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على  1أثر استخدام استراتيجية " سكامبر "  في زيادة قدرة طالبات الصف العاشر 

 التفكير اإلبداعي في تحليل النصوص األدبية
 

  المستخلص:
دعم التفكير في  استراتيجية سكامبريهدف البحث إلى معرفة أثر استخدام 

استخدمت الباحثة التصـميم التجريبـي ذا ، 1اإلبداعي عند طالبات الصف العاشر 

 العاشر الصـف  طالباتالمجمـوعتين التجريبية والضابطة، اقتصرت عينة البحث على 

، إذ تكونت عينة البحـث مـن  م 2020/2021للعام  العين بنات  3حالنعيم مدرسة في  1

(  14في المجموعـة التجريبيـة و) ( طالبة 13 على مجموعتين )ات موزع طالبة ) 27)

 التحليل األدبيفـي المجموعة الضابطة ، وأعدت الباحثة الخطط التعليمية لمـادة ا طالبة

سة أربعة ، إذ خضعت الطالبات في المجموعة التجريبية لدرالمجمـوعتي البحـث 

نصوص أدبية مختلفة من خالل تطبيق استراتيجية سكامبر للتفكير اإلبداعي وتوليد 

، األفكار بينما اعتمدت الطريقة التقليدية في تدريس نفس النصوص للمجموعة الضابطة 

، بطاقة مالحظة األداء  تورانس للتفكير اإلبداعي مقياس  الباحثة عتمدتأدوات البحث :ا

 كير اإلبداعي وتوليد األفكار ، واختبار التحصيل لمادة التحليل األدبي المرتبطة بالتف

من خالل عرضها على مجموعة مـن  األدواتوتأكدت الباحثة من صدق  إعداد الباحثة ،

على مجموعتي البحث ، وبعد معالجة البيانات إحصائياً  إجراء االختبارالمحكمين ، 

نتين مستقلتين ، أظهرت النتائج وجود فروق ذات لعي)test-T) باسـتخدام االختبار التائي

استراتيجية داللة إحصـائية بين متوسط المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 

تحليل ومتوسـط المجموعـة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في  سكامبر

ورة أوصت الباحثـة بضـروعليه لمصلحة المجموعة التجريبية  النصوص األدبية 

 طالبات الصف العاشر كيفية إنتاج أفكار إبداعية في تعليم  استراتيجية سكامبراستخدام 

 . واقترحـت إجـراء دراسـة مماثلـة للدراسة الحالية في مادة العلوم

Abstract: 

 The research aims to know the effect of using Scamper's 

strategy in supporting creative thinking among tenth grade C 

students. The researcher used the experimental design with two 

experimental and control groups. The research sample was limited 

to students of grade tenth C in Al-Naeem School 3 in Al-Ain for 

the year 2019/2020 AD, as a sample was formed. The research 

consisted of (27) female students distributed into two groups, (13) 

female students in the experimental group and (14) female students 
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in the control group. The researcher prepared educational plans for 

literary analysis for the two research groups. Scamper for creative 

thinking and generating ideas while adopting the traditional 

method of teaching the same texts to the control group, Research 

tools: The researcher adopted the Torrance Scale for Creative 

Thinking, the scorecard associated with creative thinking and 

generating ideas, and the achievement test for the literary analysis 

subject (the researcher’s preparation). Statistically, using the test-T 

for two independent samples, the results showed that there are 

statistically significant differences between the mean of the 

experimental group that was studied using the Scamper strategy 

and the average of the control group that was studied in the usual 

way in the analysis of literary texts for the benefit of the 

experimental group The use of Scamper's strategy in teaching tenth 

graders how to produce creative ideas. It was suggested that a 

similar study be conducted for the current study in the science 

subject. 

 مقدمة البحث :

اءها المكان إن اللغة العربية أكثر لغات العالم سحًرا وبيانًا ، مما يحتم علينا إعط

األبرز في مباحثنا الدراسية ، وإن الفكراإلبداعي عنصر متأصل في لغتنا الحبيبة ، وقد 

حظي باهتمام خاص في جميع المناهج والبرامج واألنظمة المقدمة في المدرسة ، ألن 

التعليم يواجه بعض العراقيل في الوصول بالطلبة إلى المستوى المطلوب من التفكير 

ج الصندوق ، إذ يعد الميل إلى التقليدية في التفكير وعدم السماح للطالب اإلبداعي خار

بإنتاج أفكار جديدة واالستماع الجيد لها ومناقشتها سببًا من أسباب عدم قدرة الطالبات 

 على إنتاج أفكار جديدة حول األفكار المقروءة وتطويرها وتوسيعها .

حانه لإلنسان ، وشأنه شأن بقية ويعد التفكير من المواهب التي وهبها هللا سب

المهارات التي منَّ هللا بها على اإلنسان ال يمكن تطويره أو االرتقاء به إال من خالل 

الممارسة الصحيحة الموجهة باستخدام استراتيجيات مدروسة تضمن المران المتواصل 

عي وإدراك ( . وتحدث عملية التفكير بأن يفكر الفرد بو 2009لهذه المهارات ) إبراهيم 

، ويرتبط تفكيره بالبيئة المحيطة به ، ومن أهم أغراض التفكير : حل المشكالت ، الحكم 

على األشياء ، اإلحساس بالبهجة واالستمتاع ، والتخيل واالنغماس في أحالم اليقظة ) 

 (. 2008دعمس 
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ل يعرف التفكير اإلبداعي بأنه عملية عقلية هادفة توجه بالبحث عن الحلول والوصو

(، وللعملية اإلبداعية  2009لنتائج غير مألوفة ، ويتميز بالشمولية والتعقيد ) السبيعي 

عدة مراحل : مرحلة اإلعداد ، مرحلة االحتضان ، مرحلة اإلشراق أوالتنوير ،  مرحلة 

( ، والعمليات اإلبداعية بمراحلها األربع تحدث 2006التحقق أو التنفيذ ) عبد العزيز 

مسة وهي : اإلبداع التعبيري ، اإلبداع المنتج أو التقني ، واإلبداع ضمن مستويات خ

التجريدي ، واإلبداع االبتكاري ، واإلبداع التخيلي ، وتعد المدرسة الركيزة األساسية في 

تنمية التفكير اإلبداعي ، إذ يتم من خاللها تشجيع الطلبة على اإلتيان بأفكار إبداعية 

ع األخطاء التي قد يرتكبها بعضهم وعدم اإلسراف في نقدها مختلفة وغريبة ،والتسامح م

، وتوفير أساليب تدريس وبرامج وأنشطة مختلفة ينتقي منها الطالب ما يوافق ميوله 

واتجاهاته وعدم التركيز على استظهار المعلومات ، وإتاحة الظروف المناسبة لتجربة 

ون محاباة أو مجافاة )إبراهيم أفكاره مهما بدت سخيفة ، واحترامه واحترام أفكاره د

2005 ) 

من أهم أهـداف تـدريس األدب والنـصوص هـو تنميـة التفكيـر اإلبـداعي لـدى 

كـل مـن لديـه ميـل واسـتعداد لإلبـداع الفنـي وصـياغة األفكـار والقـيم العظيمــة فــي 

ح أن التفكيــر )وبــذلك يتــض202،ص2007أســاليب فكريــة وفنيــة رائعــة)مــدكور،

اإلبـداعي مـن األهـداف التربويـة المهمـة والملحـة التـي يجـب علـى كـل مؤسـسات 

)وهــو  32،ص2004التعلـيم أن تعمـل جاهــدة علــى إكــسابه للطلبــة )إبــراهيم ،

مجموعــة مهــارات قابلــة للــتعلم والتـدريب وال تحتـاج إلـى مواهـب وقـدرات خاصـة 

 .)180،ص2009غـي للطلبـة أن تتـوفر بهـم ليكونـوا مبـدعين فـي تفكيرهم)عطية،ينب

األولـى : وهـي الطالقـة وتعنـي القـدرة  : ويشمل هذا النوع من التفكير ثالث مهارات

 . علـى إنتـاج عـدد كبيـر مـن األفكـار الجيـدة والـصحيحة وتمثـل الجانب الكمي لإلبداع

المرونـة ويقـصد بهـا توليـد أفكـار غيـر متوقعـة عـن طريـق الـشرح وابـداء الثانيــة : 

الـرأي وتقـديم  الحلول والقدرة على التغيير واالنتقال من فكرة إلى أخرى بسرعة 

الثالثة: وهي األصالة وتعني القدرة على إنتاج أفكار غير متوقعـة و النفـاذ إلـى  . وسهولة

وبذلك تبرز  ).277،ص2004ا والتفرد والتميز بها)العتوم،مـا وراء المـألوف منه

العالقة الوثيقة بين مهارات التفكير اإلبداعي وعملية تحليل النصوص األدبية  فهــي 

عمليــة تتطلــب فهمــا واســتيعابا للــنص وادراكــا للعالقــات بــين األلفــاظ اللغويــة 

م تمثيلهـا فـي معـان داخـل الذهن ،ولـذلك يعتقـد المكونــة لــه واإلحساس بهـا ومـن ثـ

الباحـث أن استعمال طرائـق التــدريس وأســاليبه التــي تهــتم بتــضمين مهــارات 

سيكون مردودها إيجابيا على  4التفكيــر اإلبــداعي فــي تــدريس موضــوعاتها ربمــا 

لطـالب فمـن خـالل ممارستهم فهم تلـك النـصوص األدبيـة واسـتيعابها مـن قبـل ا
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لمهارات التفكير اإلبداعي يستطيعون أن يصلوا إلى حلـول فريـدة ومميـزة لـم يـصل 

  ).61،ص2005إليهـا أحد ال بكيفيتها وال بنوعيتها)عبد الهادي وآخرون،

وهنا ظهرت استراتيجيات حديثة تدعم التفكير اإلبداعي أبرزها استراتيجية سكامبر 

 : SCAMPERاستراتيجية سكامبر  ،تقوم فلسفة

   ( Substitute , Combine , Adjust, Adapt , Modify , Minify, Put to 

Other Uses , Eliminate, Rearrange  ) 

مساعدة التالميذ على توليد األفكار الجديدة أو البديلة، ومساعدة التالميذ على  على فكرة 

يما وراء النص: حيث يساعد على تنمية طرح األسئلة التي تتطلب منهم التفكير ف

مهاراتهم، وقدراتهم على التفكير اإلبداعي، والنقدي وقد جاء المسمى من خالل بداية أول 

تبديل، جمع، تكيف، تعديل، التنقيب، وضع استخدامات ) SCAMPER (حرف لكلمة 

 .) أخرى، الحذف، عكس الشيء، إعادة الترتيب

بأن فلسفة استراتيجية سكامبر ترتكز في  (Eberel,2008: 3 )وقد أشار ايبريل

مضمونها على عدد من المرتكزات وهي أنَّ التدريب على الخيال بأسلوب المرح 

 (Spurring Checklist)واللعب، وإجراء معالجات ذهنية بواسطة قائمة توليد األفكار

لبرامج تسهم في تنمية التفكير االبداعي والخيال، ويتم ذلك من خالل إما بتقديم ا

واألنشطة التي تهدف إلى تعليم التفكير بشكل مستقل عن المناهج الدراسية العادية، 

كبرنامج إثرائي مستقل لتنمية التفكير االبداعي، أو من خالل تقديم   وتكون منهًجا منفرداً 

األنشطة وتنمية التفكير االبداعي بشكل غير مباشر وتقديم االستراتيجية داخل محتوى 

دراسي العادي، ويرى أصحاب هذا االتجاه أن العمليات العقلية يتم تعلمها بهذا المنهج ال

 .االتجاه من خالل التدريس باستراتيجية سكامبر

فإنه ليس من الضروري استخدام الخطوات السبع   استراتيجية سكامبر  وعند استخدام

المطروح، المذكورة، بل يمكن اختيار بعض منها بحسب ما يتناسب مع طبيعة الدرس 

والمهارة المطلوبة: وهذا يعني أن استخدام االستراتيجية سيعتمد على ما هو مالئم 

لموضوع الدرس ، وهنا تم استخدام االستراتيجية مع طالبات الصف العاشر بطرق 

متعددة كنمهيد للدرس مثاًل أو كتحليل معين على إنتاج أفكار جديدة حول النص 

قدرة الطالبات في نهاية الدرس على تخيل أحداث  المدروس أو كخاتمة للدرس لدعم

 جديدة مختلفة للقصة مثال .

لما يلي)مشاري الدهام،  SCAMPER  وترجع أهمية التدريس باستخدام سكامبر

2009): 

 تنمية الخيال، وبخاصة الخيال االبداعي لدى التالميذ،      

لمتضمنة باستراتيجية إكساب التالميذ، وتعليمهم ممارسة أساليب توليد األفكار ا –

 .سكامبر
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 .تنمية مهارات التفكير بشكل عام والتفكير اإلنتاجي بشكل خاص لدى التالميذ –

 .تمكين التالميذ من توليد األفكار االبداعية حول القضايا التي تعرض عليهم –

 .تعزيز مفهوم الذات، وايجاد مستويات عالية من الطموح لدى التالميذ –

 .وتحمل المخاطر، وتفضيل التعقيد لدى التالميذاثارة حب االستطالع،  –

 .بناء روح الجماعة، وزيادة فترات االنتباه لدى التالميذ –

 .فتح آفاق التفكير التباعدي لدى التالميذ –

مساعدة التالميذ على تعميم الخبرات المكتسبة في مواقف حياتية مختلفة، بعد  –

 .تقديمها لهم في سياقات متنوعة

 (Elion Ami2000  ؛Eberle ،1997)يون وإبيرليوقد اتفق كل من ال

( على أنَّ هذه االستراتيجية تتخلص في الخطوات 2013وماهر صبري، بنت الرويثي )

 :واألسئلة التالية

 S: Substitute :الحرف األول: بدّل)التبديل او االحالل(

 وهي دمج األشياء أو جمعها C: Combine :الحرف الثاني: )الجمع أو الدمج(

 A: Adapt لحرف الثالث: )التطابق، التكييف(ا

 M: Madifty الحرف الرابع: )التعديل والتطوير(

 P: Put to other uses الحرف الخامس: )االستخدامات األخرى(

 E: Eliminate الحرف السادس: ) اإلزالة (

 R: Reverse-Rearrange الحرف السابع: )إعادة الترتيب أو العكس(

الباحثة أن استخدام هذه االستراتيجية سيكون له بالغ األثر في تحريك وهنا وجدت 

القدرات الكامنة لدى الطالب على توليد أفكار جديدة خالقة حول النص المقروء ، مما 

 يسهم في تشكيل فكر وقناعات تؤهلهم لتأليف نصوص خاصة بهم .

 مشكلة البحث :

 األول: : تكمن مشكلة البحث الحالي في جانبين

يتمثـل فـي ضـعف طرائـق التـدريس المتبعـة فـي تـدريس المـواد الدراسـية بـشكل عـام  

واللغـة العربيـة بـشكل خـاص عنـد الكثيـر مـن المدرسين ويبرز ذلـك بوضـوح باعتماد 

العديـد مـنهم علـى طرائق تدريس تقليدية مثل طريقة اإللقاء والمناقشة التـي يكـون 

مـع نـدرة استعمال طرائــــــق وأســــــاليب أخــــــرى فاعلــــــة  محورهـا المـدرس

 ممــــــا يعيــــــق مــــــن عمليــــــة تنميــــــة التفكيــــــر لــــــدى الطالب

( ويتجلــى ذلــك فــي ضــعف قــدرتهم علــى إســتثارة الدافعيــة 73ص  2009)سعادة،

ــستمر وتركيــز جهـــودهم علـــى أســـلوب واحـــد عنـــد لــدى الطــالب بــشكل م

ــ 221،ص2006التـــدريس لمختلـــف فـــروع اللغـــة العربيـــة ودروســـها)زايـــد ،

)فطريقــة تــدريس مــادة األدب والنــصوص المتبعــة حاليــا مــدعاة للملــل  222
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(  مما يتسبب في عدم 384،ص2006)عطا،والتقليدية ألنها خالية من أي ناحية فنية

قدرة الطالب على التعاطي مع األسئلة التي تحتاج إلى حلول إبداعية ) خارج الصندوق 

( ، وقد يعزى ذلك إلى طرق التدريس المستخدمة في العملية التعليمية ، وقد أكدت 

رة أن يعمل وزارة التربية والتعليم في العديد من وثائق منهاج اللغة العربية على ضرو

المعلمون والمعلمات على تطوير مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتهم في المراحل 

التدريسية المختلفة ، نظًرا ألهميتها في تعزيز الجوانب اإلبداعية لدى الطلبة ، وإعطائهم 

الفرص للتعبير عن هذه المهارات ، والتي أصبحت جزًءا أساسيًا في تدريس اللغة 

البند  2021افة المراحل الدراسية ) األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات العربية في ك

 الخامس (  

 Cوالجانـب اآلخـر للمـشكلة يكمـن فـي الـضعف الموجـود لـدى طالبات  الصف العاشر 

فـــي تحليـــل النـــصوص األدبيـــة ،والـــذي أكـــدته معظم المعلمات الالتي سبق لهن 

السابقة  األستاذة بدرية المعمري واألستاذة علياء النيادي )  تدريسهن في السنوات

مقـــابالت خاصـــة( وأثبتتــه نتــائج االختبارات التقويمية والفصلية خالل العامين 

للطالبات أي خالل الصفين الثامن والتاسع ، وستنعكس نتـائج  2018،  2017الماضيين 

انويـة بشكل سلبي ،وبذلك يتضح أن إبداعات هـذا الـضعف علـى أدائهن في المرحلـة الث

المنهج لن تتحقق على المدى القريب ولن يكون هنـاك أي تقدم في العمليـة التعليميـة فـي 

ظـل طرائـق وأسـاليب تـدريس تقـوم علـى أسـاس التلقـين مـن المـدرس والحفظ 

بتنميـة مهـارات  لـذلك ترى الباحـثة ضـرورة االهتمام . واالستظهار من جهة الطالب

التفكيـر المختلفـة والتـي منهـا مهـارات التفكيـر اإلبـداعي للنهـوض بواقـع تـدريس هـذه 

المـادة وأن تتنـوع طرائـق وأسـاليب تدريـسها وخـصوصا مـا يتعلق بتحليل النصوص 

 . األدبية للحد أو التقليل من الضعف الموجود لدى الطلبة فيها

 لبحث إلى اإلجابة عن السؤال التالي :ومن هنا يسعى هذا ا

(بين المتوسطين الحسابيين 0.05هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

بنات في اختبار تحليل  3في مدرسة النعيم ح   1لدرجات طالبات الصف العاشر 

راتيجية النصوص األدبية يعزى الستراتيجية التدريس ) االستراتيجية االعتيادية ، واست

 م .2021م وحتى  مارس  2020سكامبر ( من شهر أكتوبر 

  : هدف البحث

يهدف البحث الحالي إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية سكامبر للتفكير اإلبـداعي فـي 

 . تحليـل النـصوص األدبيـة واألحتفاظ بها لدى طالب المرحلة الثانوية

  : فرضيتا البحث

( بــين متوســط 0.05)ال يوجد  فــرق ذو داللــة إحــصائية عنــد مــستوى ) -1

تحــصيل درجــات طـالب المجموعـة التجريبيـة الـذين يدرسـون األدب والنـصوص 
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باعتماد استراتيجية سكامبر للتفكيـر اإلبـداعي في تحليل النصوص األدبية ومتوسط 

بطة الـذين يدرسـون األدب والنصوص باعتماد تحصيل درجات طالب المجموعـة الـضا

 ( . الطريقة التقليدية في تحليل النصوص األدبية

( بــين متوســط 0.05ال يوجد فــرق ذو داللــة إحــصائية عنــد مــستوى ) . (2 

درجــات االحتفاظ بالتحـصيل فـي تحليـل النـصوص األدبيـة لـدى طـالب المجموعـة 

يدرسـون األدب والنصوص باعتماد استراتيجية سكامبر للتفكيـر  التجريبيـة الـذين

اإلبـداعي ومتوسـط درجـات االحتفاظ بالتحـصيل لـدى طـالب المجموعة الضابطة في 

 تحليل النصوص األدبية الذين يدرسونه بالطريقة التقليدية.(

 أهمية البحث :

 أواًل : األهمية النظرية :

ونها إحدى الدراسات النادرة في دولة اإلمارات العربية تنبع أهمية هذه الدراسة من ك

المتحدة التي حاولت التعرف إلى أثر استخدام استراتيجية سكامبر في تطوير ودعم 

في   1التفكير اإلبداعي في تحليل النصوص األدبية  عند  طالبات الصف العاشر  

ج والمعلمين والطلبة بنات ، ويمكن أن يستفيد كل من مطوري المناه 3مدرسة النعيم ح

من نتائج هذه الدراسة ، وبما تقدم من إطار نظري يتعلق باستخدام استراتيجية سكامبر 

 في تطوير قدرة الطالبات على التفكير اإلبداعي عند تحليل النصوص األدبية . 

 ثانيًا : األهمية التطبيقية :

بية استخدام استراتيجية وتتمثل أهمية الدراسة العملية ؛ باستطاعة معلمي اللغة العر

عند تحليل النصوص   1سكامبر في دعم التفكير اإلبداعي عند طالبات الصف العاشر 

األدبية . مما يؤمل أن يستفيد مشرفو اللغة العربية ومطورو مناهج اللغة العربية من هذه 

فتح االستراتيجية في إثراء كتيب موجهات تدريس اللغة العربية والكتاب المقرر ، وأن ت

هذه الدراسة المجال أمام الباحثين المهتمين على قياس أثر هذه االستراتيجيات على 

 متغيرات أخرى ذات عالقة .

 حدود البحث :

 اقتصر البحث الحالي على :

بنات  للعام  3( طالبة من مدرسة النعيم ح 27*عينة من طالبات الصف العاشر  )

وحتى  10/2020/ 12من الفترة الفصل الدراسي الثاني   2020/2021الدراسي 

 م بواقع حصة واحدة أسبوعيًا .24/3/2021

 تحديد المصطلحات

 استراتيجية سكامبر :-
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استراتيجية تدريسية تقوم على مجموعة من العمليات الوجدانية مثل حب االستطالع ، 

وتحمل المخاطرة والتعقيد والحدس . والعمليات المعرفية مثل : طالقة التفكير ، 

 (. 2013رونة واألصالة ) الحسيني ،والم

وتعرف إجرائيًا بأنها مجموعة خطوات تدريسية صممت لتدريس طالبات الصف العاشر 

 مهارات التحليل اإلبداعي للنصوص األدبية .

تتلخص باآلتي : االستبدال والدمج والتكيف والتغيير أو التكبير أو التصغير ، واالستخدام 

 لعكس أو إعادة الترتيب .في أغراض أخرى ، والحذف وا

  :ـ مهارات التفكير

عرفها عبد الهادي بأنها :عمليات محددة ومرتبطـة بطبيعـة الموقـف حينمـا تمـارس 

 ( 97ص2005بـشكل قـصدي في معالجة بعض المواقف)عبد الهادي وآخرون،

 ـ التفكير اإلبداعي :

د أفكـار جديـدة تتـصف بالمرونـة عرفـه العتـوم بأنـه :عمليـة معرفيـة تـؤدي إلـى توليـ  

واألصـالة و ليست تلقائية أو عشوائية بل ثمرة جهود عقلية خالقة )العتوم 

  ).223،ص2004،

أما التعريف اإلجرائي لمهارات التفكير اإلبداعي فيقصد بها : هـي الـدرجات التـي 

عـد تدريـسهم يحـصل عليهـا طالب عينة البحث في اختبار تحليـل النـصوص األدبيـة ب

موضـوعات محـددة مـن كتاب األدب والنصوص المقرر باستعمال مهارات التفكير 

 اإلبداعي .

 ،2005لغة: )... تقول حللت العقدة أُحلها حاًل إذا فتحتها فأنحلت()الفراهيدي : ـ التحليل  

ـي عرفـه بلـوم: بأنه عمليـة تجزئـة المـادة إلـى عناصـرها الت : (اصطالحا 205ص  

تتكـون منهـا بـشكل تكـون معـه األفكـار مرتبة بشكل منطقي وتكون العالقات المعبرة 

أمـا التعريـف اإلجرائـي للتحليـل فيقـصد بـه:  ).268عنها واضحة.)بلوم،وآخرون،ص

قـدرة الطـالب عينـة البحـث علـى التعـرف علـى عناصر النص األدبي)موضـوع 

وتعيـين أهـم األفكـار فيـه والعالقـات التي تربطها مع االختبار( مـن خـالل تجزئتـه 

:)هي تركيب 2001عرفها غزوان )غزوان، : اصطالحا : ـ النصوص األدبية . بعضها

فني من كلمات منتقـاة مـن اللغـة لهـا أصـول صـرفية ونحويــــــة وتتــــــصف 

تميزهــــــا عــــــن غيرهــــــا مــــــن  بجماليتهــــــا اللغويــــــة والتعبيريــــــة التــــــي

أما التعريـف اإلجرائـي للنـصوص األدبيـة فيقـصد  ).62،ص2001الكلمات)غزوان،

بهـا الباحـث : مجموعـة النـصوص المختـارة مـن الموروث األدبي شعرا أو نثرا 

البحث من والموجودة في الكتـاب المقـرر للـصف العاشر والتـي تتمكن طالبات عينة 

المرحلة التي  : ـ المرحلة الثانوية . تحليلها وتحوي قدرا كبيرا من الجمال الفني الواضح
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يكون التعليم فيها على مرحلتين متتابعتين ،متوسطة واعداديـة مـدة الدراسـة فـي كل 

  ).88،ص1977منها ثالث سنوات )وزارة التربية،

 دراسات سابقة

دراسات مرتبة حسب تسلـسلها الزمنـي وتستعرض تلك  وهنا تتناول الباحثة  بعض ال 

 : الدراسات وموازنتها بالدراسة الحالية وفيما يأتي عرض موجز لها

(أثر استراتيجية  توليد األفكار  )سكامبر( في تحسين مهارات 2016دراسة ) آالء   -1

ة على الكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصف العاشر في األردن ، أجريت هذه الدراس

طالبات  الصف العاشر في محافظة إربد ، وقد هدفت إلثبات أثر تطبيق استراتيجية 

سكامبر على تحسين قدرة طالبات الصف العاشر على الكتابة اإلبداعية الخالقة ،وقد 

 ( طالبة  47اختارت الباحثة عينة من طالبات الصف العاشر بلغت )

تحصيل طلبة أقسام اللغة العربية لكليات ( تقويم مستوى  2002دراسة العادلي ) -2

أجريـت هـذه الدراسـة فـي جامعـة القادسـية  . التربية في الجامعات العراقية في البالغة

فـي كليـة التربيـة ورمـت تقـويم مـستوى تحـصيل طلبـة اقـسام اللغـة العربيـة لكليـات 

وكـذلك التعـرف علـى نقاط القـوة  التربيـة فـي الجامعـات العراقيـة فـي مـادة البالغـة

والـضعف فـي تعلـم البالغـة فـي األقـسام المـذكورة كمـا يراهـا التدريـسيون ، وأختار 

الباحـث عينة من طلبة المرحلة الثالثة فـي أقـسام اللغـة العربيـة فـي كليـات التربيـة فـي 

( وتمثل مجموع 37بلغت)  طالبا وطالبة وعينة من التدريسيين ) 477العـراق بلغـت)

أما أداتا البحث فاألولى كانت اختبارا تحصيليا من نوع االختيار من  . التدريسيين بالكامل

( سـؤاال ،واألخـرى استبانة لجمـع  50متعدد في مادة البالغة وبلغ مجمـوع فقراتـه )

ها أن تـؤثر فـي المعلومـات المتعلقـة بجوانـب القـوة والـضعف المتوقعـة والتـي مـن شـأن

تحـصيل الطلبـة فـي المـادة وكـذلك المقترحـات التـي يراهـا التدريسيون مناسبة لتقليل 

الضعف الموجود لدى الطلبة في مادة البالغة أو إزالتـه وتحقـق الباحـث من صدق أداتي 

ن، واسـتعمل الباحـث وسـائل إحـصائية منهـا: معامـل ارتباط بيرسـو . البحث وثباتهما

ومعادلـة فيشر والوسط المـرجح وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك ضعفا واضحا في 

التحصيل لدى الطلبة في مـادة البالغـة إذ بلغت متوسط درجات الطلبة فـي االختبار 

% ( أمـا أسـباب الـضعف فقـد شخـصت فـــي مجـــاالت ثـــالث هـــي 47التحصيلي )

دريسيون(.وأختـــتم الباحـــث دراســـته بـــبعض واالستنتاجات )الطلبـــة ،والكتاب والت

 .702،ص 2002والتوصيات والمقترحات)العادلي،

( مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية  2005دراسة العيساوي) -3

بيـة أجريت هذه الدراسـة فـي جامعـة بابـل فـي كليـة التر . في تحليل النصوص األدبية

األساسـية ورمـت تعـرف مـستوى طلبـة قـسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية في 

تحليل النصوص األدبية ولتحقيق هدف الدراسـة أختـار الباحــث طلبــة المرحلــة 
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الرابعــة فــي قــسم اللغــة العربيــة فــي الكليــة المــذكورة عينــة لبحثــه والبــالغ 

(  35)طالبـــــا وطالبـــــة بواقـــــع شـــــعبتين تــــضم األولـــــى) 69ددهم)عــــ

( طالبة ،أمـا أداة البحـث فكانـت إختبـارا 34طالبـــــا وطالبـــــة ،وتـــــضم األخرى) 

تحـصيليا تحقـق مـن صـدقه وثباتـه وكـذلك بنـى الباحث معيارا للتصحيح وتحقق من 

 ضاصدقه وثباته أي

واستعمل الباحث وسائل إحصائية منها معامل ارتباط بيرسون ،والوسط الحسابي  

،وأظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك ضـعفا فـي مـستوى طلبـة قـسم اللغـة العربيـة فـي 

تحليـل النـصوص األدبيـة،إذ بلـغ متوســط درجــات الطلبــة فــي األختبــار 

 . ) 634( ) 76.33ألتحــصيلي)

( فاعلية تدريس األدب والنصوص بإعتماد مهـارات  2010دراسة البرقعاوي) -4

 . التفكيـر الناقـد والتفكير اإلبداعي في التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية

أجريـت هـذه الدراسـة فـي كليـة التربيـة األساسـية جامعـة بابـل ورمـت تعـرف فاعليـة 

مـاد مهـارات التفكيـر الناقـد و اإلبـداعي فـي التـذوق تـدريس األدب والنـصوص بأعت

األدبـي لـدى طـالب المرحلـة الثانوية ولتحقيـق هـدف البحـث أختـار الباحـث عـشوائيا 

إعداديـة الثـورة النموذجيـة للبنـين فـي مركـز محافظـة بابـل ،وأختـار الباحـث طـالب 

(طالبــا  30داديـة المـذكورة عينـة لبحثـه بواقــع )شـعب الرابـع األدبـي الـثالث فـي اإلع

فــي كــل شــعبة ،كافــأ الباحــث بــين الــشعب الــثالث فــي متغيــرات)العمــر الزمني 

وبالطريقة العشوائية  (. والتحصيل الدراسي لألبوين ودرجات اللغة العربية للعام السابق

جريبيتين تدرس األولـى مـادة األدب أختيرت شعبتان منها لتكونا مجموعتين ت

والنــصوص بإســتعمال مهــارات التفكيــر الناقــد و تــدرس األخــرى المــادة نفــسها 

بأســتعمال مهــارات التفكيــر اإلبــداعي والــشعبة الثالثــة مثلــت المجموعــة 

قع خمسة موضوعات من الــضابطة وتــدرس المــادة نفــسها بالطريقــة التقليدية،بوا

الكتاب المقرر للصف الرابـع األدبـي درسـتها الـشعب الـثالث وبمعدل موضوع واحد 

أمـا أداة البحـث فقـد أعتمـد الباحـث أختبـارا جـاهزا فـي التـذوق األدبـي معـد  . أسبوعيا

و 2003للمرحلـة اإلعداديـة فـي العراق قام بأعداده منصور جاسـم ألمفرجـي عـام )

تحقـق الباحـث مـن صـدقه وثباتـه،وفي نهايــة التجربــة طبــق االختبار المعتمــد فــي 

التــذوق األدبــي علــى المجموعــات الــثالث فــي وقــت واحد واستعمل الباحث وسائل 

إحصائية هي )تحليل التباين األحادي، ومربع كاي، ومعامل ارتباط بيرسون، واالختبار 

 . : ظهرت النتائجالطائي(وأ

( بـــين 05.0أن هنـــاك فرقـــا ذا داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى داللـــة)-1 

 . متوســـط درجـــات المجموعات الثالث في التذوق األدبي
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( بــين 05.0لــيس هنــاك فــرق ذو داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة ) - 2

 . تين التجريبيتين في التذوق األدبيمتوســط درجــات المجموع

( بين متوسط درجـات 05.0أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3 

المجموعـة التجريبيـــة األولـــى التـــي درســـت األدب والنـــصوص باستعمال 

ة التقليديـة مهـــارات التفكيـــر الناقـــد والمجموعـة الـضابطة التـي درسـته بالطريقـ

أن هناك فرقا ذا داللة  4. 8 . ،ولمـصلحة المجموعـة التجريبيـة فـي التذوق األدبي

( بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيــة الثانيــة 05.0إحصائية عند مستوى داللة)

التــي درســت األدب والنــصوص باستعمال مهــارات التفكيــر اإلبــداعي والمجموعـة 

طة التـي درسـته بالطريقـة التقليديـة ،ولمـصلحة المجموعـة التجريبيـة فـي التذوق الـضاب

 ) . وأختتم الباحث دراسته ببعض االستنتاجات والتوصيات والمقترحات . األدبي

    ـ11،ص 2010البرقعاوي ،

 تعليق على الدراسات السابقة

لكـشف عـن أوجـه الـشبه بعـد أن اسـتعرضت الباحـثة الدراسـات الـسابقة تحـاول ا

  : واالختالف  بينهـا وبين الدراسة الحالية في النقاط اآلتية

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة آالء في اختيارها استراتيجية سكامبر كأقوى  -1

استراتيجيات توليد األفكار وتنمية التفكير النقدي لمساعدة الطالبات على تنمية 

ختالف في المتغير المدروس إذ درست آالء أثر التفكير النقدي لديهن مع اال

استراتيجية سكامبر على تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية بينما توجهت دراستنا 

الحالية لدراسة أثر استخدام استراتيجية سكامبر على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

 عند تحليل النصوص األدبية .

ائهـا مـع دراسـة العـادلي التـي أجريـت فـي لم تتفق الدراسة الحالية في مكان إجر -2

القادسـية واتفقت الدراسة الحالية معها في االتفاق على أهمية دعم التفكير اإلبداعي 

 عند الطالب لمساعدتهم في تحليل النصوص .

تباينت الدراسـات الـسابقة فـي أهـدافها فدراسـة العـادلي رمـت تقـويم مـستوى  -3

اللغــة العربيــة لكليــات التربيــة فــي الجامعــات العراقيــة  تحـصيل طلبـة أقـسام

فــي مــادة البالغــة ،ودراســة العيــساوي رمــت تعـــرف مـــستوى طلبـــة قـــسم 

اللغـــة العربيـــة فـــي كليـــة التربيـــة األساســـية فـــي تحليـــل النـــصوص 

( رمت معرفـة فاعليـة تـدريس األدب  2010األدبية، ودراسة البرقعاوي ) 

والنـصوص باعتماد مهـارات التفكيـر الناقـد واإلبـداعي فـي التـذوق األدبـي لـدى 

طـالب المرحلـة الثانويـة أمـا الدراسـة الحاليـة فقـد رمـت تعـرف فاعليـة  استخدام 
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إلبـداعي فـي تحليـل استراتيجية سكامبر لتوليد األفكار وتنمية مهـارات التفكيـر ا

 النـصوص األدبيـة واألحتفـاظ بهـا لـدى طالب المرحلة الثانوية

دراســة العــادلي طبقــت علــى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثالثــة فــي قــسم   -4

اللغــة العربية،ودراســة العيـساوي طبقـت علـى طلبـة المرحلـة الرابعـة فـي قـسم 

طبقـت علـى عينـة مـن طـالب  ( 2010،ودراسـة البرقعـاوي ) اللغـة العربيـة

الرابـع األدبـي فـي المــدارس اإلعداديـة والثانويـة ،والدراسـة الحاليـة طبقت على 

 الصف العاشر . عينة من طالبات 

أتفقت الدراسات السابقة في المنهج المتبع فيها وهو المنهج التجريبي ، واتبعت   -5

 يـة المنهج نفسهالدراسـة الحال

تباينــت الدراســات الــسابقة فــي أداة البحــث المــستعملة فيهــا ففــي دراســة  . -6

العــادلي كانــت األولــى أختبارا تحصيليا من نوع األختيار من متعدد واألخرى 

استبانة ،وفي دراسة العيساوي كانت أختبارا تحــصيليا وفــي دراســة البرقعــاوي 

( فــي التــذوق  األدبـي وفــي 2003(أعتمــد الباحــث اختبار)ألمفرجــي 2010)

الدراســة الحاليــة كانـت اختبارا تحــصيليا من نوع االختيار وبــذلك تتفــق مـع 

  . دراســة العادلي فــي هــذا الجانب

استعملت الدراسـات الـسابقة وسـائل إحـصائية متعـددة منهـا معامـل ارتباط   -7

بيرسـون، واالختبار التـــائي، ومربـــع كـــاي واستعملت الدراســـة الحاليـــة 

 وســـائل إحـــصائية منهـــا: معامـــل ارتباط بيرسون، ،واالختبار التائي .

 منهج البحث واجراءاته

فصل منهج البحث واإلجراءات المتبعة في تحديد مجتمع البحث واختيار يتضمن هذا ال 

العينة وكيفية بناء األداة وصدقها وثباتها وتطبيقها والوسائل اإلحصائية التي اعتمدت في 

  : التعامل مع البيانات والنتائج وعلى النحو اآلتي

 أوال ـ منهج البحث :

شبه التجريبي وذلك لكونـه يـتالءم ومتطلبـات أتبـع الباحـث فـي بحثـه الحـالي المـنهج 

  . البحـث الحـالي وتحقيق أهدافه ، والتثبت من صحة فرضيتيه

 ثانيا ـ التصميم التجريبي :

إن اختيار التــصميم التجريبــي يعــد أولــى الخطــوات التــي تقــع علــى عــاتق   

ليم يـضمن الوصـول إلـى نتـائج دقيقة الباحــث وينبغـــي تنفيـذها ، ألن االختيار الـس

ويتوقف تحديـد نـوع التـصميم علـى طبيعــة الموضوع وعلى ظــروف العينة وأن 

تــوافر درجــة كافيــة مــن ضــبط المتغيــرات أمــر بــالغ الــصعوبة بحكــم طبيعــة 
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عت الباحــثة المنهج (وقــد اتبــ 58ص ) 1981الظــواهر التربويــة المعقــدة)الزوبعــي،

التجريبي في بحثها الحالي ألنه منهج مالئم لتحقيق هدف البحث وفرضيتيه وإجراءاته  

،وهذا ما دفـع الباحـثة إلـى اعتمـاد واحـد مـن التصاميم التجريبية ذات الضبط الجزئي 

 .1كونه مالئم لظروف بحثه فجاء التصميم كما في جدول 

 1جدول

 ي للبحثيوضح التصميم التجريب

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 التجريبية
استراتيجية سكامبر 

 للتفكير اإلبداعي
تحليل النصوص 

 األدبية

االحتفاظ بالتحصيل في 

 تحليل النصوص األدبية
 الطريقة التقليدية الضابطة

يقـصد بالمجموعـة التجريبيـة: المجموعـة التـي يتعـرض طلبتهـا للمتغيـر 

المـستقل)استراتيجية سكامبر للتفكير اإلبداعي( عنــد تدريــسها تحليــل النــصوص 

األدبيــة، وبالمجموعــة الــضابطة: المجموعــة التــي ال تتعـرض طالباتهـا للمتغيـر 

ـصوص األدبيـة بالطريقـة التقليديـة فـي حــين يقصد المـستقل وتـدرس تحليــل الن

بالتحصيل المتغير التابع الذي يقاس بوسـاطة اختبار تحـصيلي  اختيار من متعدد موحـد 

  . لطـالب المجمـوعتين التجريبية والضابطة

ويقصد باالحتفاظ بالتحصيل: المتغير التـابع اآلخـر الـذي يقـاس بوسـاطة إعـادة تطبيـق 

  . ختبـار التحصيلي نفسه على طالب المجموعتين بعد أسبوعين من التطبيق األولاال

 ثالثا ـ مجتمع البحث وعينته 

 3اختـارت الباحـثة عينة البحث شعبة واحدة من طالبات الصف العاشر بمدرسة النعيم ح

ة ( طالبة ، وقد قسمت الباحثة الطالبات إلى مجموعة تجريبية مكون 27بنات  بواقع ) 

( طالبة وتــدرس األدب والنــصوص بأســتعمال استراتيجية سكامبر لتوليد  14من ) 

( طالبة وتدرس  13األفكار ودعم مهــارات التفكيــر اإلبــداعي والمجموعة الضابطة ) 

 األدب والنصوص بالطريقة التقليدية

 ـ عينة الدراسة .

ت من العينة الكلية للبحـث الستخراج (طالبا 6العينة االستطالعية: أختارت الباحثة ) -أ 

 . ثبـات األداة ومعرفة وضوح فقرات االختبار والوقت المستغرق لإلجابة عليه

عينـة الطـالب األساسـية: اعتمـدت الباحـثة مجتمـع البحـث بأكملـه لتطبيق -ب  

ة لتطبيق موضوع البحث وفقًا للتقسيمة السابقة وقد تم اختيار هذه العينة بالطريقة القصدي

 م2020/2021البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 رابعًا : أداة الدراسة 
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بعد اطالع الباحثة على األدب النظري و الدراسات السابقة قامت بإعداد قائمة بمهارات 

التفكير اإلبداعي والمؤشرات السلوكية الدالة عليها  من خالل اختبار توانس للتفكير 

( ، اختباًرا لقياس مدى امتالك عينة البحث لهذه المهارات  ، ودلياًل 1اعي) ملحق اإلبد

 لتطبيق استراتيجية )سكامبر( .

 صدق قائمة مهارات التفكير اإلبداعي والمؤشرات السلوكية الدالة عليه .

عرضت قائمة المهارات السلوكية الدالة على التفكير اإلبداعي على عشرة من 

ناهج  اللغة العربية وأساليب تدريسها من أساتذة الجامعات اإلماراتية المتخصصين في م

، ومختصي الجودة والتطوير ومعلمي اللغة العربية ممن لديهم دراية بهذا الموضوع ، 

وقام الجميع بإبداء آرائهم حول القائمة الموضوعة ومدى انتماء هذه المؤشرات السلوكية 

، ومدى مناسبتها للفئة العمرية التي وضعت لها ، لهذه المهارات وشموليتها ووضوحها 

وتعديلها باإلضافة أوالحذف ، وانتهينا إللى خمسة مؤشرات سلوكية دالة على التفكير 

 اإلبداعي لدى الطالبات . 

 اختبار تحليل النصوص األدبية بطريقة إبداعية االختياري .

اس مدى امتالك أفراد عينة أعدت الباحثة اختباًرا في تحليل نصوص أدبية مختارة لقي

 البحث لمهارات التفكير اإلبداعي المعتمدة في البحث .

 صدق االختبار  

تم قياس صدق االختبار من خالل عرضه على عشر محكمين مختصين للتأكد من صدقه 

، ومدى مالئمته للمرحلة العمرية التي أعد لها ، وقد أبدوا آرائهم فيه من حيث وضوح 

ة الموضوعات المطروحة لطالبات الصف العاشر ، ودقة صياغة تعليماته ومالئم

الفقرات ومالئمة المؤشرات السلوكية لمهارات التفكير اإلبداعي ، وقد تم التعديل وفقًا 

 لرؤية اللجنة . 

 ثبات اختبار التحليل اإلبداعي للنصوص :

تطبيق االختبار للتحقق من ثبات نتائج اختبار التحليل اإلبداعي للنصوص قامت الباحثة ب

 على عينة استطالعية عددها 

( طالبات ، من طالبات الصف العاشر  من خارج افراد العينة بهدف : معرفة الزمن  6)

المناسب لالختبار ، وتقدير ثباته ،حيث قامت الباحثة بإعادة تطبيقه بعد أسبوعين من 

( test ، retest تبار )تطبيقه األول على العينة نفسها ، بطريقة االختبار وإعادة االخ

( مما اعتبر 0.88وحساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين حيث بلغ ) 

 .2مالئًما ألهداف هذا البحث كما يتضح في الجدول 
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 (2الجدول ) 

 معامالت الثبات لكل مهارة من مهارات اختبار التحليل اإلبداعي للنصوص

 بيرسونمعامل ثبات اإلعادة  المهارة

 0.90 المرونة

 0.82 الطالقة

 0.87 األصالة

 0.80 التوسع

 0.88 مهارة التفكير اإلبداعي مجتمعة

 تطبيق االختبار :

،  14/10/2020طبق االختبار القبلي على المجموعتين التجريبية والضابطة بتاريخ 

 م.14/3/2019وطبق االختبار البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة بتاريخ 

 تصحيح االختبار :

صححت اإلجابات وفق نموذج التصحيح المعدة لهذا الغرض الملحق ) ب ( ، وقد قامت 

الباحثة بتوزيع الدرجات  الفرعية على كل سؤال ليشتمل على مؤشر دال ، حيث كانت 

( تعطى درجتان منها للغة والترتيب ، وما تبقى  3( ، )  4( ، )  5الدرجات القصوى )

( ، وإذا أجابت الطالبة  1( ، )  2( ، )  3منها يعطى للمؤشر ، فدرجات المؤشر هي ) 

إجابة صحيحة كاملة دلت على إتقان المهارة ألي سؤال حصلت على درجة السؤال 

كاملة ، بينما تكون درجتها في األسئلة التي لم تقدم لها إجابة كاملة تبين مستوى مقبول 

ودرجتان في حال اإلجابات التي تبين تحقيق بعض  لإلتقان درجة واحدة فقط ،

 المؤشرات دون غيرها .

 دليل المعلمة : 

قامت الباحثة بإعداد دليل لتطبيق الدروس وفقًا الستراتيجية "سكامبر " ، مع إعداد خطة 

للدرس اشتملت على مجموعة من العناصر وهي : األهداف ، والوسائل  ، واألنشطة ، 

عرض الدليل على مجموعة من مشرفي الجودة والتقييم وبعض  وأساليب التقويم تم

معلمي اللغة العربية ممن لهم دراية بهذا الموضوع ، وتم إجراء التعديالت في ضوء 

 ملحوظاتهم .

 إجراءات التدريس :

أعدت الباحثة اإلجراءات التدريسية  كخطة لتطبيق استرتيجية " سكامبر " في تحليل 

( ، ونجم  2013فة حسب الخطوات التي قررها ) الحسيني )النصوص األدبية المختل

 ( وتلخصت باآلتي :  2013( ، ، وهاني ) 2014الدين ) 

 توفير األدوات ، والوسائل التعليمية ،والمواد الخاصة بأنشطة الدرس . -1

 تجهيز أوراق العمل حسب أنشطة الدرس . -2
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طالبات  5-4ة من تقسيم الطالبات إلى مجموعات غير متجانسة تتكون كل مجموع -3

 مع تعيين قائد لكل مجموعة يتغير بالتناوب ، مع اختيار اسم لكل منها .

التمهيد للدرس من خالل التعريف بأهداف الحصة وقياس المعارف السابقة وتقييمها  -4

. 

 تشجيع الطالبات على استخدام خيالهن أثناء التفكير . -5

 مشجعة على اإلبداع .تدريب الطالبات على استخدام األسئلة التحفيزية ال -6

 تشجيع الطالبات على العمل التعاوني ، وتبادل األفكار وعدم انتقاد أفكار اآلخرين . -7

شرح االستراتيجية للطالبات وعرض طريقة التدريس وفقًا الستراتيجية سكامبر 

 ، وفقًا للخطوات اآلتية :

من إلمام  عرض أفكار النص بطريقة العصف الذهني واألسئلة السابرة حتى التأكد -1

 الطالبات بموضوع النص وفكره .

توجيه عقول الطالبات لتحديد مشكلة النص ، وضرورة التفكير في حدود لها  -2

 باستخدام وسائل متعددة كالصور واألفالم والكتب المختلفة .

توزيع أجزاء استراتيجية سكامبر على أفراد المجموعات ثم إتباع أسلوب قاطرة  -3

 لبات مرور أجزاء االستراتيجية على المجموعات كلها .المراجعة التي تتيح للطا

استمطار األفكار وتقويمها ، إذ يعطى الطالبات الفرصة لكتابة قائمة باألفكار التي  -4

توصلن إليها ، ثم مناقشتها وتقييمها ثم تدوين ما يتفق عليه من أفكار في قاائمة 

 اإلعالنات المعلقة أمام الجميع لتكون بارزة أمامهن .

 خطوات تدريس النصوص األدبية وفقًا للطريقة التقليدية :

تم تدريس المجموعة الضابطة نفس النصوص األدبية التي تم تدريسها للمجموعة 

(  2017التجريبية وبنفس عدد الحصص وذلك من خالل موجهات منهج اللغة العربية )

 ، باتباع اإلجراءات اآلتية :

 لعامة والخاصة .النتاجات ا  التخطيط للدرس وتحديد -1

 استعراض المشكلة التي يتناولها النص األدبي . -2

 نقاش الطالبات حول طبيعة النص األدبي نوعه وخصائصة. -3

 جمع المعلومات حول النص األدبي من مكتبة المدرسة . -4

 مناقشة أفكار النص والتركيز على التوضيح والشرح . -5

 حل أسئلة الدرس المرفقة في الكتاب المدرسي . -6

 البحث :تصميم 

اعتمدت البحث المنهج شبه التجريبي الذي يقوم على مجموعتين متساويتين تجريبية 

 وضابطة ، واختبارين قبلي وبعدي ، ويعبر عنه بالرموز على النحو التالي :
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G1= O1× O2 

G2= O1-O2  

G1 المجموعة التجريبية التي تلقى أفرادها الدراسة باستراتيجية سكامبر : . 

  G2العتيادية التي تلقى أفرادها الدراسة باالستراتيجية االعتيادية .: المجموعة ا

     O1  =    االختبار القبلي 

O2       =   االختبار البعدي 

 المعالجة  =       ×

 =  ال يوجد معالجة -

 المعالجة اإلحصائية :

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، وتحليل التباين 

( للمقارنات البعدية ،   Bonferroniاألحادي المتعدد المصاحب واختبار بونفيروني ) 

 ( . Eta Squareومؤشر مربع إيتا  ) 

 نتائج الدراسة :

داللة إحصائية عند  لإلجابة عن سؤال الدراسة الذي نص على : " هل يوجد فرق ذو

 مستوى الداللة 

 (0.05=a  )  بين الوسطين الحسابيين لدرجات طالبات الصف العاشر األساسي على

اختبار التحليل اإلبداعي للنصوص األدبية يعزى الستراتيجية التدريس ) الطريقة 

 االعتيادية ، واستراتيجية سكامبر ( ؟".

ت على : " ال يوجد فرق ذو داللة والتحقق من الفرضية المصاحبة له التي نص

( بين الوسطين الحسابيين   a=0.05إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 

لدرجات طالبات الصف العاشر على اختبار التحليل اإلبداعي للنصوص األدبية يعزى 

 الستراتيجية التدريس ) الطريقة االعتيادية ، واستراتيجية سكامبر ( ؟".

حديد داللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة القبلي كان البد من ت

والبعدي على كل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي منفردة )التفكير التحليلي ، 

االنفتاح ، حل المشكالت ، التنظيم ، التواصل ( وتحديد داللة الفرق بين المتوسطين 

على تحليل النصوص وفقًا لمهارات التفكير الحسابيين ألداء أفراد البحث البعدي 

اإلبداعي مجتمعة وفقًا لمتغير استراتيجية التدريس االعتيادية ، وتوليد األفكار " 

 سكامبر " ، وسأعرض فيما سيتقدم تفصياًل لذلك :

مهارات التفكير اإلبداعي منفردة ، حيث حسبت المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات 

اد البحث القبلي والبعدي على كل مهارة من مهارات التفكير المعيارية ألداء أفر

 ( :3اإلبداعي منفردة ، وفقًا لمتغير التدريس ، كما في الجدول )

  



 م2021أغسطس ( 17العدد )  - الرابعاجمللد                                        إلعالم وثقافة الطفلاجمللة العربية 

 

 
 

59 

 (3جدول ) 
المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد البحث القبلي والبعدي على 

كل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي منفردة ، وفقًا لمتغير التدريس االعتيادية ، 

 وتوليد األفكار " سكامبر ".

 المهارة
استراتيجية 

 التدريس

 األداء البعدي األداء القبلي

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

 االنفتاح

 13ن**

 االعتيادية

توليد األفكار 

 سكامبر

 الكلي

13 

14 

27 

3.08 

3.41 

3.23 

1.87 

2.30 

2.07 

4.96 

6.50 

5.68 

1.57 

2.65 

2.26 

حل 

 المشكالت

 12ن**

 االعتيادية

توليد األفكار 

 سكامبر

 الكلي

13 

14 

27 

4.06 

4.14 

3.26 

1.93 

1.83 

1.87 

5.72 

8.95 

7.23 

1.99 

2.30 

2.67 

التفكير 

 التحليلي

 12ن**

 االعتيادية

توليد األفكار 

 سكامبر

 الكلي

13 

14 

27 

 

3.84 

4.18 

4.00 

 

1.84 

1.71 

1.77 

5.52 

8.41 

6.87 

1.64 

2.87 

2.76 

 التنظيم:

 13ن**

 االعتيادية

توليد األفكار 

 سكامبر

 الكلي

13 

14 

27 

3.92 

3.09 

3.52 

2.45 

1.84 

2.19 

5.16 

6.32 

5.70 

2.25 

2.48 

2.40 

 التواصل:

 12ن**

 االعتيادية

توليد األفكار 

 سكامبر

 الكلي

13 

14 

27 

1.52 

2.19 

3.52 

2.92 

3.09 

3.52 

4.92 

6.09 

5.52 

1.92 

2.09 

2.52 

 **ن : الدرجة القصوى :

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية  3يالحظ في الجدول رقم ) 

بين أفراد البحث البعدي على كل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي منفردة وفقًا لمتغير 

استراتيجية التدريس ) االعتيادية ، وتوليد األفكار سكامبر (. وبهدف حذف الفروق 
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هارة من مهرات التفكير اإلبداعي ومعرفة الداللة القبلية بين أفراد البحث على كل م

اإلحصائية لتلك الفروق الظاهرية ، استخدم تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب ) 

One Way Mancova (  كما هو مبين في الجدول ،)4) 

 4جدول 

نتائج تحميل التباين األحادي المتعدد المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد البحث  

 البعدي على كل مهارة

 مهارات التفكير اإلبداعي منفردة ، وفقًا لمتغير استراتيجية التدريس

 مصدر التباين

 

 المهارة

األداء 

 البعدي

 

 مجموع

 المربعات

 

 درجات

 الحرية

 

 متوسط

 المربعات

 

 قيمة ف

 

 الداللة

 اإلحصائية

 

 حجم

 األثر

 المصاحب

 )االنفتاح القبلي(

 االنفتاح

حل 

 المشكالت

التفكير 

 التحليلي

 التنظيم

 التواصل

7.417 

7.267 

7.080 

14.814 

8.847 

1 

7.417 

7.267 

7.080 

14.814 

8.157 

2.879 

3.429 

2.305 

5.952 

9.125 

.097 

.071 

.137 

.019 

.025 

.066 

.077 

.053 

.127 

.253 

 المصاحب

 )حل المشكالت القبلي(

 االنفتاح

حل 

 المشكالت

التفكير 

 التحليلي

 التنظيم

 التواصل

15.431 

53.080 

1.869 

3.810 

1.356 

1 

15.431 

53.080 

1.869 

3.810 

1.236 

5.990 

25.044 

.608 

1.531 

.325 

.019 

.000 

.440 

.223 

.325 

.127 

.379 

.015 

.036 

.325 

 المصاحب

 )القبليالتفكير التحليلي (

 االنفتاح

حل 

 المشكالت

التفكير 

 التحليلي

 التنظيم

 التواصل

1.950 

4.630 

38.015 

4.598 

5.321 

1 

1.950 

4.630 

38.015 

4.598 

3.215 

.757 

2.184 

12.376 

1.847 

.389 

.147 

.001 

.182 

.356 

.018 

.051 

.232 

.043 

.125 

 المصاحب

 (التنظيم القبلي)

 االنفتاح

حل 

 المشكالت

التفكير 

 التحليلي

11.029 

.217 

.920 

29.728 

10.236 

1 

11.029 

.217 

.920 

29.728 

9.325 

4.281 

.102 

.300 

11.943 

8.265 

.045 

.750 

.587 

.001 

.235 

.095 

.002 

.007 

.226 

.235 
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 التنظيم

 التواصل

 المصاحب

 )التواصل القبلي (

 االنفتاح

حل 

 المشكالت

التفكير 

 التحليلي

 التنظيم

 التواصل

31.334 

105.595 

74.646 

20.838 

42.235 

1 

31.334 

105.595 

74.646 

20.838 

54.325 

*12.162 

*49.821 

*24.302 

*8.372 

*2.355 

.001 

.000 

.000 

.000 

.000 

.229 

.549 

.372 

.170 

.235 

 استراتيجية التدريس

Hotelling's 

Trace=1.398 

الداللة  *

اإلحصائية = 

00000 

 

 االنفتاح

حل 

 المشكالت

 التفكير

 التحليلي

 التنظيم

 التواصل

31.334 

105.595 

74.646 

20.838 

42.235 

1 

31.334 

105.595 

74.646 

20.838 

54.325 

*12.162 

*49.821 

*24.302 

*8.372 

*2.355 

.001 

.000 

.000 

.000 

.000 

.229 

.549 

.372 

.170 

.235 

 الخطأ

 االنفتاح

حل 

 المشكالت

التفكير 

 التحليلي

 التنظيم

 التواصل

105.631 

86.899 

125.937 

102.051 

100.544 

41 

41 

41 

41 

41 

2.576 

2.119 

3.072 

2.489 

 

 المجموع الُمعدّل

 االنفتاح

حل 

 المشكالت

التفكير 

 التحليلي

 التنظيم

 التواصل

234.213 

328.426 

335.234 

265.830 

200.358 

46 

46 

46 

46 

46 

 

 ( a= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

، يتبين وجود فرق ذو داللة إحصائية عند  4وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين في الجدول 

 مستوى الداللة اإلحصائية 

a= 0.05 ) )   بين المتوسطين الحسابيين البعديين ألداء أفراد البحث على كل مهارة من

 مهارات التفكير اإلبداعي منفردة )االنفتاح ،حل المشكالت

التحليلي ، التنظيم ، التواصل ( يعزى لمتغير استراتيجية التدريس ، حيث كانت ،التفكير 

قيم الداللة اإلحصائية لكل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي أقل من مستوى الداللة 
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( ، مما يؤكد وجود أثر الستراتيجية توليد األفكار ) سكامبر ( في  a= 0.05اإلحصائية )

 يل اإلبداعي للنصوص األدبية لدى عينة البحث .تحسين القدرة على التحل

بين المتوسطين الحسابيين ألداء عينة البحث  –الدال إحصائيًا  -ولتحديد قيمة الفرق 

البعدي في كل مهارة وفقًا لمتغير استراتيجية التدريس ، ومعرفة لصالح من ذلك الفرق ، 

البعدية ، حيث حسبت ( للمقارنات   BONFERONIE ؛ استخدم اختبار بونفيروني )

المتوسطات الحسابية المعدلة لعزل أثر أداء أفراد مجموعتي البحث ) التجريبية ، 

الضابطة ( في االختبار القبلي ، على أدائهما في االختبار البعدي ، وكانت النتائج كما في 

 (  5الجدول ) 

 5جدول 

 المقارنات البعدية بين ) Bonferroni ( اختبار بونفيروني

 متوسطين الحسابيين المعدلين البعديين ألداء أفراد الدرارسة فيال

 مجموعتي الدراسة على كل مهارة من مهاارت التفكير اإلبداعي ُمنفردة

 وفقًا لمتغيرات استراتيجية التدريس بعد عزل أثر األداء على االختبار القيمي
قيمة الفرق بين 

 المتوسطين

 الحسابيين

 الخطأ

 المعياري

 المتوسط

 لمعدلا

استراتيجية 

 التدريس
 المهارة

 

*1.75 

0.33 

 

0.35 

4.86 

 

6.61 

 االعتيادية

استراتيجية توليد 

 األفكار

 ) سكامبر(

 االنفتاح

 

*3.21 

0.30 

 

0.32 

 

5.73 

 

8.94 

 االعتيادية

استراتيجية توليد 

 األفكار

 ) سكامبر(

 حل المشكالت

 

 

*2.70 

 

0.36 

 

0.39 

5.61 

 

8.31 

 

 االعتيادية

استراتيجية توليد 

 األفكار

 ) سكامبر(

 التفكير التحليلي

 

 

*1.42 

0.33 

 

0.35 

5.04 

 

6.46 

 

 االعتيادية

استراتيجية توليد 

 األفكار

 ) سكامبر(

 التنظيم

 

*2.42 

0.43 

 

0.25 

5.04 

 

4.46 

 

 االعتيادية

استراتيجية توليد 

 األفكار

 ) سكامبر(

 التواصل
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   ( ( a= 0.05دال إحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية 

وجود فرق دال إحصائيًا في كل مهارة من  5تشير النتائج المبينة في جدول  

 المهارات الخمسة  )االنفتاح ،حل المشكالت

،التفكير التحليلي ، التنظيم ، التواصل ( بين أفراد عينة البحث ) الطالبات ( اللواتي 

خضعن للتدريس باستخدام االستراتيجية االعتيادية ، وبين أفراد عينة البحث ) الطالبات 

( اللواتي خضعن للتدريس باستراتيجية توليد األفكار ) سكامبر ( ، ولصالح أفراد عينة 

بات ( الالتي خضعن الستراتيجية توليد األفكار ) سكامبر (، وإيجاد فاعلية البحث ) الطال

) أثر ( استراتيجية  التدريس ) االعتيادية ، توليد األفكار سكامبر (في كل مهارة من 

،  Eta Square(  باستخدام مؤشر إيتا   Effect sizeالمهارات ، حسب حجم األثر)  

على الترتيب : ) 0.170 0.372 0.549 0.229أنه يساوي )  4فقد وجد من جدول 

 22.9وهذا يعني أن استراتيجية توليد األفكار ) سكامبر ( فسرت على الترتيب حوالي ) 

% ( من التباين في المتوسط الحسابي ألداء أفراد %17.0 ،  %37.2 ، %54.9 ، 

 .عينة البحث في كل مهارة من مهارات التفكير اإلبداعي المعتمدة في البحث 

 مهارات التفكير اإلبداعي مجتمعة :

حسبت المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة البحث القبلي والبعدي 

على مهارات التفكير اإلبداعي مجتمعة ، وفقًا لمتغير استراتيجية التدريس ) االعتيادية ، 

 ( يبين ذلك . 6وتوليد األفكار) سكامبر ( وجدول )

 ( 6جدول ) 

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة البحث

 القبلي والبعدي على مهارات التفكير اإلبداعي ُمجتمعةً، وفقًا لمتغير

 استراتيجية التدريس.

استراتيجية 

 التدريس

 األداء البعدي األداء القبلي

 العدد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االستراتسجية 

 االعتيادية
13 15.20 6.57 21.36 6.55 

استراتيجية توليد 

األفكار ) 

 سكامبر (

14 14.82 4.58 30.18 9.70 

الكلي) ن * = 

50 ) 
27 15.02 5.67 25.49 9.23 

 50ن* الدرجة القصوى 

( وجود فرق ظاهري بين المتوسطين الحسابيين البعديين ألفراد  6يتبين في جدول ) 

عينة البحث على مهارات التفكير اإلبداعي مجتمعة ، وفقًا لمتغير استراتيجية التدريس ، 
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وبهدف حذف الفروق القبلية في أداء أفراد عينة البحث على مهارات التفكير اإلبداعي 

لة اإلحصائية لذلك الفرق الظاهري وفقًا لمتغير استراتيجية مجتمعة ، ومعرفة الدال

( One Way ANCOVA التدريس استخدم تحليل التباين األحادي المصاحب  )

 . 7المبين في جدول 

 ( 7جدول ) 

أفراد عينة البحث  نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء

لمتغيرات استراتيجية التدريس  بداعي ُمجتمعةً ، وفقًاالبعدي على مهارات التفكير اإل

 ))االعتيادية، وتوليد األفكار ) سكامبر
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

حجم 

 األثر

المصاحب ) 

 االختبار

 )القبلي

1698.282 1 1698.282 57.183 .000 .565 

استراتيجية 

 التدريس
996.048 1 996.048 *33.538 .000 .433 

    29.699 44 1306.751 الخطأ

المجموع 

 المعدل
3915.745 46     

 ( ( a= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 =a( يتبين وجود فرق ذو داللة إحصائية 7وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين في جدول ) 

( بين المتوسطين الحسابيين بين أفراد عينة البحث البعدي على مهارات التفكير  ( 0.05

اإلبداعي مجتمعة يعزى لمتغير البحث ) االستراتيجية االعتيادية ، استراتيجية توليد 

األفكار ) سكامبر ( وكانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ) 

a= 0.05 يؤكد وجود أثر الستراتيجية توليد األفكار ) سكامبر ( في تحسين قدرة ( مما

عينة البحث على التحليل اإلبداعي للنصوص األدبية لدى طالبات الصف العاشر ، 

بين المتوسطين الحسابيين ألداء عينة  البحث  –الدال إحصائيًا  –ولتحديد قيمة الفرق 

عة وفقًا لمتغير استراتيجية التدريس ، البعدي على مهارات التفكير اإلبداعي مجتم

(   BONIFRONIEومعرفة لصالح من ذلك الفرق استخدم اختبار بونيفروني ) 

للمقارنات البعدية ، حيث حسب المتوسطان الحسابيان المعدالن لعزل أثر أداء أفراد 

ي مجموعتي عينة البحث ) التجريبية والضابطة ( في االختبار القبلي ، على أدائهما ف

 ( . 8االختبار البعدي ، وكانت النتائج كما يتضح في الجدول ) 
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 8جدول 

الحسابيين  المقارنات البعدية بين المتوسطين ) Bonferroni ( اختبار بونفيروني

على مهارات التفكير  المعدلين ألداء أفراد عينة البحث البعدي في مجموعتي البحث

التدريس بعد عزل أثر األداء على االختبار  استراتيجيةاإلبداعي ُمجتمعةً وفقًا لمتغير 

 القبلي

استرتيجية 

 التدريس
 قيمة المعدل المعياري المتوسط الخطأ

الفرق بين المتوسطين 

 الحسابيين

 1.09 21.17 االعتيادية

 توليداألفكار 9.23*

 )سكامبر(
30.40 1.16 

 (( a= 0.05دال احصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية 

( إلى وجود فرق دال إحصائيًا وجود فرق دال  8تشير النتائج المبينة في جدول ) 

إحصائيًا على مهارات التفكير اإلبداعي مجتمعة بين أفراد عينة البحث ) الطالبات ( 

اللواتي تم تدريسهن باالستراتيجية االعتيادية والطالبات اللواتي تم تدريسهن باستراتيجية 

كامبر( ، ولصالح أداء أفراد عينة البحث ) الطالبات ( الالتي خضعن توليد األفكار ) س

للتدريس باستخدام استراتيجية توليد األفكار ) سكامبر ( . وإليجاد أثر  وإيجاد فاعلية ) 

أثر ( استراتيجية  التدريس ) االعتيادية ، توليد األفكار سكامبر (في كل مهارة من 

،  Eta Square(  باستخدام مؤشر إيتا   Effect sizeالمهارات ، حسب حجم األثر)  

: ) وهذا يعني أن متغير استراتيجية  0.433أنه يساوي ي  4فقد وجد من جدول 

% ( من التباين في المتوسط  3. 43التدريس ) توليد األفكار ) سكامبر ( فسرت حوالي )

 .الحسابي ألداء أفراد الدراسة على مهارات التفكير اإلبداعي مجتمعة 

 مناقشة النتائج:

كشفت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الستراتيجية  

التدريس في مهارة الطالقة ، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست 

باستراتيجية سكامبر ، وقد يعزى تفوق طالبات المجموعة التجريبية إلى تدريب الطالبات 

الذي تضمن مجموعة من الدروس المعدة وفقًا لهذه االستراتيجية  على المحتوى التعليمي

بشكل يوافق مستويات الطالبات ، األمر الذي حقق تنوًعا في األهداف المهارية 

والمعرفية والوجدانية . حيث تسعى هذه األهداف إلى تحسين مهارات التفكير اإلبداعي ، 

ن بحاجة إلى المساعدة بشكل تربوي وتنميتها لدى طالبات المجموعة التجريبية ، ألنه

سليم لتحريك القدرات اإلبداعية لديهن ، ومن األمور التي حققت فاعلية في استخدام 

استراتيجية توليد األفكار ) سكامبر ( وكان لها بالغ األثر في تحريك كوامن التفكير 

ض وفق اإلبداعي لديهن ؛ تفاعلهن وانخراطهن بمحتوى الدروس التي صممت لهذا الغر
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هذه االسترتيجية ، إذ كان للحرص على توظيف االستراتيجية ضمن األساليب 

المستخدمة لتحقيق أهداف الدرس بالغ األثر في تشجيع الطالبات على التفكير اإلبداعي 

 مما حقق فاعلية هذه االستراتيجية .

أكدت أن  ( والتي 2013وهنا نجد اتفاقًا في نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة ) هاني 

استخدام استراتيجية سكامبر كان لها أكبر األثر في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى 

الطالب ، مما ساعدهن على توليد أفكار جديدة مبتكرة ، وزاد من قدرتهن على تطوير 

األفكار وتنميتها من خالل مجموعة من الخطوات للتطوير والتغيير من معطيات منتج ما 

 كيل العالقات بين أجزائه .، وإعادة تش

أما عن الفروق في األداء لصالح المجموعة التجريبية في مهارة حل المشكالت فقد 

تعزى لألنشطة المصممة وفق هذه االستراتيجية والتي تتطلب في تنفيذها تهيئة بيئة 

 صالحة لتنفيذ العمل التعاوني ، الجماعي ، التنافسي ، ومناقشة النتائج وعرضها وتبادل

وجهات النظر المتعددة بشكل تعاوني وجماعي ،فيتم إضافة وحذف أفكار واستبدال 

أخرى ، وطرح آراء وأفكار كثيرة متنوعة متسلسلة ومنطقية ومترابطة ، وتقديم 

تفسيرات واستنتاجات متنوعة كما أدى التنوع في األساليب اللغوية في التعبير ، مما أدى 

واستفادتهن من أفكار بعضهن البعض ، مما أدى إلى  إلى تبادل األفكار بين الطالبات

 تحقيق بيئة صفية صحية تتسم بالمرح والنشاط والحرية .

 Abu Majid, Tanبينما تختلف نتائج هذا البحث  مع دراسة أبو ماجد ، وتان ، وسو 

& Soh, 2003)   التي أوضحت أن استخدام استراتيجية سكامبر مع الطالب لم يؤثر )

 لى تحسين قدرتهم على توليد أفكار إبداعية جديدة بشكل واضح  .إيجابًا ع

 االستنتاجات والتوصيات :

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث ، توصي الباحثة باآلتي :

، وإعدادهم لتصميم األنشطة  تدريب المعلمين على استخدام استراتيجية سكامر -1

 الصفية المناسبة التي تعين على تطبيق هذه االستراتيجية 

تدريب المعلمين على كيفية تهيئة وإعداد البيئة الصفية بشكل يخدم تنفيذ هذه  -2

االستراتيجية ، بما يتيح للطالب بيئة سانحة للنقاش وتبادل اآلراء وعرضها في جو 

 من الحرية والنشاط .

على مهارة التواصل وربطها بالتفكير اإلبداعي في أثناء تحليل النصوص  التركيز -3

 األدبية ، مما يساعد الطالبات على التوسع في استخدام مهارات التفكير اإلبداعي .

إجراء أبحاث ودراسات أخرى مشابهه تتوسع في بيان أثر استخدام استراتيجية  -4

 الطالب .سكامبر في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي عند 
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