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 املقدمة: 

التعليم والتعلم؛ الستثما ف بعمليتي 
ّ
اهتمام مكث إلى  أّدى  للمعارف، مما  السريع  بالتبادل  اتسمت  التي  املتغّيرات  العالم عدًدا من  القدرات شهد  ر 

وال التعليم،  بعملية  املنوطة  التحديات  مع  التفاعل  ويعد  تقدم،  لكل  أساًسا  باعتبارهم  املتعلمين  لدى  مخرجاته  الذهنية  كفاءة  لرفع  املتزايدة  حاجة 

ر، ويتكّيف مع والنهوض بالعملية التربوية؛ موجًها التخاذ قرارات علمية تؤدي إلى إيجاد منظومة يرتكز عليها في إحداث تغّير يتالءم مع متطلبات العص

 حاجات املجتمع.

م استخدام  أهمية  عن  واملختصين  الترويين  حديث  األخيرة  اآلونة  في  كثر  الدراما وقد  وتعد  تقليدية،  غير  أو  مألوفة،  غير  تدريس  وطرائق  داخل 

التدريس، حيث أكدت نظرية برونر ) الحديثة في  م أي موضوع يتوقف على طريقة عرضه، Brunerالتعليمية تطبيًقا عملًيا لتلك املداخل 
ُّ
( على أن تعل

 (. Philips  ،2000للمفاهيم وترسيخا صورًيا في بنائهم املعرفي ) وأن تمثيل الطلبة وحركتهم في تجسيد أي موقف يساهم في اكتشاف الطلبة

وصياغة   تجسيده،  في  فاعل  بشكل  ويشارك  للموقف،   
ً

ال
ّ
مشك نفسه  هو  املتعلم  ويصبح  التعليمي،  املوقف  يتغير  الدرامي،  املدخل  خالل  فمن 

م الدراما التعليمية على طريقتين أساسيتين هما: الدراما الحوارّية  مالمحه بدل أن يتحدث املعلم عنه، فيثير ذلك حماسه، ويصبح التعليم ممتًعا. وتقو 
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 امللخص: 

ا  مهارات  تنمية  في  اإلبداعية  الدراما  استخدام  أثر  إلى  التعرف  الدراسة  اللغة  هدفت  تدريس  في  املعرفي  والتحصيل  االبتكاري  لتفكير 

( الّدراسة من  وتكونت عينة  )عّمان(،  العاصمة  بمحافظة  األساس ي  الخامس  الصف  طلبة  لدى  الصف  64العربية  طلبة  وطالبة من  طالًبا   )

، وتكونت املجموعة التجريبية من الخامس تم اختيارهم بالطريقة القصدية من مدارس التعليم الخاص بلواء القويسمة محافظة العاصمة

 وطالبة من مدرسة الدرة الشريفة، درست مادة اللغة العربية باستخدام الدراما اإلبداعية، في حين تكونت املجموعة الضابطة من  33)
ً
( طالبا

 وطالبة من مدرسة قرطاج الدولية، ودرست نفس املادة بالطريقة االعتيادية، وتم تطبيق اختبار 31)
ً
مهارات التفكير االبتكاري واختبار   ( طالبا

االبتكا التفكير  تنمية مهارات  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في  الدراسة  ، وتوصلت 
ً
 وبعديا

ً
املجموعتين قبليا املعرفي على  ري  التحصيل 

االعتيادية، وقد أوصت الدراسة    والتحصيل املعرفي لدى طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى الستخدام الدراما اإلبداعية مقارنة  بالطريقة

 من البحوث املتعلقة باستخدام الدراما اإلبداعية ف
ً
ي مواد بضرورة تشجيع املعلمين على استخدام الدراما اإلبداعية في التدريس، وإجراء مزيدا

 دراسية أخرى.

 التحصيل املعرفي.  ؛التفكير االبتكاري  ؛لدراما اإلبداعيةا :الكلمات املفتاحية
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اإلبداعي التدريسية، والدراما  األهداف  إلى نص مسرحي مع مراعاة  املحتوى  أو باالستعانة بمختصين بتحويل  املعلم بنفسه،  التي تقوم التي يقوم فيها  ة 

 (.  McCaslin  ،2000ده هو، وليس ما يريده املعلم )على مبدأ جعل املتعلم يعّبر من خالل النص الدرامي عما يري

الن أكثر من  التفكير  األبعاد/ ال سيما تلك املصممة ألغراض تربوية، فهي تؤكد على عمليات  للفن متعدد  اإلبداعية نموذًجا  الدراما  تاجات وتعد 

 (. 2005يقاع )عبد املجيد، فقط، باإلضافة لكونها تجمع بين فنون املسرح والحركة ولعب األدوار، والتواصل، واإل 

اإلبداعية، وعلى نتائج الدراسات التي أجريت حول متغيرات الدراسة، تبين ض الخاص بالدراما  رورة ومن خالل اطالع الباحثة على األدب التربوي 

سات املعلمين داخل الغرفة الصفية من منحى  دمج طريقة الدراما اإلبداعية في املوقف التعليمي لفاعليتها في تنمية التفكير لدى الطلبة، ولالنتقال بممار 

 تقليدي إلى منحى التعلم الذاتي، بحيث يكون املتعلم محور العملية التعليمية، ويقتصر دور املعلم على التوجيه واإلرشاد. 

تخدام الدراما اإلبداعية في  وانسجاًما مع التوجهات التربوية الحديثة في مجال أساليب التدريس، فقد جاءت الدراسة الحالية للكشف عن أثر اس

 تنمية التفكير االبتكاري في تدريس اللغة العربية لدى طلبة الصف الخامس األساس ي وتحصيلهم بمحافظة العاصمة عمان.  

 مشكلة الدراسة:

املرحلة األساسية، مما أّدى   الحظت الباحثة من خالل عملها معلمة للغة العربية ضعًفا في القراءة، والكتابة وتشكيل التراكيب اللغوية لدى طلبة

الدرا  اإلبداعية، وفي ضوء مراجعة  الدراما  إلى تفعيل طرائق حديثة، كطريقة  الحاجة  سات إلى تدني مهارات تفكيرهم ومستوى تحصيلهم وبذلك دعت 

االبتكاري   التفكير  تنمية  في  اإلبداعية  الدراما  باستخدام  قة 
ّ
متعل دراسات  تبين عدم وجود  حد   -السابقة  الباحثة    على  قة   –علم 

ّ
متعل ووجود دراسات 

( غزالة  أبو  دراسة  أوصت  فقد  أخرى،  ومتغيرات  خالل 2008بالتحصيل  من  اإلبداعية  الدراما  لتوظيف  األساسية  املرحلة  معلمي  تشجيع  بضرورة   )

ما في تنمية التحصيل واالحتفاظ به لدى الطلبة، ( على فعالية الدرا2012املوقف التعليمي ملا له أثر إيجابي في اتجاهات الطلبة، وأكدت دراسة علوان )

الرواشدة )  عن دراسة 
ً

املفاهيم واالتجاهات، فضال الدراما على متغيرات أخرى كتنمية مهارة االستماع واكتساب  التي أوصت  2012وأوصت بتطبيق   ،)

، ومهارات التفكير املختلفة. وتتمثل مشكلة الدراسة في وجود بإجراء دراسات للمقارنة بين توظيف طريقة الدراما وطرائق أخرى ومدى أثرها في التحصيل

تقليدي االبتكاري، وأن هناك حاجة الستخدام مداخل غير  التفكير  لتنمية  العربية  اللغة  املتعلقة بتدريس  العادية  التدريس  ة ملعالجة قصور في طرائق 

اإلبداعية كأسلو  الدراما  العربية والتعرف على أثرها في تنمية مهارات  ذلك القصور، وقد جاءت هذه الدراسة لتستخدم  ب جديد في تدريس مادة اللغة 

 .  ”عّمان“ التفكير االبتكاري في لدى طلبة الصف الخامس وتحصيلهم املعرفي في مدارس محافظة العاصمة

 أسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: 

اإلبداعية في تدريس مادة اللغة العربية على تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساس ي مقارنة  ما أثر استخدام الدراما   .1

 بالطريقة االعتيادية؟ 

بالطر  .2 مقارنة  األساس ي  الخامس  الصف  طلبة  لدى  املعرفي  التحصيل  على  العربية  اللغة  مادة  تدريس  في  اإلبداعية  الدراما  استخدام  أثر  يقة  ما 

 االعتيادية؟

 فروض الدراسة: 

 لإلجابة عن سؤالي الدراسة تم اختبار الفرضيتين اآلتيتين: 

( في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

 يقة االعتيادية". لطريقة التدريس )الدراما اإلبداعية / الطر 

2. ( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  لطريقة α≤0.05ال  تعزى  األساس ي  الخامس  الصف  طلبة  لدي  املعرفي  التحصيل  في   )

 التدريس )الدراما اإلبداعية / الطريقة االعتيادية". 

 أهدف الدراسة:

إلبداعية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري والتحصيل املعرفي في تدريس اللغة العربية هدفت الدراسة الحالية التعّرف إلى أثر استخدام الدراما ا 

 لدى طلبة الصف الخامس في مدارس التعليم الخاص بمحافظة العاصمة.  
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 أهمية الدراسة: 

 يؤّمل أن تفيد هذه الدراسة باآلتي: 

قة بموضوع استخدام  .1
ّ
 طريقة الدراما اإلبداعية.  إضافة جديدة للدراسات العربية املتعل

 استفادة املتخصصين التربويين من مخططي املناهج، واملعلمين، واملشرفين من نتائج هذه الدراسة في التخطيط، والتوجيه، والتدريس.   .2

 ليمية في الغرفة الصفية.تقديم نموذج للمعلم في طريقة تطبيق الدراما اإلبداعية، وتزويده بمهارات، وخبرات عملية لتطوير العلمية التع .3

 مواكبة الدراسات الحديثة في مجال طرائق تدريس اللغة العربية، وتفعيل استخدام الدراما اإلبداعية خالل املوقف التعليمي.  .4

 مرجعية للدراسات املستقبلية واستفادة الباحثين من الطريقة، واإلجراءات، واألدوات املستخدمة فيها.  .5

 حدود الدراسة:

 دت الدراسة بالحدود اآلتية: تحّد 

   مدرسة الدرة الشريفة، ومدرسة قرطاج الدولّية، لواء القويسمة، مديرية التعليم الخاص، محافظة العاصمة )عمان(. الحد املكاني:

 طلبة الصف الخامس األساس ي.    الحد البشري:

   2018/  2017الفصل الدراس ي الثاني للعام  الحد الزماني:

 . الوحدة العاشرة من مادة اللغة العربية وعنوانها )اإلحسان إلى األهل( عي:الحد املوضو 

 مصطلحات الدراسة:  

 تم تعريف مصطلحات الدراسة على النحو اآلتي:

اإلبداعية: األدوار،   الدراما  لعب  أساليب  توظيف  على  وتقوم  مكتوب،  بنص  التقيد  دون  بالطالب  خاص  حر  خيالي  عالم  بناء  تحفز  تدريس   طريقة 

الطالب وت  أفكار موسعة، وعميقة من خالل خبرات  تبنى حولها  قدم واالرتجال، والتخيل، واإليماء، بهدف تقديم فكرة أساسية حول موضوع معين ثم 

 (. 2005النتاجات بشكل تمثيلي )سليمان، 

ا   وُعّرفت إجرائًيا:   لجسدي والعقلي للطلبة، وتتيح الفرصة أمامهم للتخيل، بأنها مجموعة من األنشطة الدرامية املتنوعة التي تقوم على دمج النشاط 

 والتمثيل، وذلك من خالل الخطة التدريسية التي أعدتها الباحثة وفق هذه الطريقة.

النتائج التفكير االبتكاري:   اختبارها، وتوصيل  أو تعديلها بعد  الفرضيات  الحلول، وصياغة  الضعف، والبحث عن  باملشكالت، ومواطن    هو عملية وعي 

 ( Torrance, 1993لآلخرين )

إجرائًيا:  تورنس   وعّرف  اختبارات  وفق  األصالة(،  املرونة،  )الطالقة  االبتكاري  التفكير  مهارات  اختبار  في  الطالب  عليها  يحصل  التي  الدرجة  بأنه 

(Torrance .للتفكير االبتكاري ) 

املعرفي:   اكتسبوه من خبرات من خاللالتحصيل  ملا  الطلبة  الطلبة في    "مدى استيعاب  التي يحصل عليها  بالدرجة  املحددة وتقاس  الدراسية  املقررات 

 (. 1999:47االختبار التحصيلي املعد لهذا الغرض")اللقاني والجمل،

املعرفية )تذك  وعّرف إجرائًيا: بلوم  الباحثة وفق مستويات  أعدته  الذي  التحصيلي  الطالب في االختبار  التي يحصل عليها  الكلية  الدرجة  ر، فهم،  بأنه 

 تطبيق(.

 اإلطار النظري: 

 يتناول اإلطار النظري الدراما اإلبداعية والتفكير االبتكاري، باإلضافة إلى التحصيل الدراس ي، وذلك على النحو التالي: 

: الدراما اإلبداعية:
ً
  أوال

 فنًيا من أشكال األدب، حيث ارتبطت من حيث اللغة بالقصة، والرواية، وا 
ً

ختلفت عنها في تصوير، وتجسيد الحدث، وهي لغة  تعد الدراما شكال

 (. 2005( وتعني بداية العمل واصطالًحا ترادف كلمة املسرح )عبد املنعم، Dormaمشتّقة من الكلمة اليونانية )

راما، ترتكز على الكيفية ( الدراما اإلبداعية بأنها: شكل من أشكال الد2005( املشار إليها في عبد املجيد )Winifred wadوقد عّرفت وينيفريداود )

عب لتحديد استجاباتهم وانفعاالتهم وتنمية قدراتهم اإل 
ّ
بداعية بما التي يسترشد بها املشاركون بالقائد حيث يحصل كل عضو في املجموعة على فرصة لل

 يتناسب مع احتياجاتهم.                   

( سليمان  عّرفها  تنم (212:  2005كما  على  تقوم  "طريقة  دون  بأنها:  والّتأمل  والتخيل،  لعب، 
ّ
ال طريق  عن  األطفال  لدى  اإلبداعية  القدرات  ية 

 الحاجة إلى معدات خاصة، فقط مكان مناسب ومعلم متحّمس، لتفعيل نشاطهم بأسلوب درامي يضمن وصول املعارف لديهم بأسلوب شيق وممتع".
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غوية واإليم2016وعّرفها الرشيدي )
ّ
م إليصال ما بداخله للطلبة اآلخرين والذين  ( بأنها: مزيج من التفاعالت الل

ّ
اءات الجسدّية التي يبتكرها املتعل

 بدورهم يتفاعلون معه ويحاكون حركاته.

خيالهم  مما سبق تستنج الباحثة مفهوم الدراما اإلبداعية بأنها: طريقة مؤثرة تنّمي مهارات التواصل لدى الطلبة، فهم يعبرون عما يتصورونه في  

 درامية تتعلق باملوقف التعليمي وفهم املادة التعليمية؛ لتتيح الفرصة أمامهم بتنمية شخصيتهم، وجعلهم أكثر قابلية للتعلم.   من خالل أنشطة

   أساليب تطبيق الدراما اإلبداعية:
 النحو اآلتي:  تعتمد الدراما اإلبداعية على عدد من األساليب التي قد تطّبق منفصلة وقد يدمج بينها في الدرس الواحد، وهي على

يعد لعب الدور عملية ذهنية، يقوم فيها املمثل بتبني شخصية ما كما يدركها هو ، وهذا يتطلب منه تقص ي أسلوب   : ( Role-Playingلعب األدوار )  .1

 الشخص ونمط سلوكه.        

لحوار واإلدراك الحركي واألصوات التي يقوم بها املتعلم دون  عّرف االرتجال بأنه مجموعة من األفعال التي تعتمد على ا  : (improvisationاالرتجال )   .2

هارات تخطيط مسبق، حيث يتيح هذا األسلوب الفرصة أمام املتعلم لكي يعبر عن أفكاره وذاته، وذلك باستخدام املخزون اللغوي واملعرفي لديه وامل

 لطلب منه إيجاد الحلول املناسبة عن طريق التمثيل.    الفكرية والحسية التي يمتلكها، من خالل وضعه في موقف درامي مؤثر، ثم ا 

  : (Pantomimeالتعبير الصامت)اإليماء( ) .3
ً
اإليماء هو الحركة التي لها معنى، بحيث تعبر عن فكرة محددة دون استعمال الكلمات وتعتمد اعتمادا

 على تعابير الوجه وحركات الجسد ويزيد من قدرة املتعلمين على التركي
ً
 (. McCaslin ،2000ز واالنتباه لكل التفاصيل الدقيقة )أساسيا

( بأنه معالجة عقلّية للصور الحسّية في غياب املصور الحس ي األصلي ووضعه ضمن الخطوات  1993وقد عّرفه جاليين )  :( Imaginationالتخّيل ) .4

 اآلتية:  

 املراد تعلمها. التهيئة: حيث تتم مناقشة الخبرات السابقة فيها، واملرتبطة بالخبرة  •

 التخّيل: وفيه يقوم املتعلم بوضع حدث ما في مركز اهتمام العقل، ومن خالل توجيهات املعلم يتم تخيل الصور املالئمة لهذا الحدث.   •

 للوصول إلى الهدف.   املناقشة: ويتم في هذه املرحلة وصف تخيالت املتعلم حول الخبرة املراد تعلمها، ويقوم املعلم بمناقشة هذه الصور التخيلية •

 توظيف الدراما اإلبداعية في العملية التعليمية:    

املفاهيم ألذهانهم عن طريق اكتساب قيم تربوية، واجتماعية من خالل تبسيط وتقريب  الطلبة من  ن 
ّ
اإلبداعية طريقة جديدة تمك الدراما    تعد 

الطلبة أمام  الفرصة  تتيح  أنها  حيث  ارتجالية،  بطريقة  مشهد  وتقّمص    تمثيل  له  الواقعي  والتطبيق  املفهوم  بين  والربط  والتمثيل،  والتأمل،  للتخيل، 

صهم من الخجل، ويزيد لديهم الق
ّ
درة على الطلبة لشخصية معينة، أو موقف ما يعطيهم الفرصة للتعمق بفاعلّية وبشكل عملي باملادة التعليمية ويخل

 ( ضرورة تفعيل الدراما اإلبداعية في املوقف التعليمي، ألهميتها املتمثلة باآلتي:  2005(. كما أوضح سليمان )2008التواصل مع اآلخرين )علي، 

ن املتعلم من التعبير عن نفسه.    .1
ّ
 قدرتها على إيجاد تفاعالت لغوية، وحركات جسدّية تمك

 تزيد من قدرة املتعلم على التواصل مع اآلخرين، وإيصال أفكاره لهم.  .2

 املتعلم خبرات اجتماعية، وسلوكية في الغرفة الصفية والحياة اليومية. تساعد في إكساب  .3

ب من املشاركين أن يخططوا ألفكارهم، ويعملوا على تقييمها مما ينمي لديهم مهارة النقد البّناء.  .4
ّ
 تعد طريقة تعليم تتطل

 بقدراته. تزيد من قدرات التفكير االرتجالي ، وسرعة البديهة مما يزيد من ثقة املتعلم  .5

( كيفية توظيف الدراما في تدريس اللغة العربية؛ من خالل نص شعري اختاره بعنوان " رسالة إلى صديق قديم " حيث نفذه 2005وبّين العمري )

ال والتقويم  للحل،  والوصول  والحبكة،  املشاهد،  االتفاقية، وعمل  وبناء   ، التهيئة  منها:  فيه على عدة عناصر  اعتمد  ف بأسلوب درامي، 
ّ
كل ثم  ختامي، 

 الطالب بعمل نشاط بيتي يتضمن نص درامي قصير عن موضوع الهجرة. 

ة  تحتاج ممارسة الدراما اإلبداعية، إلى فكرة، أو موضوع ثم إلى وقائع متسلسلة مرتبطة بشخصيات، وأحداث في وقت محدد، وعند ممارسة الطلب

واألفكار اآلراء،  من  مجموعة  تكوين  على  تساعدهم  فإنها  املشكالت  لها  ومواجهة  بدورهم،  والقيام  املسؤولية،  تحمل  على  القدرة  الكسابهم  واملعارف   ،

 بطريقة مبدعة تقودهم البتكار أشياء جديدة ومختلفة. 

( متطلبات الدراما اإلبداعية في توافر مجموعة من األطفال، ومعلم مدرب، ومكان متسع للحركة، وفكرة يمكن  2000وقد لخص نصار وصوالحة ) 

 بداع من خاللها.          اإل 

( أكدت نظرية برونر  )Brunerوقد  الرشيدي  إليها في  باإلدراك واملشار  قة 
ّ
املتعل العملية 2016(  الطلبة كوسائل لإليضاح في  أفعال  أّن استغالل   )

نهم من مواجهة املشكالت وإيجاد حلول لها إضافة إلى إكسابهم مه
ّ
ارات وجدانّية، وانفعالّية، وحركّية تزيد من التعليمية ينمي لديهم اإلبداع لدرجة تمك

 تركيزهم وتدفعهم لإلنجاز واالبتكار.     

التعليمية، ح العملية  املتعلم هو محور  بأّن  الحديثة،  التربوية  التوجهات  املناهج يعزز  اإلبداعية في  الدراما  أن تفعيل  يث يمكن وبهذا ُيستخلص 

الطلبة حو  ُيعمل فيه  التعليمي بأسلوب شّيق  توظيفها كأسلوب تدريس ي  املوقف  املطلوبة من خالل تفاعلهم مع  النتاجات  إلى  اّسهم وتفكيرهم للوصول 
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 وممتع بعيًدا عن امللل، والتقليد. 

: التفكير االبتكاري:
ً
 ثانيا

وا  والتعلم،  للعلم  ويدفعه  الحياة،  في  ليوظفه  بالعقل؛  املخلوقات  سائر  على  اإلنسان  وتعالى  سبحانه  هللا  مّيز  روبرت لقد  عرفه  الذي    لتفكير 

(Robert(املشار إليه في الكناني )بأنه عملية معرفية معقدة تأتي بعد اكتساب معرفة ما، أو أنه عملية منظمة تهدف إلى إكساب الفرد معرفة ما 2005 )

فاالبتكار االبتكاري  ومنها  للتفكير  أنواع عديدة  وردت  والدراسات، فقد  األبحاث   مما كشفت عنه 
ً
 من  وانطالقا

ً
بش يء جديد ومختلف بدال القيام  : هو 

 (.2012استخدام الش يء نفسه، بما يتناسب مع متطلبات الفرد واحتياجاته)علي،

( التفكير االبتكاري: بأّنه عملّية وعي باملشكالت ومواطن الضعف، والبحث عن الحلول، وصياغة الفرضيات Torrance, 1993وقد عّرف تورنس)  

 ا، وتوصيل النتائج لآلخرين.  أو تعديلها بعد اختباره

( بالتعقيد  2007وعّرفه جروان  ويتميز  سابًقا،  تكن معروفة  لم  أصيلة  حلول  للبحث عن  قوية  رغبة  تصحبه  نشاط عقلي هادف ومركب  بأّنه   :)

 والشمولية.  

 بداعية، والتي تتميز بالتنوع، والتفّرد.  وتستنتج الباحثة مما سبق بأّن التفكير االبتكاري هو قدرة الفرد على توليد عدد كبير من األفكار اإل 

   مهارات التفكير االبتكاري: 

 ( التفكير االبتكاري إلى عدد من املهارات املتمثلة باآلتي: Torrance  ،1993)صّنف تورانس

تساؤالت، ومشكالت غير محدودة  : هي مقدرة الفرد على تكوين عدد هائل من األفكار اإلبداعية، وتوليدها عند االستجابة ل(Fluency) الطالقة .1

 اإلجابة ليتم استدعاء األفكار فيها. 

 وهي املقدرة على توليد أفكار متنوعة، وغير متوقعة وتحويل مسار التفكير املصاحب لتغيير املثير. : (Flexibility) املرونة .2

التفكير بصورة   :( Originality)  األصالة .3 التفّرد والجّده، واملقدرة على  باإلبداع، والتفكير   وتعني  ا 
ً
ارتباط املهارات  أكثر  مختلفة عن اآلخرين وهي 

 االبتكاري. 

 ويقصد بها مقدرة الفرد على اإلضافة الجديدة، والزيادة، واإلضافة على الفكرة األصلية لتسهم في توسعها.   : (Elaboration)  التوّسع .4

 أساليب وطرق تنمية التفكير االبتكاري:   

( عدًدا من أساليب  وطرق  تنمية التفكير االبتكاري هي: التخّيل، والعصف الذهني، والتفكير وفق القبعات الست، وتآلف  2005أوردت السرور )

 األشتات. ويمكن توضيحها على النحو اآلتي: 

)  التخّيل: .1 الحس ي األصلي ويتض1993وقد عّرفه جالين  املصدر  الحسية في ضوء غياب  بأّنه معالجة عقلية للصور  تهيئة، ومناقشة للصور  (  من 

 التخيلية للوصول إلى الهدف، وهو مرتبط بالدراما ومن هنا جاءت املحاولة إليجاد عالقة بين الدراما اإلبداعية والتفكير االبتكاري. 

الذهني: .2 )  العصف  زيتون  مج2001يرى  أفراد  بموجبها  يشجع  التي  الجماعية  املناقشة  أساليب  أهم  أحد  الذهني  العصف  أن  بإشراف (  موعة 

 املعلم، على توليد عدد كبير من األفكار املتنوعة واملبتكرة بشكل عفوي وتلقائي في مناخ مفتوح واختيار املناسب من تلك األفكار. 

أنماط حيث   ( وفيها يتم تقسيم التفكير عند الفرد إلى ستةDe Bonoوهي أحد برامج تعليم التفكير الحديثة التي وضعها دي بونو) القبعات الست: .3

ملختلفة يمثل كل نمط تفكيره في تلك اللحظة، وتعد طريقة قصيرة األمد لكن لها قدرة كبيرة  للوصول إلى التوافق، والنجاح في املواقف العلمية ا 

 (. 2015وهي تحوي ستة ألوان لكل لون داللته في التفكير)سعادة،

لبعض ولهذا يمتاز هذا األسلوب بكثرة استخدام أشكال االستعارة، واملجاز، واملشابهة يتضمن ربط العناصر املختلفة مع بعضها ا  تآلف األشتات: .4

 ( .  1999بصورة منتظمة للوصول إلى حل املشكالت بصورة إبداعية )بليغ ، 

 دور املعلم في استخدام التفكير االبتكاري داخل الغرفة الصفية:  

   : (2007نحو اآلتي  )الخضراء،يمكن للمعلم توظيف مهارات التفكير االبتكاري على ال

 تشجيع املناقشة والحوار بتداول آراء مختلفة ومحاولة التوصل لحلول.   .1

 منح جميع املتعلمين فرصة التحدث بصوت مرتفع والتعبير عن أفكارهم بوضوح.  .2

 االبتعاد عن التسّرع في الحكم على إجابات املتعلمين.   .3

 ى إعطاء أجوبة.  تشجيع املتعلمين الخجولين، عل .4

 تقديم التغذية الراجعة للمتعلمين باستمرار.  .5
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: التحصيل الدراس ي:
ً
 ثالثا

الجوانب، وطرح األس املعلم بالتأكيد على املعلومات و تكرارها ومناقشتها من كافة  التحصيل الدراس ي بشكل جيد، من خالل قيام  ئلة  تتم عملية 

 ستمر، وإيجاد الدافعية لدى الطلبة، وتوزيع معلومات املحتوى الدراس ي ليصل الطلبة ملستوى اإلتقان.     للتأكد من فهم الطلبة لها، والتحفيز امل

عليها يحصل  التي  بالدرجة  وتقاس  املحددة  الدراسية  املقررات  خبرات من خالل  اكتسبوه من  ملا  الطلبة  استيعاب  بأنه مدى  التحصيل:    ويُعّرف 

   ( 1999:47لهذا الغرض )اللقاني والجمل، الطلبة في االختبار التحصيلي املعد

بأنه" املعرفة واملهارات والفهم في مبحث اللغة العربية والتي اكتسبها املتعلم نتيجة خبرات تربوية محددة مّر بها   :وُعّرف التحصيل في اللغة العربية

 (  2005:49")العمري،

ما وراء الذات بحيث يمكنه إظهار املقدرات واإلمكانات التي يتمتع بها بطريقة إنتاجية  بأنه مقدرة الفرد على الوصول إلى   :(2012وقد عّرفه علوان )

 وإبداعية تعطي صورة صادقة عن مستوى األداء الخاص بالفرد، أي أنه اإلنجاز الذي يتيح للفرد التفاعل مع العالم املحيط به. 

 
ّ
م الطلبة بعد مدة من الزمن ويقاس بالدرجة التي يحصلون عليها، وبالنتاجات  ومما سبق استنجت الباحثة تعريف التحصيل: أنه الناتج الكلي لتعل

 التي يتوقع منهم تحقيقها. 

 العوامل املؤثرة في التحصيل:  

لبيئة ة، وا ترتكز أهم العوامل املؤثرة في التحصيل على املستويين الثقافي واالقتصادي، والفروق الفردية بين املتعلمين، واستخدام الوسائل الحديث

 (.2000التعليمية في املدرسة، ومواكبة املحتوى الدراس ي للتطور، ومتطلبات العصر)عودة،

 أسباب تدني تحصيل الطالب في اللغة العربية: 

    (:2012تتمثل أهم األسباب التي تؤدي إلى تدني تحصيل الطلبة في مادة اللغة العربية باآلتي )عون، 

 ملواكبة التقدم والتطور لتلبية حاجات املتعلمين.  افتقار املناهج والكتب املدرسية •

 الطرق واألساليب القديمة املستخدمة في عرض املادة التعليمية.    •

 غياب عنصري الدافعية والتشويق في املحتوى الدراس ي.  •

 الّدراسات السابقة: 

الدرا  الصلة بموضوع  واألجنبية ذات  العربّية،  الدراسات  الباحثة على  لعت 
ّ
النحو اط إلى محورين وفًقا ملوضوعاتها، على  الحالية وقد صّنفتها  سة 

 اآلتي: 

 املحور األول: دراسات تناولت أثر الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري:

مادة اللغة العربية، واستعانت  دراسات تناولت أثر الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكاري في تدريس    -في حدود علمها-حيث لم تجد الباحثة  

 الباحثة بدراسات قريبة من متغيرات الدراسة كالتالي:  

•  ( روزاليندا  غوية لدى    ( Rosalinda, 2000أجرت 
ّ
الل املهارات، واملصطلحات  اكتساب  اإلبداعية، على  أثر استخدام الدراما  دراسة هدفت تقص ي 

ا  وتكّونت عينة  نيوجيرس ي  والية  في  الخامس  الصف  )طالب   25لدراسة من 
ً
طالبا  )  ( و  االعتيادية،  بالطريقة  تدريسهم   22تم 

ً
تدريسهم    ( طالبا تم 

خدام باستخدام الدراما اإلبداعية، واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج فروقا لصالح املجموعة التجريبية التي طبقت است

 الدراما اإلبداعية. 

إليصال املفاهيم املتعلقة بالتنوع الحيوي لطلبة املرحلة األساسية مستعينة بالدراما اإلبداعية القائمة على   (Lang, 2003)وسعت دراسة النغ   •

من) الدراسة  عينة  وتكّونت  فلوريدا،  والية  في  منفصل  كأسلوب  التخيل  استخدمت  كما  التدريس  في  كأسلوب  ثالث  110اإليماء  إلى  قسموا   )

(  45مجموعات 
ً
و)تعلموا من    ( طالبا اإليماء،   31خالل 

ً
طالبا و)  (  التخيل،  املنهج 34تعلموا من خالل  واستخدمت  االعتيادية،  بالطريقة  ( تعلموا 

 
ً
 للمجموعتين: التي تعلمتا من خالل اإليماء والتخيل عن املجموعة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية.       التجريبي، وقد أظهرت النتائج تفوقا

• ( غزالة  أبو  الدر    (2008وأجرت  في مدارس  األساسية  املرحلة  طلبة  استيعاب  في  والحوارية  اإلبداعية  الدراما  طريقتي  أثر  ي  تقص ّ دراسة هدفت 

( طالبة، واملجموعة الضابطة وتكّونت من   30املنثور الخاصة في عمان، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين: املجموعة التجريبية وتكّونت من )

امل32) بالدراما (، واستخدمت  التدريس  السادس األساس ي تعزى لطريقة  الصف  اتجاهات طالبات  ا في 
ً
النتائج فروق التجريبي، وأظهرت  نهج شبه 

 اإلبداعية. 

•  ( لحية  أبو  دراسة  الثالث    (2011وهدفت  الصف  العربية لدى تالميذ  اللغة  اإلبداعي في مبحث  التفكير  تنمية  الدراما على  أثر استخدام  تقص ي 

ونت من )األساس ي في  
ّ
ا  68محافظة شمال غزة في مدارس جباليا االبتدائية، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين: املجموعة التجريبية وتك

ً
( تلميذ

من) وتكونت  الضابطة  واملجموعة  التفكير  65وتلميذة،  تنمية  في  ا 
ً
فروق النتائج  وأظهرت  التجريبي،  شبه  املنهج  واستخدمت  وتلميذة،  ا 

ً
تلميذ  )
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 تعزى لطريقة التدريس بالدراما. اإلبداعي 

•  ( الحازمي  دراسة  التفكير    (2012وهدفت  تنمية مهارات  العلوم على  االبتكاري للمشكالت تريز في تعلم  الحل  استراتيجيات  تقص ي فاعلية بعض 

( من  الدراسة  عينة  وتكّونت  املنورة،  املدينة  في  االبتدائية  باملرحلة  املوهوبات  التلميذات  لدى  إلى 42االبتكاري  تقسيمها  وتم  موهوبة  تلميذة   )

( تلميذة، واستخدمت املنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج 21( تلميذة، ومجموعة ضابطة وعددها)21مجموعتين: مجموعة تجريبية وعددها)

 فروقا تعزى لصالح املجموعة التجريبية فيما يتعلق بالقدرة الكلية في االختبار البعدي للتفكير االبتكاري.  

 املحور الثاني: دراسات تناولت أثر الدراما في التحصيل: 

• ( فيرنسلر  لطلبة    ( fernsler, 2003أجرى  االجتماعيات  ملادة  األساسية  املفاهيم  تعليم  في  الحوارية  الدراما  استخدام  أثر  تقص ي  هدفت  دراسة 

( الدراسة  عينة  وتكونت  بريطانيا  في  التحصيل  في  األساس ي  الثالث   30الصف 
ً
طالبا  )  ( مدرسة  طالب  من  إلى eastern tenseوطالبة  قسموا   )

( واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي وأظهرت نتائج االختبار البعدي  15( ومجموعة ضابطة وعددها )15مجموعتين مجموعة تجريبية وعددها )

 تفوق أفراد املجموعة التجريبية التي تلقت تعليمها باستخدام الدراما الحوارية.

د • االجتماعية،   ( 2006)  هيالت راسةوهدفت  التربية  مبحث  في  الرابع  الصف  طلبة  تحصيل  في  التعليمية  للمادة  الدرامي  التمثيل  أثر  تقص ي 

( التجريبية عددها  املجموعة  الدراسة من مجموعتين:  الثانية 140وتكونت عينة  واملجموعة  الدرامي،  التمثيل  باستخدام  وطالبة درست  ( طالًبا 

ا ذات داللة إحصائية  69)الضابطة وعددها  
ً
( طالًبا وطالبة درست بالطريقة االعتيادية، واستخدمت املنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج فروق

 تعزى لصالح املجموعة التجريبية. 

العاشر األساس ي  تقص ي أثر استخدام الدراما التعليمية في تدريس قواعد اللغة العربية في تحصيل طالبات الصف    ( 2009وسعت دراسة هنية )  •

( طالبة درست باستخدام الدراما 60( طالبة وقّسمت إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية وعددها )120في العاصمة عمان، وتكّونت عينة الدراسة )

النتائج ف60التعليمية ومجموعة ضابطة وعددها ) التجريبي، وأظهرت  املنهج شبه  االعتيادية، واستخدمت  بالطريقة  ا لصالح  ( طالبة درست 
ً
روق

 املجموعة التجريبية. 

تقص ي أثر الدراما التعليمية في تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي في مادة قواعد اللغة العربية لدى   (2012وكان الغرض من دراسة الرواشدة ) •

( طالبة، وقسمت إلى مجموعتين: مجموعة  38طالبات الصف التاسع األساس ي في لواء املزار الجنوبي في األردن، وأجريت الدراسة على عينة تضم )

( وعددهم  )19تجريبية  وعددهم  ضابطة  ومجموعة  التعليمية،  الدراما  باستخدام  درست  طالبة  االعتيادية، 19(  بالطريقة  درست  طالبة   )

 
ً
 ذات داللة إحصائية تعزى لصالح املجموعة التجريبية.  واستخدمت املنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج فروقا

• ( علوان  دراسة  تالمذة   ( 2012وهدفت  لدى  األدبية  النصوص  تدريس  في  به  واالحتفاظ  التحصيل  على  التعليمية  الدراما  توظيف  أثر  تقص ي 

 160الصف الرابع األساس ي في مدارس محافظة جنين الحكومية في فلسطين، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
وتلميذة قسموا إلى مجموعتين:    ( تلميذا

تجري )مجموعة  عددها   80بية 
ً
تلميذا  )  ( عددها  ضابطة  ومجموعة   80وتلميذة، 

ً
تلميذا وأظهرت   (  التجريبي،  شبه  املنهج  واستخدمت  وتلميذة، 

 النتائج ارتفاًعا في تحصيل التالمذة يعزى لصالح املجموعة التجريبية. 

  التعليق على الدراسات السابقة: 
ت إلى  السابقة، فبعضها هدف  الدراسات  أهداف  اللغوية مثل تنوعت  املهارات، واملصطلحات  اكتساب  اإلبداعية على  الدراما  أثر استخدام  قص ي 

( روزاليندا  )Rosalinda, 2000دراسة  فيرنسلر  دراسات  مثل  التحصيل  على  أو   )fernsler, 2003( والرواشدة   ،)2012( وعلوان  على 2012(،  أو   ،)

 (. Lang, 2003م املتعلقة بالتنوع الحيوي مثل دراسة النغ )(، أو على املفاهي2008االتجاهات مثل دراسة أبو غزالة )

استخدمت الدراسة حيث  السابقة من حيث منهجية  الدراسات  بعض  الحالية مع  الدراسة  أبو غزالة   اتفقت  دراسة  التجريبي مثل  شبه  املنهج 

(2008( والرواشدة  الحاز 2012(،  كدراسة  للنتائج  للوصول  كأداة  لالختبار  استخدامها  وفي   )( دراستي 2012مي  مثل  باملتعلمين  املتمثلة  عينتها  وفي   ،)

( ومن حيث مكان الدراسة العاصمة 2012( والرواشدة )2012( وفي املادة التعليمية )اللغة العربية( كدراسة علوان)Lang, 2003( والنغ )2012علوان)

 (.  2008عمان مثل دراسة أبوغزالة )

الدراس بعض  مع  الحالية  الدراسة  )واختلفت  الحازمي  كدراسة  الدراسة  هدف  حيث  من  السابقة  بعض  2012ات  فاعلية  تقص ي  هدفت  التي   )

غز  أبو  كدراسة  التعليمية  املادة  وفي  املنورة،  املدينة  في  االبتدائية  باملرحلة  املوهوبات  التلميذات  لدى  االبتكاري  الحل  والتي 2008) الةإستراتيجيات   )

 والتي تكونت من تالمذة الصف الرابع األساس ي في محافظة جنين.  ( 2012الدراسة كدراسة علوان ) تمثلت باملفاهيم البيئية ومن حيث عينة

وف  والتحصيل(،  االبتكاري  )التفكير  الدراسة  أدوات  وإعداد  وبناء  النظري،  األدب  وكتابة  االطالع  السابقة،  الدراسات  من  الباحثة  ي استفادت 

 ا.     منهجية الدراسة وفي مناقشة النتائج وتفسيره

التفكير االبتكاري في تدريس مادة   -على حد علم الباحثة-تمّيزت الدراسة الحالية بكونها أول دراسة   هدفت تقص ي أثر الدراما اإلبداعية في تنمية 

 اللغة العربية. 
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 الطريقة واإلجراءات: 

  منهج الدراسة: 
 ته ألغراض الدراسة. اعتمدت الباحثة املنهج شبه التجريبي القائم على املجموعتين ملالءم

 مجتمع وعّينة الدراسة: 

تكّون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الخامس األساس ي بمحافظة العاصمة عّمان،  وتم اختيار شعبتين من شعب الصف الخامس األساس ي في 

واألنش اإلمكانات،  من  لالستفادة  وذلك  القصدية،  بالطريقة  الخاص  التعليم  مديرية  من  مختارتين  فيهما،مدرستين  املتّوفرة  مجموعتي   طة  ووّزعت 

( طالًبا وطالبة من مدرسة الدرة الشريفة، تم تدريسها الوحدة العاشرة 33الدراسة عشوائًيا بحيث كّونت الشعبة األولى املجموعة التجريبية وعددها )

العام   من  الثاني  الدراس ي  للفصل  العربية  اللغة  مادة  من  األهل(  إلى  الثانية  با  2018/2017)اإلحسان  الشعبة  وكّونت  اإلبداعية،  الدراما  ستخدام 

( عددها  بلغ  التي  الضابطة  بالطريقة 31املجموعة  العربية  اللغة  مادة  من  نفسها  الوحدة  تدريسها  وتم  الدولية،  قرطاج  مدرسة  من  وطالبة  طالًبا   )

 االعتيادية. 

 أدوات الدراسة:

: اختبار مهارات التفكير االبتكاري: 
ً
 أوال

( للتفكير االبتكاري باستخدام األشكال الصورة اللفظية )أ( من خالل الرجوع لالختبار الذي Torranceحثة باالستعانة باختبار تورنس )قامت البا

( الحازمي  دراسة  )2012تضمنته  الرواشدة  دراسة  في  املعد  واالختبار  واملرونة 2012(  )الطالقة،  االبتكاري  التفكير  مهارات  اختبار  إعداد  تم  وقد   ،) 

( أنشطة، واختص النشاط األول  6واألصالة( بما يتناسب مع املادة الدراسية، واملرحلة العمرية املحددتين في الدراسة الحالية. وقد تكون االختبار من )

اإل  يمكن  التي  األسئلة  من  ممكن  عدد  أكبر  كتابة  منهم  طلب  الطلبة  على  عرضه  وبعد  الطلبة  على  موقف  تم عرض  األسئلة حيث  عليها  بتوجيه  جابة 

إعطاء مستعيًنا باملوقف السابق. وكان النشاط الثاني لتخمين األسباب، حيث احتوى على صورة لطفل حزين وبجانبه بعض األفراد، وطلب من الطلبة  

على صورة ألم وابنتها   أكبر عدد ممكن من األسباب املحتملة لحزن الطفل في الصورة املعطاة للعينة، وكان النشاط الثالث لتخمين النتائج حيث احتوى 

ن اإلنتاج حيث تم  وطلب من الطلبة تخمين أكبر قدر من النتائج التي تترتب على اهتمام األم بابنتها كما تراه في الصورة، أما النشاط الرابع كان عن تحسي

النشاط   املطروحة. واختص  الفكرة  بناء على  أفكاًرا جديدة  اقتراح  الطلبة وطلب منهم  اقتراح على  الشائعة حيث تم عرض  الخامس باالستعماالت غير 

النشاط السادس على طرح افتراض وتم الطلب من ال الطلبة وتم الطلب منهم بالبحث عن وسائل االستفادة منها. وأخيًرا اعتمد  طلبة  عرض فكرة على 

الطلبة على تكوين ع دد هائل من األفكار اإلبداعية )الطالقة( كما في النشاط تخيل أكبر عدد من النتائج املترتبة على االفتراض. وبهذا تتم معرفة قدرة 

اآل  التفكير بصورة مختلفة عن  الثاني والثالث والرابع. ومقدرتهم على  األنشطة  أفكار متنوعة)املرونة( كما في  خرين )األصالة(  األول ومقدرتهم على توليد 

 فكير االبتكاري باآلتي: كما في النشاطين الخامس والسادس وتمثلت إجراءات تصحيح اختبار الت

 حسبت بعدد االستجابات الصحيحة التي استجاب لها الطالب في كل نشاط، حيث توضع عالمة واحدة لكل استجابة صحيحة.  الطالقة: •

امل   املرونة: • األولى ال تعطى درجة للمرونة، ألن  التي استجاب لها كل طالب بحث في االستجابة  الصحيحة  رونة تحول في  حسبت بعدد االستجابات 

على درجة    االتجاه، وتكون درجة املرونة صفًرا إذا كان االتجاه ال يتغير في جميع االستجابات، وفي حالة التكرار في التحول نفسه ال يحصل الطالب 

 إضافية، وتعطى درجة لكل تحول في االتجاه.

ل خاص لالستجابات يتضمن تكرار كل استجابة، ونسبة شيوعها  حسبت درجة األصالة عن طريق تفريغ إجابات جميع الطلبة في جدو   األصالة: •

(  %5)وحسبت نسبة الشيوع لكل استجابة بحساب مجموع تكرار االستجابة على مجموع االستجابات للنشاط، فإذا كانت نسبة الشيوع أقل من 

 (.          Torrance  ،1993)اعتبرت االستجابة أصيلة أما أكثر تعد اإلجابة شائعة، أي غير أصيلة وال تحتسب العالمة 

 ( االبتكاري  التفكير  اختبار مهارات  املحكمين من ذوي   :( Validityصدق  التحقق من صدق االختبار قبل تطبيقه، وذلك بعرضه على مجموعة من  تم 

( وعددهم  الطلبة،  11االختصاص،  ملستوى  االختبار  ومناسبة  غوية، 
ُّ
الل الصياغة  حول  مالحظاتهم  إلبداء  محكًما  االبتكاري (  التفكير  ملهارات  وتمثيله 

مين.
ّ
 )الطالقة واملرونة، واألصالة( وتم التعديل بناًء على مالحظات املحك

تم حساب االتساق الداخلي لالختبار، بحساب معامل ثبات االختبار )كرونباخ ألفا( الذي طّبق  : ( Reliabilityثبات اختبار مهارات التفكير االبتكاري )

استطال  )على عينة  مكونة من  الطالقة 18عية  كاآلتي:  االبتكاري  التفكير  مهارات  ثبات  ظهرت معامالت  الدراسة، حيث  خارج عينة  وطالبة من  طالًبا   )

 ألغراض الدراسة.0.82( ومعامل ثبات التفكير االبتكاري للمجموع الكلي يساوي )0.83(، واألصالة )0.80(، واملرونة )0.84)
ً

 ( ويعد ذلك مقبوال

 االختبار التحصيلي:  ثانًيا: 

قامت  وقد  الخامس  الصف  لطلبة  العربية  اللغة  مادة  من  األهل(  إلى  )اإلحسان  العاشرة  الوحدة  أهداف  تحقيق  مدى  لقياس  االختبار  يهدف 

)  Bloomمستوى بلوم  ( فقرة من نوع االختيار من متعدد، بحيث اشتمل على املستويات الثالث األولى من  30الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي تكون من )
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مادة   من  األهل(  إلى  )اإلحسان  العاشرة  الوحدة  من  العام  الهدف  تحديد  خالل  من  باتباع  التحصيلي  االختبار  إعداد  وتم  تطبيق(،  فهم  اللغة تذكر، 

امل جدول  وبناء  الوحدة،  دروس  لخطط  التعليمية  النتاجات  وتحديد  الوحدة،  محتوى  وتحليل  األساس ي،  الخامس  للصف  ضوء  العربية  في  واصفات 

ت عالمة مفردات الوحدة، واختيار فقرات االختبارات في ضوء النتاجات التعليمية، وتحديد تعليمات االختبار، والعالمة القصوى لالختبار، حيث وضع

 ( درجة. 30واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار، وبذلك يكون مجموع الدرجات املخصصة لالختبار )

التحصيل االختبار  )ي:  صدق  من  تكّون  حيث  األولية  بصورته  عرضه  تم  االختبار  صدق  من  واألهداف 30للتأكد  املواصفات،  بجدول  مرفق  فقرة،   )

( محكًما، وذلك إلبداء رأيهم في مدى تمثيل االختبار لألهداف السلوكية للمادة 11السلوكية على مجموعة املحكمين من ذوي االختصاص، بلغ عددهم )

غوية، ومناسبته ملستوى الطلبة، وفي ضوء مالحظات املحكمين تم التعديل على التعليمية، ومدى مال
ّ
ءمة فقراته ألهداف املوضوع، وكذلك الصياغة الل

 بعض فقرات االختبار من حيث إعادة صياغة األبدال، ولم يتم حذف أّية فقرة. 

التحصيلي:   االختبار  بتطبيقه علىثبات  التحصيلي  االختبار  ثبات  التحقق من  )  تم  تكّونت من  الدراسة حيث  خارج عينة  الثبات من  طالًبا 18عينة   )

( لقياس مدى االتساق KR-20ريتشاردسون )  -وطالبة، وتم حساب معامل الثبات بطريقتين: األولى: طريقة االتساق الداخلي، باستخدام معادلة كيورد

( حيث تم تطبيق االختبار على عينة الثبات املشار إليها test– retestوإعادة االختبار )(. والطريقة الثانية: االختبار  0.86الداخلي لفقرات االختبار، وبلغ )

( ألفا، وبلغ  وتم حساب معامل كرونباخ  العينة،  نفس  أخرى على  إعادته مرة  تم  أسبوعين  وبعد مرور  كافية ألغراض 0.88سابًقا،  القيم  وتعد هذه   ،)

 الدراسة. 

 ( يبين ذلك.  1تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل وجدول )التحصيلي: معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار 

 (: معامالت الصعوبة والتمييز االختبار التحصيلي 1جدول )
 معامل التميز  معامل الصعوبة رقم الفقرة  معامل التميز  معامل الصعوبة رقم الفقرة 

1 0.42 0.48 16 0.42 0.38 
2 0.40 0.37 17 0.47 0.50 
3 0.38 0.42 18 0.39 0.44 

4 0.39 0.44 19 0.52 0.47 
5 0.42 0.50 20 0.39 0.44 
6 0.40 0.48 21 0.42 0.39 
7 0.37 0.42 22 0.47 0.42 

8 0.35 0.38 23 0.40 0.43 
9 0.39 0.44 24 0.39 0.44 

10 0.47 0.50 25 0.42 0.52 
11 0.39 0.44 26 0.39 0.44 

12 0.48 0.50 27 0.39 0.44 
13 0.42 0.39 28 0.36 0.42 
14 0.47 0.51 29 0.42 0.39 

15 0.41 038 30 0.47 0.50 

( وتعد هذه املعامالت كافية ألغراض الدراسة، قد أشار عودة 0.38 -0.52( أن قيمة معامالت الصعوبة، والتمييز تتراوحان بين )1يتبين من جدول )

 (.0.33 -0.60لصعوبة، والتمييز الجيدة تتراوح بين )( أن معامالت ا 2000)

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

( في تنمية مهارات التفكير α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )النتائج املتعلقة بالسؤال األول والفرض الخاص به ونصه "

لطري تعزى  األساس ي  الخامس  الصف  طلبة  لدى  االعتياديةاالبتكاري  الطريقة   / اإلبداعية  )الدراما  التدريس  تم حساب   ."قة  السابق  الفرض  ولفحص 

كاري )الطالقة، املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية على اختبار مهارات التفكير االبت

والبعدي،   القبلي  واألصالة(  )واملرونة،  املصاحب  التباين  تحليل  استخدام  تم  االختبار ANCOVAكما  املجموعتين على  بين متوسطي  الفروق  لفحص   )

 (. 3(، وجدول )2التفكير االبتكاري، وكانت النتائج كما في جدول )

افات املعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العرب(: 2)  جدول   ية على االختبار البعدي ملهارات التفكير االبتكاري املتوسطات الحسابية واالنحر

 تحصيل بعدي  تحصيل قبلي املهارة  العدد  املجموعة 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 2.277 4.42 1.887 3.32 الطالقة  31 الضابطة

 1.627 3.77 1.31 2.21 املرونة 

 1.207 2.55 703. 1.81 األصالة 

 2.756 10.74 2.246 7.61 املجموع الكلي 

 3.152 6.65 2.170 3.68 الطالقة  33 التجريبية 

 1.181 6.12 1.009 2.21 املرونة 

 1.208 4.76 808. 1.88 األصالة 
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 4.589 17.53 2.955 7.76 املجموع الكلي 

سطات الحسابية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية في اختبار التفكير  ( وجود فروق ظاهرية بين املتو 2يالحظ من جدول )

حسابي بلغ    االبتكاري )الطالقة، واملرونة، واألصالة( إذ حصلت املجموعة التجريبية التي استخدمت الدراما اإلبداعية في التطبيق البعدي على متوسط

ملتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة  مقارنة بمتوسط املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية إذ بلغ  ( ملهارة الطالقة وهو أعلى من ا 6.65)

( وهو أعلى من املتوسط الحسابي 6.12(، طما حصلت املجموعة التجريبية في مهارة املرونة على متوسط حسابي بلغ )4.42متوسطها على مهارة الطالقة )

ب إذ  الضابطة  )3.77لغ )للمجموعة  األصالة على متوسط حسابي  التجريبية في مهارة  املجموعة  الحسابي  4.76(. وحصلت  املتوسط  أعلى من  بلغ وهو   )

( التي حصلت على  الضابطة  باستخدام 2.55للمجموعة  درست  التي  التجريبية  املجموعة  االبتكاري فقد حصلت  التفكير  الكلي الختبار  املجموع  أما   .)

اإلبداعية )  الدراما  بلغ  حسابي  متوسط  بلغ  17.53على  إذ  االعتيادية  بالطريقة  درست  التي  الضابطة  للمجموعة  الحسابي  املتوسط  من  أعلى  وهو   )

(10.74 ) 

( املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين  الفروق  إذا كانت  نتائج  α≤0.05ولتحديد فيما  التباين املصاحب وجاءت  ( تم تطبيق تحليل 

 (. 3كما في جدول )تحليل التباين 

 ( لداللة الفروق على أداء طلبة الصف الخامس في مادة اللغة العربية على اختبار مهارات التفكير االبتكاري ANCOVA(: تحليل التباين املصاحب ) 3جدول )

 املهارة  مصدر التباين
 مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

 متوسط  

 املربعات 

 قيمة

 ف  

مستوى  

 الداللة 

 مربع 

 ايتا

 التحصيل القبلي

 1 249.784 الطالقة 
249.784 

66.315 0.000  

  0.000 24.865 53.515 1 53.515 املرونة 

  0.000 13.913 14.991 1 14.991 األصالة 

  0.000  553.358 1 553.358 املجموع الكلي 

 

 طريقة 

 التدريس 

 0.196 0.000 15.136 57.011 1 57.011 الطالقة 

 0.440 0.000 48.801 105.029 1 105.029 املرونة 

 0.532 0.000 70.527 75.992 1 75.992 األصالة 

 0.658 0.000 119.18 709.412 1 709.412 املجموع الكلي 

 الخطأ

  .  3.767 62 233.529 الطالقة 

    2.152 62 133.434 املرونة 

    1.077 62 66.804 األصالة 

    5.952 62 369.048 املجموع الكلي 

 الكلي املعدل 

     64 563.785 الطالقة 

     64 276.000 املرونة 

     64 161.446 األصالة 

     64 1669.45 املجموع الكلي 

نتائج جدول  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3) تشير   ) (α≤0.05 الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية   (  ألداء طلبة الصف 

االبتكاري  التفكير  مهارات  اختبار  بالطريقة  على  مقارنة  اإلبداعية  الدراما  ولصالح  التدريس،  طريقة  باختالف  البعدي  واألصالة(  واملرونة،  الطالقة   (

في تنمية (  α ≤0.05) ى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  وبهذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على: االعتيادية،  

 ". الطريقة االعتيادية /لطريقة التدريس )الدراما اإلبداعية  مهارات التفكير االبتكاري لدى طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى 

نت الطلبة من استخدام حواّسهم بشكل فّعال في التركيز، ودقة املالحظ
ّ
ة، والتخّيل مما أكسبهم  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الدراما اإلبداعية مك

طروحة عليهم القدرة على تثبيت املعلومة وتناقلها فيما بينهم بشكل أبسط، فازداد تدفق األفكار في مخيلتهم، إليجاد حلول وبدائل جديدة للمواضيع امل

 وصياغة عدد من الجمل تختلف في معناها، وتكتب بلغتهم الخاصة. 

التفكير االبتكاري من خالل طرائق 2016املشار إليها في الرشيدي )وتؤكد نظرية برونر الخاّصة باإلدراك و  القدرة على  اإلبداع مرتبط بتنمية  ( أّن 

تشجيعه بذلك  ليتم  التعليمية،  للمواقف  إيضاح  أفعالهم كوسائل  واستغالل  لها،  املناسبة  الحلول  وإيجاد  املشكالت  الطلبة من مواجهة  ن 
ّ
م على تمك

م الذاتي والتركيز في
ّ
 املعلومات واملعارف التي تدّرس لهم.     التعل
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والتي تؤكد على أن كل معرفة مقدمة للطلبة ال بد   وقد تعزى هذه النتيجة أيًضا إلى أن الدراما اإلبداعية تعزز نظريات التعلم كالنظرية السلوكية

الدراسية إلى أجزاء وفق معطيات ووقائع يمكن وضع عالقة بينها أن تتوافر فيها شروط قادرة على إثارة اهتمامهم وميولهم وإن ذلك يتم عبر تقسيم املادة 

 ومن ثم تقديمها إلى الطلبة بتسلسل وتدرج متكامل وبأسلوب شيق وممتع.

 
ً
موضوعا يعد  اإلبداعية  الدراما  باستخدام  التعلم  بأن  النتيجة  هذه  تفسر     وقد 

ً
الدافعية    جديدا ويزيد  االهتمام  يثير  والجديد  الطلبة  عند 

 ق مما دفع الطلبة للحماس واالندفاع نحو التعلم أكثر من نظرائهم الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية.    والتشوي

قيمة جاءت  ) وقد  الطالقة  ملهارة  ايتا  حوال    ( 0.196مربع  ان  يعني  للدراما    (% 80) وهذا  وليس  دخيلة  ملتغيرات  تعود  التحصيل  في  الفروق  من 

املرونة مهارة  وفي  أن حوال  (   0.440)  جاءت اإلبداعية  يعني  أيًضا   (% 65)وهذا  دخيلة وفي مهارة األصالة جاءت ) تعود  وتفسر هذه    (  0.532ملتغيرات 

 فقط تعود ملتغيرات دخيلة بأن تأثير  الدراما اإلبداعية أكبر،  حيث أنه أسلوب يدعم األفكار التي تتسم بالجّدة والتفرد.  ( %47)النتيجة بأن حوال 

في التحصيل املعرفي ( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  " ة بالسؤال الثاني والفرض الخاص به ونصهالنتائج املتعلق

ولفحص الفرض السابق تم حساب املتوسطات   ".الطريقة االعتيادية /لدي طلبة الصف الخامس األساس ي تعزى لطريقة التدريس )الدراما اإلبداعية  

القبلي والبعدي، كما تم استخدام  النحرافات املعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة العربية على االختبار التحصيليالحسابية وا 

 . (5، وجدول )(4( لفحص الفروق بين متوسطي املجموعتين على االختبار التحصيلي، وكانت النتائج كما في جدول )ANCOVAتحليل التباين املصاحب )

افات املعيارية ألداء طلبة الصف الخامس األساس ي في مادة اللغة :(4) جدول   العربية على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 العدد  املجموعة 

 التحصيل البعدي  التحصيل القبلي 

 املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 ري املعيا

 4.55 18.19 3.45 16.33 31 الضابطة

 3.62 25.24 2.21 14.63 33 التجريبية 

( االختبار  4يالحظ من جدول  العربية على  اللغة  مادة  في  األساس ي  الخامس  الصف  طلبة  الحسابية ألداء  املتوسطات  بين  ظاهرية  ( وجود فروق 

باس درست  التي  التجريبية  املجموعة  حصلت  إذ  البعدي،  )التحصيلي  بلغ  حسابي  متوسط  على  الحسابي 25.24تخدام  املتوسط  من  أعلى  وهو   )

بلغ ) إذ  االعتيادية  بالطريقة  التي درست  الضابطة  الحسابية ذات داللة إحصائية  18.19للمجموعة  املتوسطات  بين  الفروق  إذا كانت  (، ولتحديد فيما 

 (. 5ج الحليل على النحو املوضح في جدول )( تم تطبيق تحليل التباين املصاحب، وجاءت نتائα≤0.05عند مستوى )

 الصف الخامس في مادة اللغة العربية على االختبار التحصيلي    ( لداللة الفروق على أداء طلبةANCOVA(: تحليل التباين املصاحب األحادي ) 5) جدول 

 مصدر 

 التباين 

 مجموع  

 املربعات 

 درجات 

 الحرية 

 متوسط 

 املربعات 

 قيمة

 )ف(

 مستوى 

 الداللة  

 مربع 

 آيتا 

  0.002 10.418 151.476 1 151.476 التحصيل القبلي

 طريقة 

 التدريس 

850.937 1 850.937 58.524 0.000 * 0.486 

    14.540 62 901.481 الخطأ

    1857.1 64 1857.1 الكلي املعدل 

( النتائج في جدول  )5تشير  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   )α≤0.05 العربية على  ( ألدا اللغة  الخامس في مادة  ء طلبة الصف 

ترفض   النتيجة  وبهذه  االعتيادية،  بالطريقة  مقارنة  اإلبداعية  الدراما  ولصالح  التدريس،  استراتيجية  باختالف  البعدي  التحصيلي  الفرضية االختبار 

( في التحصيل املعرفي لدي طلبة الصف الخامس  α≤0.05لة )الصفرية الثانية والتي تنص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال

أهمه إلى عدد من األسباب لعل من  السابقة  النتيجة  وقد تعزى  االعتيادية".  الطريقة   / اإلبداعية  التدريس )الدراما  م  األساس ي تعزى لطريقة 
ّ
التعل أّن  ا 

يثير االهتمام، ويزيد الدافعية والتشويق، مما دفع الطلبة للحماس واالندفاع   باستخدام الدراما اإلبداعية يعد موضوًعا جديًدا عند الطلبة، والجديد

تع الذين  التجريبية  املجموعة  أن طلبة  أيًضا في ضوء  ُتفّسر  االعتيادية.  كما قد  بالطريقة  الذين تعلموا  أكثر من نظرائهم  م 
ّ
التعل لموا باستخدام نحو 

عملية التعليمية التعلمّية فهم يوجهون اهتماماتهم وهواياتهم في اكتساب املعارف من خالل تمثيل األدوار الدراما اإلبداعية كانوا مشاركين فاعلين في ال

والسرور، و  والنشاط  الحيوية،  في جو من  وأسرع  أسهل  بشكل  لديهم  واملهارات  املعلومات  تكتسب  وبذلك  املعلمة،  بتوجيه من  الخاصة  تزيد  بطريقتهم 

األفكار املتنوعة والجديدة، وبذلك يمكن إحداث تأثير إيجابي وتكوين اتجاهات مرغوبة في أذهان الطلبة الذين تعلموا   قدرتهم على توليد أكبر عدد من

 باستخدام الدراما اإلبداعية أكثر من طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية.

ي، ولعب األدوار، والتخيل واإليماء الصامت، في تطوير أنشطة ابتكارية تزيد من الردود وتساهم الدراما اإلبداعية التي تعتمد على التمثيل االرتجال 

لخبرات التعليمية،  املبدعة، واملبتكرة، التي تسهم في توسعة أفق التفكير، والثقة بالنفس أثناء أداء املهمات التعليمية، مما يساعد الطلبة على اكتساب ا 



 أبو منصور &  حديديال   أثر  استخدام الدراما اإلبداعية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري والتحصيل املعرفي في تدريس اللغة العربية....                  

 596-581، ص: 2021 -2، العدد9املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 592 

 

 ( 2005زيد من دافعيتهم لإلنجاز، والعمل بعيًدا عن الرتابة وطرائق التدريس االعتيادية )السرور،وتوظيفها في مواقف حياتية جديدة ت

مثيل النابع  وقد يعزى تفّوق استخدام الدراما اإلبداعية على الطريقة االعتيادية إلى تثبيت معلومات الطلبة من خالل أداء الحركات اإليقاعية، والت

 رس وربطه بالواقع املحيط بهم بشكل عملي. من إحساسهم، وفهمهم موضوع الد

م يمارسون كما قد ُتفّسر النتيجة أيًضا بأّن الدراما اإلبداعية تساهم في إزالة الحواجز النفسية التي تفصل بين الطلبة ومعلمتهم، فشعورهم بأنه 

ذبهم نحو الفكرة املطروحة فيتعمق فهمهم للموضوع، وبذلك  التمثيل بحرّية، وأنهم يعبرون عن املوقف التعليمي بأسلوبهم الخاص يزيد دافعيتهم، ويج

 يتحّسن أدائهم. 

بتجسيده  وذلك  الطلبة،  وإظهار قدرات  لقدرتها على صقل  وذلك  التعليمية،  األغراض  الكثير من  في  فّعالة  التعليمية كوسيلة  الدراما   تستخدم 

باستخدام   مايريده  عن  والتعبير  للكشف  تؤدي  متنوعة  درامية  عميًقا ملواقف  فهًما  له  يحقق  مما  خياله  تنشيط  على  تساعد  كما  وحواسه،  حركاته 

نه من استرجاع املعلومات التي تلّقاها بكل يسر وسهولة 
ّ
 ( 2000)نصار، والصوالحة،  للمعارف وتمك

ال في  العفوّية  إلى  تميل  التي  طبيعتهم  واالنسجام مع  باملتعة،  الطلبة  إلى شعور  أيًضا  النتيجة  تعزى هذه  وبذلك  وقد  في فكرهم،  يجول  تعبير عما 

ا بإشراف املعلمة التي توجههم إلى تطبيق الفكرة بما يضمن استيعابهم للمعلومة بشكل أعمق، وتقدم لهم التغذية الراجعة   عن طريق إثارة يتعلمون ذاتيًّ

ا تمت  خيالهم السترجاع املوقف التعليمي املمثل ليترسخ في ذهنهم، إذ لم تعد التراكيب اللغوية وامل
ً
عاني التي يتضمنها النص جامدة، وإنما أصبحت أحداث

ا ومتفرًجا يزيد من إصغائه وتركيزه للمعارف واملعلومات  التي ي
ً
تلقاها، وذلك  تأديتها بشكل تمثيلي، وترسخت كمواقف في مخيلتهم، فكون الطالب مشارك

 يؤدي إلى تحسين مستوى التحصيل الدراس ي. 

م شخصّية أو موقف   وتساهم الدراما اإلبداعّية
ّ
في تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة لتتيح الفرصة أمامهم بتنمية شخصيتهم، فحين يتبنى املتعل

ن بذلك من استيعاب النتاجا
ّ
م واالنتباه لكل التفاصيل الدقيقة ويتمك

ً
ا في ذهنه وتزداد لديه القابلية على التعل ت التعليمّية املرجّوة  ما فإنه يترسخ صوريًّ

   (2005كتساب الخبرات الالزمة لتحسين املستوى التحصيلي )سليمان،وا 

فيرنسلر) دراسة كل من:  الحالية مع  الدراسة  نتائج  اتفقت  )2006( وهيالت)fernsler، 2003وقد  وهنية   )2009( لحية  وأبو  والرواشدة 2009(   )

 توى الّتحصيل لدى الطلبة. ((  حيث توصلت إلى فاعلّية استخدام الدراما في تحسين مس2012(( وعلوان 2012

 التوصيات واملقترحات:

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توص ي الباحثة باآلتي:

 لدى الطلبة.  ضرورة االهتمام بتطبيق الدراما اإلبداعية في تدريس مادة اللغة العربية ألثرها اإليجابي في تنمية مهارات التفكير االبتكاري  •

 لها من أثر في تحسين مستوى الطلبة. ملا ، واملدرسات على استخدام الدراما اإلبداعية في تدريس اللغة العربيةتشجيع املدرسين •

تن • على  لقدرتها  التعليمية،  العملية  في  واستخدامها  اإلبداعية  الدراما  استخدام  حول  العربية  اللغة  ومدرسات  ملدرس ي،  تدريبية  دورات  مية  عقد 

 التفكير االبتكاري. 

م تطبيقات عملية متعلقة باملعلومات التيض •
ّ
يتم    رورة العمل على استخدام الدراما اإلبداعية من خالل تضمين مناهج اللغة العربية ودليل املعل

ل مورًدا رافًد للمعلمين والطلبة.
ّ
 تدريسها للطلبة بحيث تشك

الع  • اللغة  مادة  تدريس  في  املماثلة  واألبحاث  الدراسات،  املزيد من  نواتجإجراء  تتضمن مواضيع  ربية على  أساسية  مادة  باعتبارها  م مختلفة، 
ّ
تعل

 متعددة. 

طرا  • من  باعتبارها  واالجتماعيات  كالعلوم،  أخرى  دراسية  مواد  في  اإلبداعية  الدراما  باستخدام  قة 
ّ
متعل ببحوث  القيام  على  الباحثين  ئق  تشجيع 

   التدريس الحديثة.
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Abstract: This study aimed at recognizing the effect of using creative drama in development the skills of 
innovative thinking and cognitive achievement teaching of the Arabic language for fifth grade students in the 
capital Amman. The sample of the study was intentionally chosen it consisted of (65) students of Fifth grade, 
the sample of this study was distributed randomly into two groups, the first group was an experimental group 
that consisted of34was taught accordance from Durra alshareefa private school students who was taught 
according to31 to creative Drama, the second group was  a controlling group  which consisted  
 Students from cartage school who was taught in accordance to the traditional methods, after the termination 
of teaching  and after ensuring the validity and reliability in accordance to scientific bases, the innovative 
thinking test and Achievement test and an  appropriate  statistical means had been used the result showed 
there was statical difference in the developing creative thinking skills and achievement for fifth grade in favor 
of using creative drama the study ends with some recommendations to use creative drama in teaching and 
make more researches in other subjects study.   

Keywords: Creative Drama; innovative thinking; cognitive Achievement.   
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