
 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 577 

 التواصل اللغوي عند طلبة املرحلة االعدادية وعالقته بتفكريهم املنتج
 

 وئــام عبد العادل وحيد الساعدي .دم.
 طرائق تدريس المغة العربية

 جامعة ميسان / كمية التربية االساسية / قسم معمم الصفوف االولى
wayamabdel@uomisan.edu.iq 

  الممخص:
, بتفكيرىم المنتج د طمبة المرحمة االعداديةالتواصل المغوي عنعبلقة  الى الكشف عن البحث ىدف

التفكير  ( , و)ٕ٘ٓٓابو صوواين  اد )( وىو من إعد )التواصل المغوي -بتبني مقياسي قامت الباحثةو 
  : كاالتي نتائج البحث وكانت,  (Pols,2002)إعداد  ( وىو منالمنتج

 التواصل المغوي في (عاليةدرجة )ب طمبة االعدادية يتمتع . 
 التفكير المنتج( من عاليةبدرجة ) طمبة االعدادية يتمتع . 
 عمى وفق متغير الجنس  التواصل المغويفروق دالة احصائيًا في  ال توجد. 
 لصالح الذكور الجنس متغير وفق عمى التفكير المنتج في احصائياً  دالة فروق وجود. 
 التواصل المغوي والتفكير المنتجن ذات داللة احصائية بيطردية ود عبلقة وج  . 
  اوصت الباحثة ببعض التوصيات والمقترحات .  بناًء عمى  نتائج البحث 

 (.االعدادية المرحمة ، المنتج التفكير ، المغوي التواصل):   المفتاحية الكممات
Linguistic communication among middle school students and its 

relationship to their productive thinking 
dr. Wiam Abdel-Adel Waheed Al-Saadi 

Methods of teaching Arabic language 

University of Maysan / College of Basic Education / Department of the 

first grade teacher 

Abstract  : 

The research aimed to reveal the relationship of linguistic communication 

among middle school students with their productive thinking, as well as to 

identify the differences between them according to the gender variable (males 

- females). Prepared by (Abu Swain 2005), and (Productive Thinking), which 

is prepared by (Pols, 2002), and the results of the research resulted in: 

 •The middle school students enjoy a (high) degree of linguistic 

communication. 

 •The middle school students enjoy a (high) degree of productive thinking. 

 •There are no statistically significant differences in linguistic communication 

according to the gender variable. 
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 •There are statistically significant differences in productive thinking 

according to the gender variable in favor of males. 

 •There is a direct statistically significant relationship between linguistic 

communication and productive thinking. 

Key words: (Linguistic communication ,  Productive thinking , Middle 

school). 

 :مشكمة البحث
تعد المغة نظامًا معقدًا من الرموز المتعارف عمييا سواء أكانت ىذه الرموز صوتية     

يستخدميا افراد المجتمع  –ات واإليماءات وتعبيرات الوجو أم غير صوتية كاإلشار 
ويعد  ،ألغراض التواصل والتفاعل في ضوء اإلطار الثقافي العام ليذا المجتمع 

اإلصغاء الميارة األساسية التي يستخدميا الفرد الستقبال الرسائل الشفوية, ويختمف 
مجرد االستقبال  فاألخير يعني Hearingعن مجرد السمع  Listeningاإلصغاء 

لما يصدر من اصوات , أما اإلصغاء فيو عممية إرادية انتقائية تشمل التمقائي البلإرادي 
ذا كانت ميارة  الربط بين ما يسمعو الفرد وما يعرفو كخمفية سابقة عما يسمع. وا 
االصغاء ميمة لتحقيق الفيم فإن ميارة التحدث ميمة لتحقيق عممية الفيم, أي التعبير 

 ( ٕٔ: ٕٓٔٓ)الفرماوي,  ريد ايصالو لآلخرين . عما ن
كعدم دقة المفردات والعبارات في عدة عوامل يمكن ان تعيق عممية التواصل المغوي و    

, وكثرة الرموز والتجريدات وتعقد التعبير عن االفكار, وضعف الترتيب المنطقي لؤلفكار 
التراكيب المغوية , والتطويل الممل او التقصير المخل , وعدم وضوح المفاىيم 

 (.ٔٙٔ-ٓٙٔ: ٕٗٓٓ)طعيمة,  .والمصطمحات
ومراعاة الدور الذي تمعبو المكانة  ، بعضالمعرفة كيفية مخاطبة بعضنا لذا ان      

,  يمل مع الغضب الشخصي وغضب, والتعام االخرينفي تحديد كيفية مخاطبة 
مضمون الكفاية التواصمية التي تكون  الخوف من التواصل , ىي التي خمص منوالت

ومبلئمة الممسة وحجم  نسكتأو  نتكممومتى  ،تتضمن معرفة التفاعل غير المفظي
ونحن نتعمم الكفاية التواصمية كما نتعمم الميارات ، الصوت واعتبارات المكان والزمان

بالمبلحظة والتقميد والتعميم المباشر والتعميم الذاتي والمحاولة والخطأ ..إلخ.  األخرى 
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 حيثالتواصل معيم أفضل  لذا نجدمن غيره ر ض يتعمم ميارات ىذه الكفاية أكثوالبع
 (. ٖٖٔ-ٕٖٔ: ٖٕٔٓيبدو أنيم يعرفون ما يفعمون وكيف يفعمونو. )سناء سميمان , 

االساسية في  االشكالية ان  يبصرتوى المتعممين مسل المتابعترى الباحثة إن و     
لحواجز ا)ب  تكونوبين المجتمع  معممية التواصل المغوي فيما بينيم , أو فيما بيني

عود ي االمربينيم وبين المغة التي يتعممونيا, وىذا  لذا يكون عائق (النفسية واالجتماعية
لى  الممتعمم نفسو احيان  االشكالية واالجتماعية, غير ان ىذه المغوية والثقافية  طبيعتووا 

الى آخر وذلك تبعًا الختبلف شخصياتيم واختبلف بيئاتيم , واحيانًا  فردقد تختمف من 
فبل تصل  طمبتو،في اثناء نقل المعمومات من المعمم الى  عوائق تكون ىنالك

 عدب ئلممعمم, فيفاجالجيدة  الشرح  طريقة  عمى الرغم من الصحيحة بالصورةالمعمومات
  انيم  ان اغمبيم ال تكون اجابتو صحيحة.  اجراء االختبارات

وُيعد التفكير من اعمى مستويات النشاط العقمي المعرفي, واعقد اشكال السموك     
عن غيره من المخموقات . ويتم االنساني , وارقى سمات االنسان التي ميزه اهلل بيا 

ميا استمرارية التطوير مفيومًا ومحتوَى تحقيقو من خبلل منظومة تعميمية تتطمب في نظ
وأسموبًا تماشيًا مع مستجدات العصر وتطوراتو , إلعداد جيل قادر عمى التفكير المنتج 

     (. ٔٔٔ: ٕٛٔٓفي اسمى صوره الناقدة واالبداعية )الشيري, 
 وُيعد التفكير المنتج جزًء من البناء المعرفي لؤلفراد وتتمثل الحياة بمجموعة من    

بما يمتمكو من خبرات ذاتية ومعرفية المواقف التي يتعرض ليا الفرد ويواجييا 
واجتماعية وثقافية, مما يدفعو الى عممية التغيير في تمك المواقف لتحقيق االىداف التي 

 (.ٜٖٕ: ٜٕٓٓيرجوىا ويسعى الييا )الزيات, 
بين نسبتيا  استعمال ميارات التفكير المنتج  ( الى إنٕٗٓٓ)قطامي,  ويشير    

إلى أن الطمبة يتعممون قراءة عدد كبير من  (Costa,200)الطمبة متدنية , ويضيف 
المواد إال إنيم لم يطوروا من ميارات اختبار وفحص طبيعة االفكار البعيدة قميبًل عما 

بعدم  قد يشعرون العديد من المتعممينو  (.ٕٔ٘: ٕٗٓٓفي كتبيم )قطامي,  يقرأون
جيون اسئمة في مجال حل المشكبلت, وليس لدييم أي فكرة عن كيفية الكفاية حينما يوا

كذلك يفتقر  ،الخبرة السابقة في مواقف جديدةالحل وغير قادرين عمى استخدام 
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المتعممون لميارات وضع تصور لمشكمة ما , وصياغة عبلقات وظيفية وتحديد الكمية 
. لذلك دعت الحاجة لمبحث  المطموب تحسبنيا والقيد الذي يعتمد عميو سياق المشكمة

والستكشاف مقدار عمميات التفكير الدقيقة والمنتجة التي تؤدي الى حمول صحيحة او 
 (Paul,2016: 218)غير صحيحة لدى المتعممين 

بالرغم من اىمية االنشطة العقمية المنتجة في المناىج الدراسية انو وترى الباحثة     
و ما زال ىناك ندرة في البحوث والدراسات المحمية والمدرسية , إال إن الواقع يشير ان

 المرتبطة بيذا النوع من التفكير بصورة مباشرة في مراحل التعميم العام.
التواصل  في التعرف عمى بالتساؤلمشكمة البحث الحالي تتمثل   من خبلل ما ُذكر و 

 . لدى طمبة االعدادية  المغوي وعبلقتو بالتفكير المنتج
مستوى : ما  السؤال االتيالحالي باإلجابة  الباحثة مشكمة البحث  وقد حددت     

 ؟ طمبة المرحمة االعدادية عند التواصل المغوي والتفكير المنتج 
 اهمية البحث

القاعدة االساسية االولى في عمميات التغيير وألن العصر  يعد طمبة االعدادية     
الحياة , ولمواكبة ذلك تقع عمى  معرفي شامل في جميع مجاالتالحالي يمتاز بتفجر 

عاتق المؤسسات التربوية بفاعمية في إعداد االجيال لما يتناسب مع طبيعة المرحمة 
 الراىنة . 

وىي  الفكريوارتقائيا  نيضتيا دىعن األمم وم.المغة ىي ما يميز أمة ماو             
داخمة في والمغة  .لمعارفالثقافات وا زيادة التعميمية الميمة في  التقنياتكذلك تعد من 

ىوية الشعوب  والمغة المجتمع وسموكياتو  اعرافمع  يتوافقتكيف سموك الفرد حتى 
:  ٕٕٓٓمن عوامل التذوق الفني )خمف اهلل,  وتعتبربمدانيم وركنيم االعظم  وعمم
ٔ٘٘  . ) 

, وىي الوسيمة  االفراد في المجتمعبين .في االتصال  كاساسالمغة  تعمل        
ميز اهلل سبحانو وبناء المجتمعات اإلنسانية , وىي التي.لرئيسة في إيجاد الحضارات ا

بيا االنسان عن غيره من الكائنات الحية , وتعد من دالئل تكريم الخالق لو ,  وتعالى 
 ( .ٗٔ:  ٕٕٔٓمن اعظم اليبات التي وىبيا اهلل لئلنسانية )ياقوت , وىي
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 فعن طريقياي تفاىم أبناء البشر بعضيم مع بعض , الوسيمة االساسية ف والمغة       
يعبرون عن أنفسيم وأمانييم وطموحاتيم وعن مشاعرىم وعن أدبيم وثقافاتيم  , ووسيمة 

في الحياة  ية التفاىم والتواصل واالستمرارمن الوسائل التي ال نستغني عنيا في عمم
 ( .  ٜٔ -ٚٔ:  ٕ٘ٓٓ)عبد اليادي وآخرون ,

كائن مفكر نزاع الى المعرفة .االنسان كائنا لغويا واجتماعيا , فيو ايضا واذا كان       
ْنَساَن )ٕ( َعمََّم اْلُقْرَآَن )ٔالرَّْحَمُن )   , قال تعالى )) (   (( ٗ( َعمََّمُو اْلَبَياَن)ٖ( َخَمَق اإْلِ

 (.  ٗ-ٔ)الرحمن : 
 تمكينعمى  اعدهست ىيت االخرى , و ز بو عن سائر المخموقاما يمي وىو           

 ىاديمالمغة عمى الدقة و  يساعدبدوره .الفكر وبمورتو , وتنقل ثقافتو , والفكر
 (. ٚٔ:  ٕٛٓٓبالمصطمحات )أبراىيم,

 االنسانية طريقيا توارثت فمن االحداث االنسانية , تكون في باكورةالمغة  ان         
الفرد . طريقيا يسّير عن, و  السابقة من المعارف واالكتشافات واالختراعات الناس.خبرة 
فرص التعاون المشترك بين .مفتاح العموم المعرفية من أجل زيادة  المغة اليومية  ,اموره 

الثقافة  ركائزمن  ةأساسي وركيزة المعرفة  لتحصيلميمة وركن الشعوب واألمم , 
وأبناء  ناالنسابين  االفكار والمعارفالعبلقات االنسانية وتبادل  وايجاداالجتماعية , 

 ( . ٚٔ:   ٕٜٚٔ)قوره , ومجتمع
الرابطة  من العوامل الميمة لحفظ التراث الثقافي والحضاري ىي المغة انيا        

ديارىم , .وتباعدت  , ميما اختمفت بيئاتيم في ما بينيم المتحدثينالقوية التي تربط .
ل امة تريد ان كان من الضروري لك حيث متيمالتفاىم بينيم وتوحد كم طرق فتسيل
)الياشمي     وان تعمل عمى تعمميا تعمما صحيحا  بمغتيا  تيتمان  عاليةمنزلة   تتصدر
 ( .ٔٓٔ: ٕٛٓٓوطو ,

 صارتبالبيئة المحيطة و  فراداألولى من عبلقات اال المراكزالمغة  اخذتقدل          
 الى انة أحوج , فالبشري وتأخذ مكانيا .شاراتمات بمرور الزمن تعبر عن معظم اإلالكم

    دميتيا وأنسانيتيا با تسمواجل اْن ألراء واألفكار التبادل باآلو تكون  ىذه العبلقات 
 ( .٘:  ٜٗٛٔ)بيرس ,
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 ببعضبعضيا  ةمرتبط استيعاب ومحادثة وقراءة وكتابة و المغة بجميع مياراتيا        
لتفاىم المشترك بين ا في النياية موضوع كون, وت االفرادحمقة الوصل بين  كونت حتى, 

)عبد اليادي  وآخرون     نسقا متكامبل لتكون بتواصل ىذه الميارات فيما بينيا االفراد
,ٕٓٓ٘ :ٕٓ . ) 

صفة من صفات  وىيالى االنسان ,  يا اهلل تعالى ما وىب افضلالمغة  تعتبر      
لؤلجيال  المحفوظ الخبرات , ونقل ىذا وحفظ صالتالنسان ووسيمة قوية من وسائل االا

           التجارب , وبيان مراحميا , والتمييد الى حمقات جديدة  جميع خزن, و 
 ( .ٚ:  ٜٛٙٔ)الطاىر,

ويمكن وصف التفكير المنتج بأنو " االنتقال من حالة معتمة مشوشة الى حالة فيم    
ة في عممية منتجة, وال يحدث ىذا الفيم الحقيقي إال عند مبلحظة التفاصيل في العبلق

وأن التفكير المنتج . (King & Wertheimer,2009: 348)المتبادلة المناسبة 
يتضمن فيم عميق وكبير لييكل المشكمة من اجل ايجاد الحل , وُيعد عنصرًا اساسيًا 
في حل المشكبلت ويشجع المتعممين عمى المثابرة واالستمرار في العمل عمى حل 

  .  (Paul, 2016: 21) المشكمة بغض النظر عن الكفاح او الصعوبة
ويتجمى االىتمام في نوعي التفكير الناقد واالبداعي, إذ اتفقت اغمب الدراسات    

التربوية عمى ان تكون الميارات االساسية لمتفكير الناقد مشتممة القدرة عمى معرفة 
(. ٕٕٓٓاالفتراضات , والتفسير, وتقويم المناقشات, واالستنباط , واالستنتاج )بيرم, 

بالنسبة لمتفكير االبداعي , فتحددت مياراتو االكثر استخدامًا وشيوعًا في ميارات و 
الطبلقة , والمرونة, واألصالة دون بقية الميارات, مثل : التفاصيل , والحساسية 

 (.ٜٕٓٓلممشكبلت)شواىين وبدندي , 
تفكير الناقد ويظير التداخل والترابط بين نمطي التفكير الناقد واالبداعي جميًا , فال    

يتضمن تفكيرًا ابداعيًا باعتباره يتضمن صياغة االسئمة والفرضيات واالختبارات 
والتخطيط لمتجارب, وايضًا يتضمن االستدالل التقويمي إذ يبحث في البدائل واإلمكانات 
المتاحة وفي المعايير التي تفحص بيا وتَُقًوم , بينما التفكير االبداعي ينطوي عمى 

فكير الناقد يظير في تقويم االفكار المستميمة او المبدعة من حيث نفعيا شيء من الت
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النظري او العممي, وكبلىما يتطمب وجود مجموعة من االستعدادات واالىتمامات 
 .(ٖٕٓٓوالميول والرغبات لمقيام بعمميات التفكير )سعادة, 

م تدرس في بيئتنا وتأتي اىمية البحث الحالي من أىمية دراسة ىذه المتغيرات التي ل  
, وعمى مدى االفادة العممية المرجوة من نتائج ىذا البحث  -حد عمم الباحثة  –عمى 

 في الميدان التطبيقي التربوي والعممي واالرشادي لمطمبة . 
 :وتتمثل اهمية الدراسة في الجوانب اآلتية 

 االهمية النظرية :
التواصل المغوي  مفيوميطمبة لال استيعاب الضوء عمى تسميطفي محاولة تتمثل   - ٔ

  . والتفكير المنتج
 نظر لفتالبحوث و  توجو من ىكذابدفع عجمة الدراسة العممية في  ساعدقد ت – ٕ

التواصل المغوي والتفكير عمى تنمية   في مجال التربية والتعميم والقائمين المختصين
 .  المنتج

بعد التحقق من  فكير المنتجالتواصل المغوي والتلقياس  تيالمكتبة بأدا اثراء -ٖ
 .في البيئة العراقية  خصائصيا السيكومترية

الى بعض المتغيرات طرائق التدريس قد يمفت ىذا البحث نظر الباحثين في التربية و  -ٗ
الحديثة التي ما زالت بحاجة الى مزيد من البحث والدراسة , لكشف عبلقاتيا ومدى 

 تأثيرىا وتأثرىا بالمتغيرات االخرى.  
 اهداف البحث     
 التعرف عمى : ييدف البحث الحالي       

  . الطمبةلدى  التواصل المغوي  -ٔ
لعينة البحث وفقًا لمتغير الجنس ) ذكور , التواصل المغوي  ة الفروق في دالل -ٕ

 إناث(
 . الطمبة لدى  التفكير المنتج  -ٖ
ر الجنس ) لعينة البحث وفقًا لمتغي  التفكير المنتجمستوى  في  ىل توجد فروق -ٗ

 ., إناث(  ذكور
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 .   التواصل المغوي والتفكير المنتج لدى طمبة بين ىل توجد عبلقة   -٘
 حدود البحث

 محافظة ميسانمركز ضمن  لمدراسة الصباحية  ثانويةال طمبةب  يتحدد البحث الحالي    
 . ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓلمعام الدراسي   من الذكور واإلناث,

 : تحديد المصطمحات
  ل المغوي  التواص أواًل :

 عرفيا كل من 
: مجموعة الميارات المفظية وغير المفظية التي  (Geng, 2011)جينج     

يستخدميا الفرد في تواصمو مع اآلخرين, وىي ميارة االستماع والتحدث والقراءة والكتابة 
(Geng, 2011:18). 

التي في العممية : بأنيا الميارات التي توظف  (Burns et al,2006)بورن     
كتابي او  تعبيراو معمومات عمى شكل افكار او معاني  باعطاء فردبموجبيا يقوم 

مرافقة لتعبيرات الوجو والجسم, ومن خبلل وسيمة اتصال , ميمتيا نقل ىذه  شفيي
 Burns et)االفكار الى شخص آخر, والذي بدوره يقوم بالرد عمييا حسب فيمو ليا 

al,2006:3)  ,(ٕ٘ٗ: ٜٕٔٓفي )العتيبي والفقيو. 
 وقائمة االستماع ميارات مجموعة المغوي التواصل ويعرف :(2005ابو صواوين )

 . لمطمبة المزمة التحدث لميارات خاصة
كونيا تبنت النظرية والمقياس تعريف ابو صواوين  اعتمدت الباحثة  التعريف النظري : 

 . , ألنيما األكثر مبلئمة لمتطمبات البحث الحالي
أو الطالبة  الطالب  الدرجة التي يحصل عميياىي  " اإلجرائي : لباحثةا تعريف     
 الذي اعد لذلك" التواصل المغوي مقياسعمى 
 عرفو كل من : Productive Thinkingالتفكير المنتج  ثانيًا :
االنتقال من حالة االرتباك حول المشكمة :  (Wertheimer,2005)فريتمر      

ائص الييكمية االساسية لتمك المشكمة الى حالة جديدة يكون المعتمة الى السمات والخص
 .(Wertheimer,2005: 1)فييا كل شيء واضحًا ومعقواًل ومناسبًا 
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نمط تفكير يحتوي عمى ميارات التفكير :  (Hurson,2008)هورسون      
 (.ٙٔٔ: ٕٛٔٓاالبداعي والناقد ويوظفيما إلنتاج افكار جديدة )الشيري, 

: قدرة الفرد عمى تقديم ناتج يختمف عما ىو معروف لدى أناس (2009شعث )     
آخرين, وتقويم أو إنجاز عمل جديد ال يتوقف عمى نوع معين من التفكير , وىو العممية 

 (.ٖٗ: ٜٕٓٓالتي تتجاوز مسار التفكير العادي أي ما ينتج عنو ناتج جديد )شعث, 
: قدرة  (Cunningham & MacGregor,2014)كونينجهام وماكريجور     

عادة صياغتيا أو إعادة التفكير فييا من  الشخص عمى اعادة النظر في المشكمة وا 
 (Cunningham & MacGregor,2014: 45)وجيات نظر متعددة  

 & Cunningham)تعريف  وقد تبنت الباحثةيف النظري : التعر 
MacGregor,2014)  البحث لمتفكير المنتج , لذلك فقد تبنت وجية نظرىم في

 .ليالحا
 عمى مقياس ممن خبلل إجابتي ة الكمية التي يحصل عمييا الدرج)  التعريف اإلجرائي:
 (. المعد لذلك الغرض

 ودراسات سابقة  إطار نظري
 أواًل : االطار النظري 

 التواصل المغويالمحور االول :
 والمفاهيم المتعمقة بها  االتصال

مشتقة من الكممة البلتينية  Communicationإن كممة االتصال     
Commonness  والجزء األولCom  . يعني سويًا واالرتباطية والتعاون والتبادلية

ولذلك يمكن تعريف االتصال عمى إنو التبادل الثنائي بين فردين أو أكثر والذي يعزز 
 التعاون ويرسخ المشاركة . فاالتصال إذن ىو عممية ديناميكية غير ثابتة وىو يقوم عمى
التفاوض حول المعنى فيما بين شخصين أو أكثر في العمم بالمغة المستخدمة )أكسفورد, 

ٜٜٔٙ :ٜٔ .) 
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 التواصل 
 عممية اتصال تسير في اتجاىين , وىي تشمل :  communicationالتواصل      

  االفراداألفكار والمشاعر التي يعبر عنيا  طريقة لمعرفة  . 
  مفيدةاالستجابة بطريقة  . 

 ولكي يكون االتصال جيد ومفيد يجب توافر االتي :    
  وفيم الرسالة التي يعبرون عنيا .  متابعتيمو  االفرادميارات إلصغاء إلى , 
 نافعة في إيصال أفكاركم ومشاعركم بطريقة مساعدتيم  . 

تبدأ العبلمات االولى في قدرات الطفل عمى التواصل مع من حولو منذ االيام      
تو، ويبرز دور الوالدين في تطوير لغة االتصال لمطفل عند سماعو االولى من حيا

لصوت االم، االمر الذي يساعده عمى استعمال المغة ، وخبلل المرحمة التي يتدرب فييا 
عمى استجابة البكاء، فإنو يتعمم االستجابة ألصوات االخرين فالكبار المذين يقومون 

ذلك وىم يتحدثون اليو، وىذا ما يؤدي الى  بتغذية الطفل وتدليمو ورعايتو يقومون بكل
اكتساب الطفل لنغمات صوتية انسانية معينة تمثل مكافأة او اثابة لمطفل ويضحى 
باالمكان تعميميا ، ويبدأ اول اتصال لمطفل بتمك الجوانب المتعارف عمييا في المغة 

ت لبلستجابة غيره من الناس بوصفيا عبلمابتعميمو باستعمال الكممات التي ينطق بيا 
   ( . ٕٖ: ٖٕٔٓفالمغة ىي وسيمة الطفل االىم لبلتصال ) النوايسة والقطاونة ، 

 الفرق بين االتصال والتواصل 
االتصال : يقتصر مفيوم االتصال عمى وجود إيجابية من طرف واحد كاالتصال  -ٔ

 بين التمفزيون ومشاىدة البرامج .
يابًا كما ىو الحال بين المعمم التواصل : يعني المشاركة أو االتصال ذىابًا  -ٕ وا 

 وطالبو في غرفة الصف. 
 المفهوم المغوي لمتواصل :

في القاموس المحيط اشتقت كممة "تواصل" من الفعل وصل الشيء بالشيء وصبًل     
 (.ٖٕ: ٖٕٔٓوصمو , أي بمغو وانتيى إليو ولم ينقطع .)في : سناء سميمان, 
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 ويعرف اصطالحًا :
( : بأنو التعبير المناسب لمفرد عن أفكاره ومشاعره الخاصة ٕٜٜٔعرفو األشول )    

لفرد آخر وكذلك االستماع وتفيم أفكار ومشاعر اآلخرين , والتواصل من الميارات 
األكثر أىمية لموالدية الفعالة المؤثرة , فمن خبلل التواصل يمكن أن يساعد الوالدان 

يواجيونيا أثناء مراحل نموىم , كما  أطفاليم عمى التفاعل مع كثير من المشكبلت التي
أن أخفاق الوالدين في التواصل مع أطفاليم يمثل مشكمة خطيرة لكثير من األسر 

 ( .ٜٙٛ: ٕٜٜٔ)األشول , 
 مستويات التواصل : 

 ىنالك ثبلثة مستويات من التواصل ىي عمى النحو التالي :     
س ىذا المستوى دقة : ويعك Technical Levelالمستوى التقني أو التكتيكي  - أ

 تبادل الرموز . 
: ويعكس مدى الدقة التي تعكس بيا   Semantic Levelالمستوى الداللي  - ب

 الرموز المستعممة لممعنى . 
: ويعكس مدى دقة استجابة المستقبل  Effectiveness Levelمستوى الفاعمية  - ت

 (.ٖٓ – ٜٕ: ٕ٘ٓٓلما قصده المرسل )الزريقات , 
 Communication Elementsمكونات التواصل 

 تتكون عممية التواصل من عدة عناصر :     
ىو مصدر الرسالة الذي يصفيا في كممات او حركات او اشارات او  المرسل : -ٔ

  صورة ينقميا لبلخرين والمرسل قد يكون انسانا او آلة .
الرسالة : تعد الرسالة الركن الثاني في عممية التواصل , وتتمثل في المعاني  -ٕ

مات التي يرسميا المصدر إلى المستقبل , فحينما نتحدث يكون الحديث ىو الرسالة والكم
, وحينما نكتب فالكتابة ىي الرسالة , وحينما نرسم فالرسم أو الصورة ىي الرسالة , 

 يدينا فإن حركات ذراعنا ىي الرسالة . وحينما نموح بأ
نقل الرسالة من  قناة االتصال : ىي الوسيمة التي من خبلليا يتم توصيل أو -ٖ

 المرسل إلى المستقبل . 
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المستقبل : ىو الشخص أو الجية التي توجو إلييا الرسالة , ويجب عمى  -ٗ
المستقبل أن يقوم بحل أو فك رموز الرسالة بغية التوصل إلى تفسير لمحتوياتيا وفيم 

 (.ٙٓٔ-ٔٓٔ: ٕٓٔٓ)عبد الفتاح,     معناىا . 
 المفهوم واإلجراءات 

 التصورات المختمفة لمفيوم تعميم المغة اتصاليًا :  بعضوفيما يمي      
يرى البعض إن تعميم المغة اتصاليًا يعني جعل الكفاءة االتصالية اليدف الرئيسي  -ٔ

 من تعمم وتعميم المغة.
ني تنظيم اإلجراءات المناسبة لتعميم يرى البعض إن تعميم المغة اتصاليًا يع -ٕ

 الميارات المغوية األربع )استماع / كبلم / قراءة / كتابة( في ضوء العبلقة االعتمادية 
Interdependence . بين المغة واالتصال 

يرى البعض إن تعميم المغة اتصاليًا يعني شيئًا أكثر من مجرد التكامل بين  -ٖ
وية , إن أحد المبلمح األساسية لتعميم المغة اتصاليًا تدريس النحو وتدريس الوظائف المغ

 إنو يولي اىتمامًا منظمًا لؤلشكال الوظيفية واألشكال البنيوية أو التركيبية .
يرى البعض إن تعميم المغة اتصاليًا يعني اإلجراءات التي يقوم فييا الدارسون في  -ٗ

في أداء الميام التي جماعات )مثنى أو أكثر( بتوظيف المصادر المغوية المتاحة 
 يكمفون بيا . 

 (.ٜٚٔ: ٕٗٓٓ)طعيمة ,                                                     
 نمو التواصل لدى األطفال 

لكي يتعمم الطفل المغة عميو أن يتعمم قواعد التواصل الجيد أي معرفة القواعد التي تحدد 
ي السياقات االجتماعية المختمفة فعمى الطفل أن يتعمم متى يقول لو استخدام صحيح ف

وماذا ولمن ؟ ... وتوجد بعض الشروط البلزم توافرىا لتحقيق ىذا النوع من التواصل 
ومن ىذه الشروط مثبًل معرفة خصائص المستمع ماذا يريد أن يسمع . فيم السياق 

راسات االرتقائية عن حدوث االجتماعي الذي يحدث فيو التواصل . ولقد كشفت الد
درجة عالية من النمو واالرتقاء في ميارات التواصل المختمفة لدى األطفال في الثانية 
من العمر . ثم تسجيل مظاىر التواصل التي تحدث بين ىؤالء األطفال أثناء المعب 
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باستخدام جياز فيديو . ومن النتائج المثير التي كشفت عنيا ىذه الدراسة إنو أمكن 
إشارة استخدميا األطفال فيما بينيم لتوضيح ما يريدون قولو لزمبلئيم  ٖٓٓتسجيل 

أثناء المعب ... كذلك كشفت دراسات أخرى عن أن األطفال في عمر مبكرة غالبًا ما 
يطمبون توضيح ما يريده المتكمم وأن ىذه الميارة تنمو تدريجيًا مع العمر ويتعمم أخذ 

بيا معرفة الطفل متى يبدأ الكبلم ومتى يتوقف ليستمع  األدوار عند المحادثة ونقصد
سنوات  ٖ – ٕإلى محدثو ... كذلك كشفت دراسة أخرى من إن األطفال في عمر 

يستطيعون تعديل طريقة كبلميم طبقًا لعمر المتحدث معيم , فيتحدثون مع األطفال 
خوانيم من السن الرضع بطريقة مختمفة عن الطريقة التي يتحدثون بيا مع األم أو مع أ

نفسو . وتؤكد مثل ىذه النتائج بعض االنتقادات التي وجيت من قبل باحثين آخرين 
لنظرية بياجيو والتي ترى أن الطفل متمركزًا حول نفسو إذ يكون غير قادر عمى تبني 
وجية نظر اآلخرين والذي ينعكس في كبلم الطفل ولم يتحدث معو إذ ال يبالي بما 

 (.ٙٔٔ: ٖٕٔٓما يريد أن يسمعو من اآلخر )سناء سميمان, يشعر بو اآلخر أو 
 نظريات التواصل المغوي

ىناك العديد من النظريات او النماذج التي تناولت تفسير عممية التواصل , ومن     
 ه النظريات : بين ىذ

 Shanonf – Weaverويفر  –نظرية شانوف  -1
صل, وىذه النظرية قابمة لمتطبيق تعد ىذه النظرية من النظريات الرياضية في التوا    

عمى المواقف التي يتواصل فييا اإلنسان وجيًا لوجو, فحينما يتحدث المرسل فإن عقمو 
ىو مرسل لممعمومات وعقل المستقبل ىو الجية المقصودة بالرسالة. وقد اشارت النظرية 

 الى العناصر األساسية في عممية االتصال : 
 بتحديد الرسالة التي يرغب في ارساليا والتي تأخذ  المرسل : ىو صانع القرار يقوم

طريقيا الى المتمقي عبر أداة او قناة تتحول خبلليا الى إشارة , وفي مرحمة النقل قد 
تتعرض اإلشارة الى بعض الضوضاء, ما يؤثر عمى فك رموزىا, وبالتالي فيميا لدى 

 المتمقي.
 :الى المستقبل.وىي عبارة عن مجموعة توصيات من المرسل  الرسالة 
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 وىو الشخص الذي يتمقى الرسالة ويقوم بتحويميا الى الشكل او الرمز .المستقبل : 
  :تشويش المعاني : ويتحدد في أي  -ٔالتشويش : ويقسم التشويش الى قسمين(

)التشويش  -ٕتحريف لممعنى الصحيح في عممية االتصال التي ال يقصدىا المرسل( 
و تغيير يطرأ عمى ارسال اإلشارة في رحمتيا من مرسل الفني : فيعني أي تدخل فني ا

 المعمومات الى المتمقي(. 
 : Lazarusنظرية الزاروس  -2

توصل الزاروس في نظريتو الى ان التواصل المستمد من التأثير يتم عمى مرحمتين     
أو التواصل ذي الخطوتين, وبناًء عمى ذلك فإن الموقف التواصمي في ىذه النظرية يقوم 

 ى أساس ثبلثة عناصر ىي عمى النحو اآلتي:عم
 . المرسل : وىو الذي يؤلف ويفكر وينقل الرسالة 
 .الرسالة : وىي المحتوى الذي يرغب المرسل ارسالو الة المستقبل 
  . المستقبل: وىو الشخص او مجموعة األشخاص المستقبمين لمرسالة 

ن المستقبل سواًء كان فردًا أو افراد ال يتأثر       نما يتأثر بدرجة وا  بالرسالة مباشرة وا 
اكبر إذا ما نقمت اليو تمك الرسالة مرة أخرى من فرد او افراد ليم تأثير عميو, بحيث ال 
يستطيعون إعادة صياغة وتفسير الرسالة بشكل يتفق مع الحالة النفسية لمُمستقِبل )سالم 

 ,ٕٓٔٗ :ٖٗ.) 
 محور الثاني : لمتفكير المنتجال

فكير منتج في عممية تعميمية يؤدي الى فيم اكثر, واعمق لممحتوى ان توظيف ت    
معرفي ويتحول خمول في نشاط عقمي الكتساب معرفو الى نشاط عقمي قوي , يساعد 
في استيعاب افضل لممحتوى وربط عناصره ببعضيا وخروج بنتائج وأفكار جديدة , 

ستخدامو استدالالت الوتتجمى أىميتو من خبلل حل كثير من مشكبلت وتجنبو أخطاء 
: ٕٙٔٓوتحميل في حياة االنسان لحل تمك مشكبلت التي تواجييا )رزوقي وآخرون , 

ٖٔ.) 
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 خصائص التفكير المنتج
عادة  -ٔ يتضمن إعادة تشكيل أفكار من خبلل قدرة عمى تخطي بنية عقمية وا 

 صياغتيا في إطار مختمف.
مسماح باالستبصار يتطمب حرية الفكر مما يتطمب ترك مشكمة لبرىة من زمن ل -ٕ

 داخمي الستيعاب حمول وأفكار غير مألوفة .
يشتمل عمى عناصر تفكير تشعبي وتفكير تقاربي , ووضع حمول في مجموعات  -ٖ

 واعتماد معايير الختيار حل مشكمة .
ىو تفكير منظم يبنى عمى مجموعة من مبادئ, ويمتاز بالحرص في االستنتاج  -ٗ

  (.  ٕٕ-ٜٔ: ٕٙٔٓبعيدًا عن الذاتية.)رزوقي وآخرون, 
وجدت الباحثة من خبلل اطبلعيا عمى الدراسات التي تناولت متغير التفكير المنتج     

ان تمك الدراسات تناولتو عمى أساس انو تفكير مركب يتكون من مجموعة من العمميات 
العقمية التي تضم التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي وتفكير حل المشكبلت. ووجدت 

اسات قد تناولت احد مكونات التفكير المنتج وتمت دراستو ضمن متغيرات بعض الدر 
تناولتو من وجية نظر الجشطالت. لذا فإن أخرى , في حين وجدت دراسات أخرى 

الباحثة ارتأت ان تدرس التفكير المنتج وذلك من تبني نظرية الجشطالت في حل 
 مشاكل االستبصار .
 نظرية االستبصار 

انو من اجل تبني نظرية االستبصار انو من الضروري توضيح النظرية ترى الباحثة     
انو  (Steenburgh et al. 2012)وبيان اىميتيا من الشرح المستفيض. إذ يشير 

عندما بدأ عمماء نفس الجشطالت ألول مرة في مناقشة االستبصار قبل حوالي قرن من 
التجربة االنفعالية )الشعورية(  الزمان, ميزوا بين االستبصار والتحميل. استنادًا الى

المختمفة التي تصاحب االستبصار, ولكن ايضًا ألن االستبصار يأتي احيانًا بالصدفة 
عندما ال يركز الشخص بشكل مباشر عمى المشكمة . ولذا فقد تمت اإلشارة الى ان حل 

جة مشكمة االستبصار تختمف عن حل المشكبلت التحميمية التي يبدو انيا تتضمن معال
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 :Steenburgh et al. 2012)من غير الممكن الوصول الى ما وراء المعرفة 
475-478) . 

بأن ندرة النظريات الرسمية لحل  (Batchelder & Alexander,2012)ويرى      
االخرى لحل المشكبلت. إذ يرى مشكمة االستبصار تتناقض بشكل صارخ مع المجاالت 

(Chu & MacGregor,2011) لحظ ال يوجد سوى عدد محدود من انو لسوء ا
مشاكل االستبصار الكبلسيكية, وغالبًا ما تكون تمك الموجودة مختمفة تمامًا عن بعضيا 
البعض. ولعل اكثر العاب التفكير شيرة والتي تنطوي عمى تمثيل لممشكمة ىي ما 
 يسمى مشكمة التسع نقاط , وعادة ما يتم تقديم ىذه المشكمة عمى انيا تتطمب اربعة
خطوط مرسومة بشكل مستمر مع عدم التوقف ومحاولة تغطية جميع النقاط التسعة. 
ولكن المستجيبون الذين يحاولون حل المشكمة غالبًا ما يتصرفون بشكل غير منتج, كما 
لو ان شرط المشكمة يتطمب ان تتضمن الحمول خطوطًا محصورة في المنطقة المحددة 

ق مربع. لذلك فإن مفتاح حل ىذه المشكمة ىو والتي تشبو في ىذه الحالة شكل صندو 
التفكير في رسم خطوط خارج المربع . وىكذا اصبحت مشكمة التسع نقاط نموذجًا اوليًا 

 لمتعبير عن العبارة الشائعة "التفكير خارج الصندوق" .
( عندما ينتقل ٔإلى ان االستبصار يحدث ) (Matcalf & Wiebe,1987)ويشير     

( ٕن حالة عدم معرفة كيفية حل المشكمة الى معرفة كيفية الحل و )محمل المشكمة م
يحدث تعمم االستبصار فجأة عندما يكتشف المتعمم عبلقات جديدة ضمن معرفتو 
السابقة كنتيجة لعمميات التفكير او حل المشكبلت التي تعيد تنظيم تمك المعرفة أو 

لمشكمة ادوات )االرقام والرموز ( في اثناء االستبصار يجمع ُمحمل اٖإعادة ىيكمتيا )
( يتضمن ٘( يقوم بوضع خطة لتمثيل عممية الحل )ٗوالمعادالت( لحل المشكمة )

( اعادة تنظيم المعمومات ٙاالستبصار بناء مخطط تتوافق فيو جميع االجزاء معًا )
 & Matcalf)المرئية فجأة بحيث تتوافق معًا لحل المشكمة اسيل في الحل 

Wiebe,1987:238-246) . 
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 ثانيًا : الدراسات السابقة
 التواصل المغوي : - أ

(: التواصل المغوي وأثره في تنمية ميارة االستماع لدى ٕٕٓٓدراسة العمارين )     
 طبلب الصف التاسع األساسي في االردن .

ىدفت الدراسة التعرف عمى اثر التواصل المغوي في تنمية ميارة االستماع لدى     
األساسي في االردن . واعتمدت الدراسة عمى المنيج الشبو طبلب الصف التاسع 

التجريبي . وتكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف التاسع االساِس في مدرسة 
( طالبًا. وتكونت عينة الدراسة من جميع الطبلب, ٓٙالتطبيقات في عمان. وعددىم )

في المجموعة الضابطة, تم ( طالبًا ٖٓ( طالبًا في المجموعة التجريبية , و)ٖٓبواقع )
اختيارىم بالطريقة القصدية , وتم تطبيق اختبار االستماع القبمي والبعدي, وتوصمت 
الدراسة الى وجود اثر لمتواصل المغوي في تنمية ميارة االستماع لدى الطمبة , ووجود 

جريبية , والمجموعة الضابطة عمى االختبار البعدي فروق ذو داللة بين المجموعة الت
 في ميارة االستماع يعزى الستخدام التواصل المغوي ولصالح المجموعة التجريبية.

 التفكير المنتج  دراسات تناولت - ب
(: ميارات التفكير المنتج الرياضي السائدة بالمرحمة ٕٛٔٓالشيري )دراسة      -ٔ

 الصف االول المتوسط . المتوسطة ومستوى اكتسابيا لدى طبلب
ىدفت الدراسة التعرف عمى ميارات التفكير المنتج الرياضي السائدة بالمرحمة     

المتوسطة ومستوى اكتسابيا لدى طبلب الصف االول المتوسط . واستخدم المنيج 
الوصفي التحميمي والمسحي من اجل تحقيق اىداف البحث , وتم اعداد اختبار ليذه 

( طالبًا وطالبة بالصف االول من ٙٛٚعمى عينة قصدية بمغت )الميارات , ووزع 
المدارس المتوسطة الحكومية )أي الصف السابع في ترتيب صفوف مراحل التعميم 
العام( التابعة إلدارتي التعميم العام بكدينتي أبيا وجازان , تم تطبيقو نياية الفصل 

ميارات التفكير المنتج  (. وقد توصمت النتائج الى تحديدٕٙٔٓالدراسي الثاني )
الرياضي السائدة بالمرحمة المتوسطة )التفسير , والتبرير, واالستنتاج , واالفتراض, 

, وكان مستوى اكتساب العينة ليذه الميارات والطبلقة , والمرونة , واألصالة(
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%( أي اقل من المستوى المقبول تربويًا, مع وجود فروق ذات داللة احصائية ٔٚ,ٓٗ)
( في مستوى اكتساب العينة ليذه الميارات تبعًا لمنوع االجتماعي ٘ٓ,ٓوى )عند مست

لصالح الطبلب , ونوع االدارة لصالح ادارة التعميم بمحافظة)أبيا()عدا التفكير االبداعي, 
ال يوجد فروق دالة احصائيًا(, فضبًل عن ذلك توجد عبلقة ارتباطية طردية موجبة 

نة لميارات التفكير المنتج الناقد واالبداعي في ( بين مستويي اكتساب العيٖٚ,ٓ)
  الرياضيات . 

(: ما وراء الدافعية وعبلقتيا بالتفكير المنتج لدى ٕٕٔٓدراسة الجيبلوي وعصفور ) -ٕ
 طمبة كميات اليندسة 

ىدفت الدراسة تعرف ما وراء الدافعية والبحث عن التفرد لدى طمبة كميات اليندسة     
( طالب وطالبة من ٓٓٗتباطية بينيما, تكونت عينة البحث من )فضبًل عن العبلقة االر 

طمبة كميات اليندسة جامعة بغداد والجامعة التكنولوجيا وقد تبنت الباحثة مقياس 
(Chen,1995)  ,( والذي ٕٔٔٓلقياس ما وراء الدافعية بعد تعريبو من قبل )السماوي

بعد ان  (Pols,2002)لمنتج لـتضمن ستة ابعاد . كما تبنت الباحثة اختبار التفكير ا
قامت بترجمتو وتعريبو عمى البيئة العربية , وتضمن عشرة فقرات من العاب التفكير 
الكبلسيكية بحسب نظرية الجشطالت لحل مشاكل االستبصار. واظيرت النتائج ان 
طمبة كميات اليندسة يتمتعون بمستوى مرتفع في ما وراء الدافعية , في حين انيم يعانون 

, ووجود عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا ومنبئة بين ما وراء ضعف في التفكير المنتج  من
      الدافعية والتفكير المنتج.

   :أواًل: منهجية البحث
لقد عمدت الباحثة في بحثيا الحالي الى االعتماد عمى )المنيج الوصفي( او ما يعرف 

الذي يقوم بطبيعتو عمى التقصي بوجو الخصوص بـــــ)المنيج الوصفي االرتباطي( , 
 والرصد الدقيق لما ىو موجود وتحميمو .

  :ثانيًا: اإلجراءات المتبعة في البحث
ان المقصود بالمجتمع البحثي ىو المجموعة الكمية او ما يعرف  :مجتمع البحث

( ذات العناصر والمفردات التي يرمي الباحث Universal Setباالنجميزية بــــــــــــ )
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يدف إلى أن يعمم عمييا النتائج التي تكون ذات ربط وعبلقة بالمشكمة )العودة وي
في  الثانوية( . ولقد تكون مجتمع البحث الحالي من جميع طمبة ٜ٘ٔ: ٕٜٜٔوممكاوي,

 .  ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓمن الذكور واإلناث  لمعام الدراسي  مديرية تربية ميسان
 عينة البحث :  

الكمي الذي تجري الدراسة عميو . ولذلك , ينبغي أن العينة ىي )جزءًا( من المجتمع 
تكون العينة المختارة لدييا القدرة عمى تمثيل المجتمع بدقة وصدق ويتمكن الباحث من 

( , واعتمدت الباحثة ٖٔٔ: ٕٚٓٓخبلليا عمى تعميم نتائجو التي توصل ليا )خرابشو, 
وائية(. وقد اختارت الباحثة في اختيار عينة البحث عمى ما يعرف بــــــ)الطريقة العش

 ( طالب وطالبة. ٕٓٓعينتيا المكونة من )
 أداتا البحث

 التواصل المغوياألداة االولى: مقياس 
إن طبيعة كل بحث, وأىدافو, ىي التي تحدد األداة التي تكون مناسبة لو ، حيث أن 

( . Beqdon, 1992: 90لكل موضوع او خاصية نفسية أداة تناسبيا فقط )
( في التواصل المغوي, وتكون المقياس ٕ٘ٓٓتمدت الباحثة مقياس )ابو صواوين وقداع

 فقرة.  ٔٗبصورتو االولية من 
وقد أتبعت الباحثة الخطوات المتبعة ذاتيا في طريقة ليكرت التي تستخدم في بناء 
االدوات النفسية, كما وأعتمدت الباحثة بدائل االستجابة عن المقياس وىي )خماسية 

( و ٖ( و )متوسطة ٕ(و )قميمةٔ( بحيث تتدرج تمك البدائل وفق االتي :)ضعيفة البدائل
 (.٘( و )كبيرة جدا ٗ)كبيرة

ويعرف التواصل المغوي مجموعة ميارات االستماع وقائمة خاصة لميارات التحدث 
 المزمة لمطمبة .

 التواصل المغويالتحميل اإلحصائي لفقرات مقياس 
 القوة التمييزية لمفقرات -أ 

لغرض استخراج القوة التميزية لكل فقرات المقياس, قامت الباحثة باالجراءات االتية 
والمتمثمة بترتبت الدرجات الكمية ألفراد العينة تنازليا ) اي من اعمى درجة الى ادناىا ( 
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%(  ٕٚوثم حددت )المجموعتان المتطرفتان( بالدرجة الكمية عمى المقياس, وبنسبة )
( طالب وطالبة. واستعممت الباحثة االختبار ٗ٘في كل مجموعة )وبمغ عدد األفراد 

)التائي لعينتين مستقمتين( , في حساب داللة الفروق) بين متوسطي المجموعتين ( في 
درجات كل فقرة من فقرات اداة القياس  عمى اعتبار أن القيمة التائية المستخرجة 

 ( يبين ذلك.ٔ, والجدول ))المحسوبة( تعبر عن القوة التمييزية لتمك الفقرة 
 (1الجدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس التواصل المغوي

القيمـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت
التائيـة 

 المحسوبـة

الداللة عند 
مستوى 

(0005) 
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 2.187 2.05548 3.9630 1.99125 4.8148 1
 دالة 2.656 1.67857 2.8889 2.51404 3.9815 2
 دالة 3.696 1.64121 4.7963 1.42308 4.8889 3
 دالة 2.968 1.79379 3.0926 2.20578 4.2407 4
 دالة 3.381 1.66824 2.8333 2.51536 4.2222 5
 دالة 2.630 1.94652 2.8519 2.00384 3.8519 6
 دالة 3.381 1.66824 2.8333 2.51536 4.2222 7
 دالة 2.656 1.67857 2.8889 2.51404 3.9815 8
 دالة 2.352 2.02440 3.5741 1.90048 4.4630 9

 دالة 5.202 2.00941 3.0000 1.63396 4.8333 10
 دالة 5.358 2.11687 3.8333 1.44887 4.7037 11
 دالة 6.510 2.12864 4.1852 0.97488 4.2593 12
 دالة 5.102 2.26024 4.7963 88469. 4.4815 13
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 دالة 2.187 2.05548 3.9630 1.99125 4.8148 14
 دالة 5.975 2.10462 3.7963 1.52053 4.9074 15
 دالة 9.808 1.89523 3.7407 0.92485 4.5556 16
 دالة 10.760 1.84137 3.9259 0.63444 4.7778 17
 دالة 6.750 2.22589 4.3704 0.83929 4.5556 18
 دالة 6.465 1.65140 3.0926 1.65298 4.1481 19
 دالة 3.419 1.80844 3.4444 1.79408 4.6296 20
 دالة 4.752 2.03507 3.5000 1.53460 4.1481 21
 دالة 2.656 1.67857 2.8889 2.51404 3.9815 22
 دالة 9.705 1.82880 3.7037 1.09442 4.5185 23
 دالة 2.656 1.67857 2.8889 2.51404 3.9815 24
 دالة 13.154 1.45176 3.0741 1.09888 4.3333 25
 دالة 8.405 1.75629 3.5185 1.27383 4.0000 26
 دالة 2.143 1.61449 2.8148 2.43404 3.6667 27
 دالة 2.630 1.94652 2.8519 2.00384 3.8519 28
 دالة 3.381 1.66824 2.8333 2.51536 4.2222 29
 دالة 8.061 1.67785 3.5741 1.44065 4.0000 30
 دالة 3.696 1.64121 4.7963 1.42308 4.8889 31
 دالة 11.565 1.71288 3.5000 86310. 4.5185 32
 دالة 2.421 0.38125 2.9259 1.05740 3.2963 33
 دالة 2.421 0.38125 2.9259 1.05740 3.2963 34
 دالة 2.421 0.38125 2.9259 1.05740 3.2963 35
 دالة 2.968 1.79379 3.0926 2.20578 4.2407 36
 دالة 3.696 1.64121 4.7963 1.42308 4.8889 37
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( أن كل الفقرات كانت مميزة , كونيا كانت دالة احصائيًا. عمى  ٔمن الجدول )يتبين 
اساس ان قيمتيا التائية المحسوبة كانت اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة 

 ( .٘ٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٙٓٔ( , بدرجة حرية )ٜٚ.ٔ)
 ين درجة الفقرة والدرجة الكميةالعالقة ب -ب

درجة  ,يرسون( لمعرفة العبلقة بين كل من )معامل االرتباط لب الباحثة  لقد اختارت     
, كانت تشير بلتمعامال ليا أن كل ظيرو  , رة, وبين الدرجة الكمية لممقياسكل فق

من ذات معنى وداللة احصائية, فقد كانت جميع قيميا اكبر  ووجود عبلقب وبوضوح 
(. ٘ٓ.ٓ( وبمستوى داللة )ٜٛٔ( بدرجة حرية )ٚٛٓ,ٓالقيمة الجدولية التي تبمغ )

 ( يبين ذلك.ٕوالجدول )
 التواصل المغوي( معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس 2جدول )

معامل  رقم الفقرة
معامل  رقم الفقرة االرتباط

معامل  رقم الفقرة االرتباط
 االرتباط

ٔ .447** ٕٔ .285** ٗٔ .165* 
ٕ .403** ٕٕ .213** 

 

ٖ .418** ٕٖ .555** 
ٗ .627** ٕٗ .661** 
٘ .399** ٕ٘ .520** 
ٙ .527** ٕٙ .615** 
ٚ .556** ٕٚ .624** 
ٛ .542** ٕٛ .642** 

 دالة 2.954 1.70388 4.7593 1.33595 4.6296 38
 دالة 3.150 1.59226 5.2593 1.25962 4.1296 39
 دالة 2.421 0.38125 2.9259 1.05740 3.2963 40
 دالة 6.510 2.12864 4.1852 0.97488 4.2593 41
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ٜ .623** ٕٜ .351** 
ٔٓ .350** ٖٓ .625** 
ٔٔ .587** ٖٔ .599** 
ٕٔ .313** ٖٕ .318** 
ٖٔ .399** ٖٖ .310** 
ٔٗ .527** ٖٗ .520** 
ٔ٘ .556** ٖ٘ .615** 
ٔٙ .542** ٖٙ .624** 
ٔٚ .287** ٖٚ .642** 
ٔٛ .516** ٖٛ .440** 
ٜٔ .703** ٖٜ .522** 
ٕٓ .604** ٗٓ .360** 

 0.01** ذات داللة عند 
  

 ل المغوي( :الخصائص السيكومترية الداة القياس ) مقياس التواص -ب
 :الصدق الظاهري  - 1
مقياس التواصل المغوي من خبلل عرضو عمى مجموعة من  حقق من صدقالت تم

)المحكمين(. واألخذ بآرائيم حول مدى صبلحية الفقرات , وابدوا موافقتيم باالجماع 
 عمى صبلحية فقرات المقياس لقياس متغير التواصل المغوي.

 :صدق البناء  - 2
مدى امكانية األداة القياسية في قياس ما وضعت ألجمو , وىذا  يقصد بصدق البناء

النوع أكثر أنواع الصدق مناسبة ومبلئمة لتقويم ولقياس األداء,  كونو يستند عمى 
التحقق من مدى تطابق درجة الفقرة مع السمة أو المفيوم المراد قياسو او الخاصية 

 اعتماد الطريقة االتية : تم البناءصدق من  ولمتحقق، ( ٜٜٔ: ٕٚٓٓ)خرابشة، 
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أي من خبلل  :مدى االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات والدرجة الكمية لممقياس
ان ىناك ارتباطا ذا داللة بين  حيث بينمقياس التواصل المغوي( , االتساق الداخمي )ل

 .كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس , وبداللة احصائية 
 ثبات المقياس:

 من ثبات مقياس التواصل المغوي بالطرق االتية :تم التحقق 
 :طريقة إعادة االختبار  -أ
قامت الباحثة بتطبيق مقياس التواصل المغوي وذلك ,الستخراج الثبات بيذه الطريقة  

( فردا , تطبيقين .  وبعد انتياء التطبيق الثاني بعد ٕٖعمى عينة من الطمبة , بمغت )
. فقد تم استعمال معامل ارتباط بيرسون, لمتعرف عمى  مدة اسبوعين من التطبيق االول

طبيعة العبلقة الرابطة بين درجات التطبيقين, األول والثاني , وقد تبين أن معامل الثبات 
 (.٘ٛ.ٓقيمتو )

  -معادلة الفا كرونباخ : –ب 
استعممت الباحثة معادلة )الفا كرونباخ( وقد بمغ معامل ثبات مقياس التواصل المغوي 

 ( وىو ثبات جيد يمكن الركون إليو .ٛٛ.ٓ)
 التفكير المنتج مقباس:  األداة الثانية

( لقياس التفكير المنتج والمترجم من قبل POOLS 2002)  مقياسقد تبنت الباحثة ل
(  لكون االختبار المشار اليو, النو يناس اىداف البحث ٕٕٔٓ)الجيبلوي وعصفور 

 الحالي.
فقرات من العاب التفكير الكبلسيكية  ,  ٓٔو االولية من وتكون االختبار بصورت

ويشتمل عمى تعميمات خاصة بالمفحوصين وذلك بغية تييئتيم لبلجابة بشكل خال من 
,  ٕاالخطاء.  وتحددت بدائل االستجابة عن فقرات االختبار )ذات التدرج الثبلثي(: )

ٔ  ,ٓ . ) 
ير المنتج بانو قدرة الشخص عمى ( التفكٕٕٔٓىذا . وقد عرف )الجيبلوي وعصفور 

اعادة النظر في المشكمة واعادة صياغتيا او اعادة التفكير فييا من وجيات نظر 
 (ٜٕٚ:  ٕٕٔٓمتعددة )الجيبلوي وعصفور ,
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 التحميل المنطقي لفقرات اختبار التفكير المنتج
قامت الباحثة بعرض االختبار بصورتو األولية عمى ذات المجموعة من المحكمين 
والمختصين الذين عرضت عمييم االداة السابقة )التواصل المغوي( وذلك لذات الغرض 

نسبة االتفاق المقدرة  وكانتوىو بيان مدى صبلحية الفقرات في قياس التفكير المنتج ، 
كانت الفقرات وفي ضوء آراء الخبراء %( لغرض قبول كل فقرة من عدمو ,  ٓٛ)

 .مقبولة 
 : التطبيق االستطالعي

وبعد االنتياء ( ،طالب وطالبة )( ٓٗبق االختبار عمى عينة استطبلعية قواميا )طُ      
كانت واضحة , والمؤشرات كانت كميا  فقرات االختبار من التطبيق تبين لمباحثة ان 

 ( .٘ٔ_ٛ. , والوقت المستغرق لبلجابة فقد كان متراوحا بين )جيدة
 المنتجالتفكير التحميل اإلحصائي لفقرات اختبار 

 
وبعد استعمال معادلة التمييز لمعرفة القوة التميزية لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت 

(, وبخصوص ىذه ٗٙ,ٓ -ٖٓ,ٓالباحثة أن القوة التمييزية جيدة، إذ تراوحت ما بين )
( لقيم Ebelالنسب المستخرجة فقد اعتمدت الباحثة عمى المحك الذي وضعو أيبل )

فأكثر(  –ٓ,ٓٗقبولة التي تشير إلى أن معامل التمييز التي تكون )معامبلت التمييز الم
( فقرات جيدة إلى حد ٜٖ,ٓ -ٓ,ٖٓفقرات اختباريو جيدة جدًا, والتي تتراوح بين )

( فقرة حدية تخضع إلى التحسين, والتي تكون ٓ,ٜٕ-ٓ,ٕٓمقبول, والتي تتراوح بين)
عن طريق ىذا اإلجراء تبين أن ( فقرة ضعيفة, تحذف أو يتم تحسينيا. و ٓ,ٜٔاقل من)

( فقرة اختبارية. ٓٔفقرات االختبار امتازت بالقدرة عمى التمييز, ولذلك بقي العدد )
 (يوضح ذلك. ٖوالجدول)
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 (3جدول) 
 معامل السهولة والصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير المنتج

 ت
معامل  عدد اإلجابات الصحيحة

 التمييز
معامل 

مل  السهولة
معا

ا
وبة

صع
ل

 الدنيا االعميا 
1 39 14 0064 0051 049 
2 43 25 0032 0063 037 
3 28 12 0030 0.37 0063 
4 38 18 0037 0052 048 
5 42 24 0034 0061 0039 
6 49 32 0031 0075 0025 
7 35 17 0033 0048 0052 
8 45 24 0039 0064 036 
9 37 7 0056 0041 059 

10 37 13 0044 0046 0054 
 :ق الظاهري الصد - 1

عمى مجموعة من  تم َعٍرضوالتفكير المنتج  لمقياس  لتحقيق الصدق الظاىري
واألخذ بآرائيم حول مدى صبلحية الفقرات , وابدوا موافقتيم باالجماع عمى  ،المحكمين

 .صبلحية فقرات اختبار التفكير المنتج 
 :صدق البناء  -

 التفكير المنتج تم اعتماد الطريقة االتية :لمتحقق من صدق البناء لمقياس 
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أي من  معامل االرتباط بين درجات كل فقرة من الفقرات والدرجة الكمية لممقياس:
ّن درجات كل الفقرات تكون خبلل االتساق الداخمي اختبار التفكير المنتج الذي ثبت أ

 .داللة احصائية بالدرجة الكمية لبلختبار ذات 
 ثبات المقياس:

  :ريقة إعادة االختبار ط -أ
التفكير المنتج الستخراج الثبات بيذه الطريقة عمى عينة بمغت  طبقت الباحثة مقياس

ىذه  اعتبرت(.وقد ٛٛ.ٓوقد تبين أن معامل الثبات قيمتو ) ،لبة ( طالب وطإٖ)
 القيمة مؤشرًا جيدًا .

  -معادلة الفا كرونباخ : –ب 
فا كرونباخ( فقد بمغت قيمة معامل ثبات اختبار بواسطة استعمال الباحثة لمعادلة )ال

 , وىو ثبات جيد يمكن الركون إليو . ٛٚ.ٓالتفكير المنتج بيذه الطريقة 
 :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

 .التواصل المغوي لدى الطمبة  الهدف االول : 
س وأظيرت نتائج البحث إلى أن المتوسط الحسابي , لدرجات العينة عمى مقيا    

( درجة, ٛٚٓ.ٕٕ( درجة وبانحراف معياري قدره )ٓٚٚ,ٗٙٔالتواصل المغوي قد بمغ )
( ٖٕٔولفحص داللة الفرق احصائيا بين المتوسطين الحسابي , والفرضي الذي بمغ )

درجة عمى المقياس ككل, فقد استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة وتبين ان 
( فقد بمغت القيمة التائية ٘ٓ,ٓد مستوى داللة )الفرق ) دال احصائيا ( وذلك عن

(، وبدرجة ٜٙ.ٔ( , فيي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )٘٘ٚ.ٕٙالمحسوبة )
( ٘عينة البحث تتصف بالتواصل المغوي والجدول )   انعمى  ا يدل( وىذٜٜٔحرية )

 ( يبين ذلك . ٔوالشكل ) 
 (5جدول )

 المعياري والقيمة التائية لمقياس التواصل المغويالمتوسط الحسابي واالنحراف 

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية
(0005)  

 الجدولية المحسوبة

  دالة 1096 26.755 123 22.078 1640770 200التواصل 
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 المغوي

      

 
  

( ان عينة البحث تتصف بالتواصل المغوي وتعزو  ٔ( والشكل ) ٘ ويتبين من جدول )
الباحثة ىذه النتيجة الى ان الطبلب والطالبات ومن خبلل الظروف المتاحة ليم مدرسيا 
واسريا واالنفتاح التكنولوجي والتقني الحديث والثورة المعرفية وانتشار اجيزة الموبايبلت 

ل صان يكون ىناك قدرة عالية عمى التواالى واالعبلم بمختمف اشكالة كل ذلك ادى 
 المغوي لدى عينة البحث. 

الهدف الثاني : التعرف عمى داللة الفروق في مستوى التواصل المغوي لعينة البحث 
   وفقًا لمتغير الجنس ) ذكور 0 إناث( .

( ٕٜٛ.ٕٔ(، وبانحراف  معياري مقداره )ٓٚٗ.ٗٙٔبمغ متوسط درجات الذكور)   
( درجة. وبانحراف معياري ٓٚٓ.٘ٙٔين بمغ متوسط درجات االناث )درجة. في ح

( لعينتين مستقمتين t- test( درجة. وباستعمال االختبار التائي )ٖٖٖ.ٕٕمقداره  )
( ٜٙ,ٔ( اصغر من القيمة التائية الجدولية )ٕٜٔ.ٓظير أن القيمة التائية المحسوبة )

إنو ليس ىناك  فرقًا حقيقيًا بين  أي ،(ٜٛٔ( وبدرجة حرية )ٓ,٘ٓعند مستوى داللة )
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى ان االناث والذكور  الذكور واالناث في التواصل المغوي ،
يعيشون في بيئة واحدة ويستجيون لذات المثيرات الموجودة فييا وبالتالي من المنطقي 

 عدم وجود اختبلف فيما بينيم.
 المنتج لدى الطمبة.الهدف الثالث : التعرف عمى التفكير 

وأظيرت نتائج البحث إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات ىذه العينة عمى المقياس قد 
( درجت. ولفحص داللت الفزق 5.781( درجت وباوحزاف معياري قذري )81..50بلغ )

( درجت ، فقذ استخذمت الباحثت 58بيه المتوسط الحسابي والمتوسط الفزضي الذي بلغ )

 (8,81ي لعيىت واحذة , وتبيه ان الفزق  دال احصائيا عىذ مستوى داللت )االختبار التائ
( وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية ٜٙٗ.ٖٚإذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )

( وىذا يعني ان عينة البحث يتصفون بالتفكير ٜٜٔ(، وبدرجة حرية )ٜٙ.ٔالبالغة )
 ( يوضح ذلك. ٕ) ( والشكلٙالمنتج بدرجة عالية والجدول ) 

 (6جدول )
 الختبار التفكير المنتجالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية 

المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 

(7077) 

 

 الجدولية المحسوبة

التفكير 

 المنتج

  دالة   7077 579777 77 79577 779777 777
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 ( المتوسط الحسابي والفرضي الختبار التفكير المنتج2الشكل )
الطمبة يتصفون بالتفكير المنتج اذ انيم الطبقة المثقفة وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بان 

والمتمدرسة وبانية االجيال في المجتمع , وبالتالي فان عينة البحث لدييا من االنتاجية 
 ية في تفكيرىم وربما مرجعية ذلك لمبيئة الثرية والمناىج الدراسية.والحد

الهدف الرابع : التعرف عمى داللة الفروق في مستوى التفكير المنتج لعينة البحث 
  وفقًا لمتغير الجنس )ذكور 0 اناث(.

( درجة. ٔٓٓ.ٔ(، وبانحراف معياري مقداره )ٓٓٓ.ٕٓبمغ متوسط درجات الذكور)    
( درجة، وبانحراف معياري مقداره ٓٔٛ.ٚٔغ متوسط درجات االناث )في حين بم

( لعينتين مستقمتين ظير أن t- test( درجة. وباستعمال االختبار التائي )ٙٗٛ.ٔ)
( عند ٜٙ,ٔ( اكبر من القيمة التائية الجدولية )ٖٙٛ.ٔٔالقيمة التائية المحسوبة )

جد ىناك  فروقًا حقيقية بين أي إنو تو  ،(ٜٛٔ( وبدرجة حرية )ٓ,٘ٓمستوى داللة )
 ( يوضح ذلك.ٚالذكور واالناث في التفكير المنتج لصالح الذكور، والجدول ) 

 (7الجدول )
 االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في التفكير المنتج تبعًا لمتغير الجنس

حجم  الجنس
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة التائيةال
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (0 ,05)

 1.001 20.000 100 ذكور
 دالة 1096 11.863 198

 1.846 17.810 100 اناث
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة عمى ان الطبلب الذكور بسبب البيئة والظروف      

س االناث خارج المالوف بعك يد افكار منتجةاالجتماعية ربما تتيح ليم المجازفة وتول
البلتي يتعرضن لجممة من الضغوط المجتمعية التي ترتبط بالتنشئة االجتماعية االمر 
الذي جعل ىناك ثمة اختبلفات بين الجنسين في االستطاعة واالمكانية فيما يتعمق 

 بالتفكير المنتج . 
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غوي والتفكير المنتج الهدف الخامس : التعرف عمى العالقة االرتباطية بين التواصل الم
 لدى عينة البحث.

بيدف التعرف عمى طبيعة العبلقة بين التواصل المغوي والتفكير المنتج لدى عينة     
البحث, قامت الباحثة باستخراج قيمة معامل ارتباط بيرسون بين التواصل المغوي 

باالختبار  ( وتم اختبار ىذه العبلقة٘ٔ.ٓوالتفكير المنتج لدى عينة البحث وقد بمغت )
التائي لداللة معامل ارتباط بيرسون وتبين ان العبلقة ىي ذات داللة احصائية وىي 

 ( يوضح ذلكٛايجابية )طردية( بين المتغيرين . وجدول)
 (8الجدول)

 العالقة  بين التواصل المغوي والتفكير المنتج لدى عينة البحث
قيمة  نوع االرتباط

معامل 
 االرتباط

توى مس القيمة التائية
الداللة 

(0005) 
 الجدولية المحسوبة

 دالة 1096 2.143 0.15 التواصل المغوي والتفكير المنتج
وىذه النتيجة تشير الى ان العبلقة االرتباطية بين المتغيرين ىي طردية , وبكبلم اخر 
ان متغيري البحث )التواصل المغوي والتفكير المنتج( بينيما ارتباط موجب طردي , اي 

 عنى كمما ازداد التواصل المغوي لدى عينة البحث ادى الى ازدياد التفكير المنتج. بم
 االستنتاجات 

 في ضوء النتائج المستحصمة توصمت الباحثة لبلستنتاجات التالية :
 ان الطمبة يتصفون بالتواصل المغوي. -ٔ
 ان الطمبة يتصفون بالتفكير المنتج. -ٕ
بنفس المستوى, اذ ال توجد فروق في  يتصف الذكور واالناث بالتواصل المغوي – ٖ

 متغير التواصل المغوي تعود الى اختبلف الجنسين. 
يتصف الذكور بمستوى من التفكيرالمنتج اكثر من االناث, اذ توجد فروق في  - ٗ

 متغير التفكير المنتج تعود الى اختبلف الجنسين.
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 تفكير المنتج.توجد عبلقة طردية ذات داللة احصائية بين التواصل المغوي وال – ٘
 -:التوصيات

 توصي الباحثة في ضوء نتائج بحثيا بما يأتي:    
تييئة المناخ المدرسي، الذي يشبع احتياجات الطمبة , وضرورة تضمين المناىج ما  -ٔ

 يعزز من ميارات التواصل المغوي في الميمات والنشاطات التعميمية.
رج العراق التي ىدفيا ضرورة ازدياد تدريب وارسال الطمبة لمدورات داخل وخا -ٕ

 تطوير قدرتيم عمى التواصل المغوي.
تتولى وزارة التربية ميمة القيام بأعداد وناء برامج من شانيا زيادة امكانات الطمبة  -ٖ

 في التفكير المنتج.
توفير كافة الفرص التي من شانيا زيادة امكانات الطمبة من ممارسة التفكير  -ٗ

 المنتج.
 -:المقترحات

 بحث وفي ضوء ما سبق اقترحت الباحثة ما يأتي:إلكمال ال    
اجراء بحث مماثل عن متغير التواصل المغوي والتفكير المنتج عند اساتذة  -ٔ

 الجامعة او مدراء المدارس, ومقارنة نتائجيا بنتائج البحث الحالي.
القيام بدراسة تتناول عبلقة متغير التواصل المغوي ومتغيرات االخرى من قبيل  -ٕ

 نفسية.الرفاىية ال
القيام بدراسة تتناول مدى العبلقة االرتباطية بين التفكير المنتج والدعم  -ٖ

 االجتماعي او التوتر النفسي لدى المدرسين.
 المصادر

 القرآن الكريم 
 ( ٕ٘ٓٓابراىيم , مجدب عزيز .)القاىرة, عالم  التفكير من منظور تربوي0

 الكتب.
 دار  ٚٔ, ط لمدرسي المغة العربيةالموجو الفني (: ٖٜٚٔبراىيم, عبد العميم)اا ,

 المعارف ,مصر.
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 (: تنمية ميارات التواصل الشفوي , ٕ٘ٓٓبو صواويين , راشد محمد عطية )اا
 ايتراك لمطباعة والنشر والتوزيع.

 ( استراتيجيات تعمم المغة , تعريب , السيد محمد ٜٜٙٔأكسفورد , ربيكا : )
 دعدور , مكتبة األنجمو المصرية .

 , ( : اإلرشاد النفسي والوالدية الفاعمة , المؤتمر السنوي ٕٜٜٔعادل ) األشول
الخامس لمطفل المصري , مصر , رعاية الطفولة في عقد حماية الطفل المصري 

 , المجمد الثاني . 
 (  اضطرابات التواصل , طٕٙٓٓالبببلوي , إيياب : )ٕ  حقوق الطبع والنشر ,

 محفوظة لممؤلف . 
 ( : اضطرابات الكبلم والمغة التشخيص والعبلج . ٕ٘ٓٓ) الزريقات , إبراىيم

 عمان , دار الفكر . 
 (ٜٗٛٔبيرس , احمد سمير وعبد اهلل سويد:)الدار ٕ, ط العربية لغير العرب,

 العربية لمكتاب ,ليبيا _تونس.
 ( ٕٕٓٓبيرم, احمد عبد القادر .) اثر استراتيجيات المتناقضات عمى تنمية

رسالة موم لدى طمبة الصف السابع األساسي بغزة0 التفكير الناقد في الع
 ماجستير , جامعة األقصى, غزة , فمسطين.

 ( ٕٕٓٓخمف اهلل ,سممان:)دار جيينة لمطباعة والنشر  المرشد في التدريس,
 ,عمان.

 ( ما وراء المعرفة ٕٕٔٓالجيبلوي,نسرين عمي , عصفور , خمود رحيم : )
مية اليندسة , مركز البحوث النفسية , وعبلقتيا بالتفكير المنتج لدى طمبة ك

 .ٕ, العدد  ٕٖالمجمد 
 ( التقنيات التربوية تطورىا، تصنيفيا ، انواعيا ٕٓٔٓجري ، خضير عباس : )

 ، اتجاىاتيا ، دار الكتب والوثائق ، بغداد.
 ( التواصل مع األطفال , ترجمة عفيف الرزاز , ٜٜٜٔريتشمان , نعومي : )

 ., بيسان لمنشر والتوزيع ٔيبي ويوسف حجار ,طمراجعة وتحرير , غانم ب
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 ( ٕٙٔٓرزوقي , رعد ميدي ونبيل رفيق محمد وظمياء سالم داود :) التفكير
 , دار الكتب والوثائق الوطنية , بغداد , العراق.ٙجوانماطه0

 ( ٕٗٔٓسالم, أسامة فاروق .) دار اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق 0
 يع والطباعة, األردن , عمان.المسيرة لمنشر والتوز 

 ( ٖٕٓٓسعادة , جودت .) دار الشروق, عمان.تدريس مهارات التفكير , 
 ( سيكو ٖٕٔٓسميمان , سناء محمد : ).لوجية االتصال اإلنساني ومياراتو 
 ( اثر فعالية برنامج لتنمية الذكاء الوجداني وعبلقتو ٜٕٓٓشعث, اكرم .)

العامة في محافظة خانيونس , أطروحة بالتفكير المنتج لدى طبلب الثانوية 
 دكتوراه, معيد البحوث, جامعة الدول العربية , مصر.

 ( ميارات التفكير المنتج الرياضي ٕٚٔٓالشيري , ظافر بن فراج ىزاع .)
بالمرحمة المتوسطة ومستوى اكتسابيا لدى طبلب الصف األول المتوسط. السائدة 

( , والعدد ٕٙالمجمد )وية والنفسية0 مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات الترب
  (. ٜٕٔ-ٓٔٔ( ص )ٙ)

  شواىين , خير سميمان , وبدندي , شيرزاد صالح , وبدندي , تغريد صالح
تنمية التفكير اإلبداعي في العموم والرياضيات باستخدام الخيال (. ٜٕٓٓ)

 دار المسيرة .عمان  العممي.
 (ٜٜٜٔالظاىر ، زكريا محمد ، وآخرون :) القياس والتقويم في التربيةمبادئ  ،

  دار الثقافة لمطباعة ، األردن.
 ،دار النفس، وعمم التربية في والتقويم القياس. ٕ٘ٓٓ ، محمد سامي ممحم 

 .عمان والتوزيع، لمنشر الميسرة
 ،الفكر دار العممي، البحث أساليب. ٕٚٓٓ اهلل، عبد محمد عمر الخرابشة 

 . عمان ،ٔط لمنشر،
 الفعال التدريس طرائق ،( ٕٔٔٓ) واخرون فياض سممان  محمد ، الخزاعمة ،  ، 

 .ض.  األردن ،عمان والتوزيع لمنشر صفاء دار
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 ( الميارات المغوية: مستوياتيا , تدريسيا , صعوباتيا,ٕٗٓٓطعيمة, رشدي .) 
 .ٕالقاىرة, االنجمو المصرية, ط

 ( ٕ٘ٓٓعبد اليادي ,نبيل , واخرون:)دار الميسرة ٕ,طميارات في المغة والتفكير,
 لمنشر والتوزيع والطباعة ,عمان ,االردن.

 ،العممي، البحث أساسيات. ٕٜٜٔ ممكاوي، حسن وفتحي سميمان أحمد عودة 
 .عمان اربد، ،ٕط الكناني، مطبعة

 ( ٜٕٔٓالعتيبي , نايف مقعد و الفقيو , احمد حسن.)  اثر النص التمثيمي في
مجمة البحث  الصف الخامس االبتدائي.تنمية ميارات التواصل المغوي لدى تبلميذ 

  العدد العشرون. العممي في التربية .
 ( نيوروسيكولوجيا معالجة المغة واضطرابات التخاطب ٕٙٓٓالفرماوي ,حمدي .)

 )موجيات تشخيصية وعبلجية وأسرية(. مكتبة االنجمو المصرية .
 ،األمل دار ية،التدريس العممية في والتقويم القياس. ٜٜٛٔ ، سميمان أحمد عودة 

 .األردن ،ٔط والتوزيع، لمنشر
 (ٕٜٚٔقوره ,حسين سممان:)دراسات تحميمية ومواقف تطبيقية  تعميم المغة العربية.

 ,دار المعارف , القاىرة .  ٕ,ط
 (ٕٛٓٓالياشمي , عبد الرحمن عبد عمي و طو عمي حسين الدليمي :)

 الطباعة , عمان االردن ., دار الشروق لمنشر و  استراتيجيات حديثة في فن التدريس
 (ٕٕٔٓياقوت ,محمود سميمان:)دار ابن  اسس المغة العربية لطبلب الجامعات,

 ,بيروت ولبنان.ٔحزم , ط
 ( 8..5يوسف ,جمعت سيذ :)عالم المعزفت  ولوجيت اللغت والمزض العقليسيك,

 ,للىشز والتوسيع والطباعت ,الكويت .
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