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 لدى طالب الصف الثاني المتوسط  الكتابي األداء التعبيري استراتيجية القبعات الست في أثر 

 جاسم النعيمي . ليث عثمان نصيف الباحث / م . د 

 المديرية العامة لتربية ديالى  

laith090908@gmail.com 

 التعبيري الكتابي . الكلمات المفتاحية : استراتيجية القبعات الست ، االداء  

 

  :الملخص

أثر استتتراتيجية القبعات الستتت في األداء التعبيري الكتابي لدى رمت هذه الدراسةةإ ىلم مفر إ  
ال   "(ولتحقيق هدف البحث وضةةفت الضرضةةيإ الةةةضريإ ا تيإ    طالب الصتتف الثاني المتوستتط

( بين متوستتتط درجات طالب المجموعة    0،05يوجد فرق ذو داللة احصتتتا ية عند مستتتتوى  

التجريبية الذين درستوا التعبير الكتابي باستتراتيجية القبعات الستت ومتوستط درجات المجموعة  
لستتتلة من اختبارات األداء الضتتتابطة الذين درستتتوا التعبير الكتابي بالطريقة التقليدية في ستتت

ت متوسةةةطإ الخطيد البلدادي لفب يا  ة  احيإ / فاا   قضةةةا    واختار الباحث   "يالتعبير قةةةةديا
ار شةةةةفبتيا ما شةةةةفد الةةةةةف ال ا ة  ياختتم   إلجرا  التجربإ ، وبطريقإ عشةةةةوا يإ    بفقوبإ  

ت بواق    60المتوسةةةةةط م فتةا عي تة البحةث ىذ بفف عدد   رادها   ت  ة المجموعإ    30( طالبةا ( طالبا

ت  ة المجموعةإ الضةةةةةابطةإ ،  جرت البةاحةث ت/ةا  ات  ة متلير التحةةةةةةية   30التجريبيةإ و  ( طةالبةا

ت بالشةاور ، در   الدراسةة لببا  وامماات ، ودرجات اخختبار القبفة ، والفمر المم ة محسةوبا
 واسةةةةتفم  الباحث طالد مجموعتة البحث  ة سةةةةتإ موضةةةةوعات تفبيريإ    ماب ضسةةةةا  ااالباح 

( 55هداف السةفو/يإ التة بفلت    للرض اخختبار القبفة ، وةةا  الباحث امالموضةو  السةاد 

ت  اعتمادات عفم امهداف الفامإ ومحتوت الموضةوعات التة سةتدر   ة التجربإ ، وعرضةاا  هد   ا
ت وقةد 41عفم مجموعةإ ما الخبرا  والمح/ميا ،وقةد بفلةت بةةةةةةورتاةا ال اةا يةإ   ت سةةةةةفو/يةا ( هةد ةا

( ومفام   2 /ا  (ومرب  /ايT testاخحةةا يإ ا تيإ   اخختبار التا ة  اسةتفم  الباحث الوسةا    

تضوق طالد المجموعإ التجريبيإ الذيا    ارتباط بيرسةوا  ، وقد توةة  الباحث ىلم ال تيجإ ا تيإ
درسةوا التفبير ال/تابة باسةتراتيجيإ القبفات السةت عفم طالد المجموعإ الضةابطإ الذيا درسةوا 

 .الطريقإ التقفيديإبالتفبير ال/تابة 

 الفصل األول   

 مشكلة البحث :

ما المشة/الت الفةةيبإ التة تتضةا   بجا باا جمي  المشة/الت التة تواجا ا   يفد التفبير مشة/فإ
واعداد ،وعرض ، وتحرير ، وتةةةحي     اختيار ة التدري  ،  ضة /  ما يتةةة  بتدريسةة  ما  

 278وتةةةةويد ، وىرشةةةاد وتوجي  ،  ة /   احيإ م    شةةةقم و قاسةةةة الواا الف ا  .  هادي ،

,2015) 

ت  ةةة عمفيةةإ التفبيةةر ، ممةةا يسةةبد مشةة/فإ لاةةا خطورتاةةا و ا مفظةةم التالميةةذ يبةةدوا ضةة فا ا
 ( 552  1983بال سبإ لفمفيإ مامإ ما عمفيات اختةا  .  مجاور ،
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ت  ةةة تفبيةةر الطفبةةإ  ةةة المراحةة  الدراسةةيإ /ا ةةإ / يةةرب م اةةا  ىا  الفوامةة  المةة  رب سةةفبا
 ضسةةام . جةةابر المدرسةةإ ، المففمةةوا ،الم سسةةإ التففيميةةإ ، وم اةةا مةةا يرجةة  ىلةةم الطفبةةإ  

،2002  254) 

 ةةة وىا مةةا اخسةةباد التةةة تقةةف ورا  ضةةفف الطةةالد  ةةة التفبيةةر هةةة امسةةاليد التقفيديةةإ 
التةةدري  وقفةةإ متابفةةإ المدرسةةيا لمةةا يسةةتجد  ةةة مجةةا  تةةدري  المةةادب  ضةةال عةةا عةةدم 

  1988اسةةتفما  التق يةةات الحدي ةةإ إل ةةارب اهتمةةامام  وتحضيةةمهم عفةةم الةةتففم . الااشةةمة ،

92)  

ت مةةا  فاةةده  ةةة امسةةباد التةةة جففةةت مةةا تةةدري  التفبيةةر مشةة/فإ ، تجةةاومو ت و وعةةا ت /مةةا
سةةو  اختيةةار الموضةةوعات التةةة  ةةة امحفةةد تتجةة   حةةو هةةة ، التففيميةةإ امخةةرت المةةواد  

الوةةةف والتفبيةةر عةةا الةةذات والخيةةا  وتبتفةةد عةةا الواقةة  م اةةا تت ةةاو  قضةةايا خ عالقةةإ لاةةا 
، وهةةذا  الطةةالد  مختفضةةإ عةةا الةةمما الةةذي يفيشةةوا  يةة بحيةةاتام وتتطةةرق لموضةةوعات 

 (187   2012ي خر ما  موهم ويحد ما قدراتام  ة /تابإ التفبير  ماير ويو   ، 

وي /ةةد الباحةةث وجةةود ضةةفف لةةدت الطفبةةإ  ةةة مةةادب التفبيةةر ، ويجةةد ضةةرورب إلجةةرا  هةةذه 
الدراسةةإ لففاةةا تجةةد حةةالت  ةةة عةةالا بفةةض جوا ةةد المشةة/فإ  و التخضيةةف مةةا وط تاةةا  ةةة 

وسةةيحاو  الباحةةث عبةةر البحةةث الحةةالة اإلجابةةإ عةةا السةة ا  ا تةةة هةة  المتوسةةطإ المرحفةةإ 
ال ةةا ة  طةةالد الةةةفامدا  التفبيةةري ال/تةةابة لةةدت   ةةر  ةةة القبفةةات السةةت  خسةةتراتيجيإ  

 . المتوسط

 أهمية البحث :

الفلةةإ شةة/  مةةا  شةة/ا  السةةفو، اإل سةةا ة ، وقيمةةإ مةةا قةةيم المجتمةة  باةةا يةةتم اختةةةا   ا 
والتواةةةةة  بةةةةيا ام ةةةةراد والجماعةةةةات ،وت اقةةةة  المففومةةةةات ،  والمفةةةةارف ، والتةةةةراث 

تمةة  ومةةا جيةة  ىلةةم جيةة  جديةةد ، وباةةا يةةتم اإل سةةا ة مةةا  ةةرد  خةةر ، ومةةا مجتمةة  ىلةةم مج
     التفبيةةر عةةا المشةةاعر وامحاسةةي  وتبادلاةةا وباةةا يةةتم اإلق ةةا  والضاةةم وتفةةدي  السةةفو، .

 (15  2008  عطيإ ، 

 اةةة وسةةيفإ التضةةاهم ووسةةيفإ الةةتففم وتحةةةي  مةةا ال احيةةإ ال قا يةةإ ال/بةةرت  ىا لفلةةإ  هميةةإ
 (11  2003الشفور ,  امسفد ، ال قا ات ، وهة  داب التض/ير ، والح  ، و

وهةةذا الحةةديث عةةا الفلةةإ يقود ةةا ىلةةم الحةةديث عةةا الفلةةإ الفربيةةإ  قةةد  ةةةبحت الفلةةإ الفربيةةإ 
للةةإ الوجةةداا والمشةةاعر حيةةث تتةةرجم مةةا يجةةو   ياةةا ، ولةةم تتوقةةف عةةا ذلةة، بةة   ةةةبحت 
ا للةةإ الففةةم لمةةا  راد  ا يففةةم ويةةتففم ، وتم/ ةةت مةةا ىحةةرام التضةةوق والتقةةدم عفةةم حيرهةة
،و ا تحمةة  امما ةةإ التاريخيةةإ  ةةة جميةة  المجةةاخت ، وعفةةم اسةةتيفاد مةةا يل ةةة الحيةةاب مةةا 
حيةةر مفا ياةةا ،/ةة  ذلةة، تحقةةق لاةةا ، م اةةا للةةإ القةةرلا ال/ةةريم /تةةاد   الضةةةي  البفيةةف 

 (35-25، 2011المفجم .  الخماعفإ ولخروا ، 

 الفربيةةإ للةةإ مر ةةإ طيفةةإ تسةةتطي  اسةةتيفاد الحضةةارب ، والتفبيةةر عةةا مسةةتجدات ام /ةةار 
، وهة تضف  ذلة، بمةا اوتيةت مةا وسةا    مةو ذاتيةإ ، لةم تة ت حيرهةا مةا الفلةات . الفةادلة 

،2007  18 ) 

وعفيةة  يةةرت الباح ةةاا ىا الفلةةإ الفربيةةإ مةةا  بةةرم الفلةةات عفةةم اإلطةةالق و / رهةةا جمالةةإ 
 تيفاد المفا ة الجفيإ .وقدرب عفم اس
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ميةةمب بةةيا  ةةرو  الفلةةإ الفربيةةإ وذلةة،  تفبيرل ةةاا مةةا  ةةرو   بمةةا ىا الفلةةإ الفربيةةإ تت/ةةوو
ت ، ىمةةا بقيةةإ الضةةرو   اةةة وسةةا   مفي ةةإ عفيةة  ،  ةةالقرا ب والمطالفةةإ  ب  ةة  حايةةإ بي اةةا جميفةةا

الفلويةةإ تةةمود القةةارل بالمةةادب الفلويةةإ التضاعفيةةإ ، والمحضوظةةات وال ةةةو  م اةةا لف ةةروب 
وامدبيةةإ ، والقواعةةد وسةةيفإ لةةةوا الفسةةاا والقفةةم مةةا الوقةةو   ةةة الخطةة  ، واإلمةةال  وسةةيفإ 

ت والخط لتجمي  ال/تابإ .  (2012   5 شاميإ ، لرسم ال/فمات والحروف رسمات ةحيحا

ويفتبةةر التفبيةةر مةةا الفلةةإ الفربيةةإ بيتاةةا ، وحيةةره مةةا الضةةرو  عمةةاد ،واوتةةاد تت/امةة   يمةةا 
البيةةت وتففةةة شةة    ،وبةة  ي ةةا  المةةراد ، وتقضةةم الحاجةةات ، وتبفةةف المقاةةةد  بي اةةا لت ةةةد 

،وت شةةر القةةيم والمبةةادل ، وت مةةم اختجاهةةات وتخفةةق الميةةو  ، ويةةتم التضاعةة  بةةيا المرسةة  
 (225  2007والمستقب   عطيإ ، 

والتفبيةةر و ا /ةةاا  حةةد  ةةرو  الفلةةإ الفربيةةإ ىخ   ةة  حةةةيفإ تفةة، الضةةرو  وهةةو المةةةد 
 (132  2011 عبد ، .  رو  لفلإ امخرتةد  ي  روا د الذي ت

واختةةار الباحةةث  ةةة دراسةةت  التفبيةةر ال/تةةابة لمةةا لةة  مةةا  هميةةإ  ةةة تةةدريد الطفبةةإ عفةةم 
 الطالقإ التفبيريإ وت ميإ الذوق وقوب المالحظإ والدقإ  ة التفبير .

تفتبةةر وسةةيفإ لةةةوا  ويمتةةام التفبيةةر ال/تةةابة بةة ا  داتةة  ال/فمةةإ الم/توبةةإ ، او المحةةررب التةةة
مةةا ا تجةة  الفقةة  لبشةةري وطةةوره وعدلةة  ، ويسةةتطي  الطالةةد مةةا خةةال   التفبيةةر ال/تةةابة  ا 
يفبةةر عمةةا يجةةو   ةةة خةةاطره ، وعقفةة  مةةا   /ةةر ،  ولرا  واحاسةةي  واتجاهةةات ، وتفبةةر 
هةةذه ال/تابةةإ  ةةة مجمفاةةا عةةا شخةةةيإ الطالةةد ، وهةةة خيةةر دليةة  عفةةم عةةدب اشةةيا  مةةا 

حيةةةإ ، الةةةتم/ا الففمةةةة ، تسفسةةة  ام /ةةةار ، ةةةةحإ المففومةةةات .  ابةةةو  هماةةةا  القةةةوب البال
 (3-2  2010ةبحإ ،

واا الحةةةديث عةةةا  هميةةةإ التفبيةةةر ال/تةةةابة ي خةةةذ ا  حةةةو الحةةةديث عةةةا  هميةةةإ الطرا ةةةق 
 وامساليد واخستراتيجيات الحدي إ الضفالإ .

تامةةإ ، واا يفتمةةد يميةةإ بمرو ةةإ وح/مةةإ ودرايةةإ ففةةم المةةدر   ا يسةةتفم  الطريقةةإ التفف 
الت ويةةة   ةةةة اسةةةتفما  الطرا ةةةق ، وذلةةة، بحسةةةد مسةةةتوت الطالةةةد ، وقدراتةةة  الض/ريةةةإ 
وال ضسةةيإ واخجتماعيةةإ ، ةةالمففم ال ةةاج  هةةو الةةذي يفتمةةد اسةةاليد مت وعةةإ او طرا ةةق متفةةددب 

 (175  2008لتحقيق الماارات والمفارف المرتبطإ بامهداف التربويإ .  ماروا ، 

اسةةةتراتيجيات التةةةدري    هميةةةإ طرا ةةةق التةةةدري  ي خةةةذ ا ىلةةةم ال/ةةةالم عةةةاوال/ةةةالم عةةةا 
واخسةةتراتيجيإ مةةةطف  عسةة/ري شةة  اسةةتخدام   ةةة الميةةداا الفسةة/ري م ةةذ  تةةرب قبةة  

/مةةةطف  تربةةوي وتفتبةةر ظاةةوره  ةةة مجةةا  التربيةةإ  ةةم ا تقةة  بفةةد ذلةة، ىلةةم التربيةةإ 
مةة  ودلةةيالت يرشةةد حر/تةة  ىمةةا  ةةة اخسةةتراتيجيإ  ةةة مف اهةةا الفةةام ىطةةارات موجاةةات مسةةاليد الف

مضاوماةةا الخةةا   اةةة مجموعةةإ مةةا اممةةور اإلرشةةاديإ التةةة تحةةدد وتوجةة  مسةةار عمةة  
 (86  2005المدر  . موسم ، 

اسةةتراتيجيإ القبفةةات السةةت التةةة هةةة  ومةةا اخسةةتراتيجيات المامةةإ التةةة اختارهةةا الباحةةث  
ىذ يةةرت ىا ه ةةا،  مةةاذا  ىحةةدت  ظريةةات المض/ةةر ىدوارد دي بو ةةو عةةا عمفيةةإ التض/يةةر ،

متفةةددب ومختفضةةإ مةةا التض/يةةر ، وخ يجةةوم الوقةةوف ع ةةد احةةد هةةذه ال مةةاذا ، وقةةد  عطةةم ل/ةة  
ت يف/  طبيفإ التض/ير المستفم  . دي بو و ،  (21  2002قبفإ لو ا

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate    2022  -  الثالثالعدد  -الثالثالمجلد     في العلوم اإلنسانيـة مجلة الميادين للدراسات

 المؤتمر الدولي حول عالمية اللغة العربية وأثرها في التواصل الحضاري 

 

15 
 

حةةةو  المشةةة/فإ  و وىا هةةةذه اخسةةةتراتيجيإ تشةةةج  ام ةةةراد عفةةةم ماةةةارب جمةةة  المففومةةةات 
م ةةإ لفتفبيةةر عةةا مشةةاعرهم حيةةا  المشةة/فإ ،وخ يوجةةد  ياةةا عقةةاد الموقةةف وتةةمودهم ببي ةةإ ل

 و اسةةةتاما  ب  /ةةةارهم ومشةةةاعرهم وت مةةةة ماةةةارات ال قةةةد والتقةةةويم والموام ةةةإ والتحفيةةة  
المتفةةةددب والتض/يةةةر اخيجةةةابة وتشةةةج  عفةةةم اخ/تشةةةاف  اخحتمةةةاخت وطةةةرأل ام /ةةةار ذات 

والبحةةث والتقةةةة ، واخبت/ةةار ،واخبةةدا  والتوجيةة  والت ظةةيم والت ضيةةذ ، و ةةة الوقةةت  ضسةة  
تسةةةاعد المدرسةةةيا عفةةةم مفر ةةةإ مسةةةتويات المخةةةموا الةةةذه ة ع ةةةد طفبةةةتام ، وتفطةةةة 

ار المت وعةةإ  ةةةة المدرسةةيا   /ةةرب عةةا اخسةةاليد التةةة يسةةتفمفاا طفبةةتام لمفالجةةإ ام /ةة
 (9  2005المواقف التففيميإ . عبد  ور ،

ت لبح ةة  مهميتاةةا المتوسةةطإ  واختةةار الباحةةث المرحفةةإ  اةةة تم ةة   قطةةإ تحةةو   ةةة  ميةةدا ا
حيةةةاب الطالةةةد التربويةةةإ با تقالاةةةا مةةةا المرحفةةةإ اخبتدا يةةةإ ىلةةةم مرحفةةةإ جديةةةدب مةةةا جاةةةإ 

ي بلةةة  ا ت ةةا  هةةذه المرحفةةإ ع ايةةإ لةةذا ومهميتاةةا  ةةة المراحةة  التففيميةةإ  اةةة م/مفةةإ لاةةا  
البةةةاح يا وذلةةة، بتةةةدريد الطفبةةةإ عفةةةم اسةةةتفما  امسةةةاليد والطرا ةةةق واخسةةةتراتيجيات 

ت  .  ت و قا يةةا ومةةا /ةة  مةةا تقةةدم  ت/مةةا الحدي ةةإ وهةةم عفةةم درجةةإ مةةا ال/ضايةةإ والجةةودب عفميةةا
  هميإ البحث الحالة  ة ال قاط ا تيإ  

ووسةةةيفإ اختةةةةا  اخجتمةةةاعة  ب التفبيةةةر الر يسةةةإلإل سةةةاا ل/و اةةةا  دا الفلةةةإ هميةةةإ  -1

 .والحضاري وال قا ة 

 .وللإ  ه  الج إ وللإ البياا   هميإ الفلإ الفربيإ ل/و اا للإ القرلا ال/ريم  -2

 هميةةإ التفبيةةر ، ل/و ةة   حةةد  ةةرو  الفلةةإ الفربيةةإ التةةة خبةةد مةةا ت ميتاةةا  ةةة مراحةة   -3

 عمريإ مب/رب .

اسةةتراتيجيإ القبفةةات السةةت لمةةا لاةةا  لتةةدري  الحدي ةةإ وخاةةةإ اسةةتراتيجيات ا  هميةةإ  -4

 ما خةا   ومميمات ،تساعد  ة ر   مستوت امدا  التفبيري .

 هميةةةإ المرحفةةةإ المتوسةةةطإ ،وخسةةةيما ال ةةةا ة المتوسةةةط ،م ةةة  يم ةةة  ا تقةةةاخ  ةةةة حيةةةاب  -5

 التففيميإ بسد ت و  المواد الدراسيإ وميادتاا.الطالد 

استتتراتيجية القبعتتات الستتت فتتي أثتتر   ياةةدف البحةةث الحةةالة ىلةةم مفر ةةإ   البحتتث هتتدف-
 . في مادة التعبير الكتابيالثاني المتوسط تحصيل طالب الصف 

 فرضيات البحث :

 ولتحقيق هدف البحث البد من اختبار صحة الفرضية الصفرية اآلتية :

ات ( بةةةيا متوسةةةط درجةةة0,05خ يوجةةةد  ةةةرق ذو دخلةةةإ احةةةةا يإ ع ةةةد مسةةةتوت   -1

طةةةالد المجموعةةةإ التجريبيةةةإ الةةةذيا يدرسةةةوا مةةةادب التفبيةةةر ال/تةةةابة باسةةةتراتيجيإ 
القبفةةةات السةةةت ومتوسةةةط درجةةةات المجموعةةةإ الضةةةابطإ الةةةذيا يدرسةةةوا مةةةادب 

  بالطريقإ التقفيديإ .التفبير ال/تابة 
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 حدود البحث : 

المتتتتدارث الثانويتتتتة  طتتتتالب الصتتتتف  الثتتتتاني المتوستتتتط فتتتتي  الحتتتتدود البشتتتترية   -1

 .  واالعدادية الصباحية التابعة لمديرية تربية ديالى 

المتتتدارث الثانويتتتة واةعداديتتتة النناريتتتة للبنتتتين التابعتتتة للمديريتتتة الحتتتدود المكانيتتتة : -2

 ( 2022-2021العامة لتربية ديالى للعام الدراسي  

 (2022-2021الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  الحدود الزمانية : -3

عتتتدد متتتن الموضتتتوعات المقتتترر تدريستتتنا لطتتتالب الصتتتف الرابتتت   : حتتتدود العلميتتتة -4

:  التتوطن ، العلتتم ، الصتتديق ،   موضتتوعات ستتتةألدبتتي فتتي التعبيتتر التحريتتري وهتتي  ا
 األم ، العمل ، الصدق (

 

 تحديد المصطلحات :

جةةتل    لغتتة األثتتر -1 ر  ور وخء مةة ل ل ةةار  و  ةةا جةةا   ةةة لسةةاا الفةةرد ، ام ةةرل بءقيةةإ لالشةةة  ا، والجء

  ة ى ره  و ة   ره   و  رتل هو   تءبفتء   رهل .

شر ء بضففِ  .  ابا م ظور ،  (28   1، ا 1995و  ر   رات عفم اممر   عءِممت عفيّ   وء

ب  و سةةفيدب  و  اجحةةإ يميةة    هةةو السةةفو، الةةذي يةة دي ىلةةم  تةةا   سةةار اصتتطالحا   األثتتر -1

    (17، 2005 الفيسوي ،ام ساا ىلم تففم  وما  م ت/راره  ة المواقف المقبفإ . 

 ةةة التلييةةر الةةذي يحد ةة  اسةةتفما  اسةةتراتيجيإ القبفةةات السةةت   هةةو  االجرا تتي التعريتتف-
 طالد عي إ البحث .

المسةةاعدب لفتالميةةذ عفةةم ال حةةو   /ةة  الجاةةود التةةة يبةةذلاا المففةةم مةةا  جةة  تقةةديم التتتدريث-

 (17  2010المت/ام  /  و ق ظرو   واستفدادات  . اليما ة وعال  ،

 التفريف اخجرا ة  

 :استراتيجية القبعات الست  -3 

  رمةةوم تةةد  عفةةم  مةةاذا مفي ةةإ  ةةة التض/يةةر تسةةتخدم /ةة  واحةةدب م اةةا لفتض/يةةر  دي بو ةةو -  
بةة مط مفةةيا حةةو  موضةةو  مةةا  ةةم التحةةو  واخ تقةةا  ىلةةم  مةةط لخةةر  ةةة الموضةةو   ضسةة  . 

 ( 16  2002 دي بو و ،

ت وا/ ةةةر  اعفيةةةإ  -د  ت بسةةةيطا الااشةةةمة وطةةة     هةةةة اسةةةتراتيجيإ  تجفةةة  التض/يةةةر واضةةةحا
 ( 58  2008إلدرا، .  الااشمة وط  ،وبفيدب عا التفقيد وا
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تاةةدف ىلةةم  الم ظمةةإ  الخطةةوات اخجةةرا ات و التفريةةف اخجرا ةةة   هةةة مجموعةةإ مةةا -
تبسةةيط عمفيةةإ التض/يةةر وتفةةدد   واعةة  وتسةة  لطةةالد المجموعةةإ التجريبيةةإ الةةذيا يدرسةةوا 

 و ق خطواتاا بتليير  مط التض/ير المستفم  بحسد لوا القبفإ .

 

 

 :الكتابي  يالتعبيراالداء  -

عبةةر الر يةةا يفبرهةةا عبةةرات وعبةةاربت  سةةرها و خبةةر :   جةةا   ةةة لسةةاا الفةةرد  التعبيتتر لغتتة: -

  عبر (666،  2بما ي و  ىلي   مرها .  ابا م ظإر ، دت ، ا

 التعبير اصطالحا :-

عر ةةة  الااشةةةمة   هةةةو قةةةدرب الطةةةالد عفةةةم ال/تابةةةإ المفبةةةرب عةةةا ام /ةةةار والمشةةةاعر  - 
 2006،بفبةةةارات سةةةفيمإ ، خاليةةةإ مةةةا اخخطةةةا  تت اسةةةد ومسةةةتواهم الفلةةةوي . الااشةةةمة ،

 437 ) 

عر ةة  السةةفطا ة  ى جةةام طةةالد عي ةةإ البحةةث ال/تةةابة ع ةةد التفبيةةر  ةةة الموضةةو   -د 
 ةةةق مفيةةةار التةةةةحي  المفتمةةةد  ةةةة هةةةذا البحةةةث المقةةةدم ىلةةةيام ويقةةةا  هةةةذا اإل جةةةام و

 (143  2012. السفطا ة ،

التفريةةف اخجرا ةةة   هةةو ا ةةةاأل طةةالد عي ةةإ البحةةث عمةةا يجةةو   و يةةدور  و يخةةتف   ةةة  -
  ضوسام ما   /ار ومشاعر حو  موضو  التفبير الذي يتم اختبارهم  ي  .

  هو الةةةف ال ا ة ما ةةةضوف المرحفإ المتوسةةطإ ال الث التة بيا    المتوستتط  الثاني  الصتتف

مرحفإ الدراسةةةإ اخبتدا يإ والدراسةةةإ اخعداديإ وت/ما  هميإ هذه المرحفإ  ة ىعداد الطالد ىلم 

 (15  2004مرحفإ دراسيإ  عفم .  عبيد ،

 الفصل الثاني 

 اةطار النظري 

 القبعات الست :مفنوم  

ىلةةةم  واخةةةر السةةةتي ات مةةةا القةةةرا الفشةةةريا وخالةةةةإ هةةةذه  ترجةةة  هةةةذه اخسةةةتراتيجيإ 
مةةا  ةةة  مةةالطة  سةةم  ىدوارد دي بو ةةو   تقةة  مةةا   ى جفيةةميد طبيةةاخسةةتراتيجيإ  ىلةةم 

تخةةةة  جراحةةةإ الةةةدما  ىلةةةم مجةةةا  الضفسةةةضإ ، ووظةةةف مففوماتةةة  الطبيةةةإ عةةةا الةةةدما  
 ةةة مجةةا  التض/يةةر  شةةارها القبفةةات و قسةةام   ةةة تحفيةة    مةةاط البشةةر ، ولمةة  دي بو ةةو 

 ( 101،  2004،الست  السويداا والفدلو ة 

تفبةةر عةةا مواقةةف  ضسةةيإ  ا تراضةةيإوالقبفةةات السةةت ليسةةت قبفةةات حقيقيةةإ وى مةةا قبفةةات 
ذه يةةةإ يقةةةوم الضةةةرد بتقمةةةةاا  ةةةة حفقةةةات الم اقشةةةإ والحةةةوار ، وخةةةال  حةةةاخت التض/يةةةر 

 ( 87, 1999الجماعة والضردي  ب/ار ،
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 ا  حةةدات لةةا يفةةب  قبفةةإ حقيقيةةإ ،وهةةة تفمةة  عفةةم تضفيةة  سةةتإ   مةةاط مختفضةةإ مةةا بمف ةةم 
التض/يةةر باةةدف الوةةةو  ىلةةم  تيجةةإ متوام ةةإ مةةا عمفيةةإ التض/يةةر وبةةذل، يفةةد دي بو ةةو  يمةةا 

 (1  2004بفد ما رواد ت ةي  عفم التض/ير   الجمفاا ،

م/ةةا تحديةةدها ، وتضتةةرض هةةذه ال ظريةةإ ىا الفقةة  البشةةري يض/ةةر  ةةة عةةدب طةةرق متميةةمب ي
ويم/ةةا اخطةةال  عفياةةا عةةا عمةةد ،والتخطةةيط لةةذل، باسةةتخدام طةةرق م ظمةةإ تسةةم  لفضةةرد 
بوضةة  اسةةتراتيجيات لفتض/يةةر بطةةرق مفي ةةإ ،وقةةام دي بو ةةو بتحديةةد  مةةا/ا مختفضةةإ  ةةة 
الةةدما  تتسةةم بالحساسةةيإ ،  ةةة /ةة  مةةا هةةذه اممةةا/ا سةةيقوم الفقةة  بتحديةةد وجفةةد جوا ةةد 

 (31  2011فإ .  عبد المختار وعدوي ، مفي إ لفموضو   و المش/

 أهمية القبعات الست :

ىا عفةةم الضةةرد  ا يليةةر اسةةفوب   ةةة التض/يةةر بةةيا مرحفةةإ و خةةرت ، ةةال يةةة  ارتةةدا   -1

ت    اةةاقبفةةإ واحةةدب لضتةةرب طويفةةإ  قةةد تضقةةد  هميتاةةا وتضسةةد  ةةة ر سةة  ويبةةدو متخفضةةات ورجفيةةا
 وع يدات .

تفطةةة القبفةةات السةةت المرو ةةإ لمةةا يرتةةدياا ،وتجففةة  يةةرت اممةةور مةةا  / ةةر مةةا ماويةةإ  -2

 عفم جمي  ام /ار . ا ضتاحا،وهذا يجفف   / ر 

 تساعد عفم تضام طريقإ تض/ير امخريا ، واإلحسا  والتفاطف مفام .  -3

ت  ةةةةة اخجتماعةةةةات  و تسةةةةا -4 هم  ةةةةة اخبتفةةةةاد عةةةةا الةةةةةرا  والجةةةةدا  ، وخةوةةةةةا

 (164، 2007 عبيدات و بو السميد ، الم اقشات .

 

 

 أنماط تفكير القبعات الست :

، القبفةةإ البيضةةا   ترمةةم هةةذه القبفةةإ ىلةةم التض/يةةر الحيةةادي الةةذي يتميةةم بالموضةةوعيإ  -1

حةةةو  عفةةم الحقةةا ق والمففومةةات وهةةذا التض/يةةر قةةا م عفةةم  سةةا  التسةةا   مةةا  جةة  ال
 (13  2004.....الخ . روبرت ولخروا ، 

القبفإ الحمةرا    ترمةم هةذه القبفةإ ىلةم مةا ي/مةا  ةة الفمةق مةا عواطةف ومشةاعر /مةا   -2

 (4   2004يقوم تر/يم هذه القبفإ عفم الحد  .  الجمفاا ، 

القبفةةإ السةةودا    وهةةة القبفةةإ التةةة يرمةةم  مةةط التض/يةةر باةةا عفةةم  قةةد ا را  ور ضةةاا  -3

عةةا طريةةق الم طةةق والحجةة  والتض/يةةر  ةةة اخخطةةا  والخسةةارب وعةةدم التضةةا   باحتمةةاخت 
ال جةةاأل ، اةةة تر/ةةم عفةةم احتمةةاخت الضشةة  والجوا ةةد السةةفبيإ و قةةاط الضةةفف ،ويرمةةم 

 ( 24  2005/ت اد  دي بو و ،الفوا امسود ىلم الفي  والحما واخ

القبفةةإ الةةةضرا    ويرمةةم  مةةط  و  ةةو  التض/يةةر  ياةةا الةةم التض/يةةر اخيجةةابة  ةةة اممةةور  -4

واحتمةةةاخت ال جةةةاأل و قةةةاط القةةةوب  ةةةة الض/ةةةرب وتاةةةويا المخةةةاطر والتضةةةا   وتشةةةج  عفةةةم 
اخ جةةام وحةةد اخ تةةاا ،ويرمةةم الفةةوا امةةةضر ىلةةم ال مةةا  ، وال ةةور والشةةم  واممةة  

 (24  2002 دي بو و ،.
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القبفةةةإ الخضةةةرا    وهةةةة القبفةةةإ التةةةة يةةةد   مةةةط التض/يةةةر باةةةا ىلةةةم ام /ةةةار الجديةةةدب  -5

واللريبةةإ والبحةةث  ةةة اخحتمةةاخت المسةةتقبفيإ والبةةدا   والمقترحةةات التةةة تبةةدو ةةةليرب  ةةم 
ت/بةةةر ، ويرمةةةم الفةةةوا امخضةةةر ىلةةةم  مةةةو امشةةةجار وتضةةةر  امحةةةةاا الجديةةةدب والحيةةةاب 

 (57  2008 د اوي ،

القبفةةإ المرقةةا    وهةةة القبفةةإ التةةة يةةد   مةةط التض/يةةر باةةا عفةةم ضةةبط عمفيةةإ التض/يةةر  -6

وتوجيةةة  بقيةةةإ القبفةةةات التوجيةةة  الةةةةحي  وتوجيةةة  الحةةةوار وال قةةةا   ةةةة تفخةةةي  ا را  
ويرمةةم الفةةوا اممرق ىلةةم السةةما  التةةة تلطةةة /ةة  شةةة  تحتاةةا  ةةالفوا اممرق يةةوحة 

 (26   2005والما   دي بو و ،باإلحاطإ والقوب /البحر 

 

 في التفكير :دور المدرث في التدريث باستخدام استراتيجية القبعات الست -

 اوال : مرحلة التخطيط للدرث :

تحفيةةة  المحتةةةوت   ت ضةةةذ خريطةةةإ مفر يةةةإ تةةةدوا ع ةةةواا الةةةدر   ةةةم تقةةةوم بتحفيةةة   -1

 مففومات متوا رب  ة الدر    –المففومات ىلم 

مففومةةات  اقةةةإ يحتةةاا ىلياةةا المةةدر  لتوضةةي  المضةةاهيم الةةواردب ولةةي  بالضةةرورب  - 
 مطالبإ الطالد بدراستاا . /الشواهد  ة القرلا ،القة  ، مففومات ىضا يإ 

ت لفمرحفإ الفمريإ  -  مففومات  اقةإ يحتاجاا الطالد يتم تحديدها تبفا

ت لفقبفةةةإ الم اسةةةبإ  -2 ت تةةةة يف المحتةةةوت تبفةةةا م ةةةا    ىذا وجةةةد المةةةدر  الةةةدر  متضةةةم ا

لضوا ةةد شةةة  مةةا ىذا  اةةو يت اسةةد والقبفةةإ الةةةضرا  ، وىذا وجةةد تفةةدادات لةةبفض السةةفو/يات 
 /ذا .الخاط إ  او يت اسد والقبفإ السودا  وه

وقةةد خ يتةةو ر  ةةة المحتةةوت مةةا ي اسةةد جميةة  القبفةةات السةةت  ةةة هةةذه الحالةةإ يقةةوم المةةدر  
 ةةة التض/يةةر  ةةة /يضيةةإ ىتمةةام جميةة  القبفةةات ب سةة فإ يراهةةا م اسةةبإ وخ داعةةة لفت/فةةف ، ىذا 
تفةةذر ذلةة،  قةةد  جةةد المةةدر  ى ةة  اسةةتخدم بفةةض القبفةةات  قةةط وخ مةةا   مةةا ذلةة،  الاةةدف 

 ض/ر المتوامي قدر اإلم/اا .ما ذل، هو تحقيق ال

 يقوم المدرث بتنظيم المعلومات المستخلصة  كاآلتي : -3

اخسةة فإ الخاةةةإ بالقبفةةإ البيضةةا   ي اخسةة فإ التةةة تبةةد  د  مةةا ، يبةةد  المةةدر  بتةةدويا  -
 متم ، /يف ، ، لماذا ، /يف (  ي اخس فإ التة تساعد  ة جم  المففومات . 

عةةا المشةةاعر والتةةة تخضةةة القبفةةإ الحمةةرا  و/ةةذل، مةة  بةةاقة تجمةة  اخسةة فإ التةةة تةةت/فم  -
القبفةةات .باةةذه الطريقةةإ ي/ةةوا المةةدر  قةةد قةةام بت ظةةيم المففومةةات بشةة/  يسةةاعد عفةةم الةةتففم 

 ويساعد عفم البد  السفيم  ة ت ضيذ التدري  .

 ثالثا  : مرحلة التنفيذ : 

اجةةةرا ات الةةةدر  الفاديةةةإ مةةةا بدايةةةإ الةةةدر   يماةةةد المةةةدر  لفةةةدر  /الفةةةادب وت ضةةةذ  -1

 قرا ب    ..الخ .
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وع ةةد البةةد   ةةة م اقشةةإ محتةةوت الةة   يبةةد  المةةدر  بالطفةةد مةةا الطةةالد ىا يفبسةةوا القبفةةإ 
البيضةةا    تخيةة  ذلةة، ( مةةذ/رات ىيةةاهم بمةةا عفةةيام  ففةة   مفر ةةإ الحقةةا ق والسةة ا  ع اةةا 

 ،  ضالت عا اخش/ا  والرسوم  ىا وجدت(واإلجابإ حولاا 

المةةدر  مةةا الطةةالد  ا يخففةةوا القبفةةإ البيضةةا  و ا يفبسةةوا القبفةةإ الحمةةرا   يطفةةد  -2

 تخيةة  ذلةة، ( مةةذ/رات ىيةةاهم بةة  ام مف يةةيا  قةةط بةةالتفبير عةةا مشةةاعرهم بةةالقو   شةةفر د 
.... 

يطفةةد المةةدر  مةةا الطةةالد  ا يخففةةوا القبفةةإ الحمةةرا  و ا يفبسةةوا القبفةةإ السةةودا     -3

  بةة ا عفةةيام ذ/ةةر الفواقةةد والتحةةذير مةةا الممالةةق تخيةة  ذلةة، ( وه ةةا يةةذ/رهم المةةدر
 والمخاطر المتوقفإ  السفبيات (.

و ا يفبسةةوا القبفةةإ الةةةضرا  يطفةةد المةةدر  مةةا الطةةالد  ا يخففةةوا القبفةةإ السةةودا   -4

  تخي  ذل، ( وه ا يذ/رهم المدر  ب ا ير/موا  قط اإليجابيات والضوا د .

قبفةةإ الةةةضرا  واا يفبسةةوا القبفةةإ الخضةةرا  يطفةةد المةةدر  مةةا الطةةالد  ا يخففةةوا ال -5

 تخيةةة  ذا، ( وه ةةةا يةةةذ/رهم بةةةالتر/يم عفةةةم اخ /ةةةار المبدعةةةإ والبةةةدا   المتفةةةددب لمفظةةةم 
ت وال ظر الياا ما م ظور جديد متضا   .  المش/الت التة تم الوقوف عفياا سابقا

المرقةةا   يطفةةد المةةدر  مةةا الطةةالد  ا يخففةةوا القبفةةإ الخضةةرا  و ا يفبسةةوا القبفةةإ -6

/ةة ا  تخيةة  ذلةة، ( وه ةةا يةةذ/رهم باخهتمةةام بتفخةةي  ام /ةةار ومةةاذا تففمةةوا مةةا هةةذه ام /ةةار 
يفخةةةوا  هةةم الضوا ةةد مةة الت ،  ي  ا المةةدر  يضةةت  حةةدود التض/يةةر بالموضةةو  لي/ةةوا لةةديام 

ت لفقيةةود التةةة تفةةوقام  ةةة الفةةادب .  عةةالوي ، ت لتةةةوراتام وتخضيضةةا ت و قةةا ت وتفمقةةا - 13توسةةفا
14  2015) 

 

 دراسات سابقة :

:  أثتتتر استتتتعمال القبعتتتات الستتتت فتتتي تحصتتتيل طلبتتتات الصتتتف 2010دراستتتة الجنتتتابي  -1

 الراب  األدبي في مادة األدب والنصوص (

رمةةةت ىلةةةم مفر ةةةإ   ةةةر اسةةةتفما  اسةةةتراتيجيإ القبفةةةات  جريةةةت الدراسةةةإ  ةةةة الفةةةراق ، و
السةةت  ةةة تحةةةي  طةةالد الةةةف الرابةة  امدبةةة  ةةة مةةادب امدد وال ةةةو  ، اختةةارت 
ت لفبحةةةث ،  الباح ةةةإ التةةةةميم التجريبةةةة ذا الضةةةبط الجم ةةةة واخختبةةةار البفةةةدي تةةةةميما

ت اعداديةةإ الخ سةةا  لفب ةةات عي ةةإ البحةةث   ( طالةةد 31( طالةةد بواقةة   62واختةةارت عشةةوا يا

لفمجموعةةإ التجريبيةةإ التةةة درسةةت مةةادب اخدد وال ةةةو  عفةةم و ةةق اسةةتراتيجيإ القبفةةات 
ت لفمجوعةةإ الضةةابطإ 31السةةت و  التةةة درسةةت المةةادب  ضسةةاا بالطريقةةإ اخعتياديةةإ ( طالبةةا

ت بالشةةةاور ، والتحةةةةي   ،/ا ةةة ت الباح ةةةإ بةةةيا المجمةةةوعتيا  ةةةة الفمةةةر المم ةةةة محسةةةوبا
ت ،ودرجةةات مةةادب الفلةةإ الفربيةةإ  ةةة  اختبةةار  ةةةف السةة إ لفةةةف الدراسةةة لببةةا  وامماةةا

( اسةةتفمفت الباح ةةإ مجموعةةإ مةةا الوسةةا    2010- 2009الرابةة  امدبةةة لففةةام الدراسةةة  

اخحةةةا يإ مةةا بي اةةا اخختبةةار التةةا ة لفي تةةيا مسةةتقفتيا ، مربةة  /ةةاي ، مفامةة  ارتبةةاط 
يةةم ،و اعفيةةإ البةةدا   الخاط ةةإ ، وبفةةد بيرسةةوا ، مفادلةةإ مفامةة  الةةةفوبإ ، مفادلةةإ قةةوب التم

ت  وةةةفت الباح ةةإ ىلةةم تضةةوق  طالبةةات المجموعةةإ التجريبيةةإ الال ةةة تحفيةة  ل تةةا   احةةةا يا
درسةةةا مةةةادب اخدد وال ةةةةو  باسةةةتفما  اسةةةتراتيجيإ القبفةةةات السةةةت عفةةةم طالبةةةات 
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المجموعةةةإ الضةةةابطإ الال ةةةة درسةةةا المةةةادب  ضسةةةاا بالطريقةةةإ اخعتياديةةةإ  ةةةة التحةةةةي  . 
 (2010  86-1 الج ابة ،

(    جريةةت الدراسةةإ  ةةة الفةةراق ورمةةت ىلةةم مفر ةةإ     ةةر  م2016دراستتة عبتتاث    -2

اسةةةتراتيجيإ قبفةةةات التض/يةةةر السةةةت عفةةةم التحةةةةي  الدراسةةةة لطالبةةةات الةةةةف ال ةةةا ة 
المتوسةةةط  ةةةة مةةةادب التربيةةةإ امسةةةريإ (  ختةةةارت الباح ةةةإ التةةةةميم التجريبةةةة ذا الضةةةبط 

ت متوسةةةطإ  م الجم ةةةة واخختبةةةار ا ت لفبحةةةث ، واختةةةارت الباح ةةةإ قةةةةديا لبفةةةدي تةةةةميما
لفمجموعةةةإ  طالبةةةإ  (37( بواقةةة   74الةةةربيفيا  ، وبفلةةةت عةةةدد طالبةةةات عي ةةةإ البحةةةث  

( طالبةةإ لفمجموعةةإ 37التةةة درسةةت و ةةق اسةةتراتيجيإ القبفةةات السةةت و  (37إ  التجريبيةة

الضةةابطإ التةةة و ةةق الطريقةةإ اخعتياديةةإ ،/ا ةة ت الباح ةةإ بةةيا المجمةةوعتيا  ةةة بفةةض مةةا 
المتليةةةرات وم اةةةا درجةةةات اخختبةةةار القبفةةةة  ةةةة مةةةادب التربيةةةإ امسةةةريإ والفمةةةر المم ةةةة 

ت بالشةةاور ، اسةةتفمفت الباح ةةإ مج م اةةا  موعةةإ مةةا الوسةةا   اخحةةةا يإ لفطالبةةات محسةةوبا
اخختبةةار التةةا ة لفي تةةيا مسةةتقفتيا ، مفادلةةإ مفامةة  الةةةفوبإ ، قةةوب تمييةةم الضقةةرات ،مفامةة  
ت  وةةةفت الباح ةةإ  ارتبةةاط بيرسةةوا ، مفادلةةإ سةةبيرماا بةةراوا, وبفةةد تحفيةة  ال تةةا   ىحةةةا يا

تيجيإ القبفةةةات ىلةةةم تضةةةوق  طالبةةةات المجموعةةةإ التجريبيةةةإ التةةةة درسةةةت  باسةةةتفما  اسةةةترا
م طالبةةات المجموعةةإ الضةةابطإ الال ةةة درسةةا المةةادب  ضسةةاا بالطريقةةإ اخعتياديةةإ يةةالسةةت عف

 م(2016، 11-1 ة التحةي   عبا ، 

 الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية  

  رمت دراسإ االج ابة ىلم مفر إ   ر استراتيجيإ القبفات الست  ة تحةي     الدراسة هدف-1

ىلم مفر إ  د الةف الراب  امدبة  ة مادب امدد وال ةو  ( بي ما هد ت دراسإ عبا   طال
  ر استراتيجيإ القبفات الست  ة التحةي  الدراسة لطالبات الةف ال ا ة المتوسط  ة مادب  

التربيإ امسريإ ، بي ما الدراسإ الحاليإ رمت ىلم مفر إ   ر استراتيجيإ القبفات الست  ة امدا   
 فبيري  ال/تابة لدت طالد الةف ال ا ة المتوسط . الت

ت  62  تباي ت الدراسات  ة حجم الفي إ   ضة دراسإ الج ابة بفلت الفي إ    العينة  حجم-2 ( طالبا

ت  60 ( طالبإ ، بي ما الدراسإ الحاليإ  بفلت حجم الفي إ  74ودراسإ عبا  بفلت    ( طالبا

(عفم الةف الراب  امدبة ، وطبقت  2010الج ابة    طبقت دراسإ المرحلة الدراسية  -3

( عفم الةف ال ا ة المتوسط ، و/ذل، الدراسإ الحاليإ طبقت عفم الةف  2016دراسإ عبا   

 ال ا ة المتوسط . 

  تباي ت  الدراسات  ة متلير الج    حيث /ا ت دراسإ عبا  عفم اإل اث   متغير الجنث -4

 راسإ الحاليإ  عفم اختيار متلير الج   الذ/ور. بي ما  تضقت  دراسإ الج ابة م  الد 

    تضقت الدراسات  ىا اسفود التدري  واحد هو الباحث  ضس  .   التدريث اسلوب-5 

(  12 /ا ت دراسإ الج ابة   دب المم يإ م  تباي ت الدراسات  ة ال  للدراسة الزمنية المدة-6 
 ( اسبو   11لدراسإ الحاليإ استمرت   سبو  ، بي ما ا 13اسبو   بي ما استلرقت دراسإ  عبا  

( ة  المتلير التاب  وهو  2016( وعبا   2010 تضقت دراسإ الج ابة      التاب  المتغير -7

 التحةي  بي ما المتلير التاب   ة الدراسإ الحاليإ هو امدا  التفبيري . 

 .  ة الدراسإ الحاليإ    تضقت الدراسات السابقإ عفم الم اجيإ التجريبيإ و/ما مننجية البحث  -8
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 تضقت الدراسات السابقإ عفم تضوق المجموعإ التجريبيإ عفم المجموعإ       البحث نتا ج-9

الضابطإ ، /ما  ة الدراسإ الحاليإ  تضوق طالد المجموعإ التجريبيإ عفم المجموعإ الضابطإ  
  ة اخدا  التفبير ي ال/تابة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 التجريبي : المننج 
اتب  الباحث الم ا  التجريبة ، م   م ا  مال م ويتضق م  اجرا ات البحث والتوة  ىلم ال تا    
، والمقةود ما مةطف  تجريبة تليير شة  ومالحظإ   ر التليير  ة شة  لخر  ابو حوي   

،2002  59   ) 
ت        التجريبي  التصميم  ا يا

التةةةةةةميم التجريبة مخطط وبر ةام  عمة  ل/يضيةإ ت ضيةذ التجربةإ ، والتجربةإ تف ة   تخطيط  
هرب المةدروسةةةةةإ بطريقةإ مفي ةإ ومالحظةإ مةا يحةدث  ،  ي اا الظةابةالظروف والفوامة  المحيطةإ 

التجربإ تلير مقةةود بحد ذات  ، يحد   الباحث عمدات  ة ظروف الظاهرب المراد دراسةتاا ، ويفد  
 (  487  2007تجريبة  ولم الخطوات التة ي ضذها الباحث .  عبد الرحما م / إ ، التةةةةةميم ال

عفم تةةميم تجريبة ذي ضةبط جم ة مال م لظروف البحث  جا  التةةميم    االذل،  عتمد الباح 
 (     2  عفم ما  ة الش/  

 التصميم التجريبي 

      
 المجموعة        

 
 المتغير المستقل  

 
 المتغير التاب   

 
 أداة البحث 

 
 التجريبيإ 
 

 
استراتيجيإ القبفات  

 الست 

 
 

 امدا  التفبيري 

 
 

 اخختبارات المتسفسفإ 

 
 الضابطإ  
 

_ 

    وعينته   البحث مجتم     ثانيا  
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عي إ     احيإ / فاا   قضةةةا  بفقوبإلفب يا الواقفإ  ة   الخطيد البلداديمتوسةةةطإ   ختار الباحث  
وهة ىحدت المدار  التابفإ لفمديريإ الفمإ لتربيإ محا ظإ ديالم    ،قةةديإ إلجرا  التجربإ  ياا  

، وبفد تحديد المدرسةإ  اوامطراف التابفإ لا   ة ال احيإمتوسةطإ  مدار    8،وبفف عدد المدار  

تضةةةم  طالد وىا المدرسةةةةإ  69التة سةةةةتطبق  ياا التجربإ ، وجد الباحث ىا عدد الطالد بفف  

شةةةةفبإ   لتم      ااالفشةةةةوا ة اختار الباح   وباخختيارشةةةةفبتيا لفةةةةةف الراب  امدبة   ، د (  
( طالد ،واختار شةةفبإ د لتم   المجموعإ الضةةابطإ  33المجموعإ التجريبيإ وبفف عدد طالباا  

طالد ما  خمسةةإ  ( طالد وبفد اسةةتبفاد الطالد الراسةةبيا والبالف عددهم  32وبفف عدد طالباا  

ت     تم اسةةةةتبفاد الراسةةةةبيا ما ال تا   ال اا يإ  قط  60دد الطالد ال اا ة  بفف ع ت ، عالما ( طالبا

 ( يوض  ذل،  1والجدو    المدرسةولي  ما التدري  حضاظات عفم ال ظام 

 
 المجموعإ  

 
 الشفبإ 

عدد الطالد قب   
 اخستبفاد 

عدد الطالد  
 الراسبيا 

عدد الطالد بفد  
 اخستبفاد 

 التجريبيإ  
 

            
 

         33                  3          30 

 
 الضابطإ  

 30 2            32          د         

 
 المجمو   

                
65 
 

            
           5 

 
         60 

 

 ثالثا  : تكافؤ مجموعتي البحث : 

الت /د ما ت/ا   مجموعتة البحث  ة عدد ما المتليرات  حر  الباحث قب  بد  التجربإ عفم 
 هة   

 التحصيل لدراسي لآلباء :   -1

حة  الباحث عفم المففومات التة تتففق بالتحةي  الدراسة لببا  ما مةدريا هما ىدارب   
، و ظارت ال تا   ىا طالد مجموعتة  المدرسإ والطالد ا ضسام بواسطإ استمارب ومعت عفيام  
ت و/ما موض   ة الجدو  التالة      البحث  مت/ا  يا احةا يا

 التحصيل الدراسي لآلباء  ( 2جدول                                            

 المجموعإ  
 

 
حجم  
 الفي إ 

يقر   
 وي/تد 

 

ب/الوريو    اعداديإ   متوسطإ   ابتدا يإ  
  ما  وق 

درجإ  
 الحريإ  

مستوت   القيمإ التا يإ 
 الجدوليإ   المحسوبإ  الدخلإ  

 
 التجريبيإ  

 
30 

 
4 

 
5 

 
8 
 

 
9 

 
4 

 
 
4 

 
 
 
1،26 

 
 
 

5،99 

 
 

 حير دالإ
ع د   

مستوت  
 0،05) 

 

 
 الضابطإ  

 
30 

 
4 

 
8 
 
 

 
9  
 

 
  5 

   
 4 
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 التحصيل الدراسي لألمنات :  -2

ت  ة  2كا ظارت  تا   البيا ات باستخدام مرب     ( ىا طالد مجموعتة البحث مت/ا  يا ىحةا يا

 ( يوض  ذل،3سة لألماات  والجدو   التحةي  الدرا

 2التحصيل الدراسي لألمنات باستخدام مرب  كا( 3    جدول                       

 :   العمر الزمني للطالب محسوبا  بالشنور-

ا تة   (4   تم حساد  عمار طالد مجموعتة البحث بالشاور ووجدت ى اا مت/ا  إ والجدو 

 يوض  ذل،

 2(التحصيل الدراسي لألمنات باستخدام مرب  كا4جدول                         

 

 

(  56،2بفف متوسط  درجات المجموعإ التجريبيإ  درجات االختبار القبلي في مادة التعبير :    -

(  ة اخختبار القبفة  ة مادب التفبير الذي     55،7          ومتوسط درجات المجموعإ الضابطإ  

 امم الوطا ال ا ة  وذل، عا طريق /تابإ موضو  واحد  طبق  الباحث عفم مجموعتة البحث  
وع د استفما  اخختبار التا ة لمفر إ دخلإ الضروق بيا   ي ضد(  وشري، ال جاأل والح اا الذي خ

/ا ت القيمإ  ( ىذ  0،05ع د مستوت  إ   المجموعتيا ، اتض  ىا الضرق لي  بذي دخلإ احةا ي 

 المجموعإ  
 

 
حجم  
 الفي إ 

يقر   
 وي/تد 

 

ب/الوريو    اعداديإ   متوسطإ   ابتدا يإ  
  ما  وق 

درجإ  
 الحريإ  

مستوت   القيمإ التا يإ 
 الجدوليإ   المحسوبإ  الدخلإ  

 
 التجريبيإ  

 
30 

 
4 

 
9 
 

 
5 
 

 
5 

 
7 

 
 
 
4 
 
 

 
 
 
1،26 

 
 
 

5،99 

 
 

 حير دالإ
ع د   

مستوت  
 0،05) 

 

 
 الضابطإ  

 
30 

 
4 

 
5 
 
 
 

 
6 
 
 

 
7 
 
 
 

 
8 

 المجموعإ  
  

 
حجم  
 الفي إ  

المتوسط  
 الحسابة 

اخ حراف   التبايا 
 المفياري  

 

درجإ  
 الحريإ  

مستوت   القيمإ التا يإ 
 الجدوليإ   المحسوبإ  الدخلإ  

 
 التجريبيإ  

 
30 

 
175،162 

 
6،65 

 
82،147 

 
 
58 
 

 
 

0،014 

 
 

     2 
 

 حير دالإ
ع د   

مستوت  
 0،05) 

 

 
 الضابطإ  

 
30 

 
176،900 

 
9،282 

   
86،155 
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( وهذا يد   58وبدرجإ حريإ  (2   الباللإ  (  ق  ما القيمإ التا يإ الجدوليإ0،05الضا يإ المحسوبإ  

( يوض   5عفم ىا مجموعتة البحث مت/ا  تاا احةا يا  ة درجات اختبار مادب التفبير وجدو   

 ذل، 

( المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التا ية المحسوبة  5جدول  

 للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي والجدولية 

 
 المجموعة  

حجم 
 العينة  

المتوسط  
 الحسابي  

االنحراف   التباين
 المعياري  

درجة   
 الحرية  

مستوى   القيمة التا ية 
 الداللة

 غير دالة  الجدولية المحسوبة 

 
 التجريبية  

30 71،6 13،082 171،138 58 0،99 2 

 الضابطة 
 

30 71،931 13،112 171،924 

 : إلى ضبط المتغيرات الدخيلة  انهدف الباحث

   هذا البحث ىذ بد ت التجربإ  يوم  لم ي/ا لاذه الفمفيات   ر  ة      بالنضج المتعلقة  العمليات -أ
وىذا حدث  مو  ة الجا بيا ال ضسة والبايفوجة  او   1  10وا تات يوم امربفا    10    1امحد 

 . متساوي بيا طالد المجموعتيا التجريبيإ والضابطإ 

  حاو  الباحث قدر المستطا  تضادي   ر هذا المتلير عا طريق    العينة اختيار  في   الفروق  -د 
ا  الت/ا   اخحةا ة بيا المجموعتيا  ة عدد ما المتليرات ، يم/ا  ا ي/وا لتداخفاا م   ىجر

 المتلير المستق    ر  ة المتلير التاب  . 

لقيا  اخدا  التفبيري ع د طالد    استفم  الباحث  داب قيا  موحدب   القياث أداة -ا
  اايإ /  موضو  تفبيري . مجموعتة البحث ، وهة عبارب عا اختبارات متسفسفإ تطبق بفد  

ت  م ا قطاعا  التجريبي االندثار –د  ت.    لم يتفرض البحث لاذه الحاخت سوا   /ا ت تسربا   م تر/ا

  لم تتفرض التجربةإ  ة هةذا البحةث ىلم  ي حةادث  و طةارل يفرقة    المصتتتتتاحبتة  الظروف  -ه
 سيرها .

  مج  حمايإ التجربإ ما بفض اخجرا ات التة يم/ا  ا ت  ر  ة   التجريبية  االجراءات  أثر  -م
   ة سير التجربإ ، وتم   ذل،  ة  عفم الحد ما ت  ير هذا الفام  ااالمتلير التاب  عم  الباح 

  حر  البةاحةث عبم الحضةاظ عفم سةةةةةريةإ البحةث وذلة، بةاختضةاق م  ىدارب   ثلبحتا  ستتتتتريتة  -1

خ يتلير  شةةةاطام م  التجربإ مما   ./ةالمدرسةةةإ عفم عدم ىخبار الطالد بطبيفإ البحث وهد    
 ي  ر  ة دقإ ال تا   .

  المجموعتيا التجريبيإ والضابطإ . ما  در  الباحث ب ضسا بالتجربة القا م -2

 .وعتة البحث   /ا ت الوسا   التففيميإ متشاباإ لطالد مجم التعليمية الوسا ل -3

  /ةا ةت مةدب التجربةإ متسةةةةةاويةإ وموحةدب لطالد مجموعتة البحةث ىذ بةد ت يوم    التجربتة  متدة -4

 1 .10اخربفا   وا تات يوم  1  10امحد 
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  التومي  المتسةةاوي لفدرو  بيا  تمت السةةيطرب عفم هذا المتلير ما خال   الحصتتص  ي توم-5

 . /ال المجموعتيا وبحةد الجدو  الذي وضفت  ىدارب المدرسإ

  طبقت التجربإ  ة مدرسإ واحدب  ة ةضيا متشابايابناية المدرسة : -6

التفبير لي  لة  مةادب محةددب ، وى مةا ه ةا، تففيمةات حةددتاةا ومارب التربيةإ ت /د  المتادة العلميتة : -7

تضةة  مواد مقررب يفتمم باا المدرسةةوا ، والممتام بتدري  ما خ يق   ول/ اا لم   هميإ هذه المادب  
 (1990،21 عا  ما يإ موضوعات  ة الفام الدراسة  ومارب التربيإ ،

(موضةةوعات تفبيريإ عرضةةاا عفم مجموعإ ما الخبرا  8لذل،  عد الباحث اسةةتبا إ ضةةمت  

( 6وطرا ق تةدري  الفلةإ الفربيةإ خختيةار  والمتخةةةةةةةةةةةةيا  ة الففوم التربويةإ وال ضسةةةةةيةإ  
 لالختبار القبفة .والساد  موضوعات لفتجربإ 5موضوعات م اا 

ت اعتمادا عفم امهداف الفامإ 55  ةةةا  الباحث   الستتلوكية  األهداف  صتتياغة  -8 ت سةةفو/يا ( هد ا

ة ومحتوت الموضةةوعات التة سةةتدر   ة التجربإ ، مومعإ عفم المسةةتويات ال الث امولم  
 .، الضام ، التطبيق ( المفر إالمجا  المفر ة لتة يف بفوم  

وبليةإ الت بةت ما ةةةةةةالحيتاةا واسةةةةةتبقةا اةا عرضةةةةةاةا البةاحةث عفم مجموعةإ ما الخبرا  
عدلت بفض والمتخةةةةةةيا  ة الفلإ الفربيإ وطرا ق تدريسةةاا و ة الففوم التربويإ وال ضسةةيإ  

ت  وبفلت  سةبإ اختضاق  13وحذف  امهداف   ت سةفو/يا %( ما موا قإ الخبرا  ، ي قبفت  80( هد ا

( خبيرات   / ر ما المجمو  ال/فة لفخبرا  وبذل،  ةةةةةب  امهداف 10امهداف التة  تضق عفياا  

ت 42بشمفاا ال/فة    ( هد ات سفو/يا

ت تةدريسةةةةةيةإ لطالد مجموعتة   التتدريستتتتتيتة  الخطط  -8 البحةث عفم و ق    عةد البةاحةث خططةا

التجريبيإ ،وعفم و ق الطريقإ اخعتياديإ    استراتيجيإ القبفات الست  يما يخ  طالد المجموعإ
 لطالد المجموعإ الضابطإ .

تفبير ي/تد الطالد  ة    عتمد الباحث اخختبارات المتسةةةفسةةةفإ ، ىذ  ة /  در  البحث اداة-9

الد اتر   ااامسةةبو  ال ا ة   يفد الباح   موضةةو  واحد ،وهذا ي/وا  ة امسةةبو  امو  ، ىما  ة
 مةححإ  حسد مح/ات تةحي  الربيفة الذي  عتمده الباحث .

 تصحيح محكات االختبارات المتسلسلة : -أ 

 محكات التصحيح :-

لتةةةةةةحي  /تابات الطالد مجموعتة البحث التجريبيإ   عتمد الباحث مح/ات تةةةةةةحي  جاهمب  
ة الوةةةةةةو  ىلم  تةا   دقيقةإ ،  دا ام التفبيري ، مهميةإ ذلة،  والضةةةةةابطةإ لت/وا  داب لقيةا  

والتة    1998التة ب ةاهةا عةام  البةاحةث هة مح/ةات تةةةةةةحي  الربيفة  /ةات التة  عتمةدهةا  والمح

 استفمفت  ة / ير ما الدراسات السابقإ والتة  تسمت بالةدق وال بات .

 ة البحث  المفتمدب  حي التةةةة   إلجرا   بات التةةةةحي  عفم و ق المح/ات  التصتتتحيح  ثبات-
  ( طالد ما عي إ البحث  ضساا ،  ة الموضو  ا تة30/تابات   ااالحالة، ةح  الباح 

           بر نا إحدى الك  نا     فعقوق  وارض   ألمك   واخض   
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مفام    تضاق عبر المما واختضاق م  مةةةح  اخرالباحث  وعيا ما اختضاق هما   اخاعتمد  وقد  
( ىمةا مفةامة  ال بةات  0،87ارتبةاط بيرسةةةةةوا بفف مفةامة  ال بةات بيا محةاولتة البةاحةث عبر المما  

( ويفد  0،83بيا الباحث ومةةةةةح  لخر درب  الباحث عفم و ق مح/ات التةةةةةحي  المفتمدب  

،ما اخختبةارات حير المق  ةإ ىذا بفف مفةامة   بةاتاةا  جيةد جةدال  مفةامة  ال بةات  ة التةةةةةةحيحيا  
 (244-243  2002( تفد جيدب . مفحم ،0،60 

طالد مجموعتة البحث ما /تابإ الموضةةةةو  المحدد وجم     ا تاا  بفد   التصتتتتتحيح  كيفية - 
التةحي  المفتمدب   الد اتر ، يتولم الباحث التةةحي  ب ضسة  خارا الةف وعفم و ق مح/ات 

 والموضحإ  قراتاا لفطالد قب  ال/تابإ  ة الموضو  مو  .

 

 

 

 

 

 

 

الوستتا ل االحصتتا ية اآلتية في اجراءات وتحليل   انالوستتا ل االحصتتا ية : استتتعمل الباحث -10

 نتا ج البحث :

 لعينتين مستقلتي T-testاالختبار التا ي  -1

 : إذ تمثل  

 

 2-س-1-س                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

2( ع1 –1)ن            
2( ع 1 –2+ ) ن 1

2      1         1 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . )  ــــــــــــــــــــــ  + ـــــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 2ن            1ن     2-(  2+ ن1) ن                          

 =الوسط الحسابي للعينة األولى. 1س  
 = الوسط الحسابي للعينة الثانية . 2س  
 =عدد طلبة المجموعة األولى.  1ن
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 = عدد طلبة المجموعة الثانية .2ن
 م( 1977= تباين طلبة العينة األولى.             )البياتي، 2 1ع
 
 ( مرب  كا : 2أختبار  كا -2

 2ق(  – ن 

 إذ تمثل ن : التكرار المالحظ . 

 ق: التكرار المتوق  . 

 معامل ارتباط بيرسون :  -3

 ) مج س ( ) مج ص (                  -ن مجـ س ص           
 =                                                 ر

 [  2) مج ص ( – 2[ ] ن مجـ ص 2) مج س ( – 2] ن مجـ س                
 إذ تمثل :  

 معامل ارتباط بيرسون . –)ر( 
 عدد أفراد العينة . –)ن( 

 ( 1977)البياتي:         قيم المتغيرين .  –)س،ص( 
 

 الفصل الراب :   

 النتا ج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحاتعرض 

ت ل تا   البحث وتضسةيرات لاا يتضةما هذا الضةة   لمفر إ   ر اسةتراتيجيإ القبفات السةت  ة عرضةا
امدا  التفبيري لطالد الةةةف ال ا ة المتوسةةط ومفر إ دخلإ الضرق اخحةةةا ة بيا متوسةةطة  

   رضيإ البحث وعفم ال حو ا تة  مجموعتة البحث ، لفت بت ما 

   بفد التوة  لف تا   ،  تض   ا متوسط درجات  طالد المجموعإ التجريبيإ البحث نتا ج
( ، وبفف  67،959الذيا درسةةوا مادب التفبير عفم و ق خطوات اسةةتراتيجيإ القبفات السةةت  بفف  

بةةالطريقةةإ   التفبير  الةةذيا درسةةةةةوا مةةادب  المجموعةةإ الضةةةةةةابطةةإ  متوسةةةةةط درجةةات طالد 
( ،وع ةد اسةةةةةتفمةا  اخختبةار التةا ة لفي تيا مسةةةةةتقفتيا لتفرف دخلةإ الضرق 53،011اخعتيةاديةإ 

( 0،05ة البحث ،ظار ىا ه ا،  رقا تذا دخلإ احةةا  يإ  ع د مسةتوت  اخحةةا ة بيا مجموعت

( لةةةةةةال  طالد المجموعةإ التجريبيةإ ، ىذ /ةا ةت القيمةإ التةا يةإ المحسةةةةةوبةإ    58بةدرجةإ حريةإ  

 (. وجدو  يوض  ذل، .     2(  /بر ما القيمإ التا يإ الجدوليإ الباللإ  5،114 

                                    

 القيمتان التا يتان  التباين المتوسط  العدد  المجموعة  
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الةضريإ وتقب  البديفإ التة ت   عفم       خ يوجد  رق ذو دخلإ  وبذل، تر ض الضرضيإ 
( بيا متوسط درجات امدا  التربيفة لطالد المجموعإ التجريبيإ  0،05احةا يإ ع د مستوت  

ست ، ومتوسط درجات طالد المجموعإ  الذيا درسوا امدا  التفبيري باستراتيجيإ القبفات ال
 يا درسوا المادب  ضساا بالطريقإ اخعتياديإ . الضابطإ الذ 

 ثانيا  : تفسير النتا ج : 

الذيا درسوا باستراتيجيإ القبفات الست    ظارت ال تا   تضوق طالد المجموعإ التجريبيإ        
ىا سبد ذل،   اا عفم طالد المجموعإ الضابطإ الذيا درسوا بالطريقإ اخعتياديإ، ويرت الباح 

 يفود   

راتيجيإ القبفات الست تتي  لفطالد الضرةإ  ة ىظاار قدراتام التففيميإ  ة التفبير  اا است -1

 عا   /ارهم خ عا   /ار المدر  . 

 ا استراتيجيإ القبفات الست ت دي ىلم ميادب التوا ق ال ضسة بيا طالد المجموعإ التجريبيإ   -2

ام ويساعد عفم ت ميإ امدا   ، وتقف  ما القفق والتوتر بي ام مما ي دي ىلم ميادب  ة درجات
 التفبيري  ة اخختبارات المتسفسفإ . 

 ة ر   مستوت درجات الفي إ التجريبيإ بدخلإ  ا خستراتيجيإ القبفات الست   ر واض  ى -3

 احةا يإ . 

 التوصيات : 

عتماد استراتيجيإ القبفات الست  ة تدري  مادب التفبير لطالد الةف ال ا ة  ضرورب ا  -1

 المتوسط. 

 تدريد المدرسيا والمدرسات عفم استفما  استراتيجيإ القبفات الست  ة التدري .  -2

تمويد واضفة الم اه  بمففومات /ا يإ وواضحإ عا  هميإ استراتيجيإ القبفات الست   -3

 لمراعاب ذل،  ة تةميم وتخطيط الم اه  الدراسيإ . 

 إ  رو  الفلإ الفربيإ . ضرورب وض  م ا  محدد لمادب التفبير  سوب ببقي -4

 المقترحات : 

 ىجرا  دراسإ مما فإ لفدراسإ الحاليإ  ة  رو  الفلإ الفربيإ امخرت.  -1

 راتيجيات  و  ماذا تدريسيإ  خرت.  ىجرا  دراسإ مقار إ بيا استراتيجيإ القبفات الست واست -2

درجة  
 الحرية 

الداللة  الجدولية   المحسوبة  
االحصا ية عند   

 050،مستوى 
 

 التجريبية  
 
  30 

 
67،959 

 

 
143،132 

 

 
 
   58 

 
 

5،114 

 
 

    2 

 
 

 دالة احصا يا  

 
 الضابطة

 
  3 

 
53،011 

 
162،032 
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 دراسإ   ر استراتيجيإ القبفات الست  ة تحسيا امدا  التفبيري  لطالد المرحفإ المتوسطإ   -3

 االستنتاجات:  

ىا تدري  مادب التفبير لطالد الةف ال ا ة المتوسط  باستراتيجيإ القبفات الست   ض  ما   -1

 تدريسام بالطريقإ التقفيديإ.  

ط ىلم استراتيجيات حدي إ وم اا استراتيجيإ  ه ا، حاجإ ع د طالد الةف ال ا ة المتوس  -2 

 القبفات الست. 

 المصادر

 م.2005، المجفد الساب  ،  ، لسان العرب با م ظور ،  بو الضض  جما   الديا محمد  ❖

، الدار المةةريإ   2ا  ، ، ،لستان العرب المحيطابا م ظور ، ابو الضضة  جما  الديا محمد  ❖

 لفت ليف والترجمإ ، القاهرب ،  د، ت((
 م2003، دار الضرقاا ، عماا ،  4، ط اللغة العربية بين المننج والتطبيقامسفد ، عمر ،  ❖

 م .2002، دار الياموري لف شر ، عماا ،  المعاصر التربوي البحث بو حوي  ، مرواا ،  ❖

، دار   تعليم التفكير النظريتة والتطبيق بو جةادو ، ةةةةةةال  محمةد عفة ، و و ة  محمةد ب/ر ،  ❖
 م.  2007المسيرب لف شر والتومي  ، عماا ، امردا ، 

، دار   3،ط  تعليم التفكير النظريتة والتطبيق بو جةادو ، ةةةةةةال  محمةد و و ة  ، محمةد ب/ر ، ❖

 . 2010المسيرب لف شر والتومي  والطباعإ ،عماا ، 

أثر استتخدام القصتة في تنمية بعض منارات التعبير اةبداعي  بو ةةبحإ ،  ضةا  حسةيا ،  ❖
، رسالإ ماجستير حير م شورب ، الجامفإ الكتابي لدى طالبات الصف التاس  األساسي بغزة  

 م.2010اإلسالميإ ،/فيإ التربيإ ، 

، دار القفم ، دمشةق ،   1، ط  استالميةمدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية  ب/ار ، عبد ال/ريم ،   ❖

1999.  

، دار الض/ر لفطبةاعةإ وال شةةةةةر   1، ط  مفتاهيم نظريتة وتطبيقتات عمليتةجةابر ، وليةد  حمةد ،   ❖

 م. 2002والتومي  ، امردا ،

م 2004، مر/م رعايإ الموهوبيا ،  التفكير بطريقة القبعات الستتالجمفاا ، عبد الرحيم ،  ❖

. 
أثر استتعمال برنامج القبعات الستت في تحصتيل طالب الصتف ،  الج ابة ، مريم خالد مادي  ❖

، جامفإ باب  ، /فيإ التربيإ امسةةاسةةيإ ، الفراق ،  الراب  األدبي في مادة االدب والنصتتوص
 م.  2010رسالإ ماجستير حير م شورب ،

، عماا ، دار   االستتتتتراتيجيات التربوية ومنارات االتصتتتتال التربويالخماعفإ ولخروا ،   ❖
 م. 2011ةضا  لف شر والتومي  ، 

، أثر القبعات الستتتتت في التحصتتتتيل لدى طالب المرحلة الخمرجة ،م  م ابراهيم محمد ،  ❖
جامفإ ديالم ،/فيإ التربيإ امةةةمفة ، رسةةالإ ماجسةةتير حير   ،  المتوستتط  في مادة التاري 

 .2011م شورب ،

،ترجمإ واختةةار عبد الفطيف   لقبعات الستتتحستين التفكير بطريقة ادي بو و ، ىدوارد ،  ❖
 .2002الخياط ، دار امعالم ، عماا ، 

، ترجمةإ    اةبتدا  الجتاد استتتتتتختدام التفكير الجتانبي لخلق أفكتار جتديتدة.......................،   ❖
 م .2005باسمإ  وري ، م/تبإ الفبي/اا ، السفوديإ ، 
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اللغة العربية مناهجنا وطرا ق   فة ،  الدليمة ، ط  عفة حسةةةةيا ، وسةةةةفاد عبد ال/ريم الوا ❖
 م.2005، دار الشروق لفطباعإ وال شر ، عماا ،  تدريسنا

، عالم    تطوير منارات التفكير االبداعي على برنامج الكورتد اوي ، م يد سةةةفد حسةةةيا ،  ❖
 م.  2008ال/تد الحدي إ ، عماا ، امردا ، 

، دار   اللغة العربية ومناهجنا وطرق تدريستتنا، سةةفد عفة ، ويو   ، را د ، رسةةم ،  ماير ❖
 م .2012المرتضم ، شار  المت بة ، بلداد ، 

، الياموري الففميإ   أستاليب تدريث اللغة العربية بين المنارة والصتعوبةمايد ،  اد خفي  ،  ❖
 م.  2006لف شر والتومي   ، عماا ،

تجربتة جتامعتة الملتك ستتتتتعود في تعليم منتارات التفكير ورقتة  المهرا ة ،  حمةد با عوض،  ❖
، امردا ،   عمتل من مركز دي بونو في اللقتاء العربي الثتاني لتعليم التفكير وتنميتة اةبتدا 

 م. 2008

بعات الستتتت في األداء التعبيري ومنارات ما بعد أثر القالسةةةاعدي ، عمار جبار عيسةةةم ،  ❖
، جةامفةإ بلةداد ، /فيةإ التربيةإ  با رشةةةةةد ، رسةةةةةالةإ  المعرفيتة  عنتد طتالبتات إعتداد المعلمتات

 2009ماجستير حير م شورب ،

 أثر تحليل نصتتتوص أدبية مختارة في االداء التعبيريالسةةةفطا ة , حممب هاشةةةم محيميد ,   ❖
 م.2012,عماا,دار الرضواا لف شر والتومي  ,1,ط

، ال/ويت  ، شةةةةةر/إ  3، ط مبادئ االبدا لسةةةةةويداا ، طارق ، والفدلو ة ، محمد  /رم ،  ا ❖

 م .2004اخبدا  الخفيجة ، 

، أثر استتتخدام إنموذا القبعات الستتت في تنمية منارات التعبير  شةةاميإ ،  سةةريا رمضةةاا   ❖
،رسةةالإ ماجسةةتير حير م شةةورب    لصتتف الستتادث األستتاستتياالبداعي الكتابي لدى طالبات ا

 م.2012

أثر استتتخدام القبعات الستتت في تدريث العلوم على تنمية  الشةةاي  ،  اد والفقي  ، محمد ،   ❖
، مجفإ االبداعي والتفاعل الصتفي لدى تالميذ الصتف الستادث االبتدا ي في مدينة الرياض 

 2007،  2د اخو  ،  دراسات  ة الم اه  واخشراف التربوي ، المجف

، دار   1، ط   ،، تتدريث اللغتة العربيتة وفقتا  ألحتدث الطرا ق التربويتةطةاهر ، عفوي عبةد   ❖

 م. 2010المسيرب لف شر والتومي  والطباعإ ، عماا ،

استاليب تدريث اللغة العربية بين النظرية  عاشةور ، راتد قاسةم ، والحوامدب ، محمد   اد ،  ❖
 .2007المسيرب لف شر والتومي  والطباعإ ،، دار  2،طوالتطبيق 

 م   2007، بلداد ،  1، ط  ، التنبيه على الخطأ الشا   والصواب الضا  الفادلة ، شا/ر ح ة   ❖

األنماط المننجية وتطبيقاتنا في العلوم عبد الرحما ،   ور حسةةةيا ، م / إ ، عد اا حقة ، ❖
 م .2007، يلداد ،  اةنسانية والتطبيقية

، دار ةةةةةضا  لف شةةةةر   1مد ، مدخ  ىلم تدري  ماارات الفلإ الفربيإ ، طعبد ، مهدي مح ❖

 م.2011والتومي  ، ماا ، 

، جةامفةإ القةاهرب ،   التفكير النمطي واالبتداعيعبةد المختةار ، محمةد ، وعةدوي ، ى جة ،   ❖
 م.2011مر/م تطوير الدراسات الففيا والبحوث ، 

، داردي بو و   النفث وترقية التفكير واةبدا دراستتات وبحوث في علم  عبد ال ور، /اظم ،  ❖
 م. 2005لف شر ،

 ، استراتيجيات التدريث في القرن الحادي والعشرينعبيدات ، ذوقاا ،و بو السميد ، سايفإ   ❖
 . 2007، عماا ، دار الض/ر ، 1، ط

،   تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصتتترة في تعليم التفكير وتعلمهعر إ ، ةةةةالأل الديا ،  ❖
 م. 2006هرب ، عالم ال/تد ، القا
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، دار   1، ط   ،، تتدريث اللغتة العربيتة وفقتا  ألحتدث الطرا ق التربويتةطةاهر ، عفوي عبةد   ❖

 م. 2010المسيرب لف شر والتومي  والطباعإ ، عماا ،

 طرق تدريث اللغة العربية بمرحلة التعليم األستاستيالفيسةوي ، جما  مةةطضم ولخروا ،   ❖
 م. 2005لجامفة ، ،الفيا ،دار ال/تاد ا

،   طرا ق تدريث منارات اللغة العربية وآدابنا للمرحلة المتوسطةالااشمة ، عابد تو يق ،  ❖
 م .2006، م سسإ الرسالإ لفطباعإ وال شر ، بيروت ، لب اا ،  1ط

،  استراتيجيات حديثة في فن التدريثوط  ، عفة حسيا الدليمة ، الااشةمة ، عبد الرحما   ❖
  2008ه  لف شر ، عماا ، امردا ،، دار الم ا 2ط

، دار الم اه  لف شةر والتومي  والطباعإ ،   منارات االتصتال اللغوي وتعليمنا..............،   ❖
 م .2008

 ، استراتيجيات التدريث في القرن الحادي والعشرينعبيدات ، ذوقاا ،و بو السميد ، سايفإ   ❖
 . 2007، عماا ، دار الض/ر ، 1، ط

في تحصتيل مادة أ صتول    أثر طريقتي االستتقصتاء والحوار، الفتابة ،  را  حربة هاشةم   ❖
 الدين اةستتتتالمي واالحتفاظ به لطلبة أقستتتتام تدريث القرآن الكريم والتربية االستتتتالمية ،

 م .2003جامفإ بلداد ، /فيإ التربيإ  با رشد ، رسالإ د/توراه حير م شورب ، 

 طرق تدريث اللغة العربية بمرحلة التعليم األستاستيالفيسةوي ، جما  مةةطضم ولخروا ،   ❖
 م. 2005،الفيا ،دار ال/تاد الجامفة ، 

جنا وطرا ق  اللغة العربية مناهالدليمة ، ط  عفة حسةةةةيا ، وسةةةةفاد عبد ال/ريم الوا فة ،   ❖
 م.2005، دار الشروق لفطباعإ وال شر ، عماا ،  تدريسنا

،دار   2، ط أبعتاد التفكير إطتار عمتل للمننج وطرق التتدريثمةارما و روبرت ، ولخروا ،   ❖

 م.2004الضرقاا ،

لتففيم التض/ير ، عمةاا ،   ، مر/م دي بو و  االبتدا  الجتاد مفتاهيم وتطبيقتات و ة  ، محمةد ،   ❖
 م.2009

طرا ق التعليم بين النظرية والممارستتتتة في ضتتتتوء االتجاهات التربوية    ،ماروا، يوسةةةف ❖
الم سةسةإ الحدي إ لف/تاد، طرابف  ،   الحديثة وتدريث اللغة لعربية في التعليم األستاستي  ،

 م. 2008لب اا ،

، دار وم/تبإ  اخسةرا     الرياضتيات بنيتنا المعرفية واستتراتيجيات تدريستناموسةم ،   اد ،   ❖
 .  2005، ط طا ، جماوريإ مةر ، 

أثر مختتارات من القصتتتتتص القرآني في األداء التعبيري لتدى طالب هةادي ، را ةد حميةد ، ❖
 . 2015،  87،   21مجفإ /فيإ التربيإ امساسيإ ،مجفد الصف الثاني المتوسط ،

 , بلداد .2ومارب التربيإ , رقم   , مطاب   مننج الدراسة االعدادية في العراقومارب التربيإ , ❖

طرا ق التدريث العامة أستتتاليب التدريث اليما ة ، عبدال/ريم وعال  ،ةةةةاحد عسةةة/ر ،  ❖

                                        .2010، مممم ،  اشروا ومومعوا ، عماا ،امردا ، 1ط وتطبيقاتنا العملية ،

                                               

 

 

 (1 الملحق
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خطة أنموذجية لطالب المجموعة التجريبية باستعمال استراتيجية القبعات الست في مادة  
 التعبير الكتابي لطالب الصف الثاني متوسط  

 المادة : الصف والشعبة : 

 الحصة :  اليوم والتاري  : 

 مك وارضنا     فعوقنا إحدى الكبر  الموضو   : واخض   أل 

 داف السلوكية :  األه

 يحفظ بيتا  أو قصيدة في طاعة األم .  -1

 يعرف معاني الكلمات الواردة في البيت الشعري .  -2

 يبين سبب وجوب طاعة األم .  -3

 يعطي بيتا  أو حديثا  شريفا  في بر الوالدين .  -4

 والدين . يعرف صور عقوق ال -5

 يميز بين البر والعقوق للوالدين .  -6

 يبين المنزلة التي جعلنا الرسول عليه الصالة والسالم لبر الوالدين .  -7

 يعطي مثاال  من حياته يبين وجوب االحسان للوالدين .  -8

 . يعلل حب اةنسان لألم  -9

 يلخص بأسلوبه الخاص أثر عقوق الوالدين على المجتم  .  -10

 + السبورة + اقالم فلوماستر (  الوسا ل التعليمية :  الكتاب المقرر 

 دقا ق : 3خطوات الدرث : التمنيد 

 يحية المدر  طالب  ،  م يماد لدرس  ما خال  ربط الموضو  السابق بالموضو  الحالة   

ت اول ا  ة الموضو  السابق موضو  امخالق ، وعر  ا ىا امخالق هة التة ت اض ب ا  
 وبمجتمف ا  حو التقدم واخمدهار  ا بامخالق  رتقة و ج ة رضا   ورضا ال ا  . 

ب  هو باد ما  واليوم  عما ي الطفبإ  ت او  موضو  لخر خ ي ضة  عا موضو  امخالق 
  بواد امخالق . 

 لمدر  عا موضو  الدر  وي/تب  عفم السبورب .  م يففا ا

 عرض القاعدب   

 ت او  الموضو  عفم و ق الخطوات الضرعيإ خستراتيجيإ القبفات الست وعفم ال حو ا تة ما  
  /بر ال/با ر  

 اخشرا، باهلل .  -1
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 عقوق الوالديا.   -2
 شاادب المور .   -3

 القبفإ البيضا    

 ورب وم اا   و ياا  عرض المففومات والحقا ق عفم السب

  /بر ال/با ر   اخشرا، باهلل ، وعقوق الوالديا ، وشاادب المور .  -1

 حذر ال بة ما ارت/اد الذ ود ةليرها و/بيرها .  -2

 حذر ال بة ةفم   عفي  ولل  ما عقوق الوالديا .  -3

بتضاةي  البيت   دب  بفد /تابإ بفض المففومات عا البيت الشفري ابد  بفد ذل، تضاةي  القاع -
عفم الرحم ما تحذير الباري عم وج  ، وت بي  الرسو  ال/ريم ل ا حو   هميإ طاعإ الوالديا  
وخاةإ امم لما لاا ما   ر  ة ب ا  المجتم  ىخ ى  ا  جد ما يفةة  م  وخ يرضياا وخ يبرها  

 و ة ذل، عقوبإ ل/  ما يقةر  ة رضا  م  . 

 ىخ ىياه وبالوالديا ىحسا ا (   قا  تفالم  وقضم رب،  خ تفبدوا 

  م،  م  م،  م  م،  م  بو، (ةدق رسو    لذل،  وقا  رسول ا ال/ريم  ةفم   عفي  ولل  ( 
 يجد عفي ا طاعإ الوالديا واإلحساا ىلياما وىخ  فقوبإ   وشي/إ ب/  ما ي ذي  م  او  باه . 

 و  ما ي تة   القبفإ الحمرا    يس   المدر  الطالد عا مشاعرهم ح

 مشاعرهم عا هذه الطريقإ  ة التدري    -1
  جاد طالد   ى اا طريقإ جيدب وممتفإ   

 المدر     حس ت وبار،    ي، . 

 مشاعرهم عا ارتدا  القبفات الواحدب تفو  خرت وب لوا اا   -2

  جاد طالد    حا  رحيا باذه الطريقإ م اا ممتفإ . 

 المدر    احس ت وبار،    ي، . 

 مشاعرهم حو  موضو  الدر  ه  يةف   ا يدر  باذه اخستراتيجيإ  م خ   -3

مشاعرهم عا توقيت الدر  ام ض   ا ي/وا  ة بدايإ الدوام  م  ة م تةض   م لخر وقت   -4

 الدوام . 

، وبفدها  وه ا  تر، الطالد مدب قةيرب  ما الوقت ل/ة يفبروا عما  ة داخفام  ة د اترهم  
 را  و  تق  ىلم القبفإ السودا . تقف  القبفإ الحم

و ياا  طفد ما الطالد ىةدار  ح/ام تتففق بفيود وسفبيات الدر  ، يقوم  القبفإ السودا    
المدر  بفرض مش/فإ  و ي ير قضيإ  التة تم   موضو  البحث والتة توض  بش/  س ا   

 يحتاا ىلم ىجابإ  و مش/فإ تحتاا ىلم ح  تضسر ب  . 
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 عقوق امم ، ولماذا عد عقوق امم ما  /بر ال/با ر ؟ المدر    ما ةور  

 .   هو ىا يلضد الشخ   و يتطاو   وخ يستجيد مم  و بي  :    لب جاد طا

  حس ت وبار،    ي، . المدر    

المدر    ماذا لو بقي ا  تب  الطرا ق التقفيديإ  ة التدري  وخ  ساير التقدم المفر ة  ة الفمفيإ  
 التففيميإ . 

 طالد   قد يةب  الدر  ممالل.   جاد 

 المدر    ماهو ر ي/م بموضو  الدر  ؟ 

 ه  هو م اسد لاذه اخستراتيجيإ . 

 م  تر، مدب قةيرب  لف/تابإ  ة د اترهم ،  م  طفد ما الطالد خف  القبفإ السودا  وارتدا   
 القبفإ الةضرا  . 

القبفإ الةضرا    و ياا  طفد ما الطالد ىيجاد م ا   وايجابيات الدر  واس      ما ال تا    
           ة موضو  الدر  ،  يجيد  حد الطفبإ                                                                                        واخيجابيات التة حةفوا عفياا ما هذه اخستراتيجيإ 

    ى  اا طريقإ جديدب لت ميإ القدرات التفبيريإ لدت الطالد                                     -1

ى اا تميد ما رحبإ الطالد بمادب التفبير .                                                      -   2

مادب التفبير ، و تر، مدب  ويضيف طالد لخر ى اا  ميد ما حيويإ الطالد و شاطام  ة  -3

قةيرب لفطالد لف/تابإ  ة الموضو  .                                                                  
 م  طفد ما الطالد خف  القبفإ الةضرا  وارتدا  القبفإ الخضرا .                                  

ديم   /ار ومقترحات واست تاجات وذل، باست ارب  القبفإ الخضرا   و ياا  طفد ما الطالد تق-
                                                         /ارهم عا طريق مجموعإ ما اخس فإ م     

هذه اخستراتيجيإ   ة مختفف  رو  الفلإ الفربيإ  و حتم  ة مواد      ماذا لو  تب  المدر -
 دراسيإ  خرت . 

 راتيجيإ ت  ير ىيجابة  م سفبة بر ي/م . المدر    ه  لاذه اخست

المدر    ه   لواا القبفات الست مطابقإ عفم ما تحمف  ما ع اويا .  م  تر، مدب قةيرب  
 لف/تابإ . 

 القبفإ المرقا    و ياا  طفد ما الطالد ما ي تة   

 /تابإ خالةإ عا موضو  الدر  .  -1

 ب  ضسام    ىعطا  ر يام بخطوات اخستراتيجيإ وذل، يفمم ال قإ -2
 ح ام عفم تقب  الر ي ا خر .  -3

ت لمح/ات التةحي  المفتمدب، وب سفود التةحي  المتضق   تةحي    يجري تةحي  الد اترال و قا
 عفي  ، عفم  ا تفاد الد اتر مةححإ  ة حةإ التدري  الالحقإ . 
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