
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ـــــــملخصات رسائ

   املاجستري والدكتوراه



  ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه
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 ٢٧٦



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
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 ٢٧٧

  
  
  
  

  جامعة اإلسكندریة  
  كلیة التربیة بدمنهور
  قسم علم النفس التربوى

  
  

فعالیة برنامج للذكاء الوجداني فى تحسین السلوك 
  االبتكاري لدي عینة من تالمیذ المرحلة االبتدائیة 

  
  بحث مقدم من

  مجدي محمد ریاض حسن
  علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربیة للحصول

  (علم النفس التربوي)
  إشــــــراف

  

  عادل السعید البنااألستاذ الدكتور/   محمود فتحى عكاشهاألستاذ الدكتور/ 
  أستاذ علم النفس التربوي  النفس التربوي مأستاذ ورئیس قسم عل

(   منهوروعمید كلیة التربیة بد  وعمید كلیة التربیة بدمنهور (سابقًا
  جامعة اإلسكندریة  جامعة اإلسكندریة

٢٠٠٩  
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 ٢٧٩

  ملخص الدراسة
  :ةــــمقدم
ـــــذكاء   ـــــال أن ال تُظهـــــر األبحـــــاث التجریبیـــــة حـــــول األداء االنفعـــــالي لألطف

الوجــداني ال یولــد بـــه الطفــل، لكــن یمكـــن تنمیتــه مــن خـــالل التعلــیم والتـــدریب، وأن 
یدي في الفصـل ،و أنـه ال یجـب أن الذكاء الوجداني یمكن تنمیته خالل التعلیم التقل

نترك الدروس االنفعالیة التي یتعلمها األطفال للصدفة فنحن بـذلك نجـازف بتضـییع 
الفرصـــــة لمســـــاعدة األطفـــــال علـــــى اكتســـــاب مخـــــزون انفعـــــالي ســـــلیم أثنـــــاء نضـــــج 
المخ،فمهارات الذكاء الوجداني یجـب أن تتكامـل مـع مهـارات الـذكاء المعرفـي لخلـق 

 . التفوق في األداء

واألطفــال  یمكــنهم وبكفــاءة تحقیــق أهــدافهم العلمیــة والشخصــیة ویتكیفــون  
مــع الصــعوبات البیئیــة واالجتماعیــة مــن خــالل اســتخدام مجموعــة مهــارات انفعالیــة 
مترابطـــة، وأي قصـــور فـــي هـــذه القـــدرات یمكـــن أن یعـــوق اســـتخدام الفـــرد للمهـــارات 

    العقلیة التي یمتلكها.
یشیر إلى أهمیـة الـذكاء الوجـداني وكـذلك ضـرورة هناك اتجاه عام  وبالتالي

شـیر إلـى األثــر الواضـح لــه یأیضــا ، وضـع بـرامج لتنمیتــه فـي جمیـع مراحــل الدراسـة
عنــد األطفـــال والـــذي یعتمـــد  علــى بعـــض المتغیـــرات والتــي منهـــا الســـلوك االبتكـــاري

  على مدى كبیر من الذكاء الوجداني
المهـارات لـدى األطفـال فـي الفتـرة وتهتم الدراسة الحالیة بمحاوله تنمیه تلك 

سـات التـي التي یتراجع فیها السلوك االبتكـارى لـدیهم ألهمیتهـا مـن ناحیـة ولقلـة الدرا
، وبالتـــالي دراســة تـــأثیر الـــذكاء الوجـــداني كإمكانیـــة قابلـــة تناولتهــا مـــن ناحیـــة أخـــرى

ي أن مهــارات الــذكاء الوجــداني هــللتطــویر والنمــو علــى الســلوك االبتكــارى باعتبــار 
هـــم مـــن األدوات التـــي یجـــب أن یمتلكهـــا الشـــخص مالمحـــرك ألفعالنـــا، وأنهـــا جـــزء 

   المبدع.
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  :مشكلة الدراسة
  تتحدد مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتیة:

مــــا مــــدى فاعلیــــة البرنــــامج المقتــــرح فــــى تنمیــــة الــــذكاء الوجــــدانى لــــدى تالمیــــذ  -١
  المرحلة االبتدائیة

رح فــى تحســین الســلوك االبتكــاري لــدى تالمیــذ مــا مــدى فاعلیــة البرنــامج المقتــ -٢
   المرحلة االبتدائیة

  هدف الدراسة:
تهــدف الدراســة الحالیــة إلــى التحقــق مــن تــأثیر النمــو فــى الــذكاء الوجــداني   

  :وقد استلزم ذلكعلى السلوك االبتكاري لدي عینة من تالمیذ المرحلة االبتدائیة. 
  ي یتناسب والمرحلة العمریة للعینة.بناء برنامج تدریبي لتنمیة الذكاء الوجدان - أ

 تعریب وتقنین مقیاس للذكاء الوجداني یتناسب والمرحلة العمریة للعینة. -  ب

 تقنین مقیاس للسلوك االبتكاري. -  ت

 التحقق من فعالیة برنامج تنمیة الذكاء الوجداني. -  ث

 التحقق من تأثیر النمو فى الذكاء الوجداني على السلوك االبتكاري. - ج

  فروض الدراسة :
توجــد فـــروق ذات داللـــة إحصــائیة بـــین أداء تالمیـــذ المجموعــة التجریبیـــة علـــى  - ١

 بعدى) لصالح القیاس البعدي-مقیاس الذكاء الوجدانى تبعًا لنوع القیاس (قبلى

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات المجموعــة التجریبیــة  - ٢
لوجـدانى فـى عن متوسطات درجـات المجموعـة الضـابطة علـى مقیـاس الـذكاء ا

 القیاس البعدي لصالح المجموعة التجریبیة.

توجــد فـــروق ذات داللـــة إحصــائیة بـــین أداء تالمیـــذ المجموعــة التجریبیـــة علـــى  - ٣
بعـــدي) لصــــالح القیــــاس -مقیـــاس الســــلوك االبتكـــاري تبعــــًا لنــــوع القیـــاس (قبلــــى

 البعدي.
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 ٢٨١

 توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات المجموعــة التجریبیــة - ٤
عــن متوســطات درجـــات المجموعــة الضـــابطة علــى مقیـــاس الســلوك االبتكـــاري 

  فى القیاس البعدى لصالح المجموعة التجریبیة.
  عینة الدراسة: 

) تلمیــــذًا وتلمیــــذة مــــن الصــــف الرابــــع االبتــــدائي بــــإدارة ٦٠اشــــتملت علــــى (      
موعـــة ) تلمیـــذًا وتلمیـــذة للمج٣٠المنتـــزة التعلیمیـــة بمحافظـــة اإلســـكندریة ، مـــنهم (

◌َ وتلمیـذة للمجموعـة الضـابطة.وكانت أعمـارهم تتـراوح مـا ٣٠التجریبیة، ( ) تلمیذًا
  ٠) سنوات ١٠-٩بین (

  أدوات الدراسة :  
  المقاییس السیكومتریه : -أ

  مقیاس للذكاء الوجداني عند األطفال یتكون من عدة اختبارات فرعیة هي:-١
  الباحث (صورة معدلة) اختبار اإلدراك االنفعالي عند األطفال تعریب : -
  تعریب : الباحث (صورة معدلة)   اختبار الفهم االنفعالي عند األطفال -
  إعداد: الباحث    اختبار التیسیر االنفعالي عند األطفال -
  تعریب : الباحث    اختبار التنظیم االنفعالي عند األطفال -
  تعریب : الباحث      اختبار إدارة االنفعال عند األطفال -

  اس التفكیر االبتكاري عند األطفال باستخدام الحركات واألفعال مقی -٢
عداد: محمد ثابت على الدین                                          ترجمة وإ

 ب: برنامج تنمیة الذكاء الوجداني :

) جلســــــات ٣) وحـــــدات تســـــتغرق حـــــوالي شـــــهرین بواقـــــع (٣یتكـــــون مـــــن (
، تستغرق كل جلسة ( ، ویـتم فـى نهایـة كـل جلسـة مراجعـة مـا تـم ) دقیقـة٩٠أسبوعیًا

تعلمه من خالل تسـاؤل یجیـب علیـه الطفـل، ویعقبـه نشـاط منزلـي مـرتبط باألهـداف 
  السلوكیة المحددة لكل جلسة والهدف العام للبرنامج.

  إجراءات الدراسة :
  تضمنت إجراءات الدراسة التجریبیة الخطوات االتیه :
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 ٢٨٢

   ٠نها اختیار وتصمیم أدوات الدراسة وتقنی - أ
  ٠اختیار عینه الدراسة  -  ب
التطبیــق القبلــي للمقــاییس المســتخدمة فــي الدراســة علــى المجمــوعتین التجریبیــة  -  ت

  والضابطة.
   ٠ تقدیم البرنامج المقترح للمجموعة التجریبیة - ث
التطبیـق البعـدى للمقـاییس المسـتخدمة فـي الدراسـة علـى المجمـوعتین التجریبیــة  - ج

  والضابطة.
  ٠عالجات االحصائیه المناسبة وتفسیرها تسجیل النتائج وعمل الم - ح
    ٠تقدیم بعض التوصیات والمقترحات في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج - خ
  نتائج الدراسة : 
  توصل الباحث إلى مجموعه من النتائج یمكن تلخیصها فیما یلي : 
درجـات  ات) بـین متوسـط٠,٠١وجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مسـتوي (ت -١

ـــذكاء الوجـــداني قبـــل تلقـــى البرنـــامج المجمأفـــراد  وعـــة التجریبیـــة علـــى مقیـــاس ال
وبعــــده لصــــالح القیــــاس البعــــدى فــــي جمیــــع أبعــــاد الــــذكاء الوجــــداني و المعــــدل 

  .   هاالجمالى ل
درجـات  ات) بـین متوسـط٠,٠١توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مسـتوي ( -٢

وعــة الضــابطة فــي ومتوســطات درجــات أفــراد المجمالمجموعــة التجریبیــة أفــراد 
ـــــاس البعـــــدى لصـــــالح  ـــــةالقی علـــــى الدرجـــــة الكلیـــــة للـــــذكاء  المجموعـــــة التجریبی

  الوجداني وجمیع أبعادة الفرعیة ، وكان حجم التأثیر كبیرا .
درجـات  ات) بـین متوسـط٠,٠١عند مسـتوي ( ةة إحصائیاللد ذات جد فروقتو  -٣

ــــةأفــــراد  ــــى مقیــــاس الســــلوك االبتكــــارى لصــــ المجموعــــة التجریبی الح القیــــاس عل
البعــدى فــي جمیـــع أبعــادة الســلوك االبتكـــارى والدرجــة الكلیــة لـــة ، وكــان حجـــم 

  التأثیر كبیر جدا .



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٣

درجـات  ات) بـین متوسـط٠,٠١عند مسـتوي ( ةة إحصائیاللد ذات جد فروقتو  -٤
و متوســطات درجــات أفــراد المجموعــة الضــابطة فــي  المجموعــة التجریبیــةأفــراد 

ــــة للســــلوك  وعــــة التجریبیــــةالمجمالقیــــاس البعــــدى لصــــالح  ــــى الدرجــــة الكلی عل
  االبتكارى و أبعادة الفرعیة ، وكان حجم التأثیر كبیر جدا .

  التوصیات والمقترحات :
لتنمیــة المشــاعر اإلیجابیــة لــدى التالمیــذ، ألن إعــداد بــرامج تدریبیــة  ضــرورة .١

ــــــز  ــــــة تحف ــــــة، ومــــــن خــــــالل األنشــــــطة واأللعــــــاب التعلیمی المشــــــاعر اإلیجابی
 عال إبداعیة وبطرق جدیدة والئقة.اكتشاف أف

كیــف یغیــرون حــالتهم المزاجیــة ألن هــذا یفیــدهم فــي ضــرورة تعلــیم األطفــال  .٢
 أداء المهام اإلبداعیة.

ــــــدائل اآلمنــــــة  .٣ ــــــة والب ــــــى المهــــــارات الوجدانی ــــــال عل ــــــدریب األطف االهتمــــــام بت
ــــك بكســــب فهــــم كامــــل لكلمــــات المشــــاعر التــــي  ــــة، وذل لمشــــكالتهم االنفعالی

 – ١٥تجـــارب اإلنســـانیة قبـــل نضـــج اللـــوزتین عنـــد عمـــر (تصـــف سلســـلة ال
ــــة ١٦ ) ســــنة والتــــي یكــــون فیهــــا التغییــــر واإلثــــراء للمــــخ أصــــعب مــــن مرحل

 الطفولة.

تصــــمیم بــــرامج تدریبیــــة علــــى مهــــارات الــــذكاء الوجــــداني لآلبــــاء والمعلمــــین  .٤
ــــذكاء الوجــــداني وكیفیــــة مســــاعدة األطفــــال فــــي  تهــــدف لتعــــریفهم بأهمیــــة ال

 تحسینه.

اآلبـــاء والمعلمـــین إلـــى أهمیـــة تـــدریب أطفـــالهم علـــى عملیـــة اإللهـــاء توجیـــه  .٥
اإلیجـــابي، وذلـــك فـــي حـــاالت مثـــل الغضـــب  أو عنـــد مواجهـــة صـــعوبة فـــي 
حــل مشــكلة مــا، ألن ذلــك یقــوم بتحریــر أذهــانهم ویجعلهــا أكثــر انفتاحــا مــن 
الناحیــة الذهنیـــة، كمـــا یزیــل األمـــور التـــي تســـبب التشــتت عنـــد العـــودة لحـــل 

 المشكلة.



  ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   

 ٢٨٤

یجــــب علــــى الدولــــة تبنــــى مشــــروع قــــومي الهــــدف منــــه أن تصــــبح كلمــــات  .٦
المشــاعر مفاهیمــا تســاعد التالمیــذ علــى تنظــیم حیــاتهم بطــرق منتجــة والئقــة 
وجدیــــدة، وذلــــك بــــدمج مهــــارات الــــذكاء الوجــــداني داخــــل المنــــاهج الدراســــیة 
ــــد أن یشــــمل هــــذا المشــــروع ورش عمــــل لألســــرة،  لألطفــــال والمــــراهقین، والب

دارة المدرسة والمدرسین. والتالمیذ،  وإ

تحسـین العالقـات بـین المدرسـین والتالمیــذ مـن  خـالل بـرامج التـدخل، ویعــد  .٧
اســـــتخدام البـــــرامج علـــــى مســـــتوى الفصـــــل أو المدرســـــة ككـــــل مـــــن الطـــــرق 

 المفضلة لتوصیل التدخالت االنفعالیة لألطفال في المدارس.

یین یجــــب أن تحقـــــق خــــدمات علـــــم الــــنفس مـــــن خــــالل األخصـــــائیین النفســـــ .٨
بالمـــدارس فرقـــا للتالمیـــذ والمـــدارس بشـــكل كبیـــر عـــن طریـــق تـــوفیر بـــرامج 

 شاملة لمنع أو تقلیل المشكالت االجتماعیة واالنفعالیة.

ــــة  .٩ ــــة االنفعالی ــــى جــــوده البیئ ــــى الشــــركات والمؤسســــات التركیــــز عل یجــــب عل
لموظفیها وبناء بـرامج تدریبیـة لتنمیـة مهـارات الـذكاء الوجـداني لهـم، كعامـل 

 حسین إبداعاتهم وبالتالي رفع كفاءة هذه المؤسسات والشركات.مهم لت

وضع مجموعة من المعاییر المختلفـة لإلبـداع عنـد دراسـة دور القـدرات  .١٠
االنفعالیـة فــي تحســین السـلوك االبتكــارى حیــث أن القـدرات االنفعالیــة تلعــب 

  دورًا هامًا في اإلبداع في حالة تعبیر النواتج عن المضمون االنفعالي.
  
  

    بحوث مقترحه :
لـــــذكاء الوجــــــداني كنمــــــوذج قـــــدره لمرحلــــــة الطفولــــــة لدراســـــة لبنــــــاء مقیــــــاس  - ١

 سنة. ١١ – ٩المتأخرة من 

 دراسة فعالیة برنامج للذكاء الوجداني على طالب المرحلة الثانویة. - ٢



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٥

دراســـــــة لبنـــــــاء عـــــــدة مقـــــــاییس للســـــــلوك االبتكـــــــارى لـــــــدى مرحلـــــــة الطفولـــــــة  - ٣
 والمراهقة.

اء الوجـــداني متضـــمن داخـــل مـــنهج مدرســـي فـــي دراســـة فعالیـــة برنـــامج للـــذك - ٤
 تحسین السلوك االبتكارى لدى عینات مختلفة من األطفال والمراهقین.

دراســة الستكشــاف العالقــة الفعلیــة لتفــاعالت المــدرس والتلمیــذ داخــل ســیاق  - ٥
 الفصل المدرسي.

دراســــة فــــي مجــــال الطــــب النفســــي المدرســــي: لتــــدریب اللــــوزتین مــــن خــــالل  - ٦
 قلیل العدوانیة والعنف في سلوك التالمیذ.القشرة المخیة لت

دراســـات تتنـــاول مفهـــوم الـــذكاء الوجـــداني فـــي عالقتـــه بمتغیـــرات أخـــرى لهـــا  - ٧
 ،الوحــدة النفســـیة  ،االكتئـــاب  ،تــأثیرات خطیــرة علـــى الشخصــیة مثـــل القلــق

 مشكالت االنتباه والتعلیم. ،النشاط الزائد  ،الخوف  ،العدوانیة ،االغتراب

ة الحالیــة فــي حالــة األطفــال األقــل ســنًا واألكبــر ســنًا مــن إجــراء مثــل الدراســ - ٨
األطفــال عینــة الدراســة الحالیــة ومقارنــة النتــائج التــي یــتم التوصــل إلیهــا مــع 

 نتائج الدراسة الحالیة.

إجــراء مثــل الدراســة الحالیــة باســتخدام نمــوذج مخــتلط للــذكاء الوجــداني بــدًال  - ٩
ــــائج التــــي یــــتم مــــن نمــــوذج القــــدرة الــــذي تــــم االعتمــــاد علیــــه، وم قارنــــة النت

 التوصل إلیها مع نتائج الدراسة الحالیة.



  ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   

 ٢٨٦

 



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٧

  
  
  
  

  جامعة اإلسكندریة  
  كلیة التربیة بدمنهور
  قسم علم النفس التربوى

  
 للغة النوعیة اإلعاقة خفض حدة فيبرنامج عالجي  فعالیة

تالمیذ  من عینةلدى وأثره في تحسین جودة الحیاة النفسیة 
  ةالمرحلة االبتدائی

  
  رسالة دكتوراة مقدمة من 

 
 

 
 

 إشـــــراف

  محمود فتحي عكاشـــة /د.أ
 أستاذ ورئیس قسم علم النفس
 وعمید كلیة التربیة السابق

جامعة اإلسكندریة -فرع دمنهور  

  عادل السعید البنا  /د.أ
أستاذ علم النفس ووكیل الكلیة لشئون التعلیم 

فرع دمنهور –كلیة التربیة  والطالب  
 جامعة اإلسكندریة

  الحسیني منصور علوان /د
  مدرس علم النفس

جامعة اإلسكندریة - فرع دمنهور –كلیة التربیة   
  م)٢٠٠٩هـ/١٤٣٠(



  ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   

 ٢٨٨



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٩

  خص الدراسةمل
 : ً    مقدمةأوال

 لاللغــة مــن أكثــر اضــطرابات التواصــل شــیوعًا لــدى األطفــاتعــد اضــطرابات 
حیـــث یجـــد الفـــرد صـــعوبة فـــي التعبیـــر عـــن أفكـــاره وكـــذلك صـــعوبة فـــي فهـــم أفكـــار 

%) بــین أطفــال المــدارس. وال تظهــر ٧اآلخــرین. حیــث تقــدر نســبة انتشــارها حــوالي(
اضـــطرابات اللغـــة عـــادة إال عنـــدما یظهـــر األطفـــال عـــدم القـــدرة علـــى عـــدم التكیـــف 

الـــتعلم داخـــل الفصـــل(حیث هـــو المكـــان لالســـتماع، والقـــراءة، والتحـــدث، والكتابـــة) و 
 Tomblin et)وكـذلك عـدم القـدرة علـى النجـاح والتفاعـل االجتمـاعي مـع اآلخـرین

al, 2000).   .  
ویشــــار إلـــــى األطفـــــال ذوو الصـــــعوبات اللغویــــة فـــــي األدبیـــــات ذات الصـــــلة 

 ات مثــــل تــــأخر اللغــــة والكــــالماإلكلینیكیــــة بالعدیــــد مــــن المصــــطلح توالممارســـا

speech/language delayاضــطرابات اللغــة والكــالم ، speech/language 

disordersاإلعاقــة اللغویــة /الكالمیــة ، speech/language impairment  ،
، صــعوبات  developmental language disorder اضـطراب اللغـة النمـائي

 specific ، اإلعاقـة النوعیـة للغـة language learning disability تعلـم اللغـة

language impairment(SLI). (Kamhi, 1991, 1998; Lahey, 

1990; Plante, 1998).  
واإلعاقة النوعیة للغة إحدى اإلعاقات اللغویة والتي تركـز حولهـا البحـث فـي 
العقــود الثالثــة األخیــرة مــن القــرن الماضــي، وقــد تــم تشخیصــها لــدى األطفــال الــذین 

من مشكالت حادة في فهم اللغة والتعبیر بها مع عدم وجـود إعاقـات أخـرى یعانون 
مصاحبة كاإلعاقة العقلیـة أو السـمعیة، أو اإلعاقـة االنفعالیـة أو االجتماعیـة. وتعـد 
اإلعاقــة النوعیــة للغــة مــن أكثــر إعاقـــات التواصــل انتشــارًا بــین أطفــال المـــدارس إذ 

، (Tomblin et al, 1997)ال% بـین األطفـ١٠ -%٣تقـدر نسـبتها بحـوالي مـن 
ویـتم تشخیصـها عنــدما یـنخفض مسـتوى مهــارات الطفـل التعبیریـة عــن بـاقي جوانــب 



  ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   

 ٢٩٠

نمــــــوه األخــــــرى، وكــــــذلك عنــــــدما یواجـــــــه الطفــــــل صــــــعوبات فــــــي التعبیــــــر والفهـــــــم 
  .(Leonard, 1998)اللغوي

  ثانياً : مشكلة الدراسة:
الـــوظیفي األداء  فـــيخلصـــت نتـــائج العدیـــد مـــن الدراســـات إلـــى أن القصـــور 

لــدى األطفــال ذوي   Language functioningاللغویــة الوظیفــة  اللغــوي أو فــي
تأثیرًا علـى مجمـل البنـاء النفسـي من أكثر أشكال القصور اإلعاقة النوعیة للغة یعد 

خصـــائص ذوو اإلعاقـــة النوعیـــة للغـــة فعلـــى ســـبیل المثـــال یظهـــر األطفـــال للطفـــل، 
مقاصــد المتحـــدثین والتعــرف علــى الفهــم بعــدى التعبیـــر و  فــيوأنمــاط ســلوكیة شــاذة 

  العادیین. قارنة باألطفال م
ذا مــا أضـــفنا إلــى ذلـــك أن اإلعاقـــة النوعیــة للغـــة تحــول دون نجـــاح هـــؤالء  وإ
األطفــال فــي حیــاتهم وفــي عالقــاتهم مــع اآلخــرین، باإلضــافة إلــى المشــاعر الســلبیة 

یتهم التــــي یشـــــعرون بهـــــا والتـــــي قـــــد تـــــؤدي إلـــــى ســـــوء تـــــوافقهم واضـــــطراب شخصـــــ
ومعانــاتهم مــن مشــكالت مدرســیة ومشــكالت فــي النمــو االجتمــاعي، ممــا یزیــد مــن 
احتمــــال تشــــخیص هــــذه الفئــــة مــــن األطفــــال خطــــأ فــــي فئــــات اإلعاقــــات األخــــرى، 
كاإلعاقـــــة العقلیـــــة أو الســـــمعیة أو االنفعالیـــــة أو ذوي قصـــــور االنتبـــــاه أو النشـــــاط 

الـــذي تناســـبهم. األمـــر  الحركــي الزائـــد، وهـــو مـــایحرمهم مـــن تلقـــى خـــدمات عالجیـــة
وبالتـــالي أمكـــن صـــیاغة مشـــكلة الدراســـة  یفـــرض علینـــا ضـــرورة التـــدخل العالجـــي.

إلــى أي حــد یمكــن أن یســهم وضــع برنــامج عالجــي  "الحالیــة فــي التســاؤل التــالي: 
مقتــرح فــي خفــض حـــدة اإلعاقــة النوعیــة للغــة وتحســـین جــودة الحیــاة النفســیة لـــدى 

  "؟ةئیعینة من تالمیذ المرحلة االبتدا
  ویتفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرعیة التالیة:

لـدى  خفـض حـدة اإلعاقـة النوعیـة للغـةما فعالیة البرنامج العالجي المقترح في  )١(
 ؟  ةعینة الدراسة من تالمیذ المرحلة االبتدائی



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
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خفـــض حــــدة هـــل یســـتمر األثـــر الــــذي یحدثـــه البرنـــامج العالجـــي المقتــــرح فـــي  )٢(
 ؟  ةعینة الدراسة من تالمیذ المرحلة االبتدائیلدى  اإلعاقة النوعیة للغة

لـدى عینـة  في تحسین جودة الحیاة النفسـیةما فعالیة البرنامج العالجي المقترح  )٣(
 ؟  ةالدراسة من تالمیذ المرحلة االبتدائی

فـــي تحســـین جـــودة هـــل یســـتمر األثـــر الـــذي یحدثـــه البرنـــامج العالجـــي المقتـــرح  )٤(
 ؟  ةن تالمیذ المرحلة االبتدائیلدى عینة الدراسة م الحیاة النفسیة

  ثالثاً : أهداف الدراسة 
  ـــة التحقـــق مـــن األهـــداف اإلجرائیـــة تهـــدف الدراســـة الحالیـــة إلـــى محاول

  التالیة: 
  بنــاء مجموعــة مــن األدوات التشخیصــیة تمكــن مــن التعــرف علــى األطفــال ذوي

 اإلعاقة النوعیة للغة وفرزهم وتشخیصهم بصورة دقیقة.

  الحیـــاة النفســـیة فـــي ضـــوء خصـــائص العینـــة قیـــد بنـــاء مقیـــاس لجـــودة
 البحث.

  بنــاء برنــامج عالجــي یتضــمن عــددًا مــن الفنیــات العالجیــة، والتــي یــتم التوصــل
إلیهــا فــي النمــوذج النظــري لخفــض حــدة اإلعاقــة النوعیــة للغــة لــدى عینــة مــن 

 األطفال.
  : حدود الدراسة :رابعاً  

  تتحدد الدراسة الحالیة بما یلي :    
 : الدراسـة هـجمن ) ١(

، للتحقـــق مـــن فـــروض الدراســـة التجریبـــيالدراســـة الحالیـــة المـــنهج  تســـتخدم
  :  التالي التجریبي للتصمیموذلك وفقًا 

 فـيالمسـتخدم  العالجـيالبرنـامج  فـيیتمثـل  ):التجریبـيمستقل (المتغیـر  متغیر 
.الملدى عینة من األطفال  عاقة النوعیة للغةخفض حدة اإل  عوقین لغویًا

  سـلوك اللغـوي المضـطرب لـدى عینـة مـن األطفـال ال فيتمثل تو  :ةتابع اتمتغیر
، باإلضافة إلى جودة الحیاة النفسیة  .المعوقین لغویًا
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 والتــيأمكــن تحییــدها  التــي المتغیــراتعــدد مــن  فــيوســیطة: وتتمثــل  متغیــرات 
خفـض  فـيالمسـتخدم  العالجـيالتحقـق مـن فعالیـة البرنـامج  فـيتـؤثر  یمكن أن
ـــذكاءالزمنـــيالعمـــر  ونعنـــى بهـــا:النوعیـــة للغـــة،  عاقـــةحـــدة اإل غیـــر  ، ونســـبة ال
 االجتمــاعي االقتصــاديوالمسـتوى  عاقــة النوعیـة للغــة،اإلشـدة  ودرجــة، اللفظیـة
 .والمستوى التحصیلي لألسرة

  ) عينة الدراسة :٢( 
) طفًال وطفلة من أطفال المدرسة االبتدائیة ٣٠تكونت عینة الدراسة الحالیة من(

)سنة، تم تقسیمهم على أساس التكافؤ بینهم ١١- ١٠راوح أعمارهم من(والذین تت
  في الصفات التشخیصیة إلى مجموعتین على النحو التالي:

 )تم تطبیق البرنامج العالجي وتلمیذ ) تلمیذاً ١٥مجموعة تجریبیة وعددها
 علیها.

 )لم تتلَق أیة تدریبات  ) تلمیذًا وتلمیذة١٥مجموعة ضابطة وعددها
  عالجیة.

  ) أدوات الدراسة:٣(
  لجود إنف وهاریس  أ. اختبار رسم الرجل.

  إعداد الباحث  ب. قائمة مالحظة السلوك اللغوي للطفل.
  إعداد: الباحث  ج. مقیاس اللغة التعبیریة. 
  إعداد: الباحث  د. مقیاس اللغة االستقبالیة.

  إعداد: الباحث  هـ. قائمة المؤشرات الدالة على اضطرابات اللغة.
  إعداد: الباحث  قیاس جودة الحیاة النفسیة.و. م

  إعداد: الباحث  ز. البرنامج العالجي المقترح
  إعداد : عادل البنا  ح. مقیاس المستوي االقتصادي االجتماعي 

  ) األسلوب اإلحصائي:٤( 
  استخدمت الدراسة الحالیة لتحلیل البیانات: 



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
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 بین الفروق ةدالل لحساب Mann – Whitneyوتني" – ) اختبار"مان١-٤(
 القیاس في والضابطة التجریبیة أفراد المجموعتین درجات متوسطات رتب

  في الدراسة الحالیة. المستخدمة المقاییس على البعدي
لألزواج المتماثلة المرتبة ذات اإلشارة،  Wilcoxonویلكوكسن"" اختبار) ٢-٤(

ات رتب متوسطبین القیاسین القبلي والبعدي ل وذلك لحساب داللة الفروق
  المستخدمة بالدراسة الحالیة. المقاییسعلى المجموعة التجریبیة درجات أفراد 

 Theلتحلیل التباین للعینات المترابطة  Friedman) اختبار "فریدمان" ٣-٤(
Friedman two-way Analysis of variance وذلك لحساب داللة ،

ة في القیاسات الفروق بین متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجریبی
  البعدیة المتكررة على مقاییس الدراسة. 

: نتائـج الدراسـة:   خامساً
  ـــــین متوســـــطات رتـــــب درجـــــات المجمـــــوعتین " توجـــــد فـــــروق دالـــــة إحصـــــائیًا ب

التجریبیة والضابطة على متغیر شـدة اإلعاقـة النوعیـة للغـة فـي القیـاس البعـدي 
 ".بعد تطبیق البرنامج، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة

  توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا بـــین متوســـطات رتـــب درجـــات أطفـــال المجموعـــة "
التجریبیة على متغیر شدة اإلعاقة النوعیة للغة في القیـاس البعـدي بعـد تطبیـق 

  البرنامج، وذلك لصالح التطبیق البعدي".
  ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط رتــــب أطفــــال المجموعــــة "

ســــین البعـــدي والتتبعــــي علـــى متغیـــر شــــدة اإلعاقـــة النوعیــــة التجریبیـــة فـــي القیا
  للغة".

  ـــــین متوســـــطات رتـــــب درجـــــات المجمـــــوعتین " توجـــــد فـــــروق دالـــــة إحصـــــائیًا ب
التجریبیــة والضـــابطة علـــى متغیـــر جـــودة الحیــاة النفســـیة بعـــد تطبیـــق البرنـــامج، 

  وذلك لصالح المجموعة التجریبیة". 
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  رتـــب درجـــات أطفـــال المجموعـــة " توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا بـــین متوســـطات
التجریبیة على متغیـر جـودة الحیـاة النفسـیة بعـد تطبیـق البرنـامج، وذلـك لصـالح 

  التطبیق البعدي". 
  ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط رتــــب أطفــــال المجموعــــة "

 على متغیر جودة الحیاة النفسیة". والتتبعيالتجریبیة في القیاسین البعدي 

  



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
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 ٢٩٥

  
  
  
  
  ةجامعة اإلسكندری    
  ورـبدمنه كلیة التربیة  

  قسم المناهج وطرق التدریس
  

فاعلیة برنامج قائم على المهام لتنمیة بعض مهارات اللغة اإلنجلیزیة 
 وزیادة الدافعیة للتعلم لدى طالب الصف األول الثانوي

  للحصول على درجة دكتوراة الفلسفة في التربیة  رسالة مقدمة
  یس اللغة اإلنجلیزیة )(مناهج و طرق تدر 

  إعداد
  سام الدین أحمد الصاويح

  المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدریس
  جامعة اإلسكندریة - كلیة التربیة بدمنهور

  إشراف
  مصطفى عبد العاطي بدر /د.أ

اللغة  المناهج وطرق تدریس أستاذ
كلیة التربیة ، جامعة طنطاباإلنجلیزیة   

  علي عبد العظیم سالم /د.أ
التدریس  رقـاهج وطنالمأستاذ ورئیس قسم 

جامعة اإلسكندریة -بكلیة التربیة بدمنهور  

  فكري إبراهیم بیوضه /د
  تدریس اللغة اإلنجلیزیة المساعد رقـاهج وطنالمأستاذ 

 اإلسكندریة جامعة اإلسكندریة -بكلیة التربیة
)٢٠٠٩(
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  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٧

غة اإلنجلیزیة وزیادة فاعلیة برنامج قائم على المهام لتنمیة بعض مهارات الل
  الدافعیة للتعلم لدى طالب الصف األول الثانوي

  المقدمة:
ا مـن التحـدیات؛ حیـث یعتمـد  یواجه تدریس اللغات األجنبیة في مصـر كثیـرً

 –التـــدریس فـــي معظمـــه علـــى الطـــرق التقلیدیـــة التـــي تقـــوم علـــى منهجیـــة (التقـــدیم 
لتــي تعنــى قیــام المعلمــین بتقــدیم عناصــر اللغــة ثــم االنتقــال اإلنتــاج)؛ وا –التــدریب 

إلــى التــدریب المقیــد ثــم فــي النهایــة اإلنتــاج الحــر للغــة. وتقــوم هــذه المنهجیــة علــى 
الفرضــیة القائلــة بــأن المعلمــین یســتطیعون التــدرج مــع الطــالب مــن التــدریب المقیــد 

  إلى اإلنتاج الحر للغة.
 (Ellis, 2003)المنهجیة. وقدم "إلیس"  وقد تم توجیه كثیر من النقد لهذه

: تنظـــر هـــذه   نقـــدًا مفصـــًال لهـــذه المنهجیـــة یحتـــوي علـــى ثـــالث نقـــاط أساســـیة. أوًال
المنهجیــة للغــة علــى أنهــا مجموعــة مــن النــواتج التــي یمكــن اكتســابها بالتتــابع و قــد 
ه أثبـت البحـث فـي مجـال اكتسـاب اللغــة الثانیـة أن المتعلمـین ال یكتسـبون اللغـة بهــذ

الطریقــة بــل یقومــون ببنــاء سلســلة مــن األنظمــة ثــم یــتم تكییــف هــذه األنظمــة حســب 
: أظهر البحـث فـي مجـال المراحـل االنتقالیـة الكتسـاب القواعـد  القواعد اللغویة. ثانیًا
اللغویــة أن هــذه العملیــة تســتغرق شــهورًا و أحیانــًا ســنوات قبــل الوصــول إلــى الشــكل 

: المرغـــوب فیـــه وهـــذا ال یتمشـــى مـــع من هجیـــة التقـــدیم ثـــم التـــدریب ثـــم اإلنتـــاج. ثالثـــًا
توجـــد مشـــكالت فـــي تطبیـــق هـــذه المنهجیـــة حیـــث إنـــه مـــن الصـــعب تصـــمیم مهـــام 

  تتطلب استخدام تراكیب لغویة بعینها.
 Van Weert and)ولهـذه األسـباب فقـد أوضـح "فـان ورت و بـایلوت"   

Pilot, 2003)    التـدریب  –لتقـدیم أن هناك تحوًال من الطریقة المعتمدة علـى ا– 
اإلنتــاج إلــى األنشــطة المتمركــزة حــول المــتعلم، واالتجــاه الحــدیث هــو صــیاغة هــذه 
األنشطة في مهام واقعیة ، و هذا التحول یؤكد علـى االعتمـاد علـى التـدریس القـائم 
علــى المهــام وهــذا هــو مــا تســعى الدراســة الحالیــة إلــى دراســته فــي البیئــة المصــریة، 

مهمــًا فــي تــدریس اللغــة لالتصــال و الــذي یهــتم بمهــارات اللغــة  ً وتعــد المهــام ملمحــا
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األربع و یعتمد على األنشطة المتمركزة حول المـتعلم، ویسـتقي هـذا المـدخل أساسـه 
  النظري من النظریة البنائیة في التعلم. 

وقد أثبتت كثیر من الدراسات فاعلیة التدریس القائم علـى المهـام فـي عـدد  
د مــن مجــاالت اللغــة. فعلــى ســبیل المثــال أوضــحت دراســة مــن الــدول   و فــي عــد

أن اســتخدام التــدریس القــائم علــى المهــام نجــح فــي جــذب  (Pica, 2005)"بیكــا" 
اللغویـــة والمعـــاني بطـــرق تعـــد حیویـــة  فانتبـــاه الطـــالب للتراكیـــب اللغویـــة و الوظـــائ

 Harden)لـتعلم الطـالب للغـة الثانیـة. وأكـدت دراسـة "هـاردن          و دافـیس" 

and Davis, 2000)   علـى فكـرة تكامـل الـتعلم عـن طریـق التـدریس القـائم علـى
 De la) المهام. وفي مجال اكتساب المفردات الجدیدة أجریت دراسة "دیال فونت" 

Fuente, 2006)   ووجــدت أن الــدروس القائمــة علــى المهــام أكثــر فاعلیــة مــن
اإلنتــاج، وكشــفت الدراســة  – التــدریب –الــدروس التــي تعتمــد علــى طریقــة  التقــدیم 

أیضــًا عــن أهمیــة وجــود تركیــز علــى التراكیــب اللغویــة بجانــب التركیــز علــى المعنــى 
  (Byrnes, 2002)بـدًال مـن التركیـز علـى المعنـى وحـده. وكشـفت دراسـة "بیرنـز" 

ــــادة وعــــي  ــــى زی ــــى المهــــام حیــــث أدى تطبیقــــه إل ــــیم القــــائم عل ــــا التقی ا مــــن مزای كثیــــرً
بین المنهج والتدریس و أهداف التعلم و أدى إلى زیـادة فهـم فكـرة  المعلمین بالعالقة

  االعتماد على المهام. 
 ;Brophy, 2000) مـــن البــاحثین عــددوعــالوة علـــى ذلــك فقـــد أكـــد 

Dsrnyei, 2002)   علـى أن أسـس التـدریس القـائم علـى المهـام تسـاعد فـي زیـادة
مجموعـــات، وبیئـــة دافعیـــة الطـــالب للـــتعلم. ومـــن هـــذه األســـس: العمـــل مـــن خـــالل 

الــــتعلم المشــــجعة، و تحفیــــز األقــــران، و تبنــــي أهــــداف خاصــــة بالمهمــــة، و تكــــوین 
عالقات تعاونیـة داعمـة، ومـنح الطـالب فرصـة اختیـار المهـام التـي یقومـون بهـا، و 

  تجنب الضغط النفسي أثناء أداء المهمة. 
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ویســـتخلص مـــن هـــذه الدراســـات أن تعلـــیم اللغـــة القـــائم علـــى المهـــام أثبـــت 
اعلیة في كثیر من جوانب تعلم اللغـة كلغـة أجنبیـة كمـا أوضـحت الدراسـات أهمیـة ف

  أسس التدریس القائم على المهام في زیادة الدافعیة للتعلم. 
  مشكلة الدراسة:

لغة األجنبیـة فـي كثیـر مـن الـدول إن الطریقة التقلیدیة المتبعة في تدریس ال
ب ثم اإلنتاج واجهت كثیـرًا مـن النقـد التي تعتمد على التقدیم ثم التدریومنها مصر و 

حیــث إنهــا متمركــزة حــول المعلــم وال تتماشــى مــع نتــائج البحــث فــي مجــال اكتســاب 
اللغــة الثانیــة. وتــدرس الدراســة الحالیــة فاعلیــة اســتخدام مــدخل تــدریس اللغــة القــائم 

الكتابــة) و ات اللغــة (االســتماع، والتحــدث، والقــراءة، و علــى المهــام فــي تحســین مهــار 
  یادة الدافعیة للتعلم. ز 

  أسئلة الدراسة:
مــا مــدى فاعلیــة البرنــامج المقتــرح القــائم علــى المهــام فــي تنمیــة بعــض مهــارات  .١

 اللغة اإلنجلیزیة (االستماع، و التحدث، و القراءة، و الكتابة)؟

مــا مــدى فاعلیــة البرنــامج المقتــرح القــائم علــى المهــام فــي زیــادة الدافعیــة لــتعلم  .٢
 ة كلغة أجنبیة؟اللغة اإلنجلیزی

  فروض الدراسة:
بـین متوسـطى درجـات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .١

المجموعــة التجریبیـــة و المجموعــة الضـــابطة فــي أداء الطـــالب فــي االختبـــار 
  البعدي لالستماع.

بـین متوسـطى درجـات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٢
المجموعــة الضـــابطة فــي أداء الطـــالب فــي االختبـــار المجموعــة التجریبیـــة و 

  البعدي للتحدث.
بـین متوسـطى درجـات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٣

المجموعــة التجریبیـــة و المجموعــة الضـــابطة فــي أداء الطـــالب فــي االختبـــار 
  البعدي للقراءة.



  ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه
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 ٣٠٠

ى درجـات بـین متوسـط٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٤
المجموعــة التجریبیــة و المجموعــة الضــابطة فــي أداء الطــالب  فــي االختبــار 

  البعدي الكتابة.
بـین متوسـطى درجـات ٠,٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٥

المجموعــة التجریبیــة   و المجموعــة الضــابطة فــي أداء الطــالب فــي مجمــوع 
  االختبار البعدي للغة اإلنجلیزیة.

بـین متوسـطى درجـات ٠,٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ال توجد .٦
المجموعــة التجریبیــة   و المجموعــة الضــابطة فــي أداء الطــالب فــي التطبیــق 

  البعدي لمقیاس دافعیة الطالب لتعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة.
ـــــد مســـــتوى  .٧ ـــــة إحصـــــائیة عن ـــــین متوســـــطى  ٠,٠٥ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل ب

  ة والبعدیة للمجموعة التجریبیة في اختبار االستماع.الدرجات القبلی
ـــــد مســـــتوى  .٨ ـــــة إحصـــــائیة عن ـــــین متوســـــطى  ٠,٠٥ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل ب

 الدرجات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة في اختبار التحدث.

ـــــد مســـــتوى  .٩ ـــــة إحصـــــائیة عن ـــــین متوســـــطى  ٠,٠٥ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل ب
 وعة التجریبیة في اختبار القراءة.الدرجات القبلیة والبعدیة للمجم

ـــــد مســـــتوى  .١٠ ـــــة إحصـــــائیة عن ـــــین متوســـــطى  ٠,٠٥ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل ب
  الدرجات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة في اختبار الكتابة.

ـــــد مســـــتوى  .١١ ـــــة إحصـــــائیة عن ـــــین متوســـــطى ٠,٠٥ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل ب
ــــة فــــي  ــــة للمجموعــــة التجریبی ــــدرجات القبلیــــة والبعدی مجمــــوع اختبــــار اللغــــة ال

 اإلنجلیزیة.

ـــــد مســـــتوى  .١٢ ـــــة إحصـــــائیة عن ـــــین متوســـــطى ٠,٠٥ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل ب
الـــدرجات القبلیـــة والبعدیـــة للمجموعـــة التجریبیـــة فـــي مقیـــاس دافعیـــة الطـــالب 

  لتعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة.
  



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠١

  مصطلحات الدراسة:
  المهمة:

للغـة بطریقـة وظیفیـة حتـى هـي خطـة للعمـل تتطلـب مـن المـتعلم أن یعـالج ا
الصـحیح ضـوء محـك توصـیل المعنـى المناسـب و  یصل إلى مخرج یمكن تقییمه فـي

مــن عدمــه، ولكــي یحقــق المــتعلم ذلــك فالبــد أن یهــتم المــتعلم فــي األســاس بــالمعنى 
وأن یســتخدم مـــوارده اللغویــة، وتهـــدف المهمــة إلـــى اســتخدام اللغـــة بطریقــة مشـــابهة 

ــــــواقعي، و یمكــــــن ــــــاج أو مهــــــارات  لالســــــتخدام ال أن تعــــــالج المهمــــــة مهــــــارات اإلنت
ــــة  االســــتقبال اللغــــوي كمــــا یمكــــن أن تعــــالج المهــــارات الشــــفهیة أو المهــــارات الكتابی

 (Ellis, 2003: 16)وكذلك عدیًدا من العملیات المعرفیة. 

  التدریس القائم على المهام:
ة. هـــو مـــدخل لتـــدریس اللغـــة یـــنظم حـــول المهـــام بـــدًال مـــن التراكیـــب اللغویـــ

(Nunan, 2004: 216)  
وتعرفــه الدراســة الحالیــة علــى أنــه تصــمیم وحــدات المــنهج حــول مهــام ذات 

ث، التحـــدهـــارات اللغـــة األربـــع (االســـتماع، و معنـــي ممـــا یـــؤدي إلـــى التكامـــل بـــین م
  الكتابة). والقراءة، و 

  الدافعیة للتعلم:
الدافعیـــــة بنـــــاء نظـــــري یســـــتخدم فـــــي شـــــرح المبـــــادرة، واالتجـــــاه، و الشـــــدة، 
واالســـتمرار فـــي ســـلوك موجـــه بأهـــداف، وتشـــیر الدافعیـــة فـــي الســـیاق الصـــفي إلـــى 
درجــة االنتبــاه والجهــد الــذى یظهــره الطــالب فــي األنشــطة الصــفیة المتعــددة، وتشــیر 
ـــة الطـــــالب فــــي المشـــــاركة فــــي أنشـــــطة الــــتعلم وأســـــباب هــــذه المشـــــاركة.  إلــــى رغبـ

(Brophy, 2000: 3) 
بــة الطــالب فــي الــتعلم و أســباب هــذة وتعرفــه الدراســة الحالیــة علــى أنــه رغ

  الرغبة والجهد المبذول في سبیل تحقیقها.
  أهمیة الدراسة:



  ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه
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 ٣٠٢

یمكن أن تكون المهام أداة فعالـة فـي تصـمیم مـنهج اتصـالي خاصـة فـي سـیاق  .١
الـواقعي للغـة، وهـذا  لالسـتخدامتدریس اللغة كلغة أجنبیة حیث ال تتوفر فـرص 

 في مصر. هو الحال في تدریس اللغة اإلنجلیزیة 

تقــدم الدراســة مبــادئ و إجــراءات تســاعد مصــممي منــاهج اللغــة اإلنجلیزیــة فــي  .٢
 تصمیم هذه المناهج حول مهام ذات معنى للطالب. 

تقــدم الدراســـة الحالیــة للمعلمـــین إجــراءات عملیـــة لتطبیــق التـــدریس القــائم علـــى  .٣
  المهام مما یساعد في تنمیة مهارات طالبهم و زیادة دافعیتهم للتعلم. 

  منهج الدراسة:
اعتمــــدت الدراســــة علــــى المــــنهج التجربیــــى باســــتخدام تصــــمیم المجموعـــــة 
الضابطة ذات االختبار القبلي والبعدي لدراسـة فاعلیـة البرنـامج المقتـرح القـائم علـى 
المهــام فــي تنمیــة بعــض مهــارات اللغــة وزیــادة الدافعیــة لــتعلم اللغــة اإلنجلیزیــة كلغــة 

  أجنبیة.
  عینة الدراسة: 

ــــا وطالبــــة مــــن طــــالب الفرقــــة األولــــى  ٧٤ت عینــــة الداســــة مــــن تكونــــ طالبً
ــا  ١٣،  ٣٨بالمـدارس الثانویـة، وقسـمت العینــة إلـى مجمـوعتین: تجریبیـة(ن =  طالبً

ا و  ١٣،  ٣٦طالبة) ، و ضابطة(ن =  ٢٥و    طالبة).  ٢٣طالبً
  أدوات الدراسة:

 –لقــــراءة اختبـــار أداء لغـــوي مـــن إعــــداد الباحـــث یحتـــوي علــــى أربعـــة أقســـام (ا .١
  التحدث)  –االستماع  –الكتابة 

  مقیاس الدفعیة للتعلم (إعداد الباحث)  .٢
  نتائج الدراسة:

  أظهرت الدراسة ما یلي:
بــین متوســطي درجــات  ٠,٠٥وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  .١

المجمــــوعتین التجریبیـــــة والضـــــابطة فـــــي االختبــــار البعـــــدي لالســـــتماع لصـــــالح 



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
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 ٣٠٣

وكــذالك وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســـتوى  المجموعــة التجریبیــة،
بـــین متوســـطي الـــدرجات القبلیـــة و البعدیـــة  للمجموعـــة التجریبیـــة فـــي  ٠,٠٠١

  ذات االختبار لصالح المتوسط البعدي.
بـین متوســطي درجــات  ٠,٠٠١وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائیة عنـد مســتوى  .٢

للتحـــــدث لصــــــالح  المجمـــــوعتین التجریبیــــــة والضـــــابطة فــــــي االختبـــــار البعــــــدي
المجموعــة التجریبیــة، وكــذالك وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســـتوى 

بـــین متوســـطي الـــدرجات القبلیـــة و البعدیـــة  للمجموعـــة التجریبیـــة فـــي  ٠,٠٠١
  ذات االختبار لصالح المتوسط البعدي.

بــــین متوســــطي  ٠,٠٥عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى  .٣
لتجریبیـة والضـابطة فـي االختبـار البعـدي للقـراءة، وكــذلك درجـات المجمـوعتین ا

بــــین متوســــطي  ٠,٠٥عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى 
  الدرجات القبلیة و البعدیة  للمجموعة التجریبیة في ذات االختبار.

بــین متوســطي درجــات  ٠,٠١وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  .٤
ــــــة وا ــــــة لصــــــالح المجمــــــوعتین التجریبی ــــــار البعــــــدي للكتاب ــــــي االختب لضــــــابطة ف

المجموعــة التجریبیــة، وكــذالك وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســـتوى 
بـــین متوســـطي الـــدرجات القبلیـــة و البعدیـــة  للمجموعـــة التجریبیـــة فـــي  ٠,٠٠١

  ذات االختبار لصالح المتوسط البعدي.
وســطي درجــات بـین مت ٠,٠٠١وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائیة عنـد مســتوى  .٥

المجموعتین التجریبیـة والضـابطة فـي مجمـوع االختبـار البعـدي للغـة اإلنجلیزیـة 
لصــالح المجموعــة التجریبیـــة، وكــذالك وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصــائیة عنـــد 

بین متوسطي الدرجات القبلیة و البعدیـة  للمجموعـة التجریبیـة  ٠,٠٠١مستوى 
  في ذات االختبار لصالح المتوسط البعدي.

بــــین متوســــطي  ٠,٠٥م وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى عــــد .٦
درجــــات المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة فــــي مقیــــاس الدافعیــــة لــــتعلم اللغــــة 
اإلنجلیزیــة كلغــة أجنبیــة، وكــذالك عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد 
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 ٣٠٤

 بــین متوســطي الــدرجات القبلیــة و البعدیــة  للمجموعــة التجریبیــة ٠,٠٥مســتوى 
  في ذات المقیاس.

وتدل هـذه النتـائج علـى فاعلیـة البرنـامج المقتـرح القـائم علـى المهـام فـي تحسـین 
مهــارات االســتماع، و التحــدث، و الكتابــة بینمــا لــم تثبــت فاعلیتــه فــي تحســین مهــارة 

  القراءة أو في زیادة دافعیة الطالب لتعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبة.
  توصیات الدراسة:

  لنتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي:في ضوء ا
تصمیم مقرارات اللغة اإلنجلیزیة بالمرحلة الثانویة بمصر وفق مدخل التدریس  .١

  القائم على المهام.
تدریب معلمي اللغة اإلنجلیزیة بالمرحلة الثانویة بمصر على تطبیق التدریس  .٢

 القائم على المهام داخل الفصول.

یة بالمرحلة الثانویة بمصر لتشمل مهارات اللغة تعدیل اختبارات اللغة اإلنجلیز  .٣
 األربع لضمان التكامل بین مهارات اللغة.

 زیادة فرص االتصال اللغوي داخل فصول اللغة اإلنجلیزیة بالمرحلة الثانویة. .٤

 التأكید على مبدأ تمركز التعلیم حول الطالب. .٥

  اقتراحات ببحوث مستقبلیة:
ة أكثــر فاعلیــة ( األنشــطة التــي یقــوم دراســة أى أنــواع أنشــطة مــا قبــل المهمــ .١

    فیها الطالب بأداء شيء أم تلك التي یالحظ فیها شيء).
  دراسة أي أنواع التخطیط للمهمة أكثر فاعلیة (التخطیط الحر أم الموجه). .٢
  دراسة أنماط التفاعل داخل مجموعات العمل أثناء أداء المهام التعلمیة. .٣
لــى المهــام فــي تحســین مهــارت اللغــة و إعـادة دراســة فاعلیــة التــدریس القــائم ع .٤

  خاصة مهاراة القراءة حیث لم تكشف الدراسة الحالیة عن وجود تحسن فیها.
ـــتعلم  .٥ إعـــادة دراســـة فاعلیـــة التـــدریس القـــائم علـــى المهـــام فـــي زیـــادة الدافعیـــة لل

  حیث لم تكشف الدراسة الحالیة عن وجود تحسن فیها.
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 ٣٠٥

في تنمیـة االتجاهـات اإلیجابیـة نحـو دراسة فاعلیة التدریس القائم على المهام  .٦
  التعلم.

  دراسة فاعلیة أنواع المهام المختلفة في تحسین مهارت اللغة. .٧
  دراسة مدى استخدام اللغة األم أثناء أداء المهام التعلمیة. .٨
 دراسة فاعلیة التقییم القائم على المهام. .٩

  دراسة رأي المعلمین في التدریس القائم على المهام. .١٠
 متعلمین في التدریس القائم على المهام.دراسة رأي ال .١١
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  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠٧

 
  

  
  
  

  جامعة اإلسكندریة         
  فرع دمنهور -كلیة التربیة       

  قسم علم النفس التربوي       
  
  

فعالیة برنامج لتنمیة مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت لدى عینة من معلمي 
  العلوم بالمرحلة اإلعدادیة وأثره على أداء تالمیذهم

  
  ث مقدم من بح

  رشا عبد السالم أحمد المدبولي 
  المعیدة بقسم علم النفس التربوي

  للحصول عل درجة الماجستیر في التربیة
  (علم نفس)
  إشــــراف

  األستاذ الدكتور
  محمود فتحي عكاشة

أستاذ ورئیس قسم علم النفس التربوي وعمید كلیة 
ا   التربیة بدمنهور سابًق

  جامعة اإلسكندریة

  الدكتور
  ید عبد الغني سرورسع

  أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوي
  كلیة التربیة بدمنهور
  جامعة اإلسكندریة

٢٠٠٩  
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 ٣٠٨



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠٩

  ملخص البحث
  مقدمة :
یتجــه االهتمــام فــي الســنوات األخیـــرة بدراســة اإلبــداع وكیفیــة تنمیتــه وذلـــك   

لحاجـة المجتمعـات إلـى أشـخاص مبـدعین یكونـوا قـادرین علـى النهـوض بــالمجتمع، 
لمجتمعــات تســیر بخطــى ســریعة مــن أجــل التقــدم وعبــر مســیرتها تواجــه مشــكالت فا

اجتماعیــة واقتصــادیة وعلمیــة، وغیرهــا تحتــاج إلــى اإلبــداع فــي البحــث عــن حلــول 
خضـاعها  لها، كما أننا في حاجة إلى نقد هـذه األفكـار المنتجـة والحلـول المقترحـة وإ

  مثل.للمنطق، والتحلیل العقلي حتى یتم اختیار الحل األ
وأصــبحت تربیــة العقــول المفكــرة القــادرة علــى اإلبــداع والنقــد غایــة مســتهدفة   

على مستوى المجتمع والتربیـة بمؤسسـاتها المختلفـة، لـذلك فـإن عملیـة إعـداد المعلـم 
وتدریبـه علـى اكتشـاف اإلبـداع ومسـاعدة تالمیـذه علـى استشـفاف المشـكالت وأوجـه 

تحــــدیات التــــي تقتضــــي مــــنهم ممارســــة الــــنقص فــــي األشــــیاء والمواقــــف ومواجهــــة ال
  التفكیر اإلبداعي وحل المشكالت أصبحت ضرورة.

  مشكلة البحث :
  تتحدد مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة :  

هــل توجــد فــروق فــي مهــارات الحــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدى المعلمــین عینــة  - ١
  البحث قبل تطبیق البرنامج وبعده ؟

عینــــة البحــــث نحــــو الحــــل اإلبــــداعي هــــل توجــــد فــــروق فــــي اتجــــاه المعلمــــین  - ٢
 للمشكالت قبل تطبیق البرنامج وبعده ؟

هـل توجـد فـروق فـي تنمیـة الجانــب المعرفـي لمكونـات ومراحـل الحـل اإلبــداعي  - ٣
 للمشكالت لدى المعلمین عینة البحث قبل تطبیق البرنامج وبعده ؟

حـو هل ینتقل أثر اكتساب المعلمـین لمهـارات الحـل اإلبـداعي للمشـكالت إلـى ن - ٤
 التفكیر اإلبداعي لحل المشكالت لدى تالمیذهم ؟

  أهداف البحث :
  یهدف هذا البحث إلى :
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 ٣١٠

تنمیــــة مهـــــارات الحــــل اإلبـــــداعي للمشــــكالت لـــــدى عینــــة مـــــن معلمــــي العلـــــوم  - ١
بالمرحلــة اإلعدادیـــة باســتخدام برنـــامج الحــل اإلبـــداعي للمشــكالت القـــائم علـــى 

  استراتیجیات التفكیر المبدع لحل المشكالت.
تعـــرف علـــى فعالیـــة البرنـــامج فـــي تنمیـــة الجانـــب المعرفـــي بمراحـــل ومكونـــات ال - ٢

 الحل اإلبداعي للمشكالت.

التعرف على فعالیة البرنامج في تنمیة االتجاه نحو الحـل اإلبـداعي للمشـكالت  - ٣
 لدى عینة من معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادیة.

عینــة البحــث  التحقــق مــن أن تحســین مهــارات الحــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدى - ٤
  من المعلمین ینتقل أثره إلى تحسن قدرات التفكیر اإلبداعي لدى تالمیذهم.

  أهمیة البحث :
یســـهم البحـــث فـــي اقتـــراح برنـــامج قـــد یـــنهض بمســـتوى معلمـــي العلـــوم بـــالتعلیم  - ١

اإلعــدادي وتزویــدهم بمعلومــات حــول العملیــة اإلبداعیــة ومــا یتضــمنه التفكیــر 
  رات واستراتیجیات وكیفیة تفعیلها.اإلبداعي لحل المشكالت من مها

یســاعد المعلمـــین واإلدارات المدرســـیة علـــى االهتمـــام بالبیئـــة المدرســـیة وتـــوفیر  - ٢
 المناخ المناسب لتنمیة قدرات التالمیذ اإلبداعیة.

یساعد في تكوین اتجاه إیجابي لدى المعلمـین نحـو الحـل اإلبـداعي للمشـكالت  - ٣
للمشـكالت والتحـدیات الیومیـة التـي  واستخدامه في الوصول للعدید من الحلـول

 تواجههم.

  عینة البحث :
) معلـــــم ومعلمـــــة علـــــوم بالمرحلـــــة اإلعدادیـــــة مكونـــــة ٢٥تكونـــــت العینـــــة مـــــن ( - ١

  مجموعة تجریبیة واحدة.
عینــة مــن تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة الــذین یــدرس لهــم هــؤالء المعلمــین (عینــة  - ٢

 ة واحدة.) تلمیذ مكونة مجموعة تجریبی١٠٠البحث) تتمثل في (

  



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١١

  أدوات البحث :
  أوًال : األدوات السیكومتریة :

  (تعریب نوره المنصور)  مقیاس مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت. - ١
 (تعریب الباحثة)      مقیاس مراحل الحل اإلبداعي للمشكالت. - ٢

 (تعریب الباحثة)  مقیاس االتجاه نحو الحل اإلبداعي للمشكالت. - ٣

 )ة(إعداد الباحث  الت للتلمیذ.مقیاس التفكیر اإلبداعي لحل المشك - ٤

ا : برنامج تنمیة مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت :   ثانیً
) ١٦) وحــــدات اســــتغرق تطبیقهــــا شــــهران، موزعــــة علــــى (٦ویتكــــون مــــن (  

  جلسة وهو من إعداد الباحثة.
  (إعداد الباحثة)      استمارة تقییم الجلسة. -
  (إعداد الباحثة)      استمارة تقییم البرنامج. -
  ت البحث :إجراءا

  تضمنت إجراءات البحث الخطوات اآلتیة :  
قیــاس قبلـــي للمجمــوعتین التجـــریبیتین (مجموعـــة المعلمــین) (مجموعـــة تالمیـــذ  - ١

  المعلمین) باستخدام مقاییس البحث.
 تقدیم البرنامج التدریبي لمجموعة المعلمین (عینة البحث). - ٢

ـــــة البحـــــث) تتضـــــمن إعـــــادة تط - ٣ ـــــق قیـــــاس بعـــــدي لمجموعـــــة المعلمـــــین (عین بی
 المقاییس المستخدمة في القیاس القبلي.

قیـاس بعـدي لمجموعـة تالمیــذ المعلمـین (عینـة البحــث) بإعـادة تطبیـق مقیــاس  - ٤
 التفكیر اإلبداعي لحل المشكالت.

  المعالجة اإلحصائیة :
  لإلجابة على تساؤالت البحث قامت الباحثة بإجراء التالي :  

لبحث) على مقیاس مهـارات الحـل المقارنة بین أداء مجموعة المعلمین (عینة ا - ١
اإلبـــــداعي للمشـــــكالت، ومقیـــــاس االتجـــــاه نحـــــو الحـــــل اإلبـــــداعي للمشـــــكالت، 

  ومقیاس مراحل الحل اإلبداعي للمشكالت قبل وبعد تطبیق البرنامج.



  ملخصات رسائل الماجستیر والدكتوراه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   

 ٣١٢

ــــى مقیــــاس  - ٢ ــــة البحــــث) عل ــــذ المعلمــــین (عین ــــین أداء مجموعــــة تالمی المقارنــــة ب
 بیق البرنامج على المعلمین.التفكیر اإلبداعي لحل المشكالت قبل وبعد تط

المقارنـة بـین أداء تالمیــذ مجموعـة المعلمـین (األعلــى فـي األداء) وأداء تالمیــذ  - ٣
مجموعــة المعلمـــین (األدنـــى فـــي األداء) علـــى مقیـــاس التفكیـــر اإلبـــداعي لحـــل 

 المشكالت.

وكانـــــت األســـــالیب اإلحصــــــائیة المســـــتخدمة كالتــــــالي باســـــتخدام البرنــــــامج 
  : SPSSاإلحصائي 

  بار (ت) للفرق بین متوسطین مرتبطین.اخت - ١
 اختبار (ت) للفرق بین متوسطین عینتین مستقلتین. - ٢

 قانون حجم التأثیر لحساب فعالیة تأثیر البرنامج على متغیرات البحث. - ٣

  أهم نتائج البحث :
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات درجـــات عینـــة البحـــث مـــن  - ١

بعــدي علــى مقیــاس مهــارات الحــل اإلبــداعي المعلمــین فــي التطبیقــین القبلــي وال
وذلــــك لصــــالح التطبیــــق البعــــدي وكــــان حجــــم  ٠,٠١للمشـــكالت عنــــد مســــتوى 

ا.   التأثیر كبیرً
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات درجـــات عینـــة البحـــث مـــن  - ٢

المعلمــین فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي علــى مقیــاس مراحــل الحــل اإلبـــداعي 
وذلــــك لصــــالح التطبیــــق البعــــدي وكــــان حجــــم  ٠,٠١ للمشـــكالت عنــــد مســــتوى

ا.  التأثیر كبیرً

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات درجـــات عینـــة البحـــث مـــن  - ٣
ــــي والبعــــدي علــــى مقیــــاس االتجــــاه نحــــو الحــــل  المعلمــــین فــــي التطبیقــــین القبل

وذلـك لصــالح التطبیــق البعــدي وكــان  ٠,٠١اإلبـداعي للمشــكالت عنــد مســتوى 
ا. حجم التأثیر  كبیرً



  ٢٠٠٩) لسنة ١ور ـ جامعة االسكندریة            المجلد األول العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١٣

توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات عینــــة التالمیــــذ فــــي  - ٤
التطبیقــین القبلــي والبعــدي علــى مقیــاس التفكیــر اإلبــداعي لحــل المشــكالت فــي 

 لصالح التطبیق البعدي. ٠,٠١عامل الطالقة عند مستوى 

ــــد فـــــروق داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین متوســـــط درجـــــات عینـــــة التالمیـــــذ فـــــي  - ٥ ال توجـ
ن القبلــي والبعــدي علــى مقیــاس التفكیــر اإلبــداعي لحــل المشــكالت فــي التطبیقــی

 كل من عاملي المرونة واألصالة.

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـط درجـات عینـة تالمیـذ (المجموعـة  - ٦
األعلــى فــي األداء مــن المعلمــین) ومتوســط درجــات تالمیــذ (المجموعــة األدنــى 

لتفكیـر اإلبـداعي لحـل المشـكالت لصـالح في األداء من المعلمین) فـي قـدرات ا
 المجموعة األولى.

  


