strategy of the keys to knowledge And the 

students of the control group who studied Written Expression According to the 

usual method of testing Developing dimensional reflective thinking skills . 

4- There is no statistically significant difference at the level of significance (0.05) 

between the average scores of the experimental group students who insert the 

written expression subject according to the strategy of knowledge keys in the test 

of developing the skills of pre and post reflective thinking. 

The researcher applied the experimental method with partial control, and the 

number of the study sample was (56) students (28) students in the experimental 

group And (28) students in the control group who were randomly selected from 

Al-Falaq High School in Baquba District, Diyala Governorate, using a random 

drawing method. As two divisions were chosen out of three, The Division (a) 

Represents the experimental group and the division (b) represents the control 

group, The researcher made parity between the two groups in the variable of age 

The students  timetable, calculated in months, the previous year’s grades for 

Arabic language, the parents’ academic achievement, and the pre- test for the 

fourth grade, The researcher has determined the behavioral goals, as their number 

reached in its final form (45) goals and with an agreement (80%) by experts and 

arbitrators in the Arabic language and its teaching methods. Authenticity, the 
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Father, the Paranormal) As it reached (12) plans with two lessons per week for 

both groups, and the researcher presented two models to the experts and 

arbitrators in the Arabic language and its teaching methods. researcher three 

Topics expressive From the book of the Arabic language for the fourth literary 

grade, the first part and its presentation on Experts and specialists in ways 

teaching Annex (4) which has been approved researcher Rate Agreement (80%) or 

more Menu the experts pointer to accept topic and drive got Agree on 

subject(Altruism is that character that indicates the purity of the soul and its purity 

from miserliness, stinginess and selfishness). The researcher chose the barber 

correction criterion (2055) and verified its validity and stability, and the second 

was the reflective thinking test, as the posttest items reached (35) items of the type 

of objective tests (multiple choice) and the test was presented to experts and 

arbitrators in the Arabic language and its teaching methods Measurement and 

evaluation, and it was agreed upon by (80%). The researcher verified the validity 

and stability of the test , as the reliability coefficient reached (82%) which is a 

very good stability coefficient. The end of the experiment, which lasted (6) weeks, 

and the researcher used standardized statistical methods in the educational 

package of the program spss) version (23) as follows: (T - test for two 

independent and correlated samples, the coefficient of difficulty, the item 

discrimination equation, and the effectiveness of the wrong alternatives, And the 

Pearson correlation coefficient, and the Saber man equation, and the Couder-

Richard Dson equation) After correcting the answers and processing the data 

statistically, the researcher reached a conclusion that can be summarized as 

follows: The results showed the superiority of the students of the experimental 

group who studied and Written expression and reflective thinking skills according 

to the strategy of the keys to knowledge on the students of the control group who 

studied and The subject of written expression and reflective thinking skills 

according to the usual method as there has been an escalating growth in the 

development of the scores of the experimental group students between the pre and 

posttest and in favor of the post test for the experimental group, and the researcher 

recommends teaching written expression to students The fourth literary grade 

according to the strategy of the keys to knowledge for its great impact on the 

development of written expression skills and reflective thinking , and the 

researcher suggests conducting a similar study to the current study in educational 

branches Other As a subject of Arabic grammar, rhetoric, and literature. 
Keyword: (strategy, keys to knowledge, development, expression, reflective 

thinking). 
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 الفصل االول: 
 of the research problem:  مشكمة البحث -أوالً 

مشكبلت الالمغة العربية وال سيما التعبير الكتابي مف مادة ضعؼ الطمبة في  إف     
تقدـ في  بشكؿ سمبي، والتي تؤثر في المراحؿ الدراسية كافةالتعميـ التي يعاني منيا 

الدافعية نحو دراسة تقمؿ االحباط و لتي تزيد مف االسباب الرئيسة ا، فيي دراسياً  الطمبة
المغوي لدى  الحصيمة ضعؼبدورة يؤثر في المواد الدراسية االخرى وىذا 

وقد يتفاجأ كثير مف المدرسيف عندما يطمعوا (. ٖٖٙ: ٕٗٓٓالطمبة)الكبيسي والحيالي، 
مبلئية ونحو لدى طمبتيـ عمى دفاتر التعبير  ية ويجدوا لكثرة ما فييا مف أخطاء لغوية وا 

وكثرة ضحالة في األفكار السيما اف ىناؾ تشتت و ضعفًا واضحة في الجمؿ والتراكيب 
ف  .(ٕ٘: ٕ٘ٓٓيضعؼ قدراتيـ التعبيرية)الياشمي0 مما وركاكة األسموب  التكرارات وا 

مف أسباب ضعؼ الطمبة في التعبير طرائؽ التدريس المتبعة في تدريس ىذه المادة 
ر بالحديث وال يعطي الطالب حؽ المشاركة األمر الذي التي تجعؿ المدرس يستأث

ويمكف (. ٕٓٔ: ٜٕٓٓعمى قدرتو لمتواصؿ في المواقؼ المختمفة )زايد، ينعكس سمباً 
القوؿ اف اكثر مشكبلت التعبير تعزى لمطريقة التقميدية المتبعة وىي اختيار موضوع 

0 فيو الذي يجب أف يتكمـ مف قبؿ المدرس0 والحديث فيو0 ثـ الكتابة عنو مف قبؿ الطمبة
فييا أوال وعمى الطمبة أف يقمدوه فيما قاؿ كما واف عمييـ االلتزاـ بالعناصر التي حددىا 
لمموضوع حتى ال يحيدوا عنيا والمتعمـ ىنا مستقبؿ0 وناقؿ لممعرفة مف المدرس)مدكور0 

عانوف ويبلحظ أف عددا كبيرا منيـ في المراحؿ الدراسية  المختمفة ي(. ٕٓٚ: ٜٕٓٓ
مف ضعؼ ظاىر في التعبير بشقيو الشفوي والكتابي في المرحمة اإلعدادية والثانوية 
وكذلؾ يعانوف مف قمة الثروة المغوية والفكرية باإلضافة الى اضطراب األسموب والتواء 

قد أكدت ىذا الضعؼ العديد مف الدراسات في البيئة و  (.ٕٕٙ: ٜٕٓٓعباراتو)الحبلؽ،
(، ٖٕٔٓ(، ودراسة )القيسئٕٕٓ(، ودراسة)الحسينئٕٔٓديالمحمية كدراسة)السع

 (.ٕ٘ٔٓودراسة)سطواف 
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يمكف القوؿ إف مشكمة ضعؼ الطمبة في التعبير قائمة وال يمكف  ومف خبلؿ ما تقدـ  
 ةػػة العربيػػغػػفرض عمى مدرسي المػػػوال شؾ اف ىذا يتجاىميا أو السكوت عمييا، 

يكوف ىذا إال مف طريؽ اجراء بحوث تعني بالتعبير  ، والالقدراتومدرساتيا تنمية ىذه 
الى اجراء دراسة  بالباحثدفع ما لدى الطمبة، وىذا  وتنمية ميارات التفكيرالكتابي 

وتنمية  تجريبية لعميا تسيـ في النيوض بطرائؽ التدريس المتبعة في تدريس التعبير
التعبير الكتابي تنمية ميارات  معرفة اثرىا فيل مفاتيح المعرفةومنيا استراتيجية  التفكير

فو  لدى طبلب الصؼ الرابع االدبي.والتفكير التأممي  بحث مشكمة اليمخص  الباحث ا 
 في تنميةأثر الستراتيجية مفاتيح المعرفة )ىؿ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:مف خبلؿ 
 .(؟ؼ الرابع االدبيالتفكير التأممي لدى طبلب الص و التعبير الكتابيميارات 

 Significance of the researchأهمية البحث:  -اً ثاني
تعػد التربيػة أداة لتنميػة المجتمػع ووسػيمتو األولػى لمتطػور، ألف اليػدؼ األساسػي      

التػي تسػعى لتحقيقػو ىػو إعػداد الطالػب القػادر عمػى اإلسػياـ المػؤثر والفاعػؿ فػي بنػاء 
مستمرًا فأصبح واجب التربية أف تواكب التطورات  المجتمػع وتطػويره وتحديثػو تحديثاً 

الكثيرة التي شػممت جميػع نػواحي الحيػاة، فمػـ يعد المدرس ىو الممقف لممعرفة ولـ يعد 
الطالب ىو المستقبؿ، بؿ أصبح الطالػب ىػو المحػور لعمميػة التعمػيـ والػتعمـ، والمػدرس 

، ٕٓٓٓلموجػو فػي الوقػت نفسػو)سعد، يسػر تمػؾ العمميػات وىػو المرشػد واييػنظـ و 
يتعمميا الفرد لمتعبير عف حاجاتو التي نسانية االنتماء االتمثؿ المغة أداة (. و ٜٗٔ

في قمبة و  أفكارمف  ما يدور في عقموفيي وسيمتو لئلفصاح عف  والمعنويةاألساسية 
إال عمى  ليذا االنساف اف يعيش في ىذه الحياةولذلؾ ال يمكف  ،وأحاسيس مشاعرمف 
اىـ الوسائؿ التي تغنيو وتجعمو مف  وانيابالفكر  متصمةيي فاستعماؿ المغة،  أساس
ألفاظ لذلؾ فإف تعمميا ضرورة تربوية  و مف أدوات وتقدممف خبلؿ ما  مرونةاكثر 

 (ٖٙ٘ٔ: ٕٙٓٓالعموـ المختمفة )أبراىيـ ، وتعمـالمعارؼ  اكتسابكونيا وسيمة في 
فنونيا ومياراتيا، ويحتؿ التعبير المركز  الطمبةة إال بامتبلؾ وأليتـ تعمـ المغة العربي

ولكي يستطيع الطمبة ( ٔٔ: ٜٕٓٓاألعمى في ىـر تعمـ الميارات والقدرات المغوية)زايد،



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 
 

 
 

 370 

تردد أو وال  خطأبمغة سميمة مف غير  يدور في اذىانيـ ويخالج نفوسيـالتعبير عما 
لتفكير، في االطمبة  يساعدافلتحريري فيما الشفيي وا خجؿ عمييـ اتقاف التعبير بنوعيو:

 المناسبة،وااللفاظ والتراكيب الجيدة و األفكار  انتقاء واخذ الوقت المناسب فيوالتدبر 
 طرائؽلذلؾ فإف استعماؿ و (. ٔٙٗ: ٕٓٓٓوجودة الصياغة )البجة،   األسموبواختيار 

ميمية داخؿ الصؼ ممارسات المدرسيف التعوتحديث التدريس الحديثة ييدؼ الى تطوير 
يجابيو  ةً وحيوي اً نشط اكثرالطالب  جعؿوخارجو ويسيـ في  ليصبح باحثا عف  ةً ا 

اجح وليذا فأف مف مستمزمات التعميـ الن (ٜٜ: ٕٙٓٓالمعمومة ومنتجا ليا)دعمس،
موؾ المتعمـ ويكتسب مف ـ بيا سنظي   التيالميمة  دواتاالمف فيي طريقة التدريس 

)سمارة منشودةداد معموماتو لغرض الوصوؿ الى االىداؼ الخبلليا انشطة معرفية وتز 
ويعد التفكير التأممي احد ابرز الميارات التي يحتاجيا الطمبة ليصبح  (.ٜٔ: 0ٕٓٓٗ

لدييـ عقؿ وتأمؿ وفكر مفتوح ومرف قادر عمى االكتشاؼ واالبداع والتقويـ واصدار 
(. ٗ: 0202الناصر،عبد)األحكاـ والتحميؿ والتركيب وحؿ المشكبلت التي تواجييـ 

واتباع  الجيدخطط في اتخاذ القرار المناسب مف خبلؿ التالفرد يساعد والتفكير التأممي 
المشكبلت  وحؿ كيفية مواجية يساعده في وكذلؾاسموبو، الخطوات المناسبة لتقويـ 

ادراؾ العبلقات  يستطيعتأمميًا  وتغير االحداث والظواىر، والفرد الذي يفكر تفكيراً 
)عبد الوىاب، باالتجاه الصحيحتدعيـ وجية نظره و وتحميميا  االستفادة مف المعموماتو 

 واساليب ولقد شيدت السنوات االخيرة اىتمامًا واضحًا باستراتيجيات(. 092: 0222
، ويعود ذلؾ الى زيادة االىتماف بتعميـ الطمبة كيفية الحصوؿ عمى الحديثةالتدريس 

 ألنوالطالب ب والتي اىتمت ميًا، وليس حفظيا دوف فيميا عقالمعرفة وتحميميا تحميبلً 
 محور العممية التعميمية والتعممية ولو الدور األكبر والفاعؿ في ىذه العممية التربوية

:  ٖٕٔٓ)الجعافرة، وجاءت ىذه االستراتيجيات كرد فعؿ عمى طرائؽ التدريس التقميدية
ف الطالب أعتمد عمى ت التي رفةمفاتيح المعالباحث استراتيجية اختار  وقد (.ٕٛٓ

محور اإلجراءات المصممة والمعدة لمساعدتو في التذكر وبموغ األىداؼ عف طريؽ 
لمخبرات غير المعروفة والجديدة  ة، والحساسيوالتصور الوعي واالنتباه واليقظة
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ومف خبلؿ ما تقدـ يظير جميًا أىمية انية عمى ممارسة التدريب بوعي، اإلمكو 
، والذي لتعبير الكتابي والتفكير التأمميتنمية ميارات افي  فاتيح المعرفةماستراتيجية 

إذ  االعداديةدفع الباحث الى أتخاذه موضوعًا لدراستو وعمى عينة ميمة وىي المرحمة 
يدرؾ  الطبلب مكوناتيـ الشخصية0 أو تنمو لدييـ الثقة بأنفسيـ وىي مرحمة مبلئمة 

 -أىمية البحث الحالي بما يأتي : وتكمف0 مفاتيح المعرفةاستراتيجية لتدريس 
 .لغة القرآف الكريـ ألنيالعربية أىمية المغة ا  -ٔ
  أىمية التعبير كونو غاية فروع المغة العربية جميعيا. -ٕ
 عمى التفكير والتأمؿالطمبة  يساعداىمية موضوع التفكير التأممي وميارتو كونو  -ٖ
 .وحؿ المشكبلت التي تواجييـ االكتشاؼ واالبداع والتقويـ والتحميؿ والتركيبو 
أىمية المرحمة االعدادية في المراحؿ التعميمية، ألنيا مرحمة إكساب العادات  -ٗ

 الصحيحة والميارات األساسية في المواد الدراسية، السيما مادة التعبير الكتابي.
كاستراتيجية مفاتيح استعماؿ طرائؽ واستراتيجيات حديثة في التدريس ضرورة  -٘

المغة تدريس  طرائؽاثراء الحصيمة المغوية والفكرية واالسياـ في تطوير في المعرفة 
 العربية. 

تخطيط وتطوير المناىج وطرائؽ التدريس مف قد تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى  -ٙ
 .في الميداف التربوي استراتيجية مفاتيح المعرفةحيث جدوى تطبيؽ 

  Aimsx Hypotheses of the Research -هدف البحث وفرضياته: -ثالثاً 
 استراتيجية مفاتيح المعرفة في تنمية)أثر  الى معرفةالحالي ييدؼ البحث إف      

( مف خبلؿ االدبي الرابعالتفكير التأممي لدى طبلب الصؼ و  ميارات التعبير الكتابي
 -التحقؽ مف الفرضيات الصفرية اآلتية:

( بيف متوسط درجات  0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  -ٔ
طبلب المجموعة التجريبية الذيف يدسوف مادة التعبير الكتابي عمى وفؽ استراتيجية 
مفاتيح المعرفة وطبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا مادة التعبير الكتابي عمى وفؽ 

 الطريقة االعتيادية في اختبار تنمية ميارات التعبير الكتابي البعدي.
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( بيف متوسط درجات  0ٓ٘ٓرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) ال يوجد ف -ٕ
طبلب المجموعة التجريبية الذيف يدسوف مادة التعبير الكتابي عمى وفؽ استراتيجية 

 مفاتيح المعرفة في اختبار تنمية ميارات التعبير الكتابي القبمي والبعدي.
( بيف متوسط درجات 0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -ٖ

طبلب المجموعة التجريبية الذيف يدسوف مادة التعبير الكتابي عمى وفؽ استراتيجية 
مفاتيح المعرفة وطبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا مادة التعبير الكتابي عمى وفؽ 

 الطريقة االعتيادية في اختبار تنمية ميارات التفكير التأممي البعدي. 
( بيف متوسط درجات 0ٓ٘ٓذو داللة احصائية عند مستوى داللة )ال يوجد فرؽ  -4

طبلب المجموعة التجريبية الذيف يدسوف مادة التعبير الكتابي عمى وفؽ استراتيجية 
 مفاتيح المعرفة في اختبار تنمية ميارات التفكير التأممي القبمي والبعدي.

 Limitation of  Research -حدود البحث: -رابعاً 
 -تي:يأ اد البحث الحالي فيمتتمثؿ حدو 

 .الرابع االدبيطبلب الصؼ  -الحدود البشرية: -ٔ
النيارية الرسمية  االعداديةإحدى المدارس لمبنيف  الفمؽاعدادية  -الحدود المكانية: -ٕ

 لمديرية العامة لمتربية في محافظة ديالى.تابعة الى ا
 (.ـٕٕٔٓ -ٕٕٓٓ)ي ( مف العاـ الدراساالوؿ)الكورس  -الحدود الزمانية: -ٖ
التي يتضمنيا كتاب المغة مادة التعبير موضوعات مف  ثبلثةوىي  -الحدود العممية: -ٗ

المقرر تدريسيا خبلؿ الكورس  االوؿ/ الجزء الطبعة االولى الرابع االدبيلمصؼ العربية 
 .(، خوار البشراالب ،االصالة) -:وىي (ـٕٕٔٓ -ٕٕٓٓ)لمعاـ الدراسي االوؿ

 (Limit of the meaning) -:د المصطمحاتتحدي -خامساً 
 The Effect)) ثر:ل ا -1
الشيء  اثر بقيةجاء في لساف العرب،  (0226)ابن منظورعرفُه التعرف لغًة:  - أ

وقوؿ تعالى:)ونكتب ما قدموا واثارىـ(اي نكتب ما اسمفوا مف والجمع اثار واثور 
 (.  ٜ٘: 0ٔ جٕٙٓٓاعماليـ) ابف منظور0 
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او الحاصؿ  النتيجة" انو(0222)شحاته والنجارعرفُه حًا: التعريف اصطال -ب
عممية بعد المتعمـ  لدىير مرغوب او غير مرغوب فيو يحدث فسالنيائية لت

 (.ٖٕ :ٖٕٓٓشحاتو والنجار0 ")التعمـ
ىو التغيير الحاصؿ في درجات طبلب عينة البحث التجريبية  التعريف االجرائي: -ج

 .والتفكير التأممي ر الكتابيالتعبياختبار تنمية ميارات في 
 (The strategy) :االستراتيجية -0

لتمكيف  المدرس أو المعمـ بأنيا: " اإلجراءات التي يستخدميا  (0212)عطيةعرفها 
" المنشودة  وتحقيؽ األىداؼ التربويةليا  التي تـ التخطيطمف الخبرات التعميمية  الطمبة

 (.ٕٕٙ: ٖٕٔٓ)عطية0 0
  (Knowledge Keys Strategy) :يح المعرفةاستراتيجية مفات -2
ىي استراتيجية تدريسية تقـو عمى (0221عبد السالم) التعريف اصطالحًا: عرفها -أ

تنمية قدرة المتعمـ عمى إيجاد عبلقات وروابط منطقية بيف المعمومات السابقة 
ر المنطقي تفكي، مما ينشط الير مألوفة حتى تذكرىا واستيعابياوالمعمومات الجديدة والغ

  (.ٖٚٔ، ٕٔٓٓلدى المتعمـ. )عبد السبلـ،  والعقمي
مف الخطوات يتبيا الباحث لتدريس مادة التعبير  عددوىي  :التعريف اإلجرائي - ب

الكتابي لطبلب المجموعة التجريبية لتنمية ميارات التعبير الكتابي وميارات التفكير 
 التأممي.

  (development) :التنمية -4
إذا الشيء  ى  نم   اؿ  رة، وي ق  ادة والكث  ىي الزي  (0226ابن منظور) هاعرفالتعريف لغًة:  - أ

 (. ٘ٓٔ: 0ٕ جٕٙٓٓ) ابف منظور0 شأنو   واعمى   ه  ارع
نحو االفضؿ لممتعمـ ىي تغير تدريجي (0212)عطية التعريف اصطالحًا: عرفها - ب

مما كاف لموصوؿ الى مستوى أفضؿ نتيجة تعرضو الى متغيرات تعميمية فاعمة 
  .(ٕٕ: ٖٕٔٓ، عطية)يوعم
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التفكير ميارات و ىػو تغيػر وتطػور فػي ميػارات التعبيػر الكتػابي  :التعريف االجرائي - ت
التجريبية )عينة البحث( وصوال  إلى الدرجات العقمية  التأممي لػدى طػبلب المجموعػة

   . العميا، لتحقيؽ عممية التأمؿ والتفكير المنطقي لدييـ
 (skill) :المهارة  -5

يقاؿ:  ، فيو والحذؽإحكاـ الشيء بانيا  (0225عرفها ابن منظور) :لغةالتعريف 
فيي تعني االجادة والحذؽ واف الماىر ىو الحاذؽ الفاىـ لكؿ ما  (ي ارةم  ، ري مي   رمي  )  

ع مؿ فيو: ماىر في الصناعة وفي العمـ يعني انو  اجاد فيو واحكـ )ابف  مف   يقـو بو
 .(٘٘ٔ: ٕ٘ٓٓمنظور، 

بأنيا قدرة المتعمـ عمى استخداـ المبادئ  :(0211)عميعرفها  :اصطالحاً عريف الت
استخداميا  والقواعد واالجراءات والنظريات ابتداء مف استخداميا التطبيؽ المباشر وحتى

 .( ٖٛ: ٕٔٔٓ في عمميات التقويـ)عمي،
 (Written expression: )التعبير الكتابي -6
عبر الرؤيا فسرىا وبابو كتب و)عبرىا( ( 0225)ظورابن من ف لغة: عرفهُ يالتعر  -أ

ابف أيضًا )تعبيرًا( و)عبر( عف فبلف أيضًا إذا تكمـ عنو والمساف يعبر في الضمير)
 (  ٛٙ:  0ٕٓٓ٘ منظور

ىو القدرة عمى انتقاء االلفاظ  (0225التعريف اصطالحًا: عرفُه صالح والرشيدي) -ب
)صالح  ف قيمو واتجاىاتو وأخبلقياتو االيجابيةوالتراكيب وميارة تكويف الجمؿ لتعبير ع

  (.ٙٗٔ: ٕ٘ٓٓوالرشيدي، 
ىو قدرة الطبلب عمى كتابة ما يدور في اذىانيـ مف أفكار  التعريف االجرائي: -ج

ومشاعر وآراء، حوؿ موضوعات التعبير المختارة والسيطرة عمى المغة بوصفيا وسيمة 
الموضوع وحدوده وتميز ما ىو مناسب او  لمتفكير والتعبير، واالتصاؿ، وادراؾ نوعية

في اختبار عمى الدرجات  بالطبليحصؿ  عندما غير مناسب وتقاس ىذه الكتابة
 التعبير الكتابي.
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  (reflective thinking) :التفكير التأممي  -7
، تأمبًل، فيو متأمؿ،  (0225)ابن منظور التعريف لغًة: عرفهُ  -أ ، يتأمؿ  يقاؿ تأمؿ 

والتركيز واالنتباه تثبت في األمر ال، التأمؿ، و وفكر فيو بعمؽتدبره  اي الشيء  وػتأمؿ
 (ٕ٘ٓٓ:ٗ٘)ابف منظور0  والتفكير فيو.

بانيا عممية مستمرة بيف المدرس ( 0228صفاء) عرفهُ التعريف اصطالحًا:  - ت
والطبلب، يتـ مف خبلليا تشجيع الطبلب عمى الوصؼ والتأمؿ لؤلحداث والمشكبلت 

    ( 12: 0228)صفاء، يا وابعادىاوالتحميؿ ألسباب
تتمثؿ يتعمميا الطبلب و مجموعة مف الميارات العقمية التي  ىي: التعريف االجرائي -ج

-ٗالوصوؿ الى استنتاجات، -ٖالمغالطات، الكشؼ عف -ٕ، البصريةالرؤية -ٔ)في 
عمييا  حصؿتـ قياسو بالدرجة التي ي، و (وضع حموؿ مقترحة-٘إعطاء تفسيرات مقنعة، 

  .التفكير التأممي في اختبار لطبلبا
وىو احد صفوؼ المرحمة االعدادية ويتـ فيو تزويد الطمبة : الرابع االدبيالصف  -ٛ
 لمدراسة الجامعية التي تصبو ، االكاديمية لمعارؼ والعموـ االنسانية، واعدادىـ لمحياةبا

       .(ٕٓ: ٕٓٓٓوزارة التربية، ) االتجاهفي ىذا 
 -:جوانب نظرية ودراسات سابقة -الفصل الثاني:
 :جوانب نظرية -المحور االول:

تؤكد النظرية المعرفية أف الفرد يبني معرفتو بنفسو مف خبلؿ  النظرية المعرفية: -أوالً  
مروره بخبرات كثيرة تؤدي الى بناء المعرفة الذاتية في عقمو، أي إف نمط المعرفة يعتمد 

أخر مف شخص الى ضوع معيف يختمؼ عمى الشخص ذاتو فما يتعممو شخص عف مو 
بسبب اختبلؼ الخبرات التي مر بيا كؿ منيما، وما يمتمكو وذلؾ  نفسو، عف الموضوع

كؿ منيما مف معمومات سابقة عف الموضوع، وتوضح النظرية المعرفية أف التعمـ 
يصبح ذا معنى إذا أخذ الطالب المعمومات وبدأ يفكر بيا ويصنفيا في عقمو ويبوبيا 

ومغزى وأصبح ت وىكذا يصبح ما تعمموه ذا معنى طيا مع مشابياتيا إف وجدويرب
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الطمبة قادريف عمى استعماؿ المعمومات في حياتيـ، وتوليد معرفة جديدة وبيذا يتحوؿ 
  ( ٙٗ :0229الطمبة مف مستيمكيف الى منتجيف. )اليماني، 

 المعرفة مف أكثرع د استراتيجية مفاتيح ت   :استراتيجية مفاتيح المعرفة -ثانياً 
تشفير ترميز و عمى المتعمـ االستراتيجيات التخيمية فعالية ومرونة في مساعدة 

تعتمد عمى التصور العقمي، وتساعد عمى و واستخبلص المعنى،  المعمومات الجديدة
المعمومات ومعالجتيا والعمؿ عمى تذكرىا، إذ يمكف تعمميا واستخداميا بصورة  تجييز
 حيف يقوموف بعمؿ روابط وبناء نظاـ خاص بيـ )حمادات، المتعمميفلدى  فردية

ٕٜٓٓ :ٕٛٚ.) 
تعمميا  وتستعمؿ ىذه االستراتيجية في تعمـ المعمومات أو الكممات أو المسائؿ المراد  

عقمية  بربط المعمومات الجديدة بالمعمومات غير المألوفة باالعتماد عمى ايجاد صورة
التي  والمعمومات الجديدة فتكوف المعمومات قاً التي تعمميا سابتربط بيف المعمومات 

 .(ٜٕٙ: ٕٚٔٓ ) زاير وآخروف،  لممعمومات الجديدة اً مفتاح سابقاً  تعمميا
 -خطوات استراتيجية مفاتيح المعرفة:

كممات مألوفة لممتعمـ عمى أف تكوف مرتبطة  المدرسيقدـ  مفتاح المعمومة: -أ
تمؾ الكممات بمثابة المفاتيح لتذكر المعمومات بالمعمومات الجديدة المراد تعمميا فتكوف 

 الجديدة.
 في ىذه الخطوة أقفاؿ لمكممات المفتاحية المدرسيورد  مفاتيح المعمومات وأقفالها: -ب

تتجسد في الكممات غير المألوفة التي ال يتعامؿ بيا المتعمـ بنٍحو  )مفاتيح المعمومات(
تساىـ ىذه االقفاؿ يح المعمومات، وبذلؾ مستمر، فتكوف ىذه المعمومات ىي أقفاؿ لمفات

فمف المعروؼ كمما كانت المعمومات المعمومات، ساعد المتعمـ عمى تذكر والكممات بم
 غير مألوفة ساعدت عمى التذكر بسرعة اذا ربطت بما يساعد عمى تذكرىا.

وفي ىذه المرحمة يربط المعمـ بيف مفتاح  ربط القفال بالمعمومات المفتاحية: -ت
معمومات )الكممات( والمعمومات الجديدة المراد تعمميا، فيحاوؿ المعمـ والمتعمـ ايجاد عبلقة ال

 منطقية بيف المعمومات الجديدة المراد تعمميا والمعمومات التي يمتمكيا مف طريؽ التذكر.
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: في ىذه الخطوة ينقؿ المعمـ استعمال القفال والمفاتيح المعموماتية عممياً  -ث
مرحمة التطبيؽ العممي المتمثمة في استعماؿ المعمومات السابقة والجديدة الطالب إلى 

بعد أف أتقف الطالب العبلقة المنطقية بيف المفاتيح وأقفاليا، ويكوف التطبيؽ عمميًا مف 
قبؿ الطالب نفسو فيقدـ المعمـ سؤااًل يساعد الطالب عمى التذكر بعد استعماؿ العبلقة 

 في الخطوة السابقة.المنطقية التي تدرب عمييا 
 يتولى المعمـ بنفسو التقويـ في ىذه المرحمة لكوف المعمومات مرحمة التقويم: -ج

 (.ٕٓٚ: ٕٚٔٓ، الجديدة غير مألوفة لمطالب ولـ يتعامؿ معيا مسبقًا ) زاير وآخروف
التربية يعد التفكير مف المفاىيـ التي القت االىتماـ مف قبؿ العامميف في  التفكير:-ثالثاً 
 والنفسية العموـ التربويةف سيكولوجية التفكير تمثؿ منزلة خاصة في وا   ،التعميـو 

لزيادة اىتماـ عمـ النفس بالعمميات المعرفية، ومف ىنا يمكف  وذلؾ نظراً  المعاصر
ىو عصر االىتماـ بسيكولوجية التفكير، وحوؿ  لمتربية والتعميـالقوؿ، إف العصر الراىف 
التفكير ىي:  ( إلى ثبلثة أنواع مف التفكير19870Paul)أنواع التفكير أشار بوؿ 

الذي يساعد عمى تعمـ المناىج وحؿ  والتفكير العممي العرضيالموجو، والتفكير 
والتفكير المشكبلت وفؽ منيجية عممية، ولو أنماط عديدة ىي:) التفكير المنطقي، 

 (، والتفكير التحميؿيوالتفكير التأمم ،، والتفكير اإلبداعيالحدسيوالتفكير الناقد، 
(1987, 2760Paul.) 

الباحثيف و العمماء مف  عةيعود الفضؿ في تبمور التفكير التأممي إلى جيود مجمو و       
العمماء قاـ ىؤالء  إذ، (1964)( منذ عاـ Sigal( و)Mossو)(Kaganأمثاؿ)
عند ف بدراسات ىدفت إلى معرفة الطرؽ أو األساليب التي يفضميا األفراد والباحثي

 تصورىـ لممفاىيـ المدركة وطبيعة تصنيؼ المثيرات مف خبلؿ استخداـ المفاىيـ العديدة
.(Chiu,1985:235) 

جعؿ الفرد يمتمؾ العديد مف ي الذيانواع التفكير افضؿ التفكير التأممي مف يعد و      
التي تظير بشكؿ ايجابي في حياتو مما يجعمو يكتسب والخصائص السمات الصفات و 

( باف التفكير التأممي يتكوف Schoon.1987جديدة ومعارؼ متنوعة ويرى ) خبرات
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مف مجموعة خطوات اىميا مبلحظة وتأمؿ المشكمة مف جميع جوانبيا فضبل عف 
دراستيا بشكمي منطؽ والبحث عف العبلقات التي تبيف أسباب حدوث المشكمة والنتائج 

االحاطة بالمشكمة، واخيرا  تسيـ فيالمترتبة عمييا، اضافة الى تقديـ التفسيرات التي 
 ,Schoon .)مشكمة الدراسيةعف عمى توقعات منطقية  تقديـ الحموؿ المناسبة بناءً 

1987,235).  
 ىي:  اسيةيشتمؿ التفكير التأممي عمى خمس ميارات أس: مهارات التفكير التأممي

ا كافة، مف جوانبيعمى عرض المشكمة المتعمـ قدرة م ىيو  :التأمل والمالحظة -ٔ
يبيف  أو رسـ لممشكمة  سواء كاف ذلؾ مف خبلؿ إعطاء شكؿواسبابيا مكوناتيا  ةعرفوم

 .بصرياً بيف مكوناتيا يمكف اكتشاؼ العبلقات الموجودة  إذ مكوناتيا
المشكمة مف  داخؿعمى تحديد الفجوات المتعمـ قدرة ىي  :الكشف عن المغالطات -ٕ 

 .غير المنطقيةو حيحة تحديد العبلقات غير الصايجاد و خبلؿ 
عبلقة منطقية معينة مف خبلؿ  ايجادعمى  المتعمـ قدرة :الوصول إلى استنتاجات -ٖ 

 (٘ٗ: ٕٕٔٓ)العفوف،  .وصحيحة مضموف المشكمة والتوصؿ إلى نتائج مناسبة استنتاج
لمنتائج  ةمنطقي تفسيراتعمى إعطاء المتعمـ قدرة ىي  :إعطاء تفسيرات مقنعة -ٗ 
 .، مف خبلؿ االستعانة بالخبرات السابقة والجديدةبينيا لرابطةاو العبلقات و 
لحؿ  متسمسمة خطوات منطقيةتنظيـ عمى  المتعمـ قدرةىي  :وضع حمول مقترحة -٘

تصورات ذىنية  بناًء عمىتمؾ الخطوات ل وضع الحموؿ المناسبةالمشكمة المطروحة و 
 (. 0٘: 0202لمشكمة. )القطراوي، لحؿ امتوقعة 

التي ساىمت في نظريات ال ىناؾ عدد مف: لنظريات المفسرة لمتفكير التأمميا -اً رابع
 ىي:التفكير التأممي، ومف أشير ىذه النظريات  تفسير

حدد أربعة أبعاد لمشخصية إذ  عف الشخصية: (19770Eysenck) نظرية أيزنك -ٔ
ص ( وأشار أيزنؾ أف الشخIntelligence، والذكاء)نيةوالذىبية، والعصأالنبساطية، 

صاحب الشخصية التأممية ىو شخص متحفظ، ومحافظ وىادي المزاج، ومتردد في 
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التحدث وفي اتخاذ القرارات الحاسمة في حياتو، ودائـ االنطواء عمى نفسو، ولكنو ينشد 
 .(Eysenck 256،19770) .الكماؿ في تفكيره

 ناءوتـ بالتفكير والتصور اإلدراكي،  عف :(19840Solomon) نظرية سولومون -۲ 
 عف طريؽاألطفاؿ  عندىذه النظرية عمى أساس أنو يمكف تنمية التصور اإلدراكي 

التعمـ والتدريب، وذلؾ مف خبلؿ تزويد الموقؼ التعميمي بالوسائؿ البلزمة، ويوجد 
، والتصور التأممي التجريدي التصور الرمزي، :لمتصور اإلدراكي ثبلثة مستويات ىي

 .(Solomon,1984,371-377) .والتصور الواقعي
يربط كاجاف  إذ التأممي األسموب االندفاعي :(19880Kagan) نظرية كاجان -2

التأممي بأسموب اتخاذ القرارات عند حؿ مشكمة مف المشكبلت  -األسموب االندفاعي
يختمؼ  يقوـ باستجابة اندفاعية في مواجية موقؼ ما عمى التأمؿالمدرب  فالطالب غير

أمؿ والتروي والتفكير حوؿ طبيعة الموقؼ، وصحة عف الطالب المدرب عمى الت
االستجابة وتشير دراسات عديدة قاـ بيا كاجاف وغيره مف الباحثيف إلى أف الطالب 
المتأمؿ يقع في أخطاء أقؿ مف غيره مف الطبلب غير المتأمميف 

(Kagan,1988,337-354 ).  
 دراسات سابقةالمحور الثاني:  
فاعمية استراتيجية التقويـ )ىذه الدراسة إلى كشؼ  ىدفت(0212دراسة )الخوالدة -1

التفكير التأممي لدى طمبة المرحمة األساسية و  تنمية ميارات التعبير الكتابيالمغوي في 
يارات التعبير الكتابي، قائمة معايير لم تـ اعدادلتحقيؽ ىدؼ الدراسة . و (في األردف
ير التأممي، و دليؿ لمحتوى المادة بي، و مقياسا لمتفكميارات التعبير الكتال واختبار
حقيبة اإلنجاز التقويمية و )لخطوات استراتيجتي  لتقويـ التعبير الكتابي وفقاً  العممية

مف طمبة الصؼ العاشر  و طالبةً  ( طالباً ٕٔٔ. تكوف أفراد الدراسة مف )(تقويـ األقراف
لمحافظة جرش خبلؿ التعميـ ويتيف تابعتيف لمديرية التربية و األساسي مف مدرستيف ثان

يع الطمبة عشوائيا في وز وتـ ت ،اختيرتا بالطريقة القصدية (ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ)العاـ الدراسي
يجية باسترات تـ تقويميمافي مجموعتيف تجريبيتيف  طالبةً و  ( طالباً ٖٙ)ست مجموعات
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في مجموعتي تجريبيتيف أخرييف قومتا  طالبةً و  ( طالباً ٖٛ)حقيبة اإلنجاز التقويمية، و
تـ تقويميما في مجموعتيف ضابطتيف  طالبةً و  ( طالباً ٖٛ)تقويـ األقراف، و راتيجيةباست

داللة إحصائية عند  إلى وجود فرؽ ذانتائج الأشارت و  ،بالطريقة التقميدية المتبعة
تيجية التقويـ المغوي في ميارات التعبير الكتابي تعزى إلى استرا (0ٓ٘ٓ)مستوى الداللة 
تيجية حقيبة اإلنجاز التقويمية التجريبية الذيف قوموا باستراالمجموعات لصالح طمبة 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تنمية ميارات التعبير الكتابي وتقويـ األقراف، و 
نجاز حقيبة اإلو التفاعؿ بيف الجنس  ذلؾ الىعزى وي (0ٓ٘ٓ)عند مستوى الداللة

داللة إحصائية عند إلى وجود فروؽ  أشارت نتائج الدراسةو  تقويـ األقراف،التقويمية و 
تنمية ميارات التفكير التأممي تعزى إلى استراتيجية التقويـ في  (0ٓ٘ٓمستوى الداللة)

از المغوي لصالح طمبة المجموعات التجريبية الذيف قوموا باستراتيجية حقيبة اإلنج
ى الداللة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو تقويـ األقراف، و التقويمية و 

استراتيجيتي مي تعزى إلى التفاعؿ بيف الجنس و في تنمية ميارات التفكير التأم (0ٓ٘ٓ)
يوصي الباحث  البحث نتائجفي ضوء و  نجاز التقويمية و تقويـ األقراف،حقيبة اإل

يارات التعبير تقويـ األقراف في تنمية ميجيتي حقيبة اإلنجاز التقويمية و باستخداـ استرات
تدريب معممي المغة ي في المرحمة األساسية العميا، و التفكير التأممميارات  الكتابي و

 .(0212)الخوالدةـ باستخداـ ىاتيف االستراتيجيتيفالعربية عمى طبيعة التقوي
فاعمية استراتيجية مفاتيح )الى معرفة تيدؼ : (0218 وجاسم، حسن) دراسة -0

إذ  مة اإلعدادية في مادة المطالعة(رحالمعرفة في تنمية التفكير الناقد لدى طبلب الم
فصؿ  مدةاجريت التجربة التي دامت و  ،الدراسةأ ستعمؿ المنيج التجريبي لتحقيؽ ىدؼ 

إذ اختار الباحثاف إعدادية ديالى لمبنيف في (ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓكامؿ لمعاـ الدراسي)دراسي 
أجرى  وقد ،طالباً  (ٕٓ)بػ قصديا لتطبيؽ التجربة وحددت عينة البحث قضاء بعقوبة

المتغيرات اآلتية )درجات الطبلب  الباحثاف تكافؤًا إحصائيًا بيف مجموعتي البحث في
محسوبا  الطبلب عمر (ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ)في المغة العربية لنصؼ السنة لمعاـ الدراسي

. الناقد( المغوية، التفكير لذكاء، القدرةمستوى اواألميات،  اآلباء، تحصيؿ بالشيور
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التجريبية ذوات الضبط  يقع في حقؿ التصاميـ التجريبي، إذ التصميـاعتمد الباحثاف 
االختبار التائي  إحصائيا باستعماؿ البحث نتائجالتجربة تـ تحميؿ انتياء الجزئي، بعد 

التجريبية عمى  النتائج تفوؽ طبلب المجموعة( واظيرت t-test)لعينتيف مستقمتيف
 (ٕٛٔٓحسن، وجاسم، )المجموعة الضابطة  طبلب

 -دراسات السابقة والدراسة الحالية:وازنة بين الالم -ٖ
فاعمية استراتيجية معرفة )( الى ٕٓٔٓ) الخوالدةىدفت دراسة  هدف الدراسة: -ٔ

التقويـ المغوي في تنمية ميارات التعبير الكتابي والتفكير التأممي لدى طمبة المرحمة 
عمية استراتيجية معرفة )فا الى(ٕٛٔٓ)حسف وجاسـوىدفت دراسة ( األساسية في األردف

مفاتيح المعرفة في تنمية التفكير الناقد لدى طبلب المرحمة اإلعدادية في مادة 
استراتيجية مفاتيح المعرفة في تنمية وىدفت الدراسة الحالية الى معرفة )اثر ، المطالعة(

 (.ميارات التعبير الكتابي والتفكير التأممي لدى طبلب الصؼ الرابع االدبي
 حسف وجاسـ، ودراسة في االردف (ٕٓٔٓدراسة الخوالدة ) أ جِريتسة: مكان الدرا -0
 والدراسة الحالية في العراؽ.  (ٕٛٔٓ)
الخوالدة  اتفقت الدراسات عمى استخداـ المنيج التجريبي دراسة منهج الدراسة: -2
 والدراسة الحالية. (ٕٛٔٓ)حسف وجاسـ، ودراسة ( ٕٓٔٓ)
( ٕٔٔ)( ٕٓٔٓدراسة الخوالدة )حجـ العينة  تباينت الدراسات في حجم العينة: -4

( ٙ٘بينما الدراسة الحالية) ( طالبًا،ٓٗ( )ٕٛٔٓ)حسف وجاسـ، و دراسة طالبةً طالبًا و 
 طالبًا.   

( عمى ٕٓٔٓالخوالدة ) فدراسة في جنس العينة الدراساتتباينت  متغير الجنس: -5
 لية عمى الذكور.   الدراسة الحاو ( ٕٛٔٓ)حسف وجاسـدراسة و  الذكور واالناث، 

في المرحمة والمادة الدراسية  الدراساتتباينت  :والمادة الدراسية المرحمة الدراسية-6
 ،طبقت عمى المرحمة االبتدائية في مادة التعبير الكتابي (ٕٓٔٓفدراسة الخوالدة )

عمى طبلب الصؼ الخامس االدبي في مادة طبقت ( ٕٛٔٓ)حسف وجاسـودراسة 
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في  دبيالرابع االالصؼ  طبلب الحالية طبقت عمىبينما الدراسة  المطالعة والنصوص
 .التعبير الكتابيمادة 

دراسة بينما  ،التقويـ المغوياستراتيجية ( ٕٓٔٓالخوالدة )دراسة  المتغير المستقل: -7
 استراتيجية مفاتيح المعرفة.والدراسة الحالية (، ٕٛٔٓ)حسف وجاسـ

ميارات تنمية عمى ( والدراسة الحالية ٕٓٔٓخوالدة )الدراسة اتفقت  المتغير التابع: -8
تنمية التفكير ( ٕٛٔٓدراسة حسف وجاسـ)بينما التفكير التأممي ، التعبير الكتابي و 

 الناقد.
 (ٕٛٔٓ) حسف وجاسـ، ودراسة (ٕٓٔٓالخوالدة )اتفقت دراسة  :اداة القياس -9 

 ختبار.  والدراسة الحالية في اختيار اداة القياس وىي االودراسة 
اتفقت جميع الوسائؿ االحصائية  استعماؿومف حيث  لوسائل االحصائية:ا-12

 استعمؿ( ٕٓٔٓالخوالدة )فدراسة الدراسات عمى استعماؿ الوسائؿ االحصائية نفسيا 
(، ومعامؿ صعوبة وسيولة الفقرة، ومعامؿ تمييز الفقرة، وفعالية البدائؿ ٕمربع )كا

كرونباخ -براوف ومعادلة ألفا –ف، ومعادلة سبيرماف الخاطئة، ومعامؿ ارتباط بيرسو 
استعمبل والدراسة الحالية ( ٕٛٔٓودراسة حسف وجاسـ ) (،ِوْتني-مافومعادلة 

 التائي ات)المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري معامبلت االرتباط بيرسوف االختبار 
t-test) ) الحصائيةبرنامج الرـز ا باستعماؿمستقمتيف مترابطتيف و لعينتيف (SPSS) 
 .(ٖٕاصدار)

 (ٕٓٔٓالخوالدة )ومف حيث نتائج الدراسات كانت نتيجة دراسة  نتائج البحث: -11
المجموعة  وطبلب والدراسة الحالية، تفوؽ طالبات ،(ٕٛٔٓ)حسف وجاسـودراسة 

  طبلب المجموعة الضابطة.طالبات و التجريبية عمى 
 اإلفادة من الدراسات السابقة:

  حث في تحديد مشكمة البحث وتحديد اليدؼ مف دراستو.تساعد البا -
 .المصممة البحث واجراءاتو منيج تحديد فيالباحث  تساعد -
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 المناسبة الوسائؿ اإلحصائيةو 0 وعينة الدراسة مجتمع تحديدارشاد الباحث في  -
 .لمدراسة

 .تجربة، وكيفية اداء الواختيار التصميـ المناسب رسـ خطة البحث ارشاد الباحث في -
  .التي تعتمد عمييا الدراسة مصادرالمراجع والارشاد الباحث لبلطبلع عمى اىـ  -

البحث  يضـ ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج :البحث واجراءاته منهج -الفصل الثالث:
تكافؤ ال، و حثالبوعينة مف تصميـ تجريبي لمبحث، وتحديد مجتمع  واالجراءات المتبعة

ط المتغيرات الدخيمة، وصياغة االىداؼ السموكية، ضبتحديد و و  مجموعتي البحثبيف 
عداد الخطط التدريسية ديد الوسائؿ االحصائية حوت واداة البحث وصدؽ وثبات االداة، وا 

   نات. افي تحميؿ البي
المنيج المناسب  تجريبي، ألنو  المنيج الفي بحثو  اعتمد الباحث منهج البحث: -اوالً 

وصؼ ب يتحددال و  بإظيار دوره،  لمباحثحة واسعة يعطي مسا أنو   إذ إلجراءات بحثو،
إعادة بيدؼ مقصود الواضح و الباحث الإلى تدخؿ أو الظاىرة بؿ يتعدى  لممشكمة

أو استخداـ إجراءات مف خبلؿ إحداث تغييرات معينة  المشكمةتشكيؿ واقع الظاىرة أو 
 (.ٙ٘ٔ: ٕٙٓٓابو عبلـ، )وتحميميا وتفسيرىاومف ثـ مبلحظة النتائج محددة، 

. ىي خطوات يضعيا الباحث لئلجابة عف اسئمة البحث :التصميم التجريبي -ثانياً 
ذ ينفيتبعيا الباحث لتتحدد الكيفية التي توضح و االجراءات التي  الخطواتوتتضمف ىذه 

ًا مبلئمالذي يراه الباحث لجزئي تجريبي ذي الضبط االتصميـ الالباحث  اتبع .دراستو
( التصميم التجريبي 1الشكل)                .يوضح ذلؾ (ٔ)الشكؿ لظروؼ دراستو

 لمبحث
 االداة المتغير التابع المتغير المستقل  االداة المجموعة 
  التجريبية

 اختبار قبمي
استراتيجية مفاتيح 

 المعرفة 
 مهارات التعبير الكتابي    

 مهارات التفكير التأممي
 

 اختبار بعدي
 ة الطريقة االعتيادي الضابطة 
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 ((Research Population :مجتمع البحث وعينته -اً لثثا
 و في مدارس محافظة ديالى النيارية0 الرابع االدبيطبلب مف مجتمع البحث  تكوف

( التابعة لممديرية العامة لتربية ديالى )قضاء الفمؽ)عشوائيًا اعدادية اختار الباحث
مف تـ اختيار مجموعتي البحث ائي وبطريقة السحب العشو 0 البحث عينةبعقوبة(0 لتمثؿ 

المجموعة )أ(  شعبة اصؿ ثبلثة شعب لمصؼ الرابع االدبي)أ، ب، ج(، إذ تمثؿ
والتي سيدرس طبلبيا مادة  ،التجريبية والتي يتعرض طبلبيا الى المتغير المستقؿ

لمجموعة ا(ب)شعبةوتمثؿ ، (استراتيجية مفاتيح المعرفة)التعبير الكتابي عمى وفؽ 
0 الطريقة التقميدية المتبعةالتعبير الكتابي عمى وفؽ درس طبلبيا مادة سيالتي  الضابطة

 (ٕٛ) المجموعة التجريبيةفي  ،طالباً ( ٙ٘) النيائي البحث عينةبمغ عدد طبلب و 
  .( طالباً ٕٛ)المجموعة الضابطة وفي ،طالباً 
متكافئتيف اي جعؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة  :تكافؤ مجموعتي البحث -رابعاً 

بالتجربة بدء قبؿ الحرص الباحث إذ  .تمامًا في جميع المتغيرات عدا المتغير المستقؿ
المتغيرات التي  عدد مفاحصائيًا في  التجريبية والضابطة مجموعتي البحثعمى تكافؤ 

  -حدد الباحث المتغيرات االتية:التجربة، إذ  في سبلمة هثر تكوف سببًا مؤ قد 
حساب اعمار طبلب ب قاـ الباحث محسوبًا بالشهور:ب لمطالالعمر الزمني  -ٔ

( ٔبالشيور ووجدت انيا متكافئة و الجدوؿ) التجريبية والضابطة مجموعتي البحث
 يوضح ذلؾ.

حجم  المجموعة
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة  القيمتان التائيتان
 عند

مستوى  
0,05 

 الجدولية المحسوبة

 28 التجريبية
 

180.71 7.179 51.538 
 

 غير دالة 2 2.268 54
 

 29.560 5.437 182.18 28 الضابطة احصائياً 
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حساب درجات طبلب مجموعتي ب قاـ الباحث :لمعام السابق درجات الطالب -0
 (ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ)ـ الدراسي امف الع لمعاـ السابؽالبحث التجريبية والضابطة 

 ( يوضح ذلؾ.ٕجدوؿ)وال
حجم  المجموعة

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة  القيمتان التائيتان
عند 

 مستوى
0,05 

 الجدولية المحسوبة

غير دالة  2 0.131 54 75.585 8.694 68.79 28 التجريبية
 احصائياً 

 62.441 7.902 68.00 28 الضابطة

ما يمتمكو االفراد مف المعمومات ىو معرفة  :لمجموعتي البحثاالختبار القبمي  -ٖ
. ) ابو جادو. لئلفادة منيا في بناء معمومات جديدة التي توافرىا البيئةوالخبرات 

 :، إذ اعد الباحث اختباريف( 0ٕٛ٘ ٕٗٔٓ
كتابي القبمي أف اظيرت نتائج اختبار التعبير ال :اختبار التعبير الكتابي القبمي -اوالً 

( عند مستوى ٓٓٓ.ٕقيمة الجدولية )الىي اصغر مف ( ٗ٘.ٓالقيمة التائية المحسوبة )
(، وىذا يدؿ عمى أف مجموعتي البحث متكافئتاف ٗ٘(، وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓداللة )

 .(ٖ)كما ىو موضح في الجدوؿإحصائيا في اختبار التعبير الكتابي القبمي 
بي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتين التائيتين (يبين المتوسط الحسا2جدول)

 التعبير الجدولية والمحسوبة لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة  في اختبار
 القبمي

حجم  المجموعة
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

مستوى  القيمتان التائيتان
الداللة 

 عند
0,05  

 الجدولية لمحسوبةا

  هغير دال 2 0.54 54 60.668 7.789 62.07 28 التجريبية
 55.756 7.467 61.14 28 الضابطة احصائياً 
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 اظيرت نتائج اختبار التفكير التأممي القبمي أف :القبميالتأممي  التفكيراختبار  -ثانياً 
( عند مستوى ٓٓٓ.ٕ) ىي اصغر مف قيمة الجدولية( 0ٓٗٗٓالقيمة التائية المحسوبة )

(، وىذا يدؿ عمى أف مجموعتي البحث متكافئتاف ٗ٘(، وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓداللة )
 (4وكما ىو موضح في الجدوؿ) إحصائيا في اختبار التفكير التأممي القبمي.

(يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتين التائيتين 4جدول)
التفكير  جموعتي البحث التجريبية والضابطة  في اختبارالجدولية والمحسوبة لم

 .التأممي القبمي
حجم  المجموعة

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

مستوى  القيمتان التائيتان
الداللة 

 عند
0,05  

 الجدولية المحسوبة

 ر داله غي 2 2.244 54 9.199 2.222 17.26 28 التجريبية
 9.624 2.124 17.20 28 الضابطة احصائياً 

 أف ىناؾ تكافؤاً  أظيرت نتائج التحصيؿ الدراسي لآلباء التحصيل الدراسي لآلباء:-4
فرؽ ذو  ال يوجد ، إذ(ٕباستعماؿ مربع كاي)كافي تحصيؿ اآلباء  بيف مجموعتي البحث

 يوضح (5وجدوؿ ) .(ٗ(، وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓداللة إحصائية عند مستوى داللة )
 ذلؾ.

( المحسوبة 0تكرارات التحصيل الدراسي آلباء مجموعتي البحث وقيمتا )كا( 5جدول )
 والجدولية

إعدادية  متوسطة ابتدائية العدد المجموعة
 معهد

كمية 
فما 
 فوق

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

عند 
(0,05) 

 الجدولية المحسوبة

 9 6 8 5 28 التجريبية
غير دال  4,98 0,062 4

 11 5 7 5 28 الضابطة احصائياً 
 (.5معهد( مع بعضهما لكون التكرار المتوقع فيهما أقل من ) ،*دمجت الخميتان )إعدادية 
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( وىي أصغر مف قيمة 0ٕٙٓ( المحسوبة )ٕ( أف قيمة )كا٘يتضح مف جدوؿ )
(، وىذا ٗ(، وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓة )( عند مستوى دالل0ٜٛٗ( الجدولية البالغة )ٕ)كا

  يدؿ عمى أف مجموعتي البحث متكافئتاف إحصائيا في التحصيؿ لآلباء.
أظيرت نتائج التحصيؿ الدراسي لؤلميات أف ىناؾ  :التحصيل الدراسي لألمهات -5

إذ أف (، ٕتكافؤًا بيف مجموعتي البحث في تحصيؿ األميات باستعماؿ مربع كاي)كا
ال يوجد فرؽ  اً إذ(، 0ٗ٘٘( ىي اصغر مف القيمة الجدولية )0ٓٙٓٓ)القيمة المحسوبة 

 يوضح( ٙوجدوؿ ) (.ٗ(، وبدرجة حرية )0ٓ٘ٓذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 ذلؾ.

( 0تكرارات التحصيل الدراسي لمهات مجموعتي البحث وقيمة )كا( 6جدول )
 المحسوبة والجدولية

دادية إع متوسطة ابتدائية العدد المجموعة
 معهد

كمية 
فما 
 فوق

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (2,25عند )

 10 5 8 5 28 التجريبية
غير دال  5,45 0,060 4

 10 5 7 6 28 الضابطة احصائياً 
 (.5من )*دمجت الخميتان )إعدادية أو معهد( مع بعضهما لكون التكرار المتوقع فيهما أقل 

ىدؼ الباحث الى ضبط  :التجريبية(ضبط بعض المتغيرات الدخيمة)غير  -خامساً 
التي ال تدخؿ في تصميـ البحث لكنيا  بيا تمؾ المتغيراتيقصد الداخمية و  المتغيرات

لتكوف بدرجة متساوية في  ر في نتائجو إذ تيدؼ عممية ضبط المتغيراتتؤث
ي متغير غير المتغير المستقؿ مف التأثير أل الةإز المجموعتيف التجريبية والضابطة، أي 

وىناؾ نوعيف مف العوامؿ والتي قد توثر عمى سبلمة التجربة.  ثـ تقميؿ تبايف الخطأ
  -:وعمى النحو اآلتي

 :العوامل الخارجية - أ
 االختبار القبمي اجراء مف خبلؿ  ىذا المتغير تـ ضبط الفروق في اختيار العينة: -1

 وكاف غير موجود بيف الطبلب.عمى مجموعتي البحث 
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تطرأ عقمية التي النفسية او البيولوجية او المتغيرات ال العمميات المتعمقة بالنضج: -0
 ٓٔ/ ٕٙف م لـ يحدث الف التجربة استمرتالمتغير وىذا خبلؿ التجربة.  مبةعمى الط

 .ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٜولغاية  ٕٕٓٓ/
لمجموعتي  موحدةاداة  ماؿتـ ضبط ىذا المتغير الف الباحث استع اداة القياس: -ٗ

 وىي االختبار القبمي والبعدي. البحث
 ترؾ عدد مف طبلب أو او نقؿ انقطاع ناتج عفىو اثر  االندثار التجريبي: -٘

 اختبار طبلبمما يؤثر في متوسط  المدرسة في اثناء التجربة مجموعتي البحث مف
 لـ يحدث عمى طبلب مجموعتي البحث.وىذا  ي البحثمجموعت

 التيوية فيو التجربة مف ىي خصائص المكاف الذي تجرى الفيزيقية:الظروف  -ٙ
 .التابعة لمبحثاالنماط السموكية المتغيرات أو تؤثر في قد االضاءة والضوضاء والتي و 

 ضبط بعض عمى سير التجربة مف خبلؿالباحث  حافظ : العوامل الداخمية -ب
 -:سير الدراسة عمىسمبًا العوامؿ الداخمية التي قد تؤثر و  المتغيرات

، بيف المتعمميف يقصد بالوسائؿ االحصائية لتحقيؽ االتصاؿ الوسائل التعميمية: -1
بجوىر العممية التعميمية، وىو تحقيؽ التفاىـ، فأصبحت الوسيمة جزءًا والعناية  االىتماـو 

لتحقيؽ اىداؼ محددة،  المعمـالتدريس التي يتبعيا  طرائؽ وستراتيجياتال يتجزأ مف 
ققو  مفيوـ تقنيات التعمـ، إذ استعمؿ الباحث الوسائؿ التعميمية المناسبة في وىذا يح

 وىي:)السبورة واالقبلـ الممونة(.  مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
صفوؼ متشابية مف طبؽ الباحث التجربة في مدرسة واحدة وفي  بناية المدرسة: -2

ميا وفي وقت واحد لمجموعتي حيث االثاث واالنارة ومقاعد الطبلب وانواعيا واحجا
 البحث التجريبية والضابطة.

حرصًا  التجريبية والضابطة الباحث بنفسو مجموعتي البحثدرس  القائم بالتجربة: -3
 .نتائج دقيقةلموصوؿ الى 
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لطبلب  ومتساويةً  مدة التجربة موحدةً  ىدؼ الباحث الى ضبط مدة التجربة:  -4
/  ٜ االربعاءيوـ وانتيت  ٕٕٓٓ/  ٓٔ / ٕٙ ثنيفاالمجموعتي البحث اذ بدأت بيوـ 

ٕٔ  /ٕٕٓٓ. 
بالتساوي توزيع الحصص عمى مجموعتي البحث ب قاـ الباحث توزيع الحصص:  -5

 باالتفاؽ مع ادارة المدرسة؟ لكؿ مجموعةوبواقع حصتيف في االسبوع 
 توزيع حصص مادة التعبير عمى مجموعتي البحث ( 7جدول)

 االربعاء ثنيناال  موعد الحصة الدراسية المجموعة ت
 8:45 – 8:22  8:45 – 8:22  الحصة االول التجريبية 1
 9:25 –  8:52 9:25 –  8:52 الحصة الثاني الضابطة 0

  :متطمبات التجربة -سادساً 
لمجموعتي الباحث ي درسيا سد المادة العممية التي يحدتـ ت تحديد المادة العممية: -1

التي يتضمنيا كتاب  التعبير الكتابيموضوعات  ةثبلثوىي التجريبية والضابطة، البحث 
المقرر تدريسيا خبلؿ  االوؿالطبعة االولى/ الجزء  الرابع االدبيالمغة العربية لمصؼ 

)االصالة، ثبلثة موضوعات:وىي  (ـٕٕٔٓ -ٕٕٓٓلمعاـ الدراسي) االوؿالكورس 
 ذلؾ. يوضح (ٛجدوؿ) .(خوارؽ البشراالب0 

 تدريسها في أثناء مدة التجربةالموضوعات المقرر ( 8جدول )

وىو وصؼ سموؾ المتعمـ الذي ينشأ مف خبلؿ  صياغة االهداف السموكية: -ٔ
وىذا عممية التعمـ،  إذ انو ىدؼ ،تدريسو موضعًا أو وحدة دراسية في زمف التعمـ

 ،ميةمعممية التعميلالناتج النيائي حركيًا، وىو  واسموؾ يمكف اف يكوف عقميًا او انفعاليًا ال

 الصفحة الموضوع ت
 10 الصالة قوة تمد الجيال بالعزم لصنع المستقبل الواعد 1

الب قوٌة وحنو ورحمه تغمر البيت بالرخاء والسعادة، وهو ماٍض جميل وحاضٌر  0
 56 ستقبٌل مضْي يموح في افاق االسرةمرغيد و 

 85 وفيَك انطوى العالُم االكبرُ    وتحسب انك جرٌم صغير خوارق البشر:  2
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الكتاب محتوى الموضوعات المحددة في  وفؽعمى ىدفًا سموكيًا  (ٓ٘) صاغ الباحث إذ
ت في التجربة موزعة بيف مستويا سيدرسيا الباحثوالتي الدراسي والمنيج 

ىدفًا  (٘ٗ)رتيا النيائيةفي صو  وقد بمغ عدد االىداؼ (.Bloom,1971:1ٕٗ)بموـ
وتـ االتفاؽ عمييا بنسبة والمحكميف  بعد عرضيا عمى مجموعة مف الخبراءسموكيًا 

 (.ٙكما مبيف في ممحؽ ) (%.ٓٛ)
إف الخطط الجيدة واحدة مف متطمبات اعداد الدرس  التدريسية: اعداد الخطط -ٕ

المقرر تدريسية لمموضوعات ال ( انموذجًا مف الخططٕٔ)اعد الباحث الناجح لذلؾ 
 ( نماذجٙالتجريبية ) لممجموعة نماذج (ٙ)تدريسيا في ضوء مادة الكتاب المقرر

 تضمف أنموذجيف مف ىذه الخططت ةانإذ اعد الباحث استب، لممجموعة الضابطة
درس بيا ي   استراتيجية مفاتيح المعرفةوفؽ عمى ضمف خطة تدريس االنموذج االوؿ يت

لطبلب المجموعة الضابطة واالخرى  التعبير الكتابيريبية مادة طبلب المجموعة التج
عمى مجموعة مف  ةانوعرض الباحث االستب عتياديةنفسيا بالطريقة اال درس بيا المادةي  

وطرائؽ تدريسيا، والعموـ التربوية والنفسية،  راء والمتخصصيف في المغة العربيةالخب
الستطبلع آرائيـ ومبلحظاتيـ ومقترحاتيـ، وتحديد مدى سبلمتيا واستيفائيا لمحتوى 

 في ضوء آراء الخبراء والمحكميف واتفاقيـالمادة، وصحة صياغة االىداؼ السموكية، و 
(%، ٓٛاء بعض التعديبلت، اذ بمغ االتفاؽ عمييما بنسبة )ر اج دبع ةانعمى االستب

 (.ٚكما مبيف في ممحؽ ) واصبحت الخطط جاىزة لمتنفيذ.
بوية واف البحث ف اداة البحث تمثؿ جانبًا ميمًا في العممية التر إ :البحث اداتا -سابعاً 

ميارات العبير الكتابي والثانية لقياس ميارات تطمب اداتيف االولى لقياس تنمية الحالي ي
 التفكير التأممي: 

موحدة لقياس تنمية يتطمب مف الباحث اداة  التعبير الكتابي:تنمية مهارات اختبار  -ٔ
ميارات االداء التعبيري لدى طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة، لذلؾ يتطمػػب 

الباحث  عرضبعديًا، إذ ػػوعًا تعبيػػريًا موحػػدًا لمجمػػوعتي البحػػث يعػػد اختبارًا تقػػديـ موض
والمتخصصيف في المغة العربية والمحكميف عمى مجموعة مف الخبراء موضوعات ثبلثة 
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الختيار األفضؿ منيا واألكثر مناسبة لطبلب الصؼ الرابع االدبي،  التدريسوطرائؽ 
( فػأكثر مػف الخبػراء مؤشػرا لقبػوؿ %ٓٛؿ نسػبة اتفػاؽ )وقػد اعتمد الباحػث حصػو 

االيثار ذلكـ الخمؽ الذي يدؿ عمى صفاء النفس الموضػوع وتـ االتفػػاؽ عمى موضوع )
( مف الخبراء %ٕٛ( بعد حصػولو عمػى نسبة اتفاؽ )ونقائيا مف البخؿ والشح واالنانية

 (.ٛكما مبيف في ممحؽ )
يتطمب مف الباحث تحقيقًا ليدؼ البحث  كير التأممي:اختبار تنمية مهارات التف -ٕ

االدبيات  اعداد اختبار لقياس ميارات التفكير التأممي، وقد اطمع الباحث عمى عدد مف
، ودراسة ابو ٕٓٔٓاوي والدراسات السابقة التي تناولت التفكير التأممي كدراسة) القطر 

لباحث فقرات اختبار اعد افي ضوء ذلؾ  (ٕٓٔٓ، ودراسة الخوالدة ٕٓٔٓبشير 
( فقرة موزعة عمى ٓٗتكوف مف )اعداد استبيانًا اوليًا ي التفكير التأممي مف خبلؿ

التأمؿ والمبلحظة، الكشؼ عف المغالطات، وىي)الميارات الخمسة لمتفكير التأممي 
ولكؿ فقرة ، (الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، وضع حموؿ مقترحة

  (.ٜكما موضح في ممحؽ رقـ) ما صحيحة واالخريف خاطئتافثبلثة بدائؿ احدى
الشروط األساسية في الحكـ عمى اىـ يعد الصدؽ أحد  :ينختبار االصدق  -ٖ

يرتبط مفيـو صدؽ االختبار بصحة صبلحيتو لبلستعماؿ، و  ختبارصبلحية اال
ولغرض  ع مف اجمياذي يصمح في ضوء االىداؼ التي وضفاالختبار الصادؽ ىو ال

 :يفصدؽ االختبار تحقيؽ 
( ٕ٘ٓٓتحقؽ الباحث مف صبلحية معيار)الحبلؽ، : اختبـار التعبير الكتابي -اوالً 

ختبػار بعد عرضو عمػى عدد مف الخبراء فػي طرائػؽ تدريس المغة العربية االلتصحيح 
%( فما فوؽ لصػبلحية ٓٛوعمػـ الػنفس التربوي والقياس والتقويـ، وأعتمد الباحث نسبة )

%( مف الخبراء، ٓٛفػي االسػتعماؿ وقػد حصؿ المعيار عمى نسبة اتفاؽ ) المعيػار
 ( يوضح ذلؾ.ٓٔواصبح االختبار بصورتو النيائية جاىزًا لمتطبيؽ. ممحؽ )

بعد عرضو الظاىر  ختباراال تحقؽ الباحث مف صدؽ اختبار التفكير التأممي: -ثانياً 
والمغة العربية عمـ النفس قويـ عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في القياس والت
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وقد اخذ الباحث بآراء الخبراء ومقترحاتيـ فيما يخص تعديؿ ( ٘)وطرائؽ تدريسيا ممحؽ
( ٖٓبصورتو النيائية ) التفكير التأممي اصبح عدد فقرات اختبارو وحذؼ بعض الفقرات 

ًا لصبلحية %( فػأكثر مػف الخبػراء مؤشػر ٓٛفقرة إذ اعتمد الباحػث حصػوؿ نسػبة اتفػاؽ)
يوضح  (ٜفقرات االختبار، واصبح االختبار بصورتو النيائية جاىزًا لمتطبيؽ ممحؽ)

  ذلؾ.
عمى  يفطبؽ الباحث االختبار  عمى العينة االستطالعية: ينتطبيق االختبار  -ٗ

 االحدفػػػي يػػػوـ  اعدادية ديالى( طالبًا مف طبلب ٓٙعينة استطبلعية مكونة )
، تـ تطبيؽ ف دقيقةوخمسو (الثامنػػػة ٓ٘:ٛػػػي السػػػاعة)ف (ٕٕٓٓ/ٕٔ/ ٖٔ)الموافؽ،

وبعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار االوؿ بربع ساعة تـ تطبيؽ اختبار التعبير الكتابي 
، مف خبلؿ ذلؾ تـ التأكد مف وضوح الفقرات والتعميمات اختبار التفكير التأممي

أستغرقو الطبلب لئلجابة عف الذي  الوقت الكميمتوسط متحانية، وكذلؾ تـ حساب األ
ومدة الوقت لبلختبار  دقيقة( ٓٗ)لبلختبار االوؿ ، إذ كانت مدة الوقتيفاالختبػار 
 مف خبلؿ استخداـ المعادلة اآلتية: ،(دقيقةٖٗالثاني)

متوسط زمن اإلجابة = زمن اجابة الطالب الول+ زمن اجابة الطالب الثاني 
 +........الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العدد الكمي

معامؿ الثبات ار طريؽ اعادة االختبار لحساب ياخت تـ: يناالختبار ثبات  -5
بعد مضي مدة زمنية عينة البحث  الختبار عمى نفس افرادابإعادة ويقصد   يفبلختبار ل

ال تقؿ عف اسبوعيف ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات االفراد في التطبيؽ االوؿ 
إذ اعتمد الباحث عمى درجات عينة التحميؿ االحصائي نفسيا، وبعد تصحيح  ،والثاني

بمغ معامؿ الثبات  اإلجابات ووضع الدرجات باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف، إذ
وبذلؾ  ،وىو معامؿ ثبات جيد جداً %( ٖٛولبلختبار الثاني)%( ٕٛ)لبلختبار االوؿ
 لمتطبيؽ. يف جاىزيفاصبح االختبار 
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 -:التفكير التأممي ختباريل االحصائي لفقرات االتحم -ثامناً 
عند حساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات  -معامل صعوبة الفقرات: -ٔ

ويعد االختبار  (،0ٚٗٓ-0ٕٗٓالموضوعية االختيار وجد أنيا تراوحت بيف )االختبارات 
( أف Bloomويستدؿ مف ذلؾ أف فقرات االختبار مقبولة إذ يذكر )بموـ  جيدًا ومقبوالً 

جميع فقرات االختبار تعد جيدة وصالحة لمتطبيؽ إذا كاف معامؿ صعوبتيا يتراوح 
 (.ٕٔيف في ممحؽ )كما مب (.Bloom,1971: 66( )0ٛٓٓ-0ٕٓٓبيف)
: عند حساب القوة التميزية لكؿ فقرة مف فقرات معامل قوة تمييز الفقرات -ٕ

( وعند حساب 0ٙٚٓ-0ٖٗٓاالختبارات الموضوعية، االختيار وجد انيا تراوحت بيف )
( فما 0ٕٓٓ( أف الفقرة التي تكوف قوتيا التميزية )Brown,1981: 104القوة ويشير )

كما  القدرة عمى التمييز بيف طبلب المجموعتيف العميا والدنيا.فوؽ تعد صالحة، وتمتاز ب
 (.ٖٔمبيف في ممحؽ )

: في االختبارات الموضوعية التي تكوف مف متعدد يكوف البديؿ فعالية البدائل  -ٖ
الخاطئ فعااًل عندما يجذب عددًا مف الطبلب مف المجموعة الدنيا يزيد عمى عدد 

ؿ اكثر فعالية كمما زادة قيمة السالب، وعند حساب طبلب المجموعة العميا، ويكوف البدي
( 0ٓ ٗٚ-قد تراوحت فعالية البديؿ بيف) االختبارفعالية البدائؿ غير الصحيحة لفقرات 

 (.ٗٔكما مبيف في ممحؽ )(. 0ٓ ٕٙ-)
( ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ ٕٙالموافؽ) االثنيف: طبؽ الباحث التجربة يوـ تطبيق التجربة -تاسعاً 

بواقع حصتيف في االسبوع وانتيت يـو جريبية والضابطة الت عمى مجموعتي البحث
 (.ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٜاالربعاء الموافؽ)

قاـ الباحث بتعريض المجموعتيف التجريبية والضابطة الختباريف  :االختبارتطبيق   -ٔ
 ٙٔ)بتاريخ منفصميف احدىما اختبار التعبير الكتابي والثاني اختبار التفكير التأممي. 

الباحث طبؽ ف دقيقة الثامنػػػة وخمسو  (ٓ٘:ٛالسػػػاعة ) الربعاءافػػػي يوـ (ٕٕٓٓ/ٕٔ/
، المادة مدرسالمجموعتيف في وقت واحد وبمساعدة  طبلبعمى التعبير الكتابي  ختبارا

وفؽ معيار التصحيح  الطبلب إجاباتلغرض تصحيح  االختباروتـ جمع أوراؽ 
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االختبار الثاني اعة تـ تطبيؽ وبعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار االوؿ بربع س المعتمد.
 اختبار التفكير التأممي.

  :ينتصحيح االختبار  -ٕ
أعتمد الباحث معيار الحبلؽ  :الكتابي التعبيرمهارات تصحيح اختبار  -أ

 إجابات(. لتصحيح ٓٔممحؽ ) الكتابيالخاص بتصحيح التعبير  (ٕ٘ٓٓ)الحبلؽ،
درجتو العميا  تحديد تـثباتو، و تحقؽ مف صدقو و تـ الو  ،النيائي االختبارفي  الطبلب

فقرات المعيار وقاـ الباحث  بيف   موزعةً  درجة ()صفربػودرجتو الدنيا  ،( درجةٓٓٔ)بػ
 .بالتصحيح عمى ىذا األساس

بناًء حددت الباحث درجات االختبار  :التفكير التأمميمهارات تصحيح اختبار  -ب
ة صحيحة عمى كؿ فقرة مف اعطى درجة واحدة لكؿ اجاب عمى مفتاح التصحيح المعد،

( ٖٓدرجتو العميا بػ)، إذ كانت أو متروكة فقرات االختبار وصفر لكؿ اجابة خاطئة
  (يوضح ذلؾ.ٜ، ممحؽ)درجة )صفر(ػدرجة، ودرجتو الدنيا ب

 الكتابي  التعبيرميارات ختبار ال تصحيحالولمتأكد مف موضوعية : التصحيح ثبات -ٖ
صححت وأستعمؿ نوعيف  التي الطبلبجابات ا( ورقة مف ٗٔ)عشوائياً  سحب الباحث  
مع مصحح  االتفاؽواآلخر  الزمفعبر  االتفاؽ األوؿ: لتصحيح االجابات مف االتفاؽ

فكاف معامؿ ثبات  ( يوماً ٘ٔ)إذ صحح الباحث األوراؽ بفارؽ زمني مقداره  آخر،
(، ٔٛ.ٓومعامؿ الثبات مع مصحح آخر بمغ )، (ٗٛ.ٓعبر الزمف ) االجابات تصحيح

غير المقننة التي إف بمغ  لبلختباراتجيدا في الحالتيف  االجابات ويعد معامؿ الثبات
   (.ٕٕ: ٜٔٛٔجيدة )الزوبعي ، ت عد( ٚٙ.ٓمعامؿ ثباتيا )

الوسائؿ الحالي استعمؿ الباحث  في تحميؿ نتائج البحث :الوسائل االحصائية -اً عاشر 
-Tاالختبار التائي:)):كاآلتيوىي ( ٖٕ)اصدار (ssps) برامج ،المناسبةاالحصائية 

test) وقانوف العينتيف مترابطتيف متساويتيف نتيف مستقمتيف متساويتيف صغيرتيفلعي ،
ومعادلة  مؿ ارتباط بيرسوف وسبيرمافامعو (، ٕومربع كاي )كا ((test-Tصغيرتيف

  .ريتشاردسوف( -كودر
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 -:ات والمقترحاتعرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصي-الفصل الرابع:
  -:عرض النتائج -اوالً 
بيف (0ٓ٘ٓو داللة احصائية عند مستوى داللة)ال يوجد فرؽ ذ :الفرضية االولى-1

عمى وفؽ  التعبير الكتابي يدرسوفطبلب المجموعة التجريبية الذيف  درجاتمتوسط 
 يدرسوف الذيف المجموعة الضابطةطبلب متوسط درجات و  استراتيجية مفاتيح المعرفة
بعد و  ،البعديالكتابي في اختبار التعبير  الطريقة االعتياديةالتعبير الكتابي عمى وفؽ 

إف تحميؿ النتائج احصائيا تبيف البعدي و  تنمية ميارات التعبيرختبار تطبيؽ التجربة وا
ف (، 0ٕٕٖٓٔبمغ ) اً وتباين( 82.57متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية كاف ) وا 

(، 0ٛٗٗٚٗبمغ ) اً وتباين( 0ٓٚٗٙالمجموعة الضابطة كاف )متوسط درجات طبلب 
( أكبر مف القيمة 0ٕٕ٘ٚٔكانت القيمة التائية المحسوبة ) إذ(، ٗ٘ودرجة حرية )

( بيف 0ٓ٘ٓداللة احصائية عند مستوى ) ف ىناؾ فرقًا ذاا  و (، ٕٔٓ.ٕالجدولية )
التعبير  درسوا طبلب المجموعة التجريبية الذيفمتوسط درجات المجموعتيف ولمصمحة 

طبلب المجموعة التجريبية أف وىذا يؤكد  الكتابي عمى وفؽ استراتيجية مفاتيح المعرفة
اذًا  .التعبير الكتابي تنمية مياراتالمجموعة الضابطة في متغير طبلب عمى  تفوقوا

 (.ٜ)وكما مبيف في الجدوؿ ية االولى وتقبؿ الفرضية البديمةترفض الفرضية الصفر 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتين التائيتين  (يبين9جدول)

 التعبير لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة  في اختبار الجدولية والمحسوبة
  البعدي

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة  القيمتان التائيتان
عند 

 مستوى 
0.05 

 الجدولية المحسوبة

دالة  2.21 12.527 54 13.220 2.626 80.57 28 التجريبية
 47.844 6.917 64.07 28 الضابطة احصائياً 
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(بيف 0ٓ٘ٓال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة) الفرضية الثانية:-0
بير الكتابي عمى وفؽ التعيدرسوف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية الذيف 

بعد تطبيؽ ، و البعديالقبمي و استراتيجية مفاتيح المعرفة في اختبار التعبير الكتابي 
إف متوسط تحميؿ النتائج احصائيا تبيف البعدي و  التجربة واختبار تنمية ميارات التعبير
( وتباينًا بمغ ٚٓ.ٕٙكاف )في االختبار القبمي درجات طبلب المجموعة التجريبية 

ف متوسط درجات ٛٙٙ.ٓٙ) ( وتباينًا ٚ٘.ٕٛكاف ) في االختبار البعديطبلب ال(، وا 
( ٘ٗٙ.ٕٔ(، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )ٕٚ(، ودرجة حرية )ٕٕٓ.ٖٔبمغ )

ف ىناؾ فرقًا ذا داللة احصائية عند مستوى (، و ٖٓٚ.ٔأكبر مف القيمة الجدولية ) ا 
وبعد حساب حجـ ، االختبار البعديمحة ولمص االختباريف( بيف متوسط درجات 0ٓ٘ٓ)

( حيث t2 / (t2+ df( حجـ األثر =)η2مربع إيتا ( = ))األثر حسب المعادلة األتية: 
ف وا   (ٔٚ.ٔبمقدار)حدوث تنمية  تبيفدرجة الحرية،  (df) (ىي قيمة )ت(، بينماtاف )

ض الفرضية ذًا ترفإ .الكتابي ميارات التعبيريمتغير في  حجـ االثر كاف كبيرًا جداً 
  .(ٓٔوتقبؿ الفرضية البديمة0 وكما مبيف في الجدوؿ) الثانيةالصفرية 

 (يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتين التائيتين12)جدول
 القبمي والبعدي  الكتابي التعبير لممجموعة التجريبية في اختبار الجدولية والمحسوبة

حجم  االختبار
 العينة

وسط المت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة  القيمتان التائيتان
عند 

 مستوى 
0.05 

 الجدولية المحسوبة

دالة  1.722 10.645 27 60.668 7.789 62.07 28 القبمي
 13.220 2.626 80.57 28 البعدي احصائياً 

( بيف 0ٓ٘ٓصائية عند مستوى داللة )داللة اح ذويوجد فرؽ  ال :الفرضية الثالثة-2
التعبير الكتابي عمى وفؽ  يدرسوفطبلب المجموعة التجريبية الذيف درجات متوسط 

 التعبير الكتابي يدرسوفطبلب المجموعة الضابطة الذيف و استراتيجية مفاتيح المعرفة 
ختبار وبعد تطبيؽ ا، التفكير التأممي تنميةاختبار في الطريقة االعتيادية عمى وفؽ 
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إف متوسط درجات طبلب المجموعة تبيف وتحميؿ النتائج احصائيًا  التفكير التأممي
ف متوسط درجات طبلب المجموعة ٜٜٛ.ٕ( وتباينًا بمغ )ٜٚ.ٕٔالتجريبية كاف ) (، وا 
(، إذ كانت القيمة ٗ٘(، ودرجة حرية )ٗٔٛ.ٔ( وتباينًا بمغ )ٚٗ.ٚٔالضابطة كاف )
 ف ىناؾ فرقًا ذاا  (، و ٕٔٓ.ٕبر مف القيمة الجدولية )( أكٖٗٗ.ٓٔ) التائية المحسوبة

ب طبل( بيف متوسط درجات المجموعتيف ولمصمحة 0ٓ٘ٓداللة احصائية عند مستوى )
المجموعة طبلب عمى  طبلب المجموعة التجريبية تفوقواوبذلؾ فأف المجموعة التجريبية 
وتقبؿ  الثانيةالصفرية  ذًا ترفض الفرضيةإ .التفكير التأمميميارات الضابطة في متغير 

 (.ٔٔ)وكما مبيف في الجدوؿالفرضية البديمة0 
(يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتين التائيتين 11جدول)

التفكير الجدولية والمحسوبة لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار 
 البعدي التأممي
حجم  المجموعة

 العينة 
سط المتو 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة  القيمتان التائيتان
عند 

مستوى 
2,25 

 الجدولية المحسوبة

 0.989 1.729 21.79 28 التجريبية
54 10.434 2.021 

دال  
 1.814 1.347 17.47 28 الضابطة احصائياً 

بيف  (0ٓ٘ٓصائية عند مستوى داللة)ال يوجد فرؽ ذو داللة اح :الفرضية الرابعة-4
متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف التعبير الكتابي عمى وفؽ 

بعد تطبيؽ ، و القبمي والبعدي التفكير التأممياستراتيجية مفاتيح المعرفة في اختبار 
إف يا تبيف تحميؿ النتائج احصائالبعدي و  التفكير التأمميالتجربة واختبار تنمية ميارات 

( وتباينًا ٖٙ.ٚٔمتوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية في االختبار القبمي كاف )
ف متوسط درجات  ،(ٜٜٔ.ٜبمغ ) ( وتباينًا ٜٚ.ٕٔطبلب في االختبار البعدي كاف )الوا 
( اكبر ٙ٘ٚ.ٙ) (، إذ كانت القيمة التائية المحسوبةٕٚ(، ودرجة حرية )ٜٜٛ.ٕبمغ )

ف ىناؾ فرقًا ذاو  (،ٖٓٚ.ٔ) مف القيمة الجدولية ( 0ٓ٘ٓداللة احصائية عند مستوى ) ا 
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وبعد حساب حجـ األثر ، بيف متوسط درجات االختباريف ولمصمحة االختبار البعدي
( حيث اف t2 / (t2+ df( حجـ األثر =)η2مربع إيتا ( = ))حسب المعادلة األتية: 

(tبينما ،)(ىي قيمة )ت (df) واف  (ٜ٘.ٔبمقدار) نميةحدوث ت تبيف ،درجة الحرية
اذًا ترفض الفرضية  .التفكير التأمميميارات متغير في  حجـ االثر كاف كبيرًا جداً 

 (ٕٔالصفرية الثانية وتقبؿ الفرضية البديمة0 وكما مبيف في الجدوؿ)
(يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتين التائيتين 10جدول 

 البعديالقبمي واختبار التفكير التأممي لممجموعة التجريبية في ة الجدولية والمحسوب
حجم  المجموعة

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة عند  القيمتان التائيتان
 2,25مستوى 

 الجدولية المحسوبة
 27 9.199 2.222 17.26 28 القبمي

 
6.756 1.722 

 
 احصائياً دال  

 0.989 1.729 21.79 28 البعدي

تفوؽ المجموعة التجريبية التي  البحث الحالي نتائجاظيرت  تفسير النتائج: -ثانياً 
عمى المجموعة الضابطة التعبير الكتابي عمى وفؽ استراتيجية مفاتيح المعرفة ست رِ د  

  -:الى ذلؾ عزىويالطريقة االعتيادية عمى وفؽ   التعبير الكتابي سترِ التي د  
 معموماتيـعمى استحضار  الطبلب ساعدت مفاتيح المعرفةػػػ ّإف استعماؿ استراتيجية ٔ

توصؿ لممعمومات ي الطالب فوا  واإلبقاء عمييا لمدة أطوؿ وىذا ما اتضح في كتاباتيـ، 
 االنتباه واإلصغاء المستمر لؤلسئمة.الفيـ و مف طريؽ  بنفسو

دافعية قدرة و زاد مف قد في الصؼ الدراسي  المعرفة مفاتيحأف تفعيؿ استراتيجية -ٕ 
 نحو المادة كونيا مف االستراتيجيات الحديثة في التدريس. الطبلب

 :الستنتاجات والتوصيات والمقترحاتا
 ما يأتي:الباحث في ضوء نتائج البحث استنتج  االستنتاجات:-أوال
جابي لمطبلب كونيـ إف استعماؿ استراتيجية مفاتيح المعرفة، أظير الدور اإلي -ٔ

ىدؼ العممية التعميمية بأسرىا مما يؤدي إلى زيادة ثقة الطالب بنفسو، إذ ساعد الطبلب 
 عمى زيادة التركيز مف خبلؿ فيـ وحفظ المادة الدراسية اكثر مف الطريقة االعتيادية.
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إف استراتيجية مفاتيح المعرفة شجعت الطبلب عمى طرح األفكار والمعمومات  -ٕ
عدـ إصدار الحكـ عمى تمؾ المعمومات والحقائؽ واألفكار إال بعد التفكير والحقائؽ و 

 والتأمؿ والتأكد مف دقتيا واتقانيا. 
ساىمت استراتيجية مفاتيح المعرفة في تحسيف المستوى العممي لدى الطبلب  -ٖ

 وتنمية تفكيرىـ التأممي مف خبلؿ تقوية الذاكرة وسرعة االستجابة واسترجاع المعمومات
والتفاعؿ مع المادة  المبلحظة واالنتباه والتذكر وكذلؾ التشويؽ لفيـ الدرس وسرعة

 .العممية مما يزيد مف إقباليـ نحو عممية التعمـ
اف استراتيجية مفاتيح المعرفة اثبت فاعميتيا في رفع قدرة الطبلب لموصؿ الى  -ٗ

رىـ وبقاء يفكالمعمومات وتفسيرىا وتحمييا بسرعة كبيرة، مما ساعد في تطوير وتنمية ت
 أثر ما تـ تعممو مف أجؿ بناء معرفة عممية سميمة تناسب جميع المستويات. 

 ألنياأثبتت استراتيجية مفاتيح المعرفة نجاحيا واثارة تفكير ودافعية الطبلب لمتعمـ  -٘
وابداء المبلحظات وتدعـ المعرفة وتقديـ التفسيرات والمناقشة ممنافسة لالفرصة  تعطي

الجديدة بالمعمومات القديمة لموصؿ لؤلىداؼ المرجوة مف عممية وربط المعمومات 
 التعمـ.

تساعد استراتيجية مفاتيح المعرفة في رفع مستوى التفكير واتخاذ القرار المناسب  -ٙ
 إلتقاف عممية التعمـ لدى الطبلب مف أجؿ رفع المستوى العممي بصورة أفضؿ.

بناء كـ  المعرفية وتساعدىـ في الطبلب قدرات تنمي استراتيجية مفاتيح المعرفةإف  -ٚ
طاقات الطبلب اإلبداعية0 وتحفز عمميات زيد وتطور ، إذ انيا تمف المعمومات والمفاىيـ

 الرصيد المعرفي والثقافي لدييـ. خبلؿ مفالتفكر والتصور وتوليد الحموؿ المناسبة 
 ت اآلتية: التوصيا تقدـ الباحث: في ضوء النتيجة التي توصمت إلييا  ثانيا: التوصيات

لئلفادة مف لتطوير ميارات مدرسي المغة العربية و  دورات تدريبيةفتح  -ٔ
 مفاتيح المعرفة.االستراتيجيات الحديثة في التدريس ومنيا استراتيجية 
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فرصة لتعمـ  الطبلبالمدرسة تمنح  العمؿ عمى تييئة بيئة مدرسية تربوية داخؿ -ٕ
لممشكبلت  رفية والعقمية في ايجاد الحموؿالمع ـوبياف قدراتي مفاتيح المعرفةاستراتيجية 

 وبياف لمفروؽ الفردية فيما بينيـ .
، ذكائوعمى وفؽ نوع  طالب ، ومعاممة كؿالطبلبمراعاة الفروؽ الفردية بيف  -ٖ

 المستوى المتوقع منو في ضوء إمكاناتيا، وفي ضوء إلى بوومحاولة الوصوؿ 
 .مفاتيح المعرفةاستراتيجية 

لعربية لؤلخذ بمبدأ التنوع في استراتيجيات وطرائؽ وأساليب توجيو مدرسي المغة ا -ٗ
تاحة الفرصة لطبلبيـ في أثناء التدريس  التػدريس والوسػائط التعميمية غير التقميدية، وا 

 وما يكتبونو. يقرؤونوإلبداء آرائيـ اتجاه ما 
ؿ و التعبير الكتابي في مراح التفكير التأمميإعداد دليؿ لممدرس لتدريس ميارات  -٘

 .التعميـ المختمفة
 :ما يمييقترح الباحث  :المقترحات -ثالثاً 
لتنمية ميارات التعبير  استراتيجية مفاتيح المعرفةوفؽ  مماثمة عمىاجراء دراسة   -ٔ

 .الكتابي والتفكير التأممي لدى طبلب المرحمة المتوسطة
ؿ التحصيمثؿ في متغيرات  وفؽ استراتيجية مفاتيح المعرفةعمى دراسة اجراء   -ٕ

 التفكير االستداللي وغيرىا مف المتغيرات األخرى.و ، االبداعيالتفكير وتنمية 
اخرى دراسية معرفة اثر استراتيجية مفاتيح المعرفة عمى مستويات دراسية ومواد  -ٖ

 الجنسيف. وعمى كبل
 ةحمالمر لدى طبلب  التفكير التأمميالتعبير الكتابي و برنامج لتنمية ميارات  اعداد -ٗ

 .االعدادية
 مدرسيلدى  والتفكير التأمميبرنامج لتنمية ميارات تدريس التعبير الكتابي  داداع -٘

 .طمبتيـالمغة العربية فػي جميػع المراحػؿ الدراسية المختمفة وقياس فعاليتيا في 
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 :العربية المصادر
 .األردف، دار المسيرة، عماف،  ٗ، جٔموسوعة التدريس ، ج( ٕٙٓٓ)مجدي عزيز  أبراىيـ، -ٔ
0 لساف العربابف منظور -ٕ 0 اعتنى بتصحيحو0 اميف محمد عبد (ٕ٘ٓٓ)0 جماؿ الديف محمد عكـر

  .ياء التراث العربي0 بيروت0 لبناف0 دار االح0ٜ جٕالوىاب و محمد صادؽ العبيدي0 ط
، ٙج ،ٔط لساف العرب، (ٕٙٓٓ)،لديف محمد بف مكـر المصريابف منظور، أبو الفضؿ جماؿ ا -ٖ

 .لبنافروت، دار نابمس لمنشر والتوزيع، بي
0 دار المسيرة لمنشر والتوزيع ٔٔط (ٕٗٔٓ) ابو جادو0 صالح محمد0 عمـ النفس التربوي0 -ٗ

 .االردف والطباعة0 عماف0
أصوؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية والممارسة، دار الفكر  (ٕٓٓٓالبجة0 عبد الفتاح حسف) -٘

 عماف0 االردف.
بي ، مكتبة المجتمع العر ٔضي والحاضر، طاالم (التربية بيفٖٕٔٓالجعافرة، عبدالسبلـ يوسؼ) -ٙ

  لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.
( فاعمية استراتيجية مفاتيح المعرفة في تنمية ٕ٘ٔٓحسف، ىيفاء حميد وجاسـ، سمواف خمؼ) -ٚ

كمية (ٜٙمادة المطالعة، مجمة الفتح العدد)التفكير الناقد لدى طبلب الصؼ الخامس االدبي في 
  ديالى. ، جامعةالتربية االساسية

(أثػر طريقة العصؼ الكتابي في األداء التعبيري لدى طبلب الصؼ ٕٕٔٓالحسيني، احمد ميدي) -ٛ
 الرابع العممي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد كمية التربية ابف رشد، العراؽ.

شويقا ( كيؼ نجعؿ أساليب التدريس أكثر تٜٕٓٓالحبلؽ، ىشاـ سعيد ومزيد منصور النصراوي) -ٜ
 ، دار الكتاب الجامعي،  دمشؽ، سوريا.ٔلممتعمـ، ط

، دار ٕ( المغة والتفكير الناقد أسس نظرية واستراتيجيات تدريسية، طٕٓٔٓالحبلؽ، سامي عمي) -ٓٔ
 المسيرة لمطباعة والنشر، عماف، االردف.  

، دار الحامد ٔ(منظومة التعميـ واساليب التدريس، طٜٕٓٓحمادات، محمد حسف واخروف) -ٔٔ
 نشر، عماف، االردف.لم

، دار عػػػػػالـ الثقافػػػػػة والنػػػػػشر، ٔ(إعػػػػػػػػػداد وتأىيػػػػػػػػػؿ المعمػػػػػػػػػـ، طٜٕٓٓدعمس0 مػػػػصطفى نمػػػػر ) -ٕٔ
 دمشؽ0 سوريا.

( مستوى التفكير التأممي لدى الطمبة الموىبيف في المرحمة ٕ٘ٔٓالرشيدي، فاطمة سحاب) -ٖٔ
(، ٓٔ) لمبحوث، المجمد القصيـيـ وعبلقتو بتقدير الذات، مجمة جامعة المتوسطة في محافظة القص

  . السعودية(ٔالعدد)
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، دار الكتاب، ٔ( أساليب تدريس المغة العربية بيف الميارة والصعوبة،طٜٕٓٓزايد، فيد خميؿ) -ٗٔ
  عماف، األردف.

0 دار اليازوري0 ٕ( أساليب تدريس المغة العربية بيف الميارة والصعوبة0 طٕٓٔٓزايد0 فيد خميؿ) -٘ٔ
 عماف، االردف.

، مكتب اليمامة ٔ، جٔ( الموسوعة التعميمية المعاصرة، طٕٚٔٓواخروف0) سعد عمي 0زاير -ٙٔ
 لمطباعة والنشر0 بغداد، العراؽ. 

، ٔمناىج البحث في التربية وعمـ النفس، ج(ٜٔٛٔ)عبد الجميؿ ، ومحمد أحمد الغناـ  الزوبعي، -ٚٔ
 .بغداد، العراؽمطبعة جامعة 

(أثر انموذج المنحى البنائي في االداء التعبيري وتنمية التفكير ٕ٘ٔٓاف، نورس مالؾ)سطو   -ٛٔ
االبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس االدبي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ديالى، كمية 

  التربية والعمـو االنسانية.
ار الفكػر العربػي، دٔ(التربية العممية بيف النظريػة والتطبيػؽ، ط، ٕٓٓٓسعد، محمد حساف) -ٜٔ

 عمػاف، األردف.
الطريؽ لمتوزيع دار  ،ٔط 0التدريس مبادئ مفاىيـ طرائؽ (ٕٗٓٓ)فوزي احمد حمداف0 0سمارة -ٕٓ

 .االردف والنشر0 عماف0
0 الدار 0ٔ طمعجـ المصطمحات التربوية والنفسية (ٖٕٓٓ)شحاتة0 حسف0 والنجار زينب0 -ٕٔ

 .المصرية المبنانية0 القاىرة0 مصر
، دار ٕ( التدريس وتدريس المغة العربية، طٕ٘ٓٓيونس0 والرشيدي سعد محمد ) صالح0 سمير -ٕٕ

  الفالح لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.
فاعمية انموذج تأممي مقترح في تدريس التاريخ لتنمية الفيـ (ٕٛٓٓصفاء، محمد عمي محمد) -ٖٕ

الثانوي، دراسة في  القرائي وميارات التفكير والوعي بما وراء المعرفة لدى طبلب الصؼ االوؿ
 .ٓٚٔ(صٔٗالجمعية المصرية لممناىج وطرائؽ التدريس، العدد)

(0 االنماط المنيجية وتطبيقاتيا في ٕٚٓٓعبدالرحمف0 أنور حسيف0 وعدناف حقي شياب زنكنة ) -ٕٗ
 .، العراؽ0 بغداد0 دار الكتابٔ، طالعمـو اإلنسانية والتطبيقية

، طاالت (ٕٔٓٓعبد السبلـ، مصطفى عبد السبلـ) -ٕ٘ ، مطبعة ٔجاىات الحديثة في تدريس العمـو
 اياؾ كوبي سنتر، المنصورة، مصر.

 دار وائؿ لمطباعة والنشر0 0ٔط 0بطء التعمـ وصعوباتو (ٕٓٓٓ)،عبد اليادي0 نبيؿ0 واخروف -ٕٙ
 عماف، االردف.
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( فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في تحصيؿ وتنمية ٕ٘ٓٓ) فاطمة ،عبد الوىاب -ٕٚ
التعمـ مدى الحياة والميوؿ العممية لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، مجمة التربية ميارات 

 مية التربية، جامعة عيف شمس، مصر.( كٕالعممية، العدد)
(ميارات التفكير التأممي في محتوى منياج التربية االسبلمية لمصؼ ٕٓٔٓعبد الناصر، جماؿ) -ٕٛ

سالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة العاشر االساسي ومدى اكتساب الطمبة ليا، ر 
 االسبلمية ، غزة، فمسطيف.

دار المسيرة، عماف،  ،ٕالمرجع في تدريس المغة العربية، ط (ٕٙٓٓ)عطا، إبراىيـ محمد -ٜٕ
  .االردف
الشروؽ لمنشر0 دار  ،ٔط الكافي في اساليب تدريس المغة العربية، (ٕٙٓٓعطية 0محسف عمي) -ٖٓ

 عماف، االردف.
، دار المناىج0 عماف0 ٔط(0 المناىج الحديثة وطرائؽ التدريس0 ٖٕٔٓية0 محسف عمي)عط -ٖٔ

 .االردف
، دار صفاء لمنشر ٔ( االتجاىات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير، طٕٕٔٓالعفوف، نادية)  -ٕٖ

 والتوزيع، عماف، االردف.
يػة والنفسػية ، دار الفكػر االختبػارات والمقػاييس التربو  (ٕٙٓٓ)عػبلـ ، صػبلح الػديف محمػود  -ٖٖ

  والنشر، عماف االردف. لمطباعػة
 ، دار المسيرة، عماف، االردف.ٔ( موسوعة المصطمحات التربوية، طٕٔٔٓعمي، محمد السيد) -ٖٗ
ط  النظرية والتطبيؽ، -مناىج العمـو الطبيعية وطرؽ تدريسيا (ٕٓٔٓ)، عمياف، شاىر ربحي -ٖ٘
 .االردف، ، عمافسيرة لمنشر والتوزيع، دار المٔ
 أساليب البحث العممي النظرية والتطبيؽ، (ٖٕٔٓ)ف، ربحي مصطفى وعثماف محمد غنيـ،عميا -ٖٙ
 .االردف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عّماف، ٘ط
( أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات العمـ ٕٓٔٓالقطراوي، عبدالعزيز)  -ٖٚ

ب الصؼ الثامف األساسي رسالة ماجستير غير منشورة، وميارات التفكير التأممي في العمـو لدى طبل
  .الجامعة اإلسبلمية، غزه

 (أثر أنموذج دورة التعمـ الخماسي لبايبي في تنمية مياراتٖٕٔٓالقيسي، عمر فاضؿ غبلـ ) -ٖٛ
االداء التعبيري لدى طبلب المرحمة االعدادية ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية لمعمـو 

 .جامعة ديالىاالنسانية 
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( تشخيص بعض الظواىر النفسية ٕٗٓٓالكبيسي، عبد الواحد حميد، والحيالي، صبري برداف) -ٜٖ
مجمة العمـو االنسانية االقتصادية،  ،صيؿ طمبة االعدادية في الرياضياتوالسموكية وعبلقتيا بتح

 ( كمية التربية ،جامعة االنبار.ٕالعدد)
0 دار المسيرة0 ٔة العربية النظرية والتطبيؽ0 ط( تدريس فنوف المغٜٕٓٓمدكور0 عمي أحمد) -ٓٗ

 عماف، االردف.
أساليب تصحيحو، -واقع تدريسو -(التعبير فمسفتوٕ٘ٓٓالياشمي، عبد الرحمف عبد عمي) -ٔٗ
  ،دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.ٔط
باعة والنشر، ، دار زمـز لمطٔالتعمـ والتعميـ، ط استراتيجيات (ٜٕٓٓعبد الكريـ عمي) اليماني، -ٕٗ

 عماف، االردف.
 ، دار فنوف لمطباعة،ٔمنيج الدراسة االعدادية، ط (ٕٓٓٓ)، جميورية العراؽوزارة التربية  -ٖٗ

 بغداد.
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