
  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  
 

962 
 

 

 

 دػػػة بؾرسعيػػجامع    
 ةػة التربيػكمي       

 طرؽ التدريسقدؼ السشاهج ك 
  
  

 
 مهبرات تنميةفي  ىجهالتخيل الماستزاتيجية بزنبمج قبئم علً فبعلية 

    

 تالميذ المزحلة االبتذائية لذي السيبحي يالىعوالىظيفية الكتببة 

 
    

 إعػػػػػػػػػػػػػػػداد

 خ حشاأ.م.د / كخيدتين زاه

 طخق تجريذ المغة العخبية السداعجالسشاهج و  أستاذ

 عيجبهرسجامعة  –كمية التخبية 

 
 
 
 
 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  
 

972 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  
 

972 
 

 ممخص
لػد  ةبلميػ  الرػػ  رات الكتابػة  كمهػارات الػػؾعس الدػها س يهػدؼ هػ ا الثحػل إلػم ةشسهػػة مهػا 
ثػاراا   كقػد اسػتخدـ هػ ا الثحػل اختعمم التخيل السؾجه االبتدائس؛ كذلػ مؽ خبلؿ برنامج قائؼ الدادس

كأسػػػاليل لمكهػػػاس  كسػػػا اعتسػػػد   سالدػػػها كاختثػػػار مهػػػارات الػػػؾعس  الؾعهفهػػػة لكهػػػاس مهػػػارات  الكتابػػػة
لتػػدريس لهػػا باسػػتخداـ المرنػػامج ة ةػػؼ االثحػػل عمػػم ةرػػسهؼ ةجريمػػس قػػائؼ عمػػم مجسؾعػػة ةجريمهػػة كا ػػد

مؾضػؾعات  عػؽالؾعهفهػة فػس مهػارات الكتابػة  ممحػؾ  نسػؾ  كقد أعهرت نتائج الثحل اآلةػس  السقترح
متعمقة بالسجاؿ الدػها س  باإلضػافة لحػدكث ةظػؾر فػس مهػارات الػؾعس الدػها س لػد  ةبلميػ  السر مػة 

 كتابػة إف األسػاس يهػه يل  ؛عمم استراةهجهات التخيل السؾجه   بعد استخداـ المرنامج القائؼاالبتدائهة
التخيػػل  عمػػم القػػائؼ نػػامجمر فاعمهػػة الكسػػا أعهػػرت الشتػػائج   ا بالتخيػػلكربظهػػ ؽ الدػػها ة مؾضػػؾعات عػػ

 .بتدائهةاال السر مةلد  ةبلمي   الدها س مهارات الؾعسك الؾعهفهة  هارات الكتابةةشسهة مفس  السؾجه
 السخحملة اببتجاييلة – التخيل  السهجل  – الهعي الدياحي –الهظيفية الكمسات الجالة: مهارات الكتابة

  البخنامج –
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Summary 
This research aims to develop functional writing and tourism awareness 

skills of six grade primary stage pupils through the administration of guided 

imagination based program. The instruments in the present research are the 

functional writing skills test, measuring the development of the pupils' 

writing skills, and the tourism awareness skills test. The research adopts the 

one group pre-posttest experimental design where in the experimental group 

was taught using the suggested program. The research results revealed the 

noticeable development of the pupils' functional writing skills in relation to 

tourism topics. Moreover, there was a development of the tourism awareness 

skills of primary stage pupils as a result of the administration of the guided 

imagination based program. The rationale is that the basis of the program 

was writing topics about tourism and connecting these topics to imagination. 

Thus, the results confirmed the effectiveness of the guided imagination 

based program in the development of functional writing and tourism 

awareness skills of primary stage pupils. 

 
Keywords: functional writing skills - tourism awareness – guided 

imagination - the primary stage - a program 
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 :سقلجمللللللةال
ا ةذػػ ل كةػػفىر فػػم ةمػػػ إف الستأمػػل لسبلمػػع العرػػر الػػ   ندهذػػه  نجػػد  عبل ػػ  عؾامػػل بعيشهػػ 

الشهزػة االقترػادعة التػم ةذػهدها  ها  كمؽ أهؼ ما عسيز ه ا العرػرلة عؽ ةكؾيشكؾف مدفك السبلمع  كة
كافة السفسدات  كالتحؾؿ ال   عدر  فم كل القظاعات  كلعل أهؼ قظاع مؽ ه   القظاعات هؾ قظاع 

 الدها ة لسا له مؽ أهسهة كمر  فم ةفعيل ه   الشهزة االقترادعة.
بػد كأف يمػدأ مػؽ السقػررات الدراسػهة التػم يدرسػها التبلميػ   السػهسا كاالهتساـ بالقظاع الدها س ال 

فم مادة  يؾية مثل مادة المغة العربهة مؽ خبلؿ فركعها الستشؾعة  عمم أف يمرز ه ا االهتساـ بدءاا مؽ 
حهظػػة األسػػاس فػػم ةهيدػػة مػػدارؾ التبلميػػ  السػػتهعال السػػفىرات الخارجهػػة السالسر مػػة االبتدائهػػة التػػم ةعػػد 

 .كالتعامل كالتفاعل معها بهؼ
مػػػؽ أهػػػؼ السهػػػارات التػػػم عرػػػعل عمػػػم التبلميػػػ  إةقانهػػػا كاقتحػػػاـ مجالهػػػا هػػػم مهػػػارات الكتابػػػة  

فػػػم ةمػػػػ السر مػػػة  خاعػػػة السؾضػػػؾعات الكتابهػػػة أك مؾضػػػؾعات التعميػػػر التحريػػػر  الستعمقػػػة الؾعهفهػػػة 
ميػ  سػؾ  بعػض الػر بلت التػم بالدها ة ككهفهة ةشاكؿ مؾضؾعاةها؛  يل إف هػ ا السجػاؿ ال عسثػل لمتبل

قػػامؾا بهػػا  أك بعػػض الرػػؾر التػػم نػػاهدكها ةتشػػاكؿ معػػالؼ سػػها هة مختمفػػة كمتشؾعػػة  أك بعػػض األفػػبلـ 
 كالسذاهد التمهفزيؾنهة الستعمقة به ا السؾضؾع.

أما إذا ُأسشد لمتمسي  كتابة مؾضؾعات عؽ الدها ة فم مرر كمجاالةها كأنؾاعها كأهػؼ معالسهػا   
أف ععجػػز عػػؽ عسمهػػة الكتابػػة لعػػدـ إلسامػػه بالعشاعػػر التػػم سػػؾؼ ع تػػل فػػم ضػػؾئها  أك كتابتػػه  فإنػػه إمػػا

لقؾالػػل محفؾعػػة عػػؽ الدػػها ة  دكف امتبلكػػه لسػػا عدػػسم بسهػػارات الػػؾعم الدػػها م  هػػ   السهػػارات التػػم 
د  بسؾجمهػػا عستمػػػ الفػػرد قػػدرات كتابهػػة نابعػػة مػػؽ فهػػؼ كاسػػتهعال كػػل مػػايتعم  بسجػػاالت الدػػها ة فػػم بمػػ

كمغاهرهػػا كأهػػؼ األمػػاكؽ كأهسيتهػػا  أ  أف هػػ ا االسػػتهعال بسثابػػة الػػؾعم السشمثػػ  مػػؽ الذػػعؾر الػػداخمم 
 لمفرد كال   يدفعه إلم كتابة مؾضؾعات عؽ الدها ة عغهر فيها كعم الفرد ب بل 

 مؽ أهسهة الدها ة كمهارات الكتابة.
ه ا الؾعم الدها م إنسا يتممؾر مؽ خبلؿ   بالؾعس الدها س الكتابة عؽ الدها ة البد كأف ةرةثط أ  أف

مذػػػاعر الفػػػرد كاةجاهاةػػػه نا هػػػة الدػػػها ة  هػػػ ا الفػػػرد الػػػ   يشحرػػػر هشػػػا فػػػم نخرػػػهة ةمسيػػػ  السر مػػػة 
االبتدائهػػة  كالتػػم ةمػػدأ معػػه الحهػػاة كاإل دػػاس بهػػا  يشسػػا يشظمػػ  فػػم العػػالؼ الخػػارجم يػػزكر كيدػػافر إلػػم 

 ها فم زيادة الدخل القؾمم كدكرها االقتراد   باإلضافة إلػممختم  الثبلد كاألماكؽ  دكف كعهه بأهسيت
 ال يؽ عدـ إدراكه لكهفهة التعامل مع مختم  األجشاس كالدهاح

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عدير التؾىي  فم ه ا الثحل باإلنارة إلم اسؼ السفل  ىؼ سشة الشذر ىؼ رقؼ الرفحة إف كجدت.
 عأةؾف مؽ الخارج لزيارة مرر  كالتستع بسختم  أنؾاع الدها ة بها. 
 يػػػل إف الػػػؾعس الدػػػها س ععشػػػس اسػػػتجابة الفػػػرد كأدائػػػه الػػػ   عغهػػػر نتهجػػػة ةػػػأىر  مػػػؽ الشا هػػػة  

 (. 454  3102انهة بالسعارؼ كالسعمؾمات كالسؾاق  كالسذ بلت الدها هة )سحر أبؾ ب ر  الؾجد
جتساعهػة كالؾجدانهػة  ػؾؿ الدػها ة؛ لتذػ يل عذسل الجؾانػل الثقايهػة كاال الؾعم الدها مأ  أف  

رنػػيد السعمؾمػػات  كالسفػػالهؼ كالسهػػارات  كاالةجاهػػات  كالكػػهؼ الستعمقػػة بالسجػػاؿ الدػػها س؛ لتكػػؾيؽ سػػمؾؾ 
أخبلقهػات الدػها ة  كالتػم ةتسثػل فػم بسػا عدػسم البػد لػه لػ ا  ( 06  3105ةجا  الدها ة )عالع عؾدة 

اةجػػػا  الفػػػرد نحػػػؾ التعامػػػل مػػػع الدػػػائع كانظثاعػػػه عشػػػه  كأهسهػػػة قدكمػػػه  كالسثػػػاد  الستثعػػػة فػػػم التعامػػػل 
دامة )مشػاؿ سهػة السدػتاألخبلقم  مؽ ا تػراـ الشػاس كالسجتسعػات  كاعتثػار الدػها ة عامػل مػؽ عؾامػل التش

ك قػػؾؽ الدػػائع ككػػل العػػامميؽ فػػم مجػػاؿ الدػػها ة  باإلضػػافة لتشفيػػ  السثػػاد  العالسهػػة (  3107دعػػابس  
 ألخبلقهات الدها ة.

المغػة العربهػة لؾ ػدات دراسػهة كمؾضػؾعات عػؽ الدػها ة  كةشسهػة السهػارات كتػل ؿ كألهسهة ةشاك  
الدها ة؛  فسسر مة االبتدائهة  باإلضافة لته يل أخبلقهاةهؼ لد  التبلمي  فم ال دها سكالؾعم ال الكتابهة

 يػػل إف ذلػػػ ُععػػد مػػؽ أهػػؼ مجػػاالت كأهػػداؼ التشسهػػة السدػػتدامة  كالتػػم عس ػػؽ االهتسػػاـ بهػػا مػػؽ مشغػػؾر 
 مهػارات الكتابػةالجانل السعرفس كالجانل الؾجدانس بل كالسهار   فإنه كجل الثحل عسػا عفيػد فػم ةشسهػة 

 .لد  ةبلمي  ةمػ السر مة دها مالالؾعم   ك الؾعهفهة
يهػػتؼ بػػالجسع بػػيؽ زمشػػم الحاضػػر  بػػل قػػ  عشػػد الحػػد الال ع د راؾ  كالكػػهؼكاإل  الػػؾعمالسهػػارات  ك ةشسهػػة 

كإعسػػاؿ   تشمػػفالك   تؾقعبػػال يهػػتؼمدػػتقمل  األزمشػػة السختمفػػة  مػػؽ مػػاض يتعمػػ  بػػالخمرة كالس تدػػثات  إلػػم
ؽ أهػؼ أهػداؼ التشسهػة السدػتدامة  فإنػه عس ػؽ اسػتخداـ التخيػل فكر  ك يل إف االهتساـ بالدها ة ُععد مػال

كالتؾقػػع كالتشمػػػف لتشسهػػة هػػػ ا السجػػػاؿ كمػػا يػػػرةثط بػػػه مػػؽ أخبلقهػػػات كقػػهؼ  لػػػ لػ فػػػإف اسػػتخداـ مػػػا ُعدػػػسم 
هؾ مؽ قميل االهتسػاـ بالعسمهػات العقمهػة العمهػا الستسثمػة فػم التخيػل كالتؾقػع  ؾجهلتخيل السباستراةهچهات ا

كمػػا يػػدفع إلهػػه مػػؽ مذػػاعر  مهػػارات الكتابػػة لتفكيػػر بأنؾاعػػه؛ مسػػا عفيػػد فػػم ةشسهػػة مهػػارات مثػػل كالتشمػػف كا
 .كاةجاهات ككمها متعمقة بالسجاؿ الدها م
كالتػػم عس ػػؽ دعسهػػا بالؾسػػائط التكشؾلؾيهػػة الحديثػػة  ؾجػػهل السلهػػ ا عهػػر مػػا ُعدػػسم باسػػتراةهچهات التخيػػ

  التفكيػر ؾعس الدػها سالػ  ةارات ةتعمػ  بالتخيػل  الكتابػهػات كمهػالستشؾعة مػؽ خػبلؿ برنػامج لتشسهػة عسم
فػػم السدػػتقمل  كذلػػػ لػػهس فقػػط لدراسػػة الحاضػػر بػػل التخظػػم لدراسػػة السدػػتقمل أعزػػاا  كمدػػاعدة مرػػر 
عمم ةخظم ما ععتريها مؽ ععؾبات فم السجاؿ الدها م  كذلػ مؽ خبلؿ ةدريل التبلمي  عمػم جػ ل 
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شهػػا كتابػػة كاعهػػة  كبػػامتبلؾ مقؾمػػات كمهػػارات كللهػػات التعامػػل مػػع اآلخػػريؽ إلػػم زيػػارة بمػػدهؼ بالكتابػػة ع
 .الدائحيؽ  كاةثاع بشؾد ميثاؽ الدها ة

كهشاؾ دراسات سابقة جسعت بيؽ االستخداـ التكشؾلؾجس لثعض التقشهات كبيؽ التخيل  كمؽ بيشها دراسة 
مػػؽ خػػبلؿ ةقشهػػات ( كالتػػس هػػدفت إلػػم قهػػاس أىػػر أسػػاليل القرػػص الرقسهػػة 3106)أسػػساء عمػػد الرػػسد 

)المؾدكاسػتيشج( عمػم ةشسهػة مهػػارات الػ كاء المغػؾ   كمػد  قػػدرة التبلميػ  ذك  القػدرات الخاعػة السعػػاقيؽ 
 بررياا فس السر مة االبتدائهة عمم التخيل.

 الدػػها م الػػؾعم  ك الؾعهفهػػة الكتابػػةمسػا سػػم  ةتزػػع أهسهػػة إجػراء دراسػػة ةتشػػاكؿ ةشسهػػة مهػارات  
 ةالتكشؾلؾيهػسؾجػه  كدمجػه بالؾسػائل التخيػل ال اسػتخداـالبتدائهػة  كذلػػ مػؽ خػبلؿ  مػة الد  ةبلمي  السر 

 .ؾجهچهات التخيل السخبلؿ ما عدسم باستراةهمؽ 
 :بسذكمة البحثاإلحداس 

إف اإل داس بسذػ مة هػ ا الثحػل نػتج مػؽ مجسؾعػة عؾامػل ةتعمػ  بسؾضػؾع هػ ا الثحػل  كهػ   العؾامػل 
  ةتحدد فم الشقاط اآلةهة

 فتقػػار التبلميػػ  إلػػم بعػػض السهػػارات األساسػػهة لمكتابػػة الؾعهفهػػة فػػس مؾضػػؾعات  يؾيػػة كمهسػػة مثػػل ا
التبلميػ  بالكتابػة فػم مؾضػؾعات التعميػر عػؽ الدػها ة فػم  ػدكد مػا درسػؾ  فػم  ء هػفالءكتفػاالدها ة  كا

مػؽ التبلميػ   كتال الدراسات االجتساعهة  كه ا مػؽ خػبلؿ ا تكػاؾ الثا ثػة بفدػات عديػدة كتل القراءة أك
 .كمعمسيهؼ

 السذػػ بلت التػػم ةعتػػر  القظػػاع الدػػها م  كمحاكلػػة الشهػػؾض بػػه لرفػػع معػػدالت الػػدخل القػػؾمم  كلػػؽ 
 .يتأةم ه ا الشهؾض إال مؽ خبلؿ التربهة الدها هة الدمهسة لمتبلمي 

 إعسػػػاؿ اكؽ الدػػػها هة  كعػػػدـ  فػػ  التبلميػػػ  لقؾالػػػل بعيشهػػػا فػػػم الكتابػػػة عػػؽ مؾضػػػؾعات ةتعمػػػ  باألمػػػ
 .فم الكتابة  بل االكتفاء بالكتابة فم  دكد عشاعر بعيشها كنقاط محددةالخهاؿ 

 ا كمجاالةهػػػا فػػػم مرػػػر  ةغفػػػل كثيػػػر مػػػؽ السؾضػػػؾعات القرائهػػػة التػػػم ةتحػػػدث عػػػؽ الدػػػها ة كأنؾاعهػػػ
 عؽ كهفهة التعامل مع الدائع  كعدـ ةشاكلها لسا عدسم بمشؾد ميثاؽ أخبلقهات الدها ة.الحديل 

 شسػػا ألزمػػت كزارة التربهػػة كالتعمػػهؼ التبلميػػ  فػػس السر مػػة االبتدائهػػة بعسػػل مذػػركعات بحثهػػة فػػس عػػل  ي
جائحة كؾركنا كأسمؾل لمتقيهؼ  كذلػ مؽ خبلؿ كتابػة مؾضػؾعات عػؽ الدػها ة  ةؾجػه كثيػر مػؽ هػفالء 

امػتبلؾ مهػارات  التبلمي  كأكلهاء أمؾرهؼ لمس تثات لمكهاـ بإجراء مثل ه   السذركعات؛ كهػ ا لعجػزهؼ عػؽ
عمم الرغؼ مؽ إةا ػة كافػة السرػادر عمػم الس تثػة ات عؽ الدها ة  كتابة مؾضؾعالكتابة الؾعهفهة فس 
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  الرقسهة  كخؾؼ كثير مؽ أكلهاء أمؾر التبلمي  مؽ عسمهة الكتابة  كإجراء مثل ه   السذػركعات الثحثهػة
مػػػؽ قمػػػل أنػػػخاص يتػػػاجركف بهػػػ    باإلضػػػافة لتحػػػ ير الػػػؾزارة بػػػرفض األبحػػػاث فػػػس  ػػػاؿ ىمػػػؾت كتابتهػػػا

 (.3131السذركعات  أك مظابقتها ألبحاث أخر  )دمحم غانؼ  
   بركةؾكػػػؾؿ التعػػػاكف بػػػيؽ كزارة الدػػػها ة كالتربهػػػة كالتعمػػػهؼ لشذػػػر الػػػؾعم الدػػػها م بػػػيؽ طػػػبلل كةبلميػػػ

جتسػع الس مختمػ  قظاعػات رساء مثاد  كأخبلقهػات الدػها ة فػسالسدارس  كذلػ لدعؼ جهؾد الدكلة فم إ
 كبجسهع نرائحه.

 درة الدراسػات قمة الدراسات التم أجريت ةجسع بيؽ مقررات المغة العربهة كدعسها لمقظاع الدها م  كنػ
كذلػػػ فػػم  أك االهتسػػاـ بسيثػػاؽ الدػػها ة األخبلقػػم  هػػتؼ بسهػػارات الكتابػػة عػػؽ الدػػها ة التػػم ةشاكلػػت مػػا ي
 . دكد عمؼ الثا ثة

هم التم دعت إلػم إجػراء دراسػة ةهػتؼ بػدعؼ القظػاع الدػها م مػؽ خػبلؿ  ةمػ العؾامل كاألسثال الدابقة
المغػة العربهػة مؽ خبلؿ مػادة  فس ضؾء مهارات الكتابة الؾعهفهةلدها م الؾعم االكتابة  ك ةشسهة مهارات 

 .ؾجهالتخيل الس استراةهجهة عمملد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة  كذلػ مؽ خبلؿ استخداـ برنامج قائؼ 
   ة البحث:مذكم

مهػػػارات   باإلضػػػافة إلػػػم ةشسهػػػة الؾعهفهػػػة ةشسهػػػة مهػػػارات الكتابػػػةةتحػػػدد قزػػػهة هػػػ ا الثحػػػل فػػػم  
لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة  كذلػ مؽ خبلؿ برنامج قائؼ عمم استراةهجهة  االؾعس الدها س كالدسؾ به

 التخيل السؾجه.
 اآلةس  ة عؽ الدفاؿ الرئهسالحالم اإلجابكانظبلقاا مؽ ه   القزهة  عحاكؿ الثحل 

كالؾعم الؾعهفهة برنامج قائؼ عمم استراةهجهة التخيل السؾجه فس ةشسهة مهارات الكتابة  ما عؾرة
 الدها م لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة؟

 كيتفرع مؽ ه ا الدفاؿ الرئهس األسدمة الفرعهة اآلةهة 
 لسر مة االبتدائهة؟السشاسثة لتبلمي  االؾعهفهة ما مهارات الكتابة  -0
 الؾعس الدها س السشاسثة لتبلمي  السر مة االبتدائهة؟ هاراتما م -3
كالؾعم الؾعهفهة المرنامج القائؼ عمم استراةهجهة التخيل السؾجه فس ةشسهة مهارات الكتابة  أسس ما -2

 الدها م لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة؟
كالػؾعم الؾعهفهة هجهة التخيل السؾجه فس ةشسهة مهارات الكتابة ما فاعمهة المرنامج القائؼ عمم استراة -4

 الدها م لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة؟
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 أهجاف البحث:
  الثحل الحالم إلميهدؼ 

 السشاسثة لتبلمي  السر مة االبتدائهة.الؾعهفهة  ةمهارات الكتاب بهاف أبرز 
 ي  السر مة االبتدائهةالسشاسثة لتبلم الؾعس الدها س هاراتم الكذ  عؽ. 
 دمجهػػػا بالؾسػػػائط التكشؾلؾيهػػػة الستشؾعػػػة  كذلػػػػ لتشسهػػػة كهفهػػػة ك  ؾجػػػهالتخيػػػل الس هاتاسػػػتراةهچ ةؾضػػػهع

 لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة. لدها مالؾعم االكتابة ك مهارات 
  م ةبلميػػ  ه عمػػكذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ ةظمهقػػالقػػائؼ عمػػم اسػػتراةهجهة التخيػػل السؾجػػه  قهػػاس فاعمهػػة المرنػػامج

 السر مة االبتدائهة.
 أهسية البحث:

 قد ُعفيد الثحل الحالم الفدات اآلةهة 
الدػعم  لػديهؼ  باإلضػافة إلػمالؾعهفهػة  ةخبلؿ ةشسهة مهارات الكتابػ ةبلمي  السر مة االبتدائهة؛ كذلػ مؽ - أ

 لد  هفالء التبلمي . الؾعس الدها س مهاراتنحؾ ةشسهة 
 هػػػارات  كمالؾعهفهػػػة ةالكتابػػػ اتادهؼ بقائسػػػة مهػػػار ذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ إمػػػدهػػػا؛ ك ك مرػػػسسؾ السشػػػاهج كمظؾر   - ل

السشاسثة لتبلمي  السر مة االبتدائهة  كذلػ لسراعاة ه   القؾائؼ عشد ةرسهؼ مقررات المغة  سلدها ا الؾعس
 العربهة لمسر مة االبتدائهة.

لمرنػامج السقتػرح السػتخدامه السعمسؾف؛ كذلػ مؽ خبلؿ ةقدعؼ الثحل الحػالم لمقػؾائؼ الدػاب  ذكرهػا كا -ج
 لد  التبلمي . الؾعم الدها مالكتابة ك فم ةشسهة مهارات 

 الثػػػا ثؾف؛ كذلػػػػ مػػػؽ خػػػبلؿ التؾعػػػهات كالسقتر ػػػات التػػػم سػػػؾؼ عقػػػدمها هػػػ ا الثحػػػل كالتػػػم عس ػػػؽ -د
 .االستفادة مشها فم إجراء بحؾث أخر  

لبلسػتفادة  هؼ بػالقؾائؼ السقتر ػة  كبالمرنػامجكزارةػا التربهػة كالتعمػهؼ كالدػها ة؛ كذلػػ مػؽ خػبلؿ إمػداد -هػ 
 مشهسا فم المركةؾكؾؿ السؾقع بيؽ الؾزارةيؽ.

 حجود البحث:
  الزمانهة كالس انهة كالعيشات اآلةهةه ا الثحل بالحدكد يمتـز 
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اكتدػال التبلميػ  مختمػ  السهػارات  لة عػؽ مر مػة التشذػدة السدػفك ةبلمي  السر مة االبتدائهة   يػل إنهػا  - أ
الؾعهفهػػة الكتابػػة يمتػػـز هػػ ا الثحػػل بتبلميػػ  الرػػ  الدػػادس االبتػػدائم؛  تػػم عس ػػؽ إكدػػابهؼ مهػػارات ك 
فػػػم ضػػػؾء السهػػػارات الدػػػابقة التػػػم اكتدػػػمؾها فػػػم الرػػػفؾؼ الػػػدنها مػػػؽ هػػػ   السر مػػػة  الػػػؾعم الدػػػها مك 

 الدراسهة.
 ةشسهػػة سػػها هة بهػػا ةؾجػػد اإلسػػساعيمهة بػػإدارة القشظػػرة نػػرؽ؛  يػػل رس االبتدائهػػة بسحافغػػةإ ػػد  السػػدا - ل

 .ي ؾف لد  التبلمي  معرفة ضديمة بالسجاؿ الدها سك  ؛محدكدة
االبتدائهػػػػة كلتبلميػػػػ  الرػػػػ  الدػػػػادس السشاسػػػػثة لتبلميػػػػ  السر مػػػػة الؾعهفهػػػػة  الكتابػػػػةبعػػػػض مهػػػػارات  -ج

   كهس السهارات الستعمقة بالذ ل التشغهسس  كالسزسؾف التشفي    كاألسمؾل التقؾيسس.االبتدائم
ة لتبلميػػ  الرػػ  الستفقػػة مػػع السيثػػاؽ األخبلقػػم لمدػػها ة  كالسشاسػػث الػػؾعس الدػػها س هػػاراتمعػػض ب -د

  كهػػس مهػػارات إدراؾ الدػػها ة كهػػدؼ مػػؽ أهػػداؼ التشسهػػة السدػػتدامة  ا تػػراـ الدػػهاح الدػػادس االبتػػدائس
 قؾقهؼ كااللتزاـ  كمجتسعاةهؼ السختمفة  كا تراـ لغاةهؼ الستشؾعة  كالتعامل معهؼ معاممة إعجابهة  كمعرفة

بها  استخداـ التدههبلت السشاسثة معهؼ  ا تراـ جسهع العامميؽ فس القظاع الدها س  كالتعاكف معهؼ فس 
الشهػػؾض بالدػػها ة  كالسحافغػػة عمػػم مغػػاهر التػػراث الدػػها س  كالسذػػاركة فػػس كافػػة األنذػػظة اإلعجابهػػة 

 الداعسة لمدها ة.
 ةةهػػا كمػػؽ نػػأنها ةشسهػػة مهػػارات الكتابػػ  بالدػػها ة كمجاالبعػػض السؾضػػؾعات الكتابهػػة التػػم ةتعمػػ -هػػػ

 جهةالمرنػػامج القػػائؼ عمػػم اسػػتراةه لػػد  ةبلميػػ  الرػػ  الدػػادس االبتػػدائس مػػؽ خػػبلؿ اسػػتخداـالؾعهفهػػة 
الثبلد كاألماكؽ الدها هة   ها ة مفهؾمها  أسثابها  كأهسيتهاالد   كه   السؾضؾعات هسؾجهالتخيل الس
  أسػاليل الشهػؾض بالدػها ة  األزمات التػم ةعػؾؽ الدػها ة هاح إلم مرركهفهة ج ل الد  فم مرر

 الدها ة كالسدتقمل.ك 
 ـ. 3133 – 3130الفرل الدراسم األكؿ مؽ العاـ الدراسم  -ك

 ا البحث:فخض
 عدعم الثحل الحالم إلم التحق  مؽ عحة الفرضيؽ اآلةييؽ 

ميػػػ  الرػػػ  الدػػػادس االبتػػػدائم )مجسؾعػػػة داللػػػة إ رػػػائهة بػػػيؽ متؾسػػػظات درجػػػات ةبل كؾجػػػد فػػػرؽ ذي -0
 لرالع الكهاس الثعد . الؾعهفهة ةمهارات الكتابختثار مم كالثعد  الالثحل( فم الكهاسيؽ القم
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داللػػػة إ رػػػائهة بػػػيؽ متؾسػػػظات درجػػػات ةبلميػػػ  الرػػػ  الدػػػادس االبتػػػدائم )مجسؾعػػػة  كذؽ ؾجػػػد فػػػر ي -3
 لرالع الكهاس الثعد . عس الدها سالؾ  هاراتمختثار م الكهاسيؽ القممم كالثعد  الالثحل( ف

 مرطمحات البحث:
 عدتخدـ الثحل الحالم السرظمحات اآلةهة 

 Guided imaginationالتخي  السهج :   - أ
كيقرد به فس ه ا الثحل  مجسؾعة مؽ األنذظة العقمهػة كالشفدػهة التػس ةجعػل التمسيػ  قػادرا عمػم ةكػؾيؽ 

 لحاضر كالسدػتقمل؛ إلنتػاج أفكػارذلػ فس الساضس كاعؾر ذهشهة ةتعم  بالسجاؿ الدها س فس مرر  ك 
 ممتكرة ةتعم  به ا القظاع.

 :هج التخي  الس يةاستخاتيچ -ب
العقمهػػة األنذػػظة  السرا ػػل التخظهظهػػة كالتشفي عػػة التػػس ةػػشغؼ عسػػل  كيقرػػد بهػػا فػػم هػػ ا الثحػػل 

 مدػػتقملسػػاض  ك اضػػر  ك يهسػػا يتعمػػ  بالتػػم مػػؽ نػػأنها أف ةعمػػم قػػدرة التمسيػػ  عمػػم التفكيػػر ك   الشفدػػهةك 
لدعه   ةالدائع  مؽ خبلؿ ةشسهة مهارات الكتاب األكضاع الستعمقة بالدها ة فم مرر ككهفهة التعامل مع

سػػا بكمػػا يتعمػػ  بهػػا ةػػتؼ مػػؽ خػػبلؿ ربػػط التمسيػػ   عقمهػػة كالؾجدانهػػة  كػػل هػػ   األنذػػظة الالػػؾعس الدػػها سك 
يتخيمػػػػػه مدػػػػػتكثبلا  مػػػػػع ةػػػػػدعهؼ هػػػػػ   كمػػػػػا يترػػػػػؾر   اضػػػػػراا كمػػػػػا   ععرفػػػػػه فػػػػػم الساضػػػػػم عػػػػػؽ الدػػػػػها ة

 االستراةهچهات بالؾسائط التكشؾلؾيهة الستعددة.
 Writing skills Functional :الهظيفية ةمهارات الكتاب -ج

كبخاعػة الرػ    ةمػ السهػارات السشاسػثة لتبلميػ  السر مػة االبتدائهػةا فم ه ا الثحل  هعقرد ب 
أ  ةفاعمه مع األمػاكؽ الدػها هة   م  بإدراؾ التمسي  الدها مالدادس االبتدائم  كه   السهارات التم ةتع

كدعؾة غير  لزيارة ةمػ السشاط   كنعؾر  بأف له دكر مهؼ فم الشهزة بدها ة   كأنؾاع الدها ة  فم بمد 
أكضػػػاع ب ةؾعهفهػػا يهسػػػا يتعمػػػ ف الكتابػػة فػػػم ةمػػػػ السؾضػػػؾعات ك قػػػابمػػد   كػػػل ذلػػػػ ععتسػػل مػػػؽ خػػػبلؿ إة

الؾعهفهػػػة  ةعػػػؾرة قائسػػػة مهػػػارات  الكتابػػػ حديػػػد بعػػػض مػػػؽ هػػػ   السهػػػارات فػػػمالدػػػها ة  كسػػػؾؼ يػػػتؼ ة
 كعرضها فم مبل   ه ا الثحل.

 Tourism Awareness :الهعي الدياحي -د
كالسعتقػػػدات الستعمقػػػة ب هفهػػػة   السذػػػاعرالسعمؾمػػػات  كالسفػػػالهؼ  ك فػػػم هػػػ ا الثحػػػل   هكيقرػػػد بػػػ 

سػػػة مهػػػارات الػػؾعس الستعمػػػ  بالدػػػها ة  كاةثػػػاع مسار التعامػػل مػػػع الدػػػائع القػػادـ إلػػػم مرػػػر  مػػػؽ خػػبلؿ 
لتبلميػ  الرػ  الدػادس االبتػدائم  كالتػم سػؾؼ يػتؼ التؾعػل  ميثاؽ أخبلقهات الدها ة السشاسػل مثاد 
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  هػارات الػؾعس الدػها سإليها فم ضؾء ميثاؽ أخبلقهػات الدػها ة العػالسم  ككضػعها فػم عػؾرة قائسػة م
 كعرضها فم مبل   ه ا الثحل.

 ءات :اث وإجخ خطهات البح
  عدير ه ا الثحل كف  الخظؾات كاإلجراءات اآلةهة

 السشاسثة لتبلمي  الر  الدادس االبتدائم  كذلػ مؽ خبلؿ الؾعهفهة  ةةحديد مهارات الكتاب -0
مػؽ جهػة  كعػؽ  مهػارات الكتابػةم ةشاكلػت الحػديل عػؽ مدع الدراسات كالثحؾث األجشمهة كالعربهة الت -

 .مؽ جهة أخر  ا يتعم  بالقظاع الدها س يهس مهارات الكتابة 
 المركةؾكؾؿ السؾقع بيؽ كزارة التربهة كالتعمهؼ ككزارة الدها ة. -
عدقها  السشاسثة لتبلمي  الر  الدادس االبتدائم  كةحديد مد الؾعهفهة  ةبشاء قائسة بسهارات الكتاب -

المغػة العربهػة   كطرائػ  ةػدريس كىثاةها مؽ خبلؿ عرضها عمم عدد مؽ الدادة الخمراء فم مجاؿ مشاهج
الػػبلـز  كالتؾعػل إلػػم  عمػم أف ع ػؾف هػػ ا العػرض فػػم عػؾرة اسػػتثانة  كاسػتظبلع اآلراء كإجػػراء التعػديل

 .األكزاف الشدمهة لسهارات القائسة  كمؽ ىؼ التؾعل إلم عؾرةها الشهائهة
  ذلػ مؽ خبلؿالسشاسثة لتبلمي  الر  الدادس االبتدائم  ك  سدها ال الؾعس هاراتمةحديد  -3

 .سهاراتابقة التم لها عبلقة به   الاالطبلع عمم الدراسات كالثحؾث الد -
 .االطبلع عمم ميثاؽ أخبلقهات الدها ة العالسم -
السشاسػػػثة لتبلميػػػ  الرػػػ  الدػػػادس االبتػػػدائم  كةحديػػػد عػػػدقها  سالدػػػها  الػػػؾعس هػػػاراتبشػػػاء قائسػػػة بس -

 ء كالسح سػػيؽ كةعػػديمها فػػم ضػػؾء لرائهػػؼ  ك دػػال أكزانهػػاعرضػػها عمػػم الدػػادة الخمػػراكىثاةهػػا مػػؽ خػػبلؿ 
 الشدمهة  كعرضها فم عؾرةها الشهائهة.

  الؾعهفهػػػة الكتابػػػةةشسهػػػة مهػػػارات فػػػس  ؾجػػػهالتخيػػػل الساسػػػتراةهجهة المرنػػػامج القػػػائؼ عمػػػم ةحديػػػد أسػػػس  -2
 لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم  كذلػ مؽ خبلؿ  الؾعم الدها مكمهارات 

السشاسػثة لتبلميػ   سالدػها الػؾعس  هػارات  كمالؾعهفهػة ةمؽ قػائستم مهػارات الكتابػلتؾعل إلهه ما ةؼ ا -
 الر  الدادس االبتدائم.

 ككهفهة ربظها بالؾسائط التكشؾلؾيهة الستعددة. ؾجههات القائسة عمم التخيل السطمهعة االستراةهچ -
 .رخرائص ةبلمي  السر مة االبتدائهة  كنغفهؼ بالدها ة كالدف -
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  الؾعهفهػػػة ةةشسهػػػة مهػػػارات الكتابػػػفػػػس  ؾجػػػهالتخيػػػل الساسػػػتراةهجهة المرنػػػامج القػػػائؼ عمػػػم قهػػػاس فاعمهػػػة  -4
 لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم  كذلػ مؽ خبلؿ  مهارات الؾعس الدها سك 
دػػػادس االبتػػػدائم  كالتأكػػػد مػػػؽ عػػػدقه لػػػد  ةبلميػػػ  الرػػػ  الالؾعهفهػػػة  ةاختثػػػار مهػػػارات الكتابػػػبشػػػاء  -
 ثاةه.كى
لػػػد  ةبلميػػػ  الرػػػ  الدػػػادس االبتػػػدائم  كالتأكػػػد مػػػؽ عػػػدقه  الػػػؾعس الدػػػها س هػػػاراتبشػػػاء اختثػػػار م -

 كىثاةه.
 .ئماعيشة مؽ ةبلمي  الر  الدادس االبتداختهار  -
قممهػػاا عمػػم ةبلميػػ  هػػػ    الػػؾعس الدػػها س هػػارات  كاختثػػار مالؾعهفهػػة ةاختثػػار مهػػارات الكتابػػةظميػػ   -

 .العيشة
 رنامج لمسجسؾعة التجريمهة.ةدريس الم -
هػػ    بعػػدعاا عمػػم ةبلميػػ  الػػؾعس الدػػها س هػػارات  كاختثػػار مالؾعهفهػػة ةاختثػػار مهػػارات الكتابػػةظميػػ   -

 العيشة.
 .كمؽ ىؼ التؾعل إلم نتائج الثحل كمشاقذتها كةفديرهارعد المهانات كمعالجتها إ رائهاا   -
 ةقدعؼ ةؾعهات كمقتر ات الثحل. -

 ية لمبحث الشعخ الخمفية  
ها بالتفريل عمم ىبلىة محاكر رئهدة  سؾؼ يتؼ ةشاكلعمم الخمفهة الشغرية له ا الثحل  ةذتسل 

  الشحؾ اآلةس
 :هج چيات التخي  الساستخاتي: السحهر األول

  بػػػدءاا مػػػؽ مفهػػػؾـ التخيػػػل  كنذػػػأةها  ؾجػػػهچهات التخيػػػل السيتحػػػدث هػػػ ا السحػػػؾر عػػػؽ طمهعػػػة اسػػػتراةه
عسػػػاؿ التخيػػػل  كعػػػؾالا إلػػػم كنػػػركط إ كأىرهػػػا  ميػػػ  السر مػػػة االبتدائهػػػة  هسيتهػػػا لتبلمػػػركراا بأكماهيتهػػػا  

ر  فػػم كدك الخظػػؾات كاإلجػػراءات التػػم يػػتؼ اسػػتخدامها فػػم عػػل برنػػامج قػػائؼ عمػػم هػػ   االسػػتراةهچهات  
 لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم. الؾعس الدها س هارات  كدعؼ مالؾعهفهة ةالكتاب تةشسهة مهارا

 ههم التخي :مف
خم  هللا سثحانه كةعالم الثذر جسهعاا لديهؼ مقدرة عمم التخيل  كلكؽ ةختم  ه   السقدرة مؽ نخص 
آلخػػر بشدػػثة مػػا طثقػػاا السػػتخداـ اإلندػػاف لهػػ   السقػػدرة؛  يػػل إف ةؾعهفهػػا يزيػػد مػػؽ ةجميهػػا  كإهسالهػػا 
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دامها فإنه عرعل عمهه فعل عجعل مؽ الرعل إعسالها فم أكقات أخر  بل  يشسا يريد اإلنداف استخ
 ذلػ  مسا يزيد مؽ ةركها مرة ىانهة.

ال هسػػا الثعػػد الػػؾاقعم كالثعػػد االفتراضػػم  الثعػػد الػػؾاقعم الستعمػػ  بتخيػػل الفػػرد كالتخيػػل يػػرةثط بثعػػديؽ أ
هة  دكىها كةخيمها يزيػد مػؽ كاقعيتهػا  أمػا الثعػد االفتراضػم فهػؾ نألنهاء مؾجؾدة فعمهاا فم الؾاقع كإم ا

ةحدث فػم الؾاقػع الفعمػم  كإنسػا قػد يتخيمهػا الفػرد  بالعالؼ االفتراضم القائؼ عمم ةخيل أنهاء ال عختص
 لتسشم  دكىها فعمهاا.

أك األ داث  عثارة عؽ ةسثيل العقل لؤلنهاءبأنه برفة عامة التخيل  (3111عّرؼ )ركبرت سؾلدؾ  
حزػػار عػػؾر برػػرية أك عػػؾر غيػػر السؾجػػؾدة عمػػم أرض الؾاقػػع  كهػػ ا التسثيػػل يػػتؼ مػػؽ خػػبلؿ است

 (.410  3106أخر  ناةجة مؽ إ داسات متشؾعة )نقبلا عؽ دمحم الذسر   
أما التخيل السؾجه فيتعم  بتكؾيؽ عؾر عقمهػة أك مجسؾعػة مػؽ الرمػؾز؛ الستحزػار السذػ بلت التػس 

عثارة عؽ مذػاهد (  أ  أنه 25  3112أبؾ سهف   داـ ةعؾؽ مؾق  مؽ السؾاق   كمحاكلة  مها )
ةخيمهػػة يثيرهػػا السعمػػؼ لػػد  التبلميػػ   مػػؽ خػػبلؿ ر مػػة ةخيمهػػة عدػػافركنها معػػا  كالتػػس مػػؽ نػػأنها إنتػػاج 

 (.283  3109عفاء سمظاف  عؾر ذهشهة لد  هفالء التبلمي  عسا يتعمسؾنه )
كةترجؼ استراةهجهة التخيل مػا يػرد فػس الكتػال السدرسػس  كةحؾلػه إلػم عػؾر ذهشهػة لػد  التبلميػ   عػؽ 

ا عقمهة لسا ةؼ دراسته )طري  إغبل  (.305-304  3117قظاك  دمحم ؽ أعيشهؼ  كةرؾرهؼ لؾ ا
  كلػه لغػة خاعػة بػه باإلبداع كاالبتكار  كهؾ يربط بيؽ الركح كالجدػديرةثط التخيل  ك يل إف 

كالحقائ    اآلراء  التفكير  الهدكء  السذاعر  الخمفهات   القرص  األلؾاف  األفكارهم لغة الرؾر  
ػا  أعزاا  الترػؾر   إعسػاؿ العبلقػات  التدمدػل  الػؾعم  بعسمهػات أساسػهة مثػل التشغػهؼ فهػؾ يػرةثط أعزا

 كاالنتثا .  التركيز  الؾع   االكتذاؼ  الترميز  السحاكاة  التألهف  اةداع األف   الحدم
كيس ػػؽ ةؾعهػػف جسهػػع هػػ   العسمهػػات فػػم مجسؾعػػة مػػؽ االسػػتراةهچهات القائسػػة عمػػم التخيػػل   
  كيػتؼ ربػط ؾجػهالتخيػل السا يتعم  بعالؼ السدتقمل  كةدسم ه   االسػتراةهچهات باسػتراةهچهات خاعة م

 ه   االستراةهچهات بعالؼ التكشؾلؾيها مؽ خبللها دعسها بالؾسائط التكشؾلؾيهة الستعددة.
 :هج نذأة استخاتيچيات التخي  الس

نسػػا يرجعػػه الػػثعض إلػػم يػػل  كإمػػؽ الرػػعل ةحديػػد الشقظػػة أك السر مػػة التػػم انظمػػ  مشهػػا التخ 
أف اإلنداف  (أرسظؾ)( نفده  يشسا ةخيل ذاةه كهؾ يركل نعاعاا ضؾئهاا  كقؾؿ ةخيل )ألمرت ليشذتايؽ

ال عفكر إال مؽ خبلؿ استعانته بالرؾر الخهالهة التم ةرةثط به ا التفكير  كعهاغة الفرد لديشاريؾ مؽ 
 مؽ ك م ذهشه الخاص به. سيشاريؾهات التخيل هم لهدت مؽ عشع غير  كلكشها
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كبهػػػ ا السعشػػػم ُععػػػد التخيػػػل نذػػػاط عقمػػػم كعػػػؾرة ذهشهػػػة عس ػػػؽ اسػػػتخدامه كػػػأداة ةعمهسهػػػة يػػػتؼ  
ةؾعهفهػػػا فػػػم مجػػػاؿ التػػػدريس كةػػػدريل التبلميػػػ  عمػػػم إعسالػػػه انظبلقػػػاا بػػػ هشهؼ كةفكيػػػرهؼ خػػػارج  ػػػدكد 

ضػػػؾء مػػػا عستمكػػػه الفػػػرد مػػػؽ األسػػػؾار السدرسػػػهة  كربػػػط اإلدراؾ بالػػػ اكرة  كبشػػػاء السعػػػارؼ الجديػػػدة فػػػم 
  ماجػػد 54  0987ليشػػدا كلهػػامز  )خمػػرات سػػابقة كمعالجتهػػا  مسػػا عدػػاهؼ فػػم الكهػػاـ بأنذػػظة متشؾعػػة 

 (.00  3107  نقبلا عؽ  جساؿ الديؽ العسرجم  56  0990عمد الكريؼ  
بالسدػتقمل؛  ال ُعحد التخيل بزمؽ معيؽ  بل عدتحزر عػا ثه عػؾراا مػؽ الساضػس  كيربظهػاك  

مؽ نأنها أف ةحدؽ بعػض  ل إف الفرد  يشسا يتخيل فإف ه ا الخهاؿ يشظؾ  عمم أمشهات مدتقممهة ي
  كه   العسمهة ةفيد أكثر ما ةفيد التمسي   فتخرج بتفكير  إلم عػالؼ ر ػل مػؽ الخهػاؿ األكضاع الساضهة

هؼ فػػػم ةشسهػػػة السسػػػزكج بػػػالتفكير كالسدػػػتقمل  فارةثػػػاط الخهػػػاؿ بػػػالتفكير كالسدػػػتقمل مػػػؽ السس ػػػؽ أف عدػػػ
 السهارات الكتابهة كما يرةثط به مؽ أهسهة كاضحة فم مجاؿ الدها ة ككل ما يتعم  بها.

عقػػػـؾ عمػػػم ةخيػػػل األنػػػهاء السؾجػػػؾدة فػػػس الساضػػػس )مػػػؽ خػػػبلؿ  نذػػػاط عقمػػػس أ  أف التخيػػػل 
الخمرات الساضهة(  كما عس ؽ أف ةرل إلهه فس الحاضر )مؽ أجل ةحديشها( كةظػؾير السدػتقمل  كػل 

نذػؾاف  ععقػؾل مؽ خػبلؿ دراسػة األنذػظة الفكريػة التػس يفديهػا اإلندػاف فػس السجػاالت الستشؾعػة ) ذلػ
 (.3108    نقبلا عؽ ند  الدثاعجس  ندهسة الزبيد 046  3115
 :هج چيات التخي  الساستخاتي مالية

لػػػػم إف الستأمػػػػل لمفمدػػػػفة الكامشػػػػة كراء اسػػػػتراةهچهات التخيػػػػل  عجػػػػد أنهػػػػا اسػػػػتراةهچهات ةػػػػدعؾ إ 
التفاؤؿ كإعساؿ التفكير كةشسهة الػؾعم  هػ ا ألنهػا ةترػل فػم كثيػر مػؽ األ هػاف بأنػهاء مػؽ كاقػع  هػاة 
اإلنداف برفة عامة  ك هاة التمسي  برفة خاعة  كلعػل هػ ا االةرػاؿ هػؾ مػا يػتؼ ةشغهسػه مػؽ خػبلؿ 

الميدػػة السحهظػػة ةؾعهفهػػا فػػم العسمهػػة التعمهسهػػة عمػػم نحػػؾ كاسػػع  كمحاكلػػة االسػػتفادة مشهػػا يهسػػا عفيػػد 
 .بالتمسي 

نغريػة )أدلػر( كربظػت بيشػه كبػيؽ السدػتقمل    برػفة عامػةتػس ةشاكلػت مفهػـؾ التخيػل كمؽ الشغريات ال
بأهػػداؼ السدػػتقمل كلػػهس بأ داىػػه  باإلضػػافة إلػػم إم انهػػة كالتػػس أكػػد فيهػػا عمػػم ضػػركرة اهتسػػاـ الفػػرد 

نغريػػة )يؾنػػػ( فتتشػػاكؿ ةحقيػػ  ال اةهػػة ةؾجهػػه سػػمؾؾ كمذػػاعر اإلندػػاف مػػؽ خػػبلؿ ةخيػػل مدػػتقممه  أمػػا 
ا نحؾ السدتقمل مؽ خبلؿ ما عذسمه مؽ خظػط  كهدؼ مؽ أهداؼ الشسؾ؛  يل إف الشسؾ يتزسؽ ةؾجها
كأهػػػداؼ  أمػػػا نغريػػػة )كيمػػػس( فاهتسػػػت بػػػالتخهبلت السدػػػتقممهة لمفػػػرد كالتػػػس ةحركػػػه أكثػػػر مػػػؽ خمػػػرات 

اإلنػػار  لػػػ )ةؾلسػػاف( إلػػم أف التخػػهبلت  الساضػػس  كةقػػرر سػػمؾكه فػػس السدػػتقمل  كأنػػارت نغريػػة الػػتعمؼ
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السدتقممهة عس ؽ أف ةسثل مؽ خبلؿ رسؼ خريظة إدراكهة لمسؾاق  كاأل داث التس ةحهط بالميدة )نمراس 
 (.5-4  3130الشدهسس  

شمػف تفظمهعة التخيل ةشثع مؽ الس اف السحهط بالتمسي  كزمانػه الساضػم كالحاضػر كدعؾةػه كدفعػه إلػم ال
عدتشد إلم عدد مؽ العسمهات التم ةؾع  بأنهػا عسمهػات عقمهػة  ا نفدهااؾف التخيل نذاطا بالسدتقمل  ع 

فتدػػػتسد مػػػؽ ماضػػػهه ماعذػػػغمه كيفكػػػر يهػػػه  كةستػػػد بػػػه إلػػػم   عمهػػػا ةرػػػل الفػػػرد بالساضػػػم الخػػػاص بػػػه
نتػاج مػا ُعدػسم بالرػؾر الجديػدة  كهػ   الرػؾر الجديػدة لهدػت عذػؾائهة لسدػتقمل بإ اضر   كيختص ا

 .(399  3106 الذسر   نسا ممتكرة كممشهة عمم ما مزم )دمحملمحغة كإأك كليدة ا
كةعتسػػػد اسػػػتراةهجهات التخيػػػل السؾجػػػه عمػػػم عػػػدد مػػػؽ السرةكػػػزات التػػػس ةحػػػدد ماهيتهػػػا  كهػػػ    

األسس ةتسثل فس  االسترخاء  التركيػز  الػؾعس الحدػس  ىػؼ مسارسػته  كالتعميػر عشػه بػالمف  أك الرسػؼ  
 (.650  3106مدفر القرنس عسمهة التعمؼ )   ككهفهة استثسارها فسععقل ذلػ مر مة التأمل

  فإنػػػه عس ػػػؽ اسػػػتخبلص ؾجػػػههعػػػة اسػػػتراةهچهات التخيػػػل السكبػػػالشغر إلػػػم طمهعػػػة التخيػػػل كطم 
أسػػاس مػػؽ األسػػس التػػم يمشػػم عميهػػا المرنػػامج  كهػػؾ ارةثػػاط هػػ   االسػػتراةهچهات بالتأمػػل فػػم الساضػػم 

  السر مػة االبتدائهػة لػد  ةمسيػ لكتابػةاسػتخدامها فػم ةشسهػة مهػارات ا كالتشمف بالسدتقمل  يزيد مؽ فرعػة
كاسػػتخدامها كاالسػػتفادة مشهػػا فػػم الكتابػػة عػػؽ طمهعػػة ة السؾعفػػة فػػس السجػػاؿ الدػػها س  كخاعػػة الكتابػػ

عمم خريظػة  أخ  م انهاماكؽ الدها هة بعد ةظؾيرها ك كضع الثبلد الدها هة كاألك   الدها ة فم مرر
 التشسهة.
كشؾلؾيها كماةذسمه مؽ كسائط ةعمهسهػة متعػددة   يػل عفيػد تبال راةهچهاته   االستؽ ربط يس ك  

ه  فأ هاناا عق  الترؾر كالتخيل عشد  د معيؽ ال تهاجه بعض قه ا الربط فم دعؼ التخيل كاةداع لفا
ةتسثػػل دة  كالتػم السدػاعدة  كةتجمػم هػػ   السدػاعدة فػػم ةقػدعسها مػػؽ خػبلؿ الؾسػػائل التكشؾلؾيهػة الستعػػد

ةتشػاكؿ محػاكر مختمفػة   يؾهات كىائكهػة كةدػجيمهة كمابهػا مػؽ عػؾر كفيػد فم نث ة السعمؾمات الدكلهة
كسػػػمؾرة ذكهػػػة  كجهػػػاز الػػػداةا نػػػؾ كاسػػػتخدامه كػػػأداة مسيػػػزة فػػػم العػػػرض  كبػػػ لػ فإنػػػه عس ػػػؽ ةحػػػديل 

 استراةهچهات التخيل مؽ كاقع ربظها بالتكشؾلؾيها كمذتسبلةها.
ة التخيػػل  كاالسػػتراةهچهات السرةثظػػة بػػه  فػػإف لهػػ   االسػػتراةهچهات أهسهػػة كاضػػحة كنغػػراا لظمهعػػة كفمدػػف

 ةتف  كخرائص ةبلمي  السر مة االبتدائهة  كةتزع ه   األهسهة فم الشقاط اآلةهة 
خاعػة ؼ ةؾةر فم كثيػر مػؽ أكقػات الدراسػة يزيل مؽ  دة التؾةر لد  هفالء التبلمي    يل يشتابه -0

 يدة ةرةثط بسهارات جديدة.مع ةعمؼ مؾضؾعات جد
 ةداعد عمم جعل التبلمي  أكثر هدكءاا كاسترخاءا. -3
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 ةداعد عمم ابتكار مزيد مؽ األنذظة الرفهة كالبلعفهة السرةثظة بها. -2
 ةزيد مؽ ىقة الظالل بشفده  كةحرر  مؽ قيؾد الدراسة. -4
 إلم لفاؽ بعيدة. ةشظم  بفكر  -5
 ها استراةهچهات جاذبة. يل إن ةقمل مؽ نغل التبلمي ؛ -6
 ةشسم مذاعر كأ اسهس التبلمي . -7
 ةشاسل سسات العرر الحديل كمبلمحه. -8
 ةشسم مدتؾيات السعرفة السختمفة بدرجات متقاربة. -9

كألهسهة التخيل كطمهعته السبلئسة لتبلمي  السر مػة االبتدائهػة  فإنػه عس ػؽ ةفعيػل اسػتخدامه فػم إطػار مػؽ 
دػػهة؛ كذلػػػ لخدمػػة أهػػداؼ ةعمهسهػػة جديػػدة  كإكدػػال التبلميػػ  مهػػارات فػػم مختمػػ  االسػػتراةهچهات التدري

 .الفشؾف المغؾية  عمم أف يتؼ ه ا االستخداـ فم عل نركط معيشة كمحددة لمتخيل
 كةتسثل نركط التخيل فم اآلةس 

 .ةهيدة الجؾ الفيزيقم العاـ لجعمه بيدة خرثة إلعساؿ التخيل 
  عة كمتعددة ةداعد فم ةهيدة األف .إةا ة مرادر معريهة متشؾ 
 االسػػػػػتعانة باسػػػػػتراةهچهات مشاسػػػػػثة لتشسهػػػػػة التخيػػػػػل كاسػػػػػتراةهچهات القرػػػػػص كالسدػػػػػر هة  كالػػػػػ كاءات 

   كالتعمؼ السدتشد إلم الدماغ.الستشؾعة
 عظػؾؿ أك عقرػر بػل يشاسػل  سرجػؾة  فػبلضثط الؾقت كةحديد    تم ع ػؾف التخيػل محققػاا لؤلهػداؼ ال

 .السؾضؾع
 ستخدامه مع مؾضؾعات ةدتدعم استخدامها. 
 .استخدامه مع التبلمي  ال يؽ يرغمؾف فم استخدامه  أك عمم األقل ةهيدة التبلمي  إلعساله 

ر اسػػػتراةهجهات التخيػػػل السؾجػػػه برػػػفة عامػػػة عمػػػم فػػػركع المغػػػة العربهػػػة  هػػػر ةػػػأىيمسػػػا سػػػم  عغ 
ؿ االطػػػبلع عمػػم بعػػػض الدراسػػات الدػػػابقة   كمػػػؽ خػػبلكالسهػػارات الخاعػػػة بالكتابػػة  كالتعميػػػر التحريػػر  

 ةجمم أىر استراةهجهات التخيل السؾجه عمم الشحؾ اآلةس  
( )جسػػػػػػاؿ الػػػػػػديؽ 0  3106)ضػػػػػػهاء العرنؾسػػػػػػس كلخػػػػػػركف  تللللللأتيخ اسللللللتخاتيجيات التخيلللللل  السهجلللللل :

( )أسػػػساء 246  3131( )لثػػػة جمػػػر 945  3109( )يؾسػػػ  أبػػػؾ الخيػػػل 25-22  3107العسرجػػػس 
 (470  3131ابمه السهداك   نرر مق
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هشػػػاؾ ةػػػأىير كاضػػػع السػػػتراةجهات التخيػػػل السؾجػػػه عمػػػم األداء التعميػػػر  لػػػد  ةبلميػػػ  السر مػػػة  -0
 االبتدائهة.

 ةداعد عمم بقاء أىر السعمؾمات فس أذهاف التبلمي  لفترة طؾيمة.  -3
 .لد  التبلمي  ةشسس مهارات التفكير -2
؛  يل التشقل ما بيؽ العػالؼ الػؾاقعس ةس ؽ التبلمي  مؽ  ل السذ بلت التس ةعؾؽ عسمهة ةعمسهؼ -4

 كالعالؼ االفتراضس.
   كةعديمها.الر  الدادس االبتدائس ةبلمي م ةشسهة االةجاهات الميدهة لد  لها القدرة عم -5
 عمم الكتابة فس إطار مقالس.ةدتظهع الخركج بالتبلمي  إلم عالؼ كاسع مؽ نأنه أف ععيشهؼ  -6
 اط الكتابة.ةحقي  الستعة كالشذاط أىشاء مسارسة نذ -7
 ةرجسة الرؾر ال هشهة إلم لغة م تؾبة. -8
 الستعمقة بسا يتعمسه.ةس ؽ الستعمؼ مؽ ةحميل السؾاق  التخيمهة السرةثظة باأل داث التاريخهة  -9

كاالستراةهچهات القائسة عمهه  فإنه عس ؽ   طمهعة كنركط كأهسهة التخيلاالطبلع عمم نذأة ك كمؽ خبلؿ 
 ة ػؽ أف عدػهؼ فػم ةشسهػة مهػارات الكتابػچهات فم إطار برنامج قػائؼ عميهػا عساالستفادة مؽ ه   االستراةه

 هػارات الػؾعسم ابالشهزة الدها هة  باإلضافة إلػم إم انهػة اسػتخدامه فػم ةشسهػة مػا عظمػ  عميهػ ةالستعمق
  كذلػ مؽ خبلؿ مجسؾعة مؽ الخظؾات كاإلجراءات كالس ؾنات السحػددة لهػ ا المرنػامج  كسػيتؼ سالدها 
ص هػػ   الخظػؾات كةمػػػ اإلجػراءات بذػػ ل محػدد كنهػػائم فػم محػػؾر إجػراءات الثحػػل كمبل قػػه  اسػتخبل

  كه   الخظؾات كاإلجراءات العريزة ةتسثل فم اآلةس
 .إعداد السعمؼ لكهفهة سير عسمهة التخيل أ  سيشاريؾ التخيل 
  ةهيدة الجؾ الفيزيقم السحهط بالتبلمي. 
  مشهؼ كالستعم  هشا بالسجاؿ الدها مةعريفهؼ بشذاط التخيل السظمؾل. 
 .إعظائهؼ مجسؾعة مؽ التؾجيهات كم يتؼ التخيل بالذ ل السرغؾل يهه 
 عرض مرادر التعمؼ السختمفة الداعسة لعسمهة التخيل. 
 إطبلؽ إنارة المدء لتشفي  نذاط التخيل. 
 .التح ؼ فم السذتتات السحهظة كضثظها 
 اف لمساضػػم كربظػػه بالحاضػػر كالتشمػػف   األعػػيؽ كإطػػبلؽ العشػػ)كذلػػػ بغمػػ التشفيػػ  الفعمػػم لشذػػاط التخيػػل

 .(بالسدتقمل
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 .مشع التبلمي  مدا ة مؽ الؾقت لمحديل عؽ السؾق  الستخيل 
 .ربط ه ا السؾق  بسا يدرسؾنه 
 .طرح مجسؾعة مؽ األسدمة  كةقمل جسهع اإلجابات 
 عجيدكف الرسؼ.  رسؼ ما ةخيمؾ    تم كإف كانؾا ال 

 –أهدافػػػه ؿ م ؾنػػػات المرنػػػامج الستسثمػػػة فػػػم )كهػػػ   الخظػػػؾات كاإلجػػػراءات الدػػػابقة يػػػتؼ ةفعيمهػػػا مػػػؽ خػػػبل
التقػؾيؼ  أسػاليل –االستراةهچهات التدريدهة الفرعهة السشاسػثة  –الؾسائط التعمهسهة السدعسة له  –أنذظته 

 كتابػػػةسهػػػة مهػػػارات الش(  كاختثػػػار مػػػد  قػػػدرة هػػػ   الخظػػػؾات كالمرنػػػامج فػػػم ةالسبلئسػػػة لكهػػػاس األهػػػداؼ
   .الؾعهفهة

( كالتػػػس 3118دراسػػة )أعسػػؽ عمهػػاف  كمػػؽ الدراسػػات الدػػابقة التػػس ةشاكلػػت اسػػتراةهجهات التخيػػل السؾجػػه
هػػدفت إلػػم معرفػػة أىػػر اسػػتراةهجهة التخيػػل السؾجػػه عمػػم ةػػدريس التعميػػر لظػػبلل السر مػػة األساسػػهة فػػس 

مهػػػة الكتابػػػة  كةشسهػػػة مهػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعس كذلػػػػ مػػػؽ أجػػػل ةكػػػؾيشهؼ لمرػػػؾر الفشهػػػة فػػػس عساألردف  
( طالثاا كطالثة  كخمرت نتائجها إلم كجؾد فركؽ دالة إ رائهاا فػس 058لديهؼ  كُطثقت الدراسة عمم )

بشػػاء الرػػؾر الفشهػػة فػػس الكتابػػة  كةشسهػػة مهػػارات التفكيػػر اإلبػػداعس نتهجػػة السػػتخداـ اسػػتراةهجهة التخيػػل 
 السؾجه.

( هػػدفت هػػ   الدراسػػة إلػػم التأكػػد مػػؽ فاعمهػػة اسػػتخداـ اسػػتراةهجهة 3108العسرجػػس  دراسػػة )جسػػاؿ الػػديؽ
التخيػػػل التعمهسػػػس السؾجػػػه عمػػػم ةشسهػػػة بعػػػض السفػػػالهؼ التاريخهػػػة  كمهػػػارات التفكيػػػر التحميمػػػس لؤل ػػػداث 
التاريخهة مؽ خبلؿ ةػدريس مػادة التػاريت لتبلميػ  الرػ  األكؿ الستؾسػط  كجػاءت نتػائج الدراسػة بإىثػات 

اح كفاعمهة استراةهجهة التخيل التعمهسس السؾجه فس ةشسهة بعض السفػالهؼ التاريخهػة  كمهػارات التفكيػر نج
 التحميمس لمتبلمي .

ككاف هدفها ةشسهة مهارات التعمير الكتابس اإلبداعس لػد  ةبلميػ  السر مػة ( 3109دراسة )عفاء سمظاف 
ػ مػػػؽ خػػػبلؿ اسػػػتخداـ اسػػػتراةهجهة التخيػػػل االبتدائهػػػة كخاعػػػة ةبلميػػػ  الرػػػ  الدػػػادس االبتػػػدائس  كذلػػػ

السؾجػػػه  كُطمػػػ  الثحػػػل عمػػػم ىسػػػانيؽ ةمسيػػػ اا  كأعهػػػرت نتائجػػػه فاعمهػػػة اسػػػتراةهجهة التخيػػػل السؾجػػػه كقػػػؾة 
 ةأىيرها عمم ةشسهة مهارات التعمير اإلبداعس لد  عيشة التبلمي .

يػل السؾجػه فػس ةشسهػة مػا ( فهػدفت إلػم ةحديػد مػد  فاعمهػة اسػتراةهجهة التخ3130أما دراسة )أمل خمػ  
عدسم بػالؾعس الميدػس  كذلػػ لػد  أطفػاؿ الركضػة فػس ضػؾء التشسهػة الميدهػة السدػتدامة  كُطثقػت الدراسػة 
عمػػم عػػدد عذػػريؽ طفػػبلا كطفمػػة فػػس السدػػتؾ  الثػػانس بسر مػػة ريػػاض األطفػػاؿ  كأعهػػرت الشتػػائج فاعمهػػة 

 الركضة. استراةهجهة التخيل السؾجه فس ةشسهة الؾعس الميدس لد  أطفاؿ
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 :اومهاراتهالهظيفية  ةالكتاب الثانى: السحهر
الكتابة فرع ال عس ؽ غم  األعيؽ عؽ محاكلة ةشسهػة مهاراةػه لػد  التبلميػ  فػس مختمػ  السرا ػل  

التعمهسهة  كخاعة السر مػة االبتدائهػة  كةشسهػة السهػارات البػد كأف ةكػؾف مػؽ خػبلؿ التػدريل عمػم الكتابػة 
سػػهسا السؾضػػؾعات التػػس ةخػػدـ بيدػػة التمسيػػ   كةدػػاعد  عمػػم  ػػل السذػػ بلت  فػػس مختمػػ  السجػػاالت  ال

السرةثظػػػػة بهػػػػ   الميدػػػػة؛  يػػػػل إف الكتابػػػػة التػػػػس ةشثػػػػع مػػػػؽ كعػػػػس كإدراؾ عدػػػػهل ةشسيتهػػػػا  كةؾعهفهػػػػا فػػػػس 
 مؾضؾعات كثيرة.

كالكتابػػػة ةتظمػػػل الترةيػػػل كالتشغػػػهؼ   يػػػل هػػػس فػػػس األسػػػاس عسمهػػػة ةعميػػػر بسػػػا عدػػػسم الرػػػؾرة  
كالبد أف ةذ ل الكتابة نغاما مؽ خبلؿ ةمػ الرمؾز السشقؾنة؛  تػم عفهػؼ القػار  لهػ   الرمػؾز السشقؾنة  

 (.344  3112السقرؾد مشها  كال   بدكر  ععرؼ كيترجؼ ه ا الشغاـ ) دؽ نحاةة  زيشل الشجار 
كالكتابػػة مفهؾمػػاف متبلزمػػاف ع ذػػفاف عػػؽ كثيػػر مػػؽ  س  فػػالؾعسالػػؾعك يػػل إف الكتابػػة ةشظػػؾ  عمػػم 

ألمؾر الستزسشة داخمهسا  فبل يتؼ الؾعم دكف كتابة  كال ةحدث الكتابػة الحكهكهػة دكف كعػم  كالػؾعم ا
نعؾر داخمم كامؽ  أما الكتابة فهػم الشذػاط الخػارجم الػ   ع ذػ  عػؽ م شػؾف ذلػػ الذػعؾر أك هػ ا 

تسانػػهة مػػع اةهچهات السالػػؾعم  كيس ػػؽ ةشسهػػة كػػبل الجػػانميؽ أك السفهػػؾميؽ ب ثيػػر مػػؽ الظرائػػ  كاالسػػتر 
 (.3103نقبلا عؽ عمد السجيد إسساعيمم   7  3117طيل  طمهعتهسا )عمد العالس بؾ 

ػ  كالثقافػة  كالفهػؼ  رةثط باإلدراؾةالكتابة ف  ل لهػا  أ  فهػؼ كإدراؾ القػائؼ عمػم الرسػالة أك الُسرس 
ؽ السهػارات التػم كهػ ا بػدكر  عذػتسل عمػم عػدد مػ س شؾف الػداخمس ةرةثط بالتعمير كتابهاا عؽ ال كالكتابة

 يتؾجل إةقانها كالتفاعل معها.
كالتػم   كإدراكه ألهسهة الرسالة الشابعػة مػؽ داخمػه  فم فهؼ الفرد أك التمسي  ل اةه ةالكتابل لػ ةتمخص  

أك   فػم عػؾرة مقػاالتكعهفهة سؾاء أكانت ه   الكتابة   يريد نقمها لؾاقع الشؾر مؽ خبلؿ عالؼ الكتابة
بسعشػػػم أ  لػػػؾف مػػػؽ ألػػػؾاف الكتابػػػة التػػػم ةرػػػ    كركاعػػػات  أك قرػػػص  ائدقرػػػإبداعهػػػة فػػػس عػػػؾرة 

 التجربة الداخمهة مؽ خبلؿ المغة.
 سػػػا يشسػػػس الػػػؾعسفإنػػػه عس ػػػؽ ربظهػػػا ب  الؾعهفهػػػة الكتابػػػةب ةالستعمقػػػ اتهػػػكلبلسػػػتفادة مػػػؽ العسم 

ػا ةشسػم مػؽ خبللػكجعػل مفهػـؾ الدػها ة كدمج ه   السفػالهؼ مجتسعػة    الدها م أعزاا  ه مهػارات أساسا
ىؼ التفكير فم كل   لممدء بعسمهة الؾعم كإةا ة الفرعة الكاممة إلعساله كةشذهظه لد  التبلمي   الكتابة

مايتعم  بالدػها ة كأنذػظتها كمجاالةهػا الستشؾعػة  كالتعميػر عػؽ كػل ذلػػ مػؽ خػبلؿ الكتابػة  أ  المػدء 
 الكتابة. مؽ خبلؿ مسارسة اها كةرجسة ذلػ  خارج  بعسمهة داخمهة نعؾرية لمتفكير فم كاقع فعمم
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كذلػػػ مػػؽ   فػػم السر مػػة االبتدائهػػة  بػػإدراؾ التمسيػػ  لسػػا يػػدكر بداخمػػهالؾعهفهػػة  ةالكتابػػ ةػػرةثطك  
ذلػػ  كيتعمػ   عػؽ الدػها ةمجتسعػه  كمشهػا مؾضػؾعات ك  فس مؾضػؾعات ةػرةثط بؾاقعػه التفكير خبلؿ

كةشسيتػه مػؽ   سدػاهسة فػم الشهػؾض بػهبخارجه مؽ خبلؿ الؾاقع الدها م ال   عدػهش يهػه  كال التفكير
ػا جاذبة  مؽ خبلؿ كتابة  كدعؾة غير  لمتفاعل مع كاقعه  كالتفاعل معه  خبلؿ الكتابة عشه كاقدهػة نؾعا

 لدعسها فس مؾاق  التعمؼ السختمفة. اـ الؾسائل التكشؾلؾيهة الستشؾعةكاستخد  يتؼ ةشسيتها بالتخيلما 
يرات الميدهػػة  هػؾ فػػس األسػػاس مػػؽ أجػػل ةحقيػػ  التشسهػػة  يػل إف ةظػػؾير التعمػػهؼ كربظػػه بػػالستغ 

السدتدامة  كالتس البد أف ةهػتؼ بهػا جسهػع السفسدػات السعشهػة بػ لػ  كمػؽ بيشهػا السفسدػات التعمهسهػة  
ا هػؾ مالسدػتقمل الػ   نرػمؾ إلهػهم   بسا ةذسل مؽ معمسيؽ كدارسيؽ  عزعؾف نرل أعيشهؼ هػدفاا كا ػدا

ظة فػس مجػاؿ التعمػهؼ مػؽ أجػل التشسهػة السدػتدامة  باإلضػافة لتؾسػهع كه ا يتظمل بدكر  اسػتحداث أنذػ
نظػػاؽ هػػػ   األنذػػػظة  كربظهػػػا بتغييػػػر الدارسػػػيؽ ألنفدػػهؼ؛  يػػػل ةظػػػؾير معػػػارفهؼ كمهػػػاراةهؼ الستعمقػػػة 
بأكضاع مجتسعهؼ؛ لسؾاجهة التحدعات السرةثظة بسجتسعهؼ السحمس فس الحاضر كالسدتقمل  مؽ خبلؿ 

 (.4-0  3104لسذ بلت )مشغسة األمؼ الستحدة لمتربهة كالعمؼ كالثقافة التفكير الشقد   ك ل ا
كعمهه فالتعمهؼ مؽ أجػل التشسهػة السدػتدامة  يهػتؼ بسدػاعدة التبلميػ  عمػم محاكلػة إعجػاد  مػؾؿ  
سجتسػػع الػػ   عدهذػػؾف يهػػه  كهػػس عسمهػػة مدػػتسرة مػػؽ خػػبلؿ مسذػػ بلت االقترػػادعة  كالميدهػػة لمممتكػػرة ل

يشتهجهػػا هػػفالء التبلميػػ   كبشػػاءا عمهػػه ةػػرةثط التشسهػػة السدػػتدامة بتحدػػيؽ الغػػركؼ  دركل السعرفػػة التػػس
السدهذهة لجسهع األفراد  كه ا يتحق  مؽ خبلؿ ممدأ الكفاءة فس امتبلؾ قدرات ةجعػل الفػرد قػادرأ عمػم 
مؾاجهػػػة مؾاقػػػ  كمذػػػ بلت متعػػػددة ةتعمػػػ  بػػػأكثر مػػػؽ جانػػػل سػػػؾاء فػػػرد  أك عمػػػم مدػػػتؾ  مجتسعػػػه  

 (.092-093  089  3106مها  كل كف  مهاراةه )زيشل أ سد كمحاكلة  
دكر  يػػػؾ  فػػػم ةشسهػػػة  الهػػػ  كةؾعهفهػػػا   كامػػػتبلؾ التمسيػػػ  لسهاراةهػػػاةالكتابػػػ عسمهػػػة لػػػ لػ فػػػإف 

أعزاا دكر  امؽ األهداؼ األساسهة لخريظة التشسهة السدتدامة  كله االدها ة ةشسهة مدتدامة؛  يل إنه
عػؽ الدػها ة كأهسيتهػا   كتابػةل السرػر   كلمكإنسػا لمذػع  د  التبلمي لهس فقط ل  هاـ فم رفع الؾعم

التم عس ؽ ةشسيتها  كمؽ بػيؽ كالسزسؾف  كاألسمؾل  ك أالستعمقة سؾاء بالذ ل  مجسؾعة مؽ السهارات 
   ه   السهارات

 .كتابة أفكار عؽ األماكؽ الدها هة فم مدؾدات 
 .مراجعة السدؾدات كاستخبلص السشاسل مشها 
 ل لسؾضؾع الدها ة ال   سه تل يههةحديد األسمؾل الكتابم السشاس. 
 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  
 

922 
 

  أك سػرد   أك قررػم  كُيقرد باألسمؾل الكتابم لمسؾضؾع  أف ع تػل السؾضػؾع فػم نػ ل كعػفم
 (.24  3106  إلم غير ذلػ مؽ األن اؿ )إلهاـ أبؾ مذرؼ  أك نقانم

 ة السختمفة.كتابة األفكار الستعمقة كالسرةثظة باألماكؽ الدها ه 
 .التخظهط لكتابة مؾضؾع يتعم  بأهسهة الدها ة 
 .إعادة كجهة الشغر فم خظؾة التخظهط الدابقة 
 .التشفي  لكتابة مؾضؾع يتعم  بفؾائد الدها ة 
 .مقارنة ما ةؼ كتابته مع ما ةؼ التخظهط له 
 .ةذخهص السذ بلت التم ةعترض عسمهة الكتابة عؽ الدها ة 
 ة مؾضػػؾعات عػػؽ الدػػها ة الةزيػػد عػػؽ خسدػػيؽ كمسػػة ىػػؼ ةتظػػؾر إلػػم سػػتيؽ أك سػػثعيؽب تابػػ المػػدء 

 كمسة.
 عؽ الدها ة داخل السؾضؾع فم األزمشة الساضم كالحاضر كالسدتقمل. كتابة جسل 
  ربػػط هػػ   الجسػػػل مػػع بعزػػػها الػػثعض لتكػػؾيؽ فقػػػرة مرةثػػة ةتزػػػسؽ فكػػرة مػػؽ األفكػػػار الرئهدػػة عػػػؽ

 الدها ة.
 بيؽ ه   الفقرات له ّؾف السؾضؾع. ثحل عؽ الرابطال 
 ما كتل مرة أخر  مراجعة دقهقة. ةراجعم 
 ؿ بعض الكمسات الس تؾبة ب مسات أعس  ةر  األماكؽ الدها هة كعفاا دقهقاا.استمدا 
 .ةسييز الفقرات التم عس ؽ أف ةسهد لمسؾضؾع أك ةذر ه أك عختتؼ بها 
 الستعمقة بالسجاؿ الدها م. الكتابة عؽ التغيرات االجتساعهة كال اةهة 
 الكتابػة عساف به بداعة الظري  الرحهع فػم إعادة الشغر يهسا كتل مؽ كجهة أف الؾعم بالتغيير كاإل

( Gorzelsky, G.2001, 31-36)    . 
عػؽ الؾعهفهػة ة الكتابػب عػل إلػم مهػارات أخػر  ةتعمػ باإلضافة إلم السهارات الدابقة  فإنه عس ؽ التؾ 

ػ فػػم عػػؾرة قائسػػة سػػؾؼ يػػتؼ التؾعػػل إليهػػا فػػم محػػؾر إجػػراءات الثحػػل  كعرضػػها فػػم كذلػػ  الدػػها ة
 مبل   الثحل.

كاالهتساـ بها  كال يتأةم ه ا االهتساـ   برشاعة الدها ة إذا ةرةثط الكتابة عؽ مجاؿ الدها ة 
 ةالدػها كما عسثمه مؽ نػعؾر كأخبلقهػات  هػ   األخبلقهػات الستعمقػة ب  إال مؽ خبلؿ اةراله بالؾجداف

فػػم هػػ   األخبلقهػػات  ال ةتعمػػ  باإلبػػداع فػػس الكتابػػة  إنسػػا بتؾعهفهػػا فػػس الكتابػػة عػػؽ الدػػها ة  كةتسثػػل
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  كةذ ل ه   ؾر الثالل مؽ محاكر الثحل الحالمسيتؼ الحديل عشها فم السح هارات مجسؾعة مؽ الس
م اسػػتراةهجهة التخيػػػل السهػػارات أساسػػا مػػؽ األسػػس التػػس يمشػػم مػػػؽ أجمهػػا المرنػػامج السقتػػرح القػػائؼ عمػػ

 السؾجه.
 :الهعي الدياحي: الثالث رالسحه 
فس جسهع القظاعات ةؾجد مفػالهؼ مدػتحدىة ناةجػة عػؽ التغيػرات الستعمقػة بهػ ا القظػاع  كمػؽ  

بػػيؽ ةمػػػ السفػػالهؼ مفهػػـؾ التشسهػػة الدػػها هة السدػػتدامة  كهػػؾ يتعمػػ  بتظػػؾير الدػػها ة عمػػم السدػػتؾييؽ 
ـ ه ا التظؾير ةحديؽ مشغؾمػة التعمػهؼ؛ يػهس ؽ لقظػاع الدػها ة ةقػدعؼ كثيػر الداخمس كالخارجس  كيدتمز 

  فس إطار مذركعات لمدها ة السدتدامة؛ كؾسيمة فعالة لحساعة كةظؾير مؽ الحؾافز فس مجاؿ التعمهؼ
السشػاط  الدػها هة  باإلضػافة لتقشػػيؽ أخبلقهػات لمدػها ة  لكػػل مػؽ يتعامػل فػػس هػ ا القظػاع؛  يػػل إف 

سم بػػػػالؾعس الدػػػػها س مػػػػؽ السذػػػػ بلت التػػػػس ةعػػػػؾؽ التشسهػػػػة الدػػػػها هة )عػػػػبلح زيػػػػؽ ةؾاضػػػػع مػػػػا عدػػػػ
 (.38  32  03  3106الديؽ 

أخبلقهػػػػات  كإذا بحثػػػػت فػػػػم أ  مجػػػػاؿ مػػػػؽ ك  كعػػػػس  كإدراؾ  قهسػػػػة لمسعرفػػػػة دكف اسػػػػتشادها عمػػػػم بلفػػػػ
فػم عػؾرة غالثاا يتؼ كضعها  كالسهارات  السجاالت ةجد أف ما عح ؼ ه ا السجاؿ مجسؾعة مؽ السثاد 

ةتسثل فم مجسؾعة الدمؾكهات التم عجػل عمػم عػا مها  هارات  كه   السؾعسسيثاؽ الب عدسم  ميثاؽ
 كعؾالا إلم ةحقي  األهداؼ السرجؾة. ؛كالتسثل بها  اةثاعها

كإذا نغرنا إلم قظاع الدػها ة نجػد أنػه ةح سػه العديػد مػؽ السثػاد  كاألخبلقهػات  التػم ةؾجػل  
الدػػػػها ة أف عظمػػػػع عميهػػػػا كيتثعهػػػػا كةرػػػػثع جػػػػزءاا مػػػػؽ أسػػػػمؾل  هاةػػػػه  عمػػػػم كػػػػل متعامػػػػل فػػػػم قظػػػػاع

كةعامبلةػػه مػػع كػػل القػػائسيؽ عمػػم هػػ ا القظػػاع  كهػػ ا يشظمػػ  أعزػػاا عمػػم التمسيػػ  مشػػ  مرا مػػه الدراسػػهة 
األكلم الستسثمة فم السر مة االبتدائهة؛  يل إف ه ا التمسي  يتذ ل كعهه فم ه   السر مة  كقد عرثع 

م ه ا القظاع فم السدتقمل  باإلضافة لتؾعيتػه بأهسهػة هػ ا القظػاع فػم الدكلػة كمػا عدػهؼ ف عامبلا  افردا 
 به فم زيادة الدخل القؾمم.

ل هػػ ا الػػؾعس يتحػػدد مػػؽ خػػبلؿ أكثػػر مػػؽ جانػػل  مشهػػا مػػا يتعمػػ  بػػاإلدراؾ  كمشهػػا مػػا كةذػػ    
 سثل فس اآلةس يتعم  بالسهارة  كما يرةثط بالؾجداف  كعمهه فإف م ؾنات الؾعس الدها س ةت

  مكهنات الهعي الدياحي:
كثيػػػر مػػػؽ الدراسػػػات  رػػػرت الػػػؾعس الدػػػها س فػػػس الجانػػػل السعرفػػػس فقػػػط  كدراسػػػات أخػػػر   

ربظتػػػه بالجانػػػل الؾجػػػدانس  كدراسػػػات أخػػػر  أكػػػدت عمػػػم أنػػػه يتكػػػؾف مػػػؽ جؾانػػػل معريهػػػة  كمهاريػػػة  
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ميػ  السر مػة االبتدائهػة  كالس ؾنػات ككجدانهة  كهؾ ما يشاسل الشا هة التربؾية  كإم انهة ةشسيته لػد  ةبل
 (464  3102( )سحر ب ر 004  3100الثبلىة لمؾعس الدها س هس  )أ سد الريامس 

الجانل أك الس ؾف السعرفس  كيتكامل الس ؾف السعرفس مع الجانػل السهػار   كالؾجػدانس  كهػؾ  -0
ا عذسل السعمؾمات  كالسثاد   كالحقائ   كالسفالهؼ  الستعمقة بسجاؿ الده ا ة  كمذ بلةها أعزا

 التس ةعؾؽ ةشسيتها.
كيذػػسل التعػػامبلت مػػع الدػػهاح  كالقػػدرات كالسهػػارات التػػس ةؾعػػ  فػػس هػػ   الجانػػل الدػػمؾكس   -3

 السعامبلت  كةقدعؼ سمؾكهات إعجابهة كأعساؿ ممتكرة فس قظاع الدها ة.
 الجانػػػػل الؾجػػػػدانس  كمػػػػؽ مدػػػػسا  فهػػػػؾ عخاطػػػػل مػػػػا عخػػػػتص بػػػػالشؾا س االنفعالهػػػػة مػػػػؽ قػػػػهؼ  -2

كاةجاهات  كميؾؿ؛ مؽ أجل ةكؾيؽ اةجا  إعجابس نا هة قظاع الدػها ة  بػل كمحاكلػة ةشسيتػه؛ 
 يػػل مذػػاركة ةمسيػػ  السر مػػة االبتدائهػػة فػػس ةقػػدعؼ مقتر ػػات مػػؽ نػػأنها أف ةشسػػس هػػ ا القظػػاع  

 كةظؾر   كةفعيل الدمؾكهات اإلعجابهة فس التعامل مع الدهاح.
ا مؽ أسس بشاء المرنامج السقترح القػائؼ عمػم اسػتراةهجهة التخيػل كةعتمر م ؾنات الؾعس الدها س أساسا 

السؾجػػػه  كخاعػػػة الس ػػػؾنيؽ السهػػػار  كالؾجػػػدانس؛  يػػػل إف التمسيػػػ  لدعػػػه معمؾمػػػات معريهػػػة كثيػػػرة عػػػؽ 
 الدها ة  كذلػ مؽ كاقع السقررات الدراسهة التس يدرسها.

سهػػػار  يركػػػزاف عمػػػم مػػػا عدػػػسم انظبلقاػػػا مػػػؽ الس ؾنػػػات الدػػػابقة  فػػػإف الس ػػػؾنيؽ الؾجػػػدانس كال 
 باألخبلقهات كالكهؼ.

( فػس 3110ةتحدد أخبلقهات الدها ة العالسهة طثقاا لمسدكنة العالسهة ألخبلقهػات الدػها ة عػاـ )كعمهه 
  هػ   السجػاالت أربعة مجاالت رئهدة هس  الميدة الظمهدهة  السجتسعات السحمهػة  السؾعفػؾف  كالدػهاح

ا مؽ السعػا يير/السؾاد الفرعهػة الستعمقػة بسدػاهسة الدػها ة فػس ةؾليػد اال تػراـ كالتفػاهؼ يشدرج أسفمها عددا
بػػػػيؽ السجتسعػػػػات  الدػػػػها ة عامػػػػل لمتشسهػػػػة السدػػػػتدامة  الدػػػػها ة كالتػػػػراث الثقػػػػافس الثذػػػػر   الدػػػػها ة 
باعتثارهػػػا نذػػػاط مفيػػػد لمػػػدكؿ كالسجتسعػػػات  االلتػػػزاـ بتشسهػػػة الدػػػها ة   ريػػػة الحركػػػة الدػػػها هة   قػػػؾؽ 

 ,Lozano).كأعػػػحال األعسػػػاؿ فػػػس عػػػشاعة الدػػػها ة  كةشفيػػػ  مثػػػاد  هػػػ   السدكنػػػة ) العػػػامميؽ
M.Berjillos, A.Lara, Salud.2018, 2-4 

 هػع بركةؾكػؾؿ ةعػاكف بػيؽ الػؾزارةيؽ؛الدها ة كالتربهػة كالتعمػهؼ بتؾق له   األسثال اهتست كزارةا 
ا ة فػم السرا ػل الدراسػهة السختمفػة  ةشسهة أخبلقهات الدػه ما يهتؼ به مؽالؾعم الدها م ك كذلػ لشذر 

كجعمػه ع ػّؾف عػؾرة ذهشهػة إعجابهػة   كالتم ةهدؼ إلم بهاف أكجه التعامل مع الدػائع القػادـ إلػم مرػر
 (.3109 رانها السذاطقمها إلم بمد  بعد عؾدةه إليها )كن  عؽ مرر
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دائهة العتثارها السر مة ك يل إف فاقد الذسء الععظهه  فكاف مؽ الزركر  ةهيدة ةبلمي  السر مة االبت
الخاعة بالتشذدة التؾعؾية الكتدال السعمؾمػات السفيػدة التػم ةتعمػ  برػشاعة الدػها ة  باإلضػافة إلػم 

اسػػتخداـ  هػػ   الجؾانػػل ا السجػػاؿ  كيمػػـز لتشسهػػة بهػػ يؽلػػديهؼ الستعمقػػكالسهػػار  الؾجػػدانم  يؽدعػػؼ الجػػانم
 ثة.برامج جديدة ةتثع أنذظة ممتكرة ككسائط ةعمهسهة  دي

ةشسهػة فػس ة كالتربهػة كالتعمػهؼ السػتخدامها الدػها  األدكات كالؾسائل التم دعت كزارةاكمؽ بيؽ  
كهػػم ةهػػتؼ بغػػرس الكػػهؼ كالسفػػالهؼ     مدػػابقة ةدػػسم مسػػفير الدػػها ةمهاراةػػهكدعػػؼ م الػػؾعس الدػػها س 

افغػة سػها هة الدها هة داخل نفؾس التبلمي   كه   السدابقة يتؼ ةشفي ها عمم مدػتؾ  إ ػد  عذػر مح
فػػم جسهؾريػػة مرػػر العربهػػة  ععػػرض مػػؽ خبللهػػا كػػل ةمسيػػ  بأسػػمؾبه معمؾمػػات كمعػػارؼ عػػؽ بعػػض 

كالػػ     كارنهػػه عدػػسم مسػفير الدػػها ةم ع التمسيػػ  الفػائز فػػم السدػابقة السشػاط  الدػػها هة  عمػم أف يػػرب
 (.ة كثيرة )السرجع نفدهعدافر بسؾجثه إلم أماكؽ سها ه

  كةزػفم جػػؾ الستعػة كالتريهػػه ا أف ةػػدعؼ الجانػل السعرفػػم كسػا ذكػػرنػأنههػ   السدػابقات مػػؽ  
ععػػم أهسهػػة الدػػها ة  كيحتػػـر مثػػاد  كأخبلقهػػات عمػػم جانػػل الػػتعمؼ  مسػػا عدػػاهؼ فػػم بشػػاء جيػػل جديػػد 

 الدها ة كيهتؼ بها.
كنذر الؾعم الدها م له أبعاد  كضركر  فم جسهع السرا ل الدراسهة  كخاعة السر مة  

يدة التبلمي  فم ه   السر مة الستهعال السقرؾد بسقؾمات الدها ة كأهسيتها  فالدها ة االبتدائهة لته
فم ه   السر مة ةذ ل لديهؼ جانثاا كا داا فقط متسثبلا فم الدفر كالر بلت كالتريهه  أما بكهة الجؾانل 

 الستعمقة بها فبل يتؼ االهتساـ بها.
 (003-000  3118  )زكس ةهسؾر  أبعاد الهعي الدياحي

 ةعّرؼ السؾاطشيؽ كمؽ ىؼ التبلمي  عمم مشاط  الج ل الدها س فس بمدهؼ. -
 معرفتهؼ بالفؾائد االقترادعة التس ةعؾد عمم كطشهؼ مؽ خبلؿ دعؼ الدها ة. -
االةجا  اإلعجابس نا هة الدائع  كالتعامل معه السعاممة البلئقة مؽ خبلؿ التر يل به  -

 كا ترامه.
 كاألماف لمدائع. ةؾفير عشرر  األمؽ -
 عس ؽ ةشسيتها لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة  الؾعس الدها س كمهاراةه التسؽ مثاد  كم
 .ا تراـ الشاس كالسجتسعات السختمفة 
 .إدراؾ الدها ة كهدؼ مؽ أهداؼ التشسهة السدتدامة 
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 .التعامل مع الدائع معاممة إعجابهة هادفة 
 ح كزيؾؼ فم بمدنا.كتابة رسائل ةر يمهة بالدها 
 .إدراؾ أهسهة قهؼ ةقمل كا تراـ اآلخر 
 السحافغة عمم مغاهر التراث الدها م. 
 .معرفة  قؾؽ الدهاح كااللتزاـ بها 
 .ةفعيل السعامبلت األخبلقهة مع الدهاح فم مختم  الفشؾف المغؾية 
 .ا تراـ لغات اآلخريؽ كالتر يل بهؼ بمغاةهؼ السختمفة 
 تدههبلت السشاسثة فم التعامل مع الدهاح.استخداـ ال 
 .ا تراـ جسهع العامميؽ فم القظاع الدها م 
 .السذاركة فم كافة األنذظة اإلعجابهة التم ةدعؼ الدها ة 
 .التعاكف مع العامميؽ فم السجاؿ الدها م لمشهؾض بالدها ة 

ةبلميػ  السر مػة االبتدائهػة  كذلػػ  كغيرهػا  عس ػؽ ةشسيتهػا لػد  ؾعس الدػها سالستعمقػة بػال هػاراته   الس
مػػا يشاسػػل السر مػػة االبتدائهػػة  كإضػػافة  انػػتقاؽمدػػها ة  ك لؽ العػػالسم مػػؽ خػػبلؿ االطػػبلع عمػػم السيثػػا

عس ػػؽ الدػػعم نحػػؾ ةشسيتهػػا مػػؽ  هػػاراتمحػػؾر إجػػراءات الثحػػل  كهػػ   السأخػػر  فػػم  كمهػػارات مثػػاد 
   الر  الدادس االبتدائم.لد  ةبلمي ؾجهعمم التخيل الس خبلؿ استخداـ برنامج قائؼ

ؿ اختثػار مػؽ خػبل هػارات الػؾعس الدػها سؼ عحػدث فػم مكيس ؽ قهػاس مػد  الشسػؾ الػ   سػؾ  
 .هاراتعختص بكهاس ةمػ الس

كخاعػػػػة يهسػػػػا يتعمػػػػ  بالجانػػػػل   هاراةػػػػهكم الؾعس الدػػػػها سسػػػػات التػػػػس اهتسػػػػت بػػػػكمػػػػؽ الدرا 
هػػدفت إلػػػم ربػػػط األخػػػبلؽ كالكػػػهؼ ( كالتػػػس Scantlebury,M.:2011دراسػػػة )سػػػ انتممر   الؾجػػدانس  

بسجاؿ الدها ة مؽ خبلؿ ما عدسم بأخبلقهات الدها ة؛  يػل إف األخبلقهػات البػد مػؽ إعجػاد عػد  
ػػػا فػػػس أكقػػػات الفػػػراغ كالتريهػػػه  كةشػػػاكؿ بعػػػض  لهػػػا  لػػػهس فقػػػط فػػػس أكقػػػات الكػػػد كاالجتهػػػاد  كلكػػػؽ أعزا

عالؼ مػؽ خػبلؿ دراسػات  الػة لدػثع السذ بلت األخبلقهة التس ةتعم  بسجاؿ الدها ة فس بعض دكؿ ال
 (. Meta – ethics االت  كيتشاكؿ ما عدسم أعزا باألخبلؽ التحميمهة أك الفؾقهة )

كبعػػد العػػرض الدػػاب  لسحػػاكر الثحػػل الثبلىػػة  السحػػؾر األكؿ الخػػاص بالحػػديل عػػؽ المرنػػامج  
 كتابػػػةالمهػػػارات  ككهػػػف عس ػػػؽ اسػػػتخدامه لسحاكلػػػة ةشسهػػػة ؾجػػػه چهات التخيػػػل السالقػػػائؼ عمػػػم اسػػػتراةه
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التػػػم ةػػػؼ التظػػػرؽ إليهػػػا فػػػم السحػػػؾر الثػػػانم مػػػؽ محػػػاكر الثحػػػل  باإلضػػػافة إلػػػم إم انهػػػة   الؾعهفهػػػة
 لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم. سالدها  الؾعس مهاراتدامه أعزاا فم محاكلة ةشسهة استخ

الحػديل عػؽ  ه ا ما عخص الخمفهػة الشغريػة لمثحػل الحػالم  كبعػد عػرض هػ   الخمفهػة  عػأةم 
محػػؾر إجػػراءات الثحػػل  ككهفهػػة إعػػداد أدكات الثحػػل السختمفػػة كمرػػادر انػػتقاؽ هػػ   األدكات  كذلػػػ 

 عمم الشحؾ اآلةس 
 :إجخاءات البحث

  :الهظيفية ةاستبانة مهارات الكتاب: أوبا 
  بالخظؾات اآلةهةالؾعهفهة  ةاستثانة مهارات الكتابمّر إعداد  

السشاسػػثة لتبلميػ  الرػػ  الدػػادس الؾعهفهػػة  ةةحديػػد مهػػارات الكتابػهػؾ   االسػػتثانةالهػدؼ مػػؽ  - أ
كمشاهجهػا كطرائػ    االبتدائم  كأخ  رأ  بعض الدادة الستخرريؽ فم المغة العربهة كلدابها

 فم مد  ةؾاف  ه   السهارات مع هفالء التبلمي .  ةدريدها
ثحػػػؾث كالكتػػػل التػػػم االت كالةتسثػػػل هػػػ   السرػػػادر فػػػم بعػػػض السقػػػ  االسػػػتثانةبشػػػاء مرػػػادر  - ل

 .الؾعهفهة بةالحديل عؽ مهارات الكتاةشاكلت 
( مهػارة مػؽ مهػارات 06ةتزسؽ االستثانة فم عؾرةها السمدئهة عػدد )  لبلستثانةالرؾرة السمدئهة  -ج

 –مشاسثة مهارة المدائل اآلةهة  )  كةؼ ةح هؼ ه   السهارات بؾضعها فم جدكؿ ككضع أماـ كل ةالكتاب
(  كهػػ   المػػدائل الختثػػار مػػد  ةؾافػػ  أك مشاسػػثة ةمػػػ السهػػارات مػػع س ػػؽ ةعػػديمها إلػػمع –غيػػر مشاسػػثة 

 ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم.
مجسؾعػة مػؽ الدػادة الستخررػيؽ كسػا  لمتأكػد مػؽ عػدؽ االسػتثانة  ُعرضػت عمػم  االسػتثانةعدؽ  -د

  الؾعهفهػة ةالكتابػ اتلكهاسػه كهػم مهػار كضػعت  ذكر ذلػػ  لحدػال الرػدؽ كأنهػا ةكػهس بالفعػل مػاسم  
 خبللها.التم كردت مؽ  كقد أفاد الدادة الستخررؾف بأنها عادقة  مع ةعديل بعض السهارات

لحدال ىثات االستثانة  ةؼ استخداـ طريقػة إعػادة التظميػ   كيقرػد بهػا قهػاس ندػثة   ىثات االستثانة -هػ
   0979فػفاد المهػم  اـ السعادلػة اآلةهػة )كذلػػ باسػتخداالةفاؽ كاالختبلؼ بػيؽ التظمهقػيؽ األكؿ كالثػانم  

529). 
عدد مرات االتفاق

عدد مرات االتفاق عدد مرات االختالف
 

 011×                                                         ندثة االةفاؽ = 
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  كالرؾرة ةانة ندثة ىثات مرةفع( كةعشم ه   الشدثة أف لبلستث98كةميؽ أف ندثة االةفاؽ ) 
 (.0الشهائهة لبلستثانة )ممح  رقؼ 

  :الهظيفية ةمهارات الكتابة قايس: تانياا 
السشاسػػػثة لتبلميػػػ  الرػػػػ  الؾعهفهػػػة  ةيػػػد الشهػػػائم لسهػػػارات الكتابػػػهػػػؾ التحد  الهػػػدؼ مػػػؽ القائسػػػة - أ

 ئم.االدادس االبتد
التػم سػم  بشائهػا الؾعهفهػة  ةء استثانة مهػارات الكتابػةؼ بشاء القائسة فم ضؾ القائسة   بشاءمرادر  - ل

فػأكثر  (%81) ئسػة عمػم السهػارات التػم  رػمت عمػم ندػثةكقهاس عدقها كىثاةها  كانتسمت القا
 .مؽ لراء السح سيؽ

 ةكتابػػال ( مهػػارة مػػؽ مهػػارات03القائسػػة فػػم عػػؾرةها الشهائهػػة ةتكػػؾف مػػؽ )لمقائسػػة   الشهائهػػة الرػػؾرة -ج
 (.3)ممح  رقؼ 

 :الهعي الدياحي هاراتاستبانة متالثاا: 
  بالخظؾات اآلةهة الؾعس الدها س هاراتاستثانة ممّر إعداد  

السشاسػػثة  سالدػػها  الػػؾعس هػػاراتهػػدؼ هػػ   االسػػتثانة فػػم ةحديػػد ميتسثػػل   االسػػتثانةالهػػدؼ مػػؽ  - أ
السجاؿ فم مد  الستخرريؽ فم ه ا لتبلمي  الر  الدادس االبتدائم  كاالستعانة بآراء الدادة 

 لتبلمي  الر  الدادس االبتدائم. هاراتمشاسثة ه   الس
 ةذػت  بشػؾد هػ   االسػتثانة مػؽ الدراسػات كالثحػؾث الستعمقػة بهػ ا السجػاؿ   ثانةاالسػت بشاءمرادر  - ل

 سيثاؽ العالسم ألخبلقهات الدها ة.كأعزاا مؽ ال
 هػػػاراتمػػػؽ م هػػػارة( م05السمدئهػػػة عمػػػم )ةذػػػتسل االسػػػتثانة فػػػم عػػػؾرةها   لبلسػػػتثانةالرػػػؾرة السمدئهػػػة  -ج

 المػػدائل الثبلىػػة اآلةهػػة  هػػارةكأمػػاـ كػػل م  جػػدكؿبؾضػػعها فػػم  هػػاراتكةػػؼ ةح ػػهؼ هػػ   الس  سالدػػها  الػػؾعس
تبلميػ  ل هػاراتالختثػار مػد  مشاسػثة ةمػػ الس (  كهػ   المػدائلإلػم اعس ػؽ ةعػديمه – ةغير مشاسث – ةثمشاس)

 الر  الدادس االبتدائم.
 لمتحقػ  مػؽ عػدؽ هػ   االسػتثانة  ةػؼ عرضػها عمػم مجسؾعػة مػؽ الدػادة السح سػػيؽ  االسػتثانةعػدؽ  -د

   كقػػػد أفػػػاد الدػػػػادةؾعس الدػػػها سالػػػ هػػػػاراتا كضػػػعت لكهاسػػػه كهػػػم مالػػػرأ  فيهػػػا  كأنهػػػا ةكػػػػهس مػػػ إلبػػػداء
 السح سؾف بأف االستثانة عادقة.
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  الؾعهفهػة ةثػات اسػتثانة مهػارات الكتابػةؼ  دال ىثات االستثانة بشفس طريقة  دػال ى  ىثات االستثانة -هػ
  كالرػػؾرة الشهائهػػة لهػػ   االسػػتثانة )ممحػػ  رقػػؼ ةرةفعػػ( كهػػم ةعشػػم ندػػثة ىثػػات م95كةمػػيؽ أف ندػػثة االةفػػاؽ )

2.) 
 :يالدياحالهعي  هاراتقايسة مرابعاا: 
السشاسػثة  سالدػها  هػارات الػؾعسالهدؼ مؽ ه   القائسة هؾ التحديػد الػدقي  لس  القائسةالهدؼ مؽ  - أ

 لتبلمي  الر  الدادس االبتدائم.
كالشتػائج التػم  س الدػها  هػارات الػؾعساسػتثانة مه   القائسة فم ضؾء ُبشيت   مرادر بشاء القائسة - ل

 التػػػم  رػػػمت عمػػػم ندػػػثة سالدػػػها  هػػػارات الػػػؾعسا  كانػػػتسمت هػػػ   القائسػػػة عمػػػم مةؾعػػػمت إليهػػػ
  .فأكثر مؽ لراء الدادة الستخرريؽ (%81)مؾافقة 

 هاراتم( 01ؾف مؽ )فم عؾرةها الشهائهة ةتك هارات الؾعس الدها سقائسة م  الرؾرة الشهائهة لمقائسة -ج
 (.4)ممح  رقؼ 

 :الهظيفية ةاختبار مهارات الكتاب: خامداا 
البتػػدائم فػػم يهػػدؼ هػػ ا االختثػػار إلػػم قهػػاس مدػػتؾ  ةبلميػػ  الرػػ  الدػػادس ا  هػػدؼ االختثػػار - أ

  كيتزػػسؽ الكهػػاس مدػػتؾييؽ قممػػم أ  قمػػل التػػدريس بالمرنػػامج  كبعػػد  الؾعهفهػػة ةتابػػالك مهػػارات 
 .ؾجهچهات التخيل السد مد  فاعمهة المرنامج القائؼ عمم استراةهلتحدي ؛أ  بعد التدريس بالمرنامج

 ةمة التػػػم ةكػػػهس مهػػػارات الكتابػػػعذػػػتسل هػػػ ا االختثػػػار عمػػػم مجسؾعػػػة مػػػؽ األسػػػد  االختثػػػار بشػػػؾد - ل
  تسثػػل أسػدمة االختثػػار فػػم سػػفاليؽ رئهدػػييؽ؛ يهسػػا عخػػص كهفهػػة الكتابػة عػػؽ الدػػها ة  كةالؾعهفهػة

االختثار فم أسدمة يتزسؽ اإلجابة عشها    كيتحدد ن لمجتسعة ةمهارات الكتاب كيكهس كل سفاؿ
  لكػػػل مؾضػػػؾع ةعذػػػر درجػػػىسػػػاف كعػػػ  كتػػػابم لسؾاقػػػ  أك عػػػؾر أك أ ػػػداث  كقػػػد خررػػػت 

لػػد  ةبلميػػ  الرػػ  الدػػادس الؾعهفهػػة  ةالكتابػػ عػػفات اختثػػار مهػػاراتكالجػػدكؿ اآلةػػم يؾضػػع مؾا
 االبتدائم.
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 الهظيفية ةكتاب( يهضح مهاصفات اختبار مهارات ال1)ججول 
 لجى تالميح الرف الدادس اببتجايى

 الؾعهفهة ةالكتاب مهارات ـ
عدد 
 األسدمة

 رقؼ الدفاؿ
الؾزف 
 الشدمس

 ةحديد الذ ل / األسمؾل الكتابس السشاسل لمسؾضؾع. 0

3 0   3 011% 

 التخظهط لكتابة مؾضؾع يتعم  بأهسهة الدها ة. 3

 لدها هة.كتابة أفكار متشؾعة عؽ األماكؽ ا 2

 استخبلص األفكار السشاسثة لمسؾضؾع. 4

 التشفي  لكتابة مؾضؾع يمي  بس انة الدها ة. 5

 كتابة مؾضؾعات عؽ الدها ة كتابة متدرجة فس عدد الكمسات. 6

كتابة جسل عؽ الدها ة فس األزمشة الثبلىة الساضس كالحاضر  7
 كالسدتقمل.

 ت الستعمقة بالسجاؿ الدها س.الكتابة عؽ كل التغيرا 8

 مزج الجانميؽ السعرفس كالعاطفس فس الكتابة. 9

 مقارنة ما ةؼ كتابته مع ما ةؼ التخظهط له. 01

 استمداؿ بعض الكمسات الس تؾبة ب مسات أخر  أعس  فس السعشم 00

 ةذخهص السذ بلت التس ةؾاجه عسمهة الكتابة عؽ الدها ة. 03

 %011  3 مهارة اىشا عذر عالسجسؾ 

الخاضػعيؽ هسػات التػم عجػل عمػم التبلميػ  لبلختثار مجسؾعة مػؽ التعم  التعمهسات الخاعة باالختثار -ج
 لمتظمي  اةثاعها  كعهغت ه   التعمهسات بذ ل مثدط عزسؽ لمتبلمي  فهؼ للهة اإلجابة عؽ االختثار.
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 االختثػػار  لػػ لػ ةػػؼ كضػػع بظاقػػة لتقػػدير أداءكهػػؾ مػػا عخػػص درجػػات اإلجابػػة عػػؽ رػػحهع االختثػػار  ة -د
/ متؾسػػط / مػػشخفض( )مرةفػػع داءت األزػػسؽ كهفهػػة ةقػػدير مدػػتؾيايت ة  فػػم اختثػػار مهػػارات الكتابػػالتبلميػػ

 (.6الكتابة فم السؾضؾعات السشاسثة )ممح  رقؼ كمؾاعفات 
م مشػػػاهج مجسؾعػػػة مػػػؽ الدػػػادة السح سػػػيؽ الستخررػػػيؽ فػػػُعػػػرض االختثػػػار عمػػػم عػػػدؽ االختثػػػار   -ق

االختثػار عكػهس  كطرائ  ةدريس المغة العربهة إلبداء لرائهؼ يهه  كمؽ ىؼ قهػاس عػدقه  كأفػادكا سػهادةهؼ أف
 ما كضع لكهاسه.

مهارات  معرفة قدرة اختثار يل  أعزا لمتأكد مؽ عدؽ االختثار ةؼ قهاس عدؽ السقارنة الظريهة  -
  كذلػ بترةيل درجات هدهاعفاء فس الرفة التم عكعمم التسييز بيؽ األقؾياء كالز الؾعهفهة ةالكتاب

عيشة التحق  مؽ الكفاءة الده ؾمترية فم الدرجة الكمهة لبلختثار ةشازلها  كةؼ  دال داللة الفركؽ بيؽ 
 ( يؾضع ذلػ 3رباعس األدنم كالجدكؿ )كاألرباعس األعمم كهؾ الظرؼ القؾ   األمتؾسظس درجات 

 (22)ن =  الهظيفية ةمهارات الكتاببختبار  ( صجق السقارنة الطخفية2ججول )
 5رباعى األدنى ن=األ  5رباعى األعمى ن=األ 

مدتهى  قيسة ت
الستهسط  الجبلة

 الحدابي
ابنحخاف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

ابنحخاف 
 السعياري 

12.62 2.89 3.42 1.34 9.985 2.21 

( 1.10كالزدهف داؿ إ رائهاا عشد مدتؾ  )( أف الفرؽ بيؽ السيزانيؽ القؾ  3يتزع مؽ الجدكؿ )
بردؽ ةسييز   الؾعهفهة ةالكتاب تار مهارااختثمسا ععشس ةستع  ؛كفم اةجا  السدتؾ  السيزانس القؾ  

 (.5)ممح  رقؼ فم عؾرةه الشهائهة  الؾعهفهة ةكاختثار مهارات الكتاب  قؾ  
كقهػاس االةدػاؽ الػداخمس  ت االختثار  ىثا متأكد مؽ عدقه  ك داللالتجربة االستظبلعهة لبلختثار   -ك

باإلضػافة لتحديػػد زمشػه  كمػػد  سػػهؾلته أك عػعؾبته  كأجريػػت هػػ   التجربػة عمػػم عيشػػة مػؽ ةبلميػػ  الرػػ  
  القشظػرة نػرؽ بسحافغػة اإلسػساعيمهة االبتدائهػة بػإدارة( ةمسي اا بسدرسة القشاة 31الدادس االبتدائم قؾامها )
 كانتهت ه   التجربة لآلةس 

كذلػػػ بحدػػال زمػػؽ أكؿ ةمسيػػ  أجػػال عػػؽ االختثػػار كلخػػر ةمسيػػ  أجػػال عشػػه  ال زمػػؽ االختثػػار   دػػ -
 دقهقة(. 41كةحدد زمؽ االختثار فم )
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 دال االةداؽ الداخمس لمسفردات  مؽ خبلؿ التحق  مؽ الكفاءة الده ؾمترية لؤلدكات كذلػ  -
 السهارة الكتابهة التس عكهدها()ك  بيؽ درجات كل سفاؿ (Pearson)بإعجاد معامل ارةثاط بيرسؾف 

 عمم الشحؾ اآلةس  ةة الكمهة فس اختثار الكتابكالدرج
 )والسهارة الكتابية التي يكيدها(  ( معامالت ابرتباط بين درجات ك  سؤال3ججول )

 الهظيفية ةمهارات الكتابوالجرجة الكمية عمى اختبار 
 /الدؤال
 السهارة

معام  
 ابرتباط

 /الدؤال
 السهارة

عام  م
 ابرتباط

 /الدؤال
 السهارة

معام  
 ابرتباط

 /الدؤال
 السهارة

معام  
 ابرتباط

1 2.697** 4 2.727** 7 2.427** 12 2.472** 
2 2.754** 5 2.827** 8 2.594** 11 2.448** 
3 2.664** 6 2.866** 9 2.611** 12 2.543** 

 1.10**  دالة عشد مدتؾ  داللة 
معػامبلت ارةثاطهػا مؾجثػة الؾعهفهػة  ةسدمة اختثار مهارات الكتابػمؽ أ كل سفاؿ( أفَّ 2يتزع مؽ جدكؿ )

 (  أ  أنَّها ةتستع باالةداؽ الداخمس.1.10كدالة إ رائهًّا عشد مدتؾ  )
   دال ىثات االختثار  مؽ خبلؿ -

بفاعػل زمشػم الؾعهفهة  ةظمي  اختثار مهارات الكتابطريقة إعادة التظمي   مؽ خبلؿ إعادة ة -0
ر  أسػػمؾعيؽ  كذلػػػ عمػػم عيشػػة التحقػػ  مػػؽ الكفػػاءة الدػػه ؾمترية  كةػػؼ اسػػتخراج معػػامبلت قػػد

  ككانت معػامبلت (Pearson)االرةثاط بيؽ درجات ةبلمي  العيشة باستخداـ معامل بيرسؾف 
 تمهػػػارامسػػػا عذػػػير إلػػػم أفَّ اختثػػػار  ؛(1.10)مدػػػتؾ  ( كهػػػس دالػػػة عشػػػد 1.805االرةثػػػاط )

 ج ةقريثاا إذا ما استخدـ أكثر مؽ مرَّة ةحت عركؼ مساىمة.ععظم نفس الشتائ ةالكتاب
فس ضؾء الؾعهفهة  ةمهارات الكتابةؼ  دال معامبلت ىثات اختثار   كركنثاخ –لفا طريقة أ -3

 – 1.710بيؽ )لثثات ةتراكح جسهع معامبلت اأف  كأفاد ذلػ  نتائج التظمي  الدابقة
 (  كالجدكؿ اآلةس يؾضع ذلػ 1.705
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 الهظيفية ةمهارات الكتاب ختبارب الجرجة الكميةعامالت تبات ( م4ججول )
 2.715كخونباخ =  –معام  ألفا   

 قيسة ألفا م قيسة ألفا م قيسة ألفا م   قيسة ألفا م

1 2.711        11 2.714        21 2.711        31 2.722        
2 2.713        12 2.729        22 2.726        32 2.729        
3 2.711        13 2.724        23 2.713        33 2.721        

أقل مؽ أك   ( أف معامل ألفا لػ كركنثاخ فس  الة   ؼ كل سفاؿ مؽ سفاله4يتزع مؽ الجدكؿ )
 ثثات  بل أفةدخل الدفاؿ ال يفد  إلم انخفاض معامل ال( العاـ  كه ا ععشس أف ألفا)عداك  معامل 

سدمة اختثار مهارات أعاد الدفاؿ يفد  إلم خفض ه ا السعامل  كه ا يدؿ عمم ىثات جسهع استث
 .الؾعهفهة ةالكتاب
   ةػؼ ةظمهقػهالؾعهفهػة ةىثػات اختثػار مهػارات الكتابػلزيادة التأكد مػؽ  طريقة التجزئة الشرفهة  -2

كبعػػػد أف  ( ةمسيػػػ اا 31كالتػػػم انػػػتسمت عمػػػم )  عمػػػم عيشػػػة التحقػػػ  مػػػؽ الكفػػػاءة الدػػػه ؾمترية
األكؿ انػتسل عمػم السفػردات الفردعػة  كالثػانم  حع االختثار  ةؼ ةجزئته إلم جػزئيؽ  الجػزءُع 

هػ   عمم  دة  كةؼ  دال معامػل االرةثػاط ب م السفردات الزكجهة  كذلػ لكل ةمسي عمانتسل 
بػػػيؽ درجػػػات السفحؾعػػػيؽ فػػػم السفػػػردات الفردعػػػة  كالسفػػػردات الزكجهػػػة  فكانػػػت قهسػػػة الظريقػػػة 

 ؛ كهػ امرةفعػةقهسػة  العامػة لمتجزئػة الشرػفهة  (جتسػاف)  كمعامػل (بػراكف  –سػميرماف )امل ُمع
مرةفعػػة  كالجػػدكؿ اآلةػػس  ىثػػاتيتستػػع بدرجػػة الؾعهفهػػة  ةمهػػارات الكتابػػدؿ عمػػم أفَّ اختثػػار يػػ

  يؾضع ذلػ
 بطخيقة التجدية الشرفيةالهظيفية  ةمهارات الكتاب( ُمعامالت تبات اختبار 5ججول )

ان ل بخاون سبيخم  جتسان   

  2.947 2.827 

سػميرماف )بظريقػة التجزئػة الشرػفهة  ةمهػارات الكتابػ ( أفَّ معػامبلت ىثػات اختثػار5يتزع مؽ جدكؿ )
مهػػارات اختثػػار  (  كهػػ ا يزيػػد مػػؽ ةأكيػػد الكهسػػة السرةفعػػة لثثػػاتجتسػػاف)طريقػػة  ( متقاربػػة مػػع بػػراكف  –

 .قهاسها لمسهارات السرادفم قهاسه الؾعهفهة  ةالكتاب
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اسػػتخدمت السعادلػػة اآلةهػػة )فػػفاد لكػػل سػػفاؿ  لحدػػال معامػػل سػػهؾلة االختثػػار   معامػػل سػػهؾلة االختثػػار -

  .(449  0979المهس 
 

 معامل الدهؾلة = 
 

( ةكؾف نديدة 1.81كقد اعتمر أف السفردات التم يزيد معامل سهؾلتها مؽ أىر التخسيؽ عؽ )
 الدهؾلة.

 .(1.76 -1.44معامبلت الدهؾلة لسفردات االختثار ةتراكح ما بيؽ )ف كبتظمي  السعادلة ةميؽ أ
 .السرجع الداب (معامل ععؾبة االختثار  لحدال معامل ععؾبة االختثار استخدمت السعادلة اآلةهة ) -

 معامل الدهؾلة -0 معامل الرعؾبة =
 ؾف نديدة الرعؾبة.( ةك1.31اعتمر أف السفردات التم عقل معامل سهؾلتها مؽ أىر التخسيؽ عؽ )

(  1.56 – 1.34ةتػػػراكح بػػػيؽ )ختثػػػار اال كبتظميػػػ  السعادلػػػة ةمػػػيؽ أف معػػػامبلت الرػػػعؾبة لسفػػػردات
 كب لػ عس ؽ القؾؿ بأف جسهع مفردات االختثار مشاسثة  كالجدكؿ اآلةس يؾضع ذلػ 

 الهظيفية ةهبة لسفخدات اختبار مهارات الكتاب( حداب معام  الدههلة والرع6ججول )
م رق

 الدؤال/السهارة
 معام  الرعهبة معام  الدههلة

1 1.64 1.26 
2 1.44 1.56 
3 1.68 1.23 
4 1.48 1.53 
5 1.76 1.34 
6 1.73 1.38 
7 1.73 1.38 

 عذد اإلجبببت الصحيحة

 + عذد اإلجبببت الخبطئة عذد اإلجبببت الصحيحة
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تثار  كذلػ مؽ خبلؿ مقارنة معامبلت التسييز السحدؾبة  دال معامبلت التسييز لسفردات االخ -

( ال ةعد 1.31األسدمة التس عقل معامل التسييز فيها عؽ )بالكهؼ الستف  عميها  كالتس ةشص عمم أف 
سييز لسفردات اختثار أسدمة مرغؾبة كيفزل ةعديمها أك   فها  ل لػ ةؼ الكهاـ بحدال معامل الت

كهؾ ما عذير إلم أف (؛ 1.51 – 1.40)د ةراك ت ما بيؽ   كقالؾعهفهة ةمهارات الكتاب
ذات قؾة ةسييزية  (؛ مسا يدؿ عمم أنها1.81 -1.31) الدفاؿ/السهارة يتراكح معامل ةسييزها بيؽ

 مشاسثة  كه ا عذير إلم أف مفردات االختثار ذات قؾة ةسييزية مشاسثة  كالجدكؿ اآلةس يؾضع ذلػ 
 الهظيفية ةمهارات الكتاب سفخدات اختبار( حداب معام  التسييد ل7ججول )

رقم 
 /السهارةالدؤال

 معام  التسييد

  1 1.40 
2 1.42 
3 1.51 
4 1.49 
5 1.51 
6 1.51 
7 1.51 
8 1.51 
9 1.55 

8 1.68 1.23 
9 1.61 1.41 
12 1.73 1.38 
11 1.53 1.48 
12 1.56 1.44 
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رقم 
 /السهارةالدؤال

 معام  التسييد

12 1.40 
11 1.45 
12 1.53 

 
 :يالدياح هارات الهعياختبار م: سادساا 

 هػاراتميػ  الرػ  الدػادس االبتػدائم بسد  إلسػاـ ةبلاالختثػار إلػم معرفػة مػيهػدؼ هػ ا   هدؼ االختثار-أ
كمد  ةفػاعمهؼ معهػا  كذلػػ مػؽ خػبلؿ الكهاسػيؽ القممػم كالثعػد   أ  قمػل كبعػد التػدريس  س الدها الؾعس 

 .ؾجهعمم استراةهچهات التخيل السبالمرنامج القائؼ 
 هػارات الػؾعستػم ةكػهس مألسػدمة السؾضػؾعهة اليتكؾف ه ا االختثار مؽ مجسؾعػة مػؽ ا  بشؾد االختثار-ل

كالتػس ةػؼ ةقػدعسها بعػد ةعػريض التبلميػ  لسؾاقػ  افتراضػهة بتدائم  لد  ةبلمي  الر  الدادس اال سالدها 
( سػفاالا مػؽ 31كيتزػسؽ االختثػار عػدد )ةتشاكؿ كهفهة التعامل مػع الدػهاح كالعػامميؽ فػس مجػاؿ الدػها ة  
 رجػػة كا ػػدة لكػػل إجابػػة عػػحهحة  كالجػػدكؿنسظػػم الرػػع كالخظػػأ  كاالختهػػار مػػؽ متعػػدد  كقػػد خررػػت د

 الدادس االبتدائم. لد  ةبلمي  الر  سالدها  هارات الؾعساآلةس يؾضع مؾاعفات اختثار م
 يالدياحالهعي  هاراتميهضح مهاصفات اختبار  (8)ججول 

 لجى تالميح الرف الدادس اببتجايى

 سالدها  هارات الؾعسم ـ
عدد 
 األسدمة

 رقؼ الدفاؿ
الؾزف 

 مسالشد

 %01 00   0 3 إدراؾ الدها ة كهدؼ مؽ أهداؼ التشسهة السدتدامة. 0

 %01 03   6 3 ا تراـ الدهاح كمجتسعاةهؼ السختمفة. 3

 %01 02   4 3 ا تراـ لغات الدهاح الستشؾعة. 2

 %01 04   7 3 التعامل مع الدائع معاممة إعجابهة هادفة. 4
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 %01 06   3 3 معرفة  قؾؽ الدهاح كااللتزاـ بها. 5

 %01 07   2 3 استخداـ التدههبلت السشاسثة مع الدائع. 6

 %01 05   8 3 ا تراـ جسهع العامميؽ فس القظاع الدها س. 7

 %01 08   5 3 التعاكف مع العامميؽ فس السجاؿ الدها س لمشهؾض بالدها ة. 8

 %01 09   9 3 السحافغة عمم مغاهر التراث الدها س. 9

 %01 31   01 3 فس كافة األنذظة اإلعجابهة الداعسة لمدها ة. السذاركة  01

 %011  31 هاراتعذر م السجسؾع

 عػػهغت مجسؾعػػة مػػؽ التعمهسػػات السثدػػظة الخاعػػة باالختثػػار  كالتػػم  التعمهسػػات الخاعػػة باالختثػػار -ج
اختثػػار بت ةتعمػػ  عمػػم التبلميػػ  اةثاعهػػا قمػػل كأىشػػاء االختثػػار  كالتػػم مػػؽ نػػأنها اإلجابػػة عػػؽ أعػػة استفدػػارا

 .سالدها  هارات الؾعسم
ةػػؼ كضػػع مفتػػاح لترػػحهع االختثػػار  عمػػم أف ةحرػػل كػػل إجابػػة عػػحهحة عمػػم   ةرػػحهع االختثػػار -د

 درجة كا دة فقط.
  كالتػػػم الؾعهفهػػػة ةعػػػدؽ اختثػػػار مهػػػارات الكتابػػػ اسػػػتخدمت نفػػػس طريقػػػة  دػػػال  عػػػدؽ االختثػػػار -ق
 .عكهس ما كضع لكهاسه سالدها  هارات الؾعسمرت إلم أف اختثار مخ
هارات مأعزا لمتأكد مؽ عدؽ االختثار ةؼ قهاس عدؽ السقارنة الظريهة   يل معرفة قدرة اختثار  -

عمم التسييز بيؽ األقؾياء كالزعفاء فس الرفة التم عكهدها  كذلػ بترةيل درجات  سالدها  الؾعس
تثار ةشازلها  كةؼ  دال داللة الفركؽ بيؽ عيشة التحق  مؽ الكفاءة الده ؾمترية فم الدرجة الكمهة لبلخ

 يؾضع ذلػ  اآلةسمتؾسظس درجات األرباعس األعمم كهؾ الظرؼ القؾ   كاألرباعس األدنم كالجدكؿ 
 (22)ن =  يالدياح مهارات الهعي ة الطخفية بختبار( صجق السقارن9ججول )

 5اإلرباعى األدنى ن= 5اإلرباعى األعمى ن=
مدتهى  قيسة ت

الستهسط  الجبلة
 الحدابي

ابنحخاف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

ابنحخاف 
 السعياري 

17.62 2.27 4.62 1.14 12.284 2.21 
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داللة أف الفرؽ بيؽ السيزانيؽ القؾ  كالزدهف داؿ إ رائهاا عشد مدتؾ   يتزع مؽ الجدكؿ الداب 
 سالدها  هارات الؾعسم ثاراختسا عذير إلم أف م ؛كفم اةجا  السدتؾ  السيزانس القؾ    (1.10)

 (.7)ممح  رقؼ  كاالختثار فم عؾرةه الشهائهة  بردؽ ةسييز  قؾ   يتستع
 ةعهة الختثػػار مهػػارات الكتابػػكهػػم نفػػس إجػػراءات التجربػػة االسػػتظبل  التجربػػة االسػػتظبلعهة لبلختثػػار -ك

   كالتم خمرت إلم اآلةس الؾعهفهة
 هقة(.دق 31ل زمؽ االختثار  ةؼ ةحديد  فم ) دا -
 دال االةداؽ الداخمس لمسفردات  مؽ خبلؿ التحق  مؽ الكفاءة الده ؾمترية لؤلدكات  كذلػ  -

هارات الكمهة فس اختثار م بيؽ درجات كل سفاؿ كالدرجة (Pearson)بإعجاد معامل ارةثاط بيرسؾف 
 عمم الشحؾ اآلةس  سالدها  الؾعس

الكمية عمى اختبار والجرجة ( معامالت ابرتباط بين درجات ك  سؤال 12ججول )
 يالدياح هارات الهعيم

معام   الدؤال
معام   الدؤال ابرتباط

معام   الدؤال ابرتباط
معام   الدؤال ابرتباط

 ابرتباط

1 2.625** 6 2625** 11 2.624** 16 2.592** 
2 2.528** 7 2.483** 12 2.588** 17 2.539** 
3 2.573** 8 2.528** 13 2.539** 18 2.574** 
4 2.556** 9 2.573** 14 2.578** 19 2.582** 
5 2.624** 12 2.597** 15 2.617** 22 2.624** 

 2.21عشج مدتهى دبلة  دالة **
 سالدػها  هػارات الػؾعساختثػار مكػل سػفاؿ مػؽ أسػدمة معػامبلت ارةثػاط أفَّ  الداب جدكؿ اليتزع مؽ 

 (  أ  أنَّها ةتستع باالةداؽ الداخمس.1.10دتؾ  )مؾجثة كدالة إ رائهًّا عشد م معامبلت ارةثاطهة
    مؽ خبلؿ سالدها  هارات الؾعس دال ىثات اختثار م-
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بفاعػل زمشػم  سالدػها  هارات الػؾعسم طريقة إعادة التظمي   مؽ خبلؿ إعادة ةظمي  اختثار -0
ت قػػدر  أسػػمؾعيؽ  كذلػػػ عمػػم عيشػػة التحقػػ  مػػؽ الكفػػاءة الدػػه ؾمترية  كةػػؼ اسػػتخراج معػػامبل

  ككانت معػامبلت (Pearson)االرةثاط بيؽ درجات ةبلمي  العيشة باستخداـ معامل بيرسؾف 
هػػػارات م(؛ مسػػػا عذػػػير إلػػػم أفَّ اختثػػػار 1.10( كهػػػس دالػػػة عشػػػد مدػػػتؾ  )1.783االرةثػػػاط )

 ععظم نفس الشتائج ةقريثاا إذا ما استخدـ أكثر مؽ مرَّة ةحت عركؼ مساىمة. سالدها  الؾعس
فس ضؾء  سالدها  هارات الؾعسمكركنثاخ  ةؼ  دال معامبلت ىثات اختثار  –طريقة ألفا  -3

 – 1.765نتائج التظمي  الدابقة  كأفاد ذلػ أف جسهع معامبلت الثثات ةتراكح بيؽ )
 (  كالجدكؿ اآلةس يؾضع ذلػ 1.814
 يالدياح هارات الهعيالكمية عمى اختبار م( معامالت تبات الجرجة 11ججول )

 2.824كخونباخ =  –معام  ألفا 

 قيسة ألفا م قيسة ألفا م قيسة ألفا م قيسة ألفا م

1 2.821 6 2.782 11 2.824 16 2.784 
2 2.792 7 2.799 12 2.765 17 2.781 
3 2.786 8 2.823 13 2.795 18 2.791 
4 2.794 9 2.785 14 2.785 19 2.794 
5 2.796 12 2.769 15 2.776 22 2.785 

الداب  أف معامل ألفا لػ كركنثاخ فس  الة   ؼ كل سفاؿ مؽ سفاله  أقل مؽ أك  يتزع مؽ الجدكؿ
عداك  معامل )ألفا( العاـ  كه ا ععشس أف ةدخل الدفاؿ ال يفد  إلم انخفاض معامل الثثات  بل أف 

هارات جسهع أسدمة اختثار ماستثعاد الدفاؿ يفد  إلم خفض ه ا السعامل  كه ا يدؿ عمم ىثات 
 .سها الد الؾعس
  ةػؼ ةظمهقػه سالدػها  هػارات الػؾعسكػد مػؽ ىثػات اختثػار مطريقة التجزئة الشرفهة  لزيادة التأ -2

( ةمسيػػػ اا  كبعػػػد أف 31عمػػػم عيشػػػة التحقػػػ  مػػػؽ الكفػػػاءة الدػػػه ؾمترية  كالتػػػم انػػػتسمت عمػػػم )
ُعحع االختثار  ةؼ ةجزئته إلم جػزئيؽ  الجػزء األكؿ انػتسل عمػم السفػردات الفردعػة  كالثػانم 

تسل عمم السفردات الزكجهة  كذلػ لكل ةمسي  عمم  دة  كةؼ  دال معامػل االرةثػاط بهػ   ان
الظريقػػػة بػػػيؽ درجػػػات السفحؾعػػػيؽ فػػػم السفػػػردات الفردعػػػة  كالسفػػػردات الزكجهػػػة  فكانػػػت قهسػػػة 
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 ؛ كهػ ابػراكف(  كمعامػل )جتسػاف( العامػة لمتجزئػة الشرػفهة  قهسػة مرةفعػة –ُمعامل )سػميرماف 
يتستػػع بدرجػػة ىثػػات مرةفعػػة  كالجػػدكؿ اآلةػػس  سالدػػها  هػػارات الػػؾعسمتثػػار يػػدؿ عمػػم أفَّ اخ

 يؾضع ذلػ 
 بطخيقة التجدية الشرفية يالدياح هارات الهعيم( ُمعامالت تبات اختبار 12ججول )

 جتسان سبيخمان ل بخاون 

2.865 2.697 

ظريقػػػة التجزئػػػػة ب سالدػػػػها  هػػػػارات الػػػؾعسامبلت ىثػػػات اختثػػػار ميتزػػػع مػػػؽ الجػػػػدكؿ الدػػػاب  أفَّ معػػػػ
ةفعػة لثثػات براكف( متقاربة مع  طريقة )جتساف(  كه ا يزيد مؽ ةأكيد الكهسة السر  –الشرفهة )سميرماف 

 السراد قهاسها. هاراتفم قهاسه لمس سالدها  هارات الؾعساختثار م
فػػفاد معامػػل سػػهؾلة االختثػػار  لحدػػال معامػػل سػػهؾلة االختثػػار لكػػل سػػفاؿ  اسػػتخدمت السعادلػػة اآلةهػػة ) -

 (. 449  0979المهس 
 

 معامل الدهؾلة = 
 

( ةكؾف نديدة 1.81كقد اعتمر أف السفردات التم يزيد معامل سهؾلتها مؽ أىر التخسيؽ عؽ )
 الدهؾلة.

 .(1.88 -1.64)بيؽ  دهؾلة لسفردات االختثار ةتراكحمعامبلت الكبتظمي  السعادلة ةميؽ أف 
 عؾبة االختثار استخدمت السعادلة اآلةهة )السرجع الداب (.معامل ععؾبة االختثار  لحدال معامل ع -

 معامل الدهؾلة -0معامل الرعؾبة = 
 ( ةكؾف نديدة الرعؾبة.1.31اعتمر أف السفردات التم عقل معامل سهؾلتها مؽ أىر التخسيؽ عؽ )

  (1.26 – 1.03بػػػيؽ ) ةتػػػراكحكبتظميػػػ  السعادلػػػة ةمػػػيؽ أف معػػػامبلت الرػػػعؾبة لسفػػػردات االختثػػػار 
مشاسثة  كالجدكؿ اآلةس يؾضع  سالدها  هارات الؾعسم اختثاركب لػ عس ؽ القؾؿ بأف غالمهة مفردات 

 ذلػ 
 

 عذد اإلجبببت الصحيحة

 + عذد اإلجبببت الخبطئة عذد اإلجبببت الصحيحة
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 هارات الهعيم( حداب معام  الدههلة والرعهبة لسفخدات اختبار 13ججول )
 يالدياح

 معام  الرعهبة معام  الدههلة رقم الدؤال

1 2.76 2.24 
2 2.72 2.28 
3 2.76 2.24 
 4  2.76 2.24 

5 2.76 2.24 
6 2.64 2.36 
7 2.64 2.36 
8 2.72 2.28 
9 2.82 2.22 
12 2.76 2.24 
11 2.88 2.12 
12 2.64 2.36 
13 2.76 2.24 
14 2.84 2.16 
15 2.76 2.24 
16 2.88 2.12 
17 2.76 2.24 
18 2.88 2.12 
19 2.76 2.24 
22 2.82 2.22 
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فردات االختثار  كذلػ مؽ خبلؿ مقارنة معامبلت التسييز السحدؾبة  دال معامبلت التسييز لس -
( ال ةعد 1.31األسدمة التس عقل معامل التسييز فيها عؽ )بالكهؼ الستف  عميها  كالتس ةشص عمم أف 

يز لسفردات اختثار أسدمة مرغؾبة كيفزل ةعديمها أك   فها  ل لػ ةؼ الكهاـ بحدال معامل التسي
 أف األسدمة كهؾ ما عذير إلم(؛ 1.51 – 1.40)  كقد ةراك ت ما بيؽ سا الده هارات الؾعسم

ذات قؾة ةسييزية مشاسثة  كه ا عذير  (؛ مسا يدؿ عمم أنها1.81 -1.31) يتراكح معامل ةسييزها بيؽ
 إلم أف مفردات االختثار ذات قؾة ةسييزية مشاسثة  كالجدكؿ اآلةس يؾضع ذلػ 

 يالدياح هارات الهعيلسفخدات اختبار ميد ( حداب معام  التسي14ججول )
 معام  التسييد رقم الدؤال

  1 2.48 
2 2.43 
3 2.52 
4 2.42 
5 2.46 
6 2.52 
7 2.52 
8 2.48 
9 2.52 
12 2.52 
11 2.41 
12 2.46 
13 2.49 
14 2.42 
15 2.52 
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 معام  التسييد رقم الدؤال

16 2.46 
17 2.52 
18 2.42 
19 1.51 
22 1.43 

 ، وكيفية تطبيق :هج التخي  الساستخاتيجيات القايم عمى  سابعاا: بشاء البخنامج
  يتؼ بشاء المرنامج مؽ خبلؿ الس ؾنات اآلةهة 
 السحتؾ   -3      األهداؼ -0
 األنذظة التعمهسهة السدتخدمة -4             استراةهچهات التدريس -2
 يل التقؾيؼأسال -6                الؾسائط التعمهسهة التكشؾلؾيهة السدعسة -5

 األهجاف:  .1
 الػػػؾعس هػػػارات  كمالؾعهفهػػػة ةائهػػػة ةتعمػػػ  بسهػػػارات الكتابػػػكةتسثػػػل فػػػم هػػػدؼ عػػػاـ لممرنػػػامج  كأهػػػداؼ إجر 

إلػػػم ةشسيتهػػػا لػػػد  ةبلميػػػ  الرػػػ  الدػػػادس  ؾجػػػهعمػػػم التخيػػػل الس   كالتػػػم يهػػػدؼ المرنػػػامج القػػػائؼسالدػػػها 
 االبتدائم.

 السحتهى: -2
كهػػػس مؾضػػػؾعات جديػػػدة ةػػػؼ   التػػػم ةتحػػػدث عػػػؽ الدػػػها ة يتعمػػػ  محتػػػؾ  المرنػػػامج بالسؾضػػػؾعات 

ككهفهة كتابة التبلمي  فم ه   السؾضؾعات  اختهارها فس ضؾء ما يشاسل ميؾؿ التبلمي  فس ه   السر مة  
 هػػارات الػػؾعسكم  الؾعهفهػػة ةلعػػدد السحػػدد مػػؽ مهػػارات الكتابػػبتشسهػػة ا /درسعمػػم أف عخػػتص كػػل مؾضػػؾع

 .(8س االبتدائم )ممح  رقؼ ةبلمي  الر  الداد لد  سالدها 
 :استخاتيچيات التجريذ -3

كةتسثػػل اسػػتراةهچهات التػػدريس فػػم محػػؾريؽ  السحػػؾر األكؿ يتعمػػ  باسػػتراةهچهات كطرائػػ  التػػدريس  
عػػة إجراءات التػػدريس التشفي مرنػػامج  كالسحػػؾر الثػػانم يتعمػػ  بػػالفرعهػػة التػػم عس ػػؽ اسػػتخدامها فػػم ةػػدريس ال

    عمم الشحؾ اآلةس ؾجهعمم التخيل الس الخاعة بالمرنامج القائؼ
 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  
 

229 
 

  ال كاءات الستعددة  التعمؼ السدتشد إلم الدماغ  اتالسدر ه  استراةهچهات التدريس الفرعهة مثل  القرص
 كاستراةهچهة التعمؼ بالتعاقد  إلم غير ذلػ مؽ االستراةهچهات التم عس ؽ استخدامها.

ل فػػػم مجسؾعػػػة مػػػؽ اإلجػػػراءات التدريدػػػهة التػػػم يػػػتؼ أمػػػا بالشدػػػثة إلجػػػراءات التػػػدريس  فإنهػػػا ةتسثػػػ 
 ةشفي ها مؽ خبلؿ التدريس بالمرنامج  كسؾؼ يتؼ عرضها ةفرهبلا فم محؾر مبل   الثحل.

 :األنذطة التعميسية السدتخجمة -4
 هػػارات  كمالؾعهفهػػة ةزيػػادة ةشسهػػة مهػػارات الكتابػػكهػػم األنذػػظة التػػم عس ػػؽ لمتبلميػػ  الكهػػاـ بهػػا ل 

 لديهؼ  كمؽ ه   األنذظة  س الدها الؾعس
   ككتابة ةعمهقات عميها.اكؽ الدها هة السختمفة  كطثاعتهاالثحل عؽ عؾر لؤلم - 
   ىؼ كتابة كع  لها.د مؽ الرؾر  إلضفاء المهجة عميهاةمؾيؽ مزي - 
  ككتابة فقرة عؽ الس اف فس  دكد خسدة األماكؽ الدها هة فم لؾ ات كميرةرسؼ مجسؾعة مؽ  - 
 أسظر.

 كتابة عثارات عؽ الدها ة عمم الفتات كةعمهقها. - 
 إرساؿ رسائل عمر كسائل التؾاعل السختمفة لدعؼ الدها ة. - 
 مؽ خبلؿ المرنامج. نذظة التم عس ؽ ةفعيل استخدامهاإلم غير ذلػ مؽ األ 

 الهسايط التعميسية التكشهلهجية السجعسة: -5
 كمؽ بيؽ ه   الؾسائط  
 عمم التبلمي .متشؾعة عس ؽ عرضها  التم ةتشاكؿ محاكر كرسؾمات ت الرؾر كالفيديؾها 

 :أساليب التقهيم -6
  ؾجػهالتخيػل الساسػتراةهجهة كةختص أساليل التقؾيؼ بكهاس مػد  فاعمهػة المرنػامج القػائؼ عمػم  

 سالدػػها  هػػارات الػػؾعس  كلخػػر لكهػػاس مالؾعهفهػػة ةار لكهػػاس مهػػارات الكتابػػكسػػؾؼ يػػتؼ اسػػتخداـ اختثػػ
 ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم. لد 
 تطبيق البخنامج: 

 سؾؼ يتؼ ةظمي  المرنامج عمم الشحؾ اآلةس 
 :الترسيم التجخيبي لمبخنامج -1
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ععتسد ه ا المرنامج عمم مجسؾعة كا دة هم السجسؾعػة التجريمهػة التػم عدػعم المرنػامج القػائؼ  
لػػديها  سالدػػها  هػػارات الػػؾعس  كمالؾعهفهػػة ةلتشسهػػة مهػػارات الكتابػػ ؾجػػهچهات التخيػػل السعمػػم اسػػتراةه

عظمػػ  اختثػػار مهػػارات   كسػػؾؼ  3133 – 3130خػػبلؿ الفرػػل الدراسػػم األكؿ مػػؽ العػػاـ الدراسػػم 
المرنامج( عمم السجسؾعػة  كبعػدعاا قمل ةدريس قممهاا ) سالدها  هارات الؾعسمكاختثار الؾعهفهة  ةالكتاب

لد  ةبلميػ  الرػ   د  نسؾ ه   السهاراتذلػ لرعد م( عمم نفس السجسؾعة؛ ك )بعد ةدريس المرنامج
 الدادس االبتدائم  كقهاس مد  فاعمهة المرنامج.

 :عيشة البحث -2
ة رسػػ  الرػػ  الدػػادس االبتػػدائم بسدالتجريمهػػة السختػػارة مػػؽ ةبلميػػةتسثػػل عيشػػة الثحػػل فػػم السجسؾعػػة 

 ( ةمسي اا كةمسي ة.21م بمغ عددها )  كالتاإلسساعيمهةمحافغة بإدارة القشظرة نرؽ االبتدائهة  القشاة
 :التطبيق القبمى ألداتى البحث -3

عمػػػػم السجسؾعػػػػة  سالدػػػػها  هػػػػارات الػػػػؾعساختثػػػػار مك   الؾعهفهػػػػة ةظميػػػػ  اختثػػػػار مهػػػػارات الكتابػػػػأ  ة
 التجريمهة قمل التدريس بالمرنامج  كرعد الشتائج كةحميمها إ رائهاا كةفديرها.

 تجريذ البخنامج: -4
لمسجسؾعػػػة  ؾجػػػهچهات التخيػػػل السءات التدريدػػػهة الفعمهػػػة لممرنػػػامج القػػػائؼ عمػػػم اسػػػتراةهجػػػراأ  بػػػدء اإل

كالتػػم ةتظمػػل   التػػم ةتحػػدث عػػؽ الدػػها ة /الدركسالتجريمهػػة  كالػػ   يتزػػسؽ عػػدداا مػػؽ السؾضػػؾعات
 هػارات الػؾعسكم  الؾعهفهػة ةشسهػة عػدد مػؽ مهػارات الكتابػة درسمي  الكتابة فيها  كهدؼ كػل مؽ التبل

 .س الدها
 التطبيق البعجى ألداتى البحث: -5

عمػػػػم السجسؾعػػػػة  سالدػػػػها  هػػػػارات الػػػػؾعسكاختثػػػػار م  الؾعهفهػػػػة ةظميػػػػ  اختثػػػػار مهػػػػارات الكتابػػػػةأ  
التجريمهة بعد التدريس بالمرنامج  كرعد الشتائج كةحميمها إ رائهاا كةفدػيرها  كقهػاس مػد  ةظػؾر نسػؾ 

 ج.السهارات إف كجد  كمؽ ىؼ قهاس فاعمهة المرنام
 :التكافؤ بين تالميح وتمسيحات مجسهعات البحث -6

فم ه ا اإلجراء يتؼ التأكد مؽ مػد  ةكػافف ةبلميػ  كةمسيػ ات مجسؾعػة الثحػل كهػم السجسؾعػة  
 هػارات الػؾعس  كاختثػار مالؾعهفهػة ةالكتابػ تممم الختثار مهػاراالتجريمهة  كذلػ مؽ خبلؿ التظمي  الق

ةأىير متغير الجشس عمػم مجسؾعػة الثحػل  كبالفعػل ةػؼ التأكػد مػؽ    كالتكافف عقرد به معرفةسالدها 
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  كيؾضػع الجػدكؿ اآلةػم نتػائج (SPSS)ذلػ  كاستخداـ برنامج الحـز اإل رائهة لمعمؾـ االجتساعهػة 
 االختثاريؽ 

( يهضح الستهسطات وابنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتهى دبلتها 15ججول )
هارات واختبار م الهظيفية ةة فى اختبار مهارات الكتابالتجخيبي لتالميح وتمسيحات السجسهعة

 )قبمى( يالدياح الهعي

 
 
   
 الستغيخ   

 السجسهعة التجخيبية

 قيسة
 "ت"  

 مدتهى  
 الجبلة 

 التمسيحات التالميح 

   
 العجد

 الستهسط 
 ابنحللللللخاف  

 السعياري     
 الستهسط العجد  

 ابنحللللللخاف
 اري السعي  

 غير دالة 0.447 3.70 3.17 05 3.58 2.47 05 ةاختبار مهارات الكتاب

 هاراتاختبار م
 يالدياح الهعي

 غير دالة 1.492 3.46 03.72 05 3.70 03.37 05

ةبلميػ  كةمسيػ ات داؿ إ رائهاا بيؽ متؾسظم درجػات بعد قراءة الجدكؿ الداب  يتزع أنه ال يؾجد فرؽ 
الػػػؾعس  هػػػاراتتثػػػار مكاخ  الؾعهفهػػػة ةالكتابػػػ تممػػػم الختثػػػار مهػػػاراالكهػػػاس الق السجسؾعػػػة التجريمهػػػة فػػػم

فػم التظميػ   لد  ةبلمي  الر  الدػادس االبتػدائم  كهػ ا يفكػد ةكػافف ةبلميػ  مجسؾعػة الثحػل سالدها 
القممػػم ألداةػػم الثحػػل  كعػػدـ كجػػؾد ةػػأىير لستغيػػر الجػػشس عمػػم مجسؾعػػة الثحػػل  مسػػا عذػػير إلػػم أنهػػا 

 .مجسؾعة كا دة
 نتايج البحث وتفديخها:مشاقذة 

فػػم هػػ ا السحػػؾر مػػؽ الثحػػل يػػتؼ ةشػػاكؿ اإلجابػػات عػػؽ أسػػدمة الثحػػل التػػم سػػم  ةحديػػدها عمػػم الشحػػؾ 
 اآلةس 

  الدفاؿ األكؿ  كاف يشص عمم -0
 السشاسثة لتبلمي  السر مة االبتدائهة؟الؾعهفهة  ةما مهارات الكتاب 

 

 العينة
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 ةلستخررػػػيؽ فػػػم مهػػػارات الكتابػػػثانة لسعرفػػػة لراء اكلئلجابػػػة عػػػؽ هػػػ ا الدػػػفاؿ ةػػػؼ بشػػػاء اسػػػت 
لػم قائسػة محػددة   كمػؽ ىػؼ التؾعػل إاالبتدائهة  كالتأكد مػؽ عػدقها السشاسثة لتبلمي  السر مة الؾعهفهة

السشاسػػػػثة لهػػػػفالء التبلميػػػػ   كسػػػػم  ةؾضػػػػهع هػػػػ   اإلجػػػػراءات فػػػػم السحػػػػؾر الخػػػػاص  ةبسهػػػػارات الكتابػػػػ
 بإجراءات الثحل.

  كاف يشص عمم الدفاؿ الثانس  -3
 السشاسثة لتبلمي  السر مة االبتدائهة؟ سالدها  هارات الؾعسمما 

 سالدػػػها  هػػػارات الػػػؾعسكلئلجابػػػة عػػػؽ هػػػ ا الدػػػفاؿ ُبشيػػػت اسػػػتثانة لسعرفػػػة لراء الستخررػػػيؽ فػػػم م
التؾعػػل إلػػم قائسػػة  الخػػاص بهػػا  كمشهػػا ةػػؼ تبلميػػ  السر مػػة االبتدائهػػة  كالتأكػػد مػػؽ الرػػدؽالسشاسػػثة ل

هبلا أعزػػاا فػػم محػػؾر إجػػراءت السشاسػػثة لهػػفالء التبلميػػ   كةػػؼ ةشػػاكؿ ذلػػػ ةفرػػ سالدػػها  ت الػػؾعسهػارام
 الثحل.

  الدفاؿ الثالل  كاف يشص عمم -2
 الػػؾعسك الؾعهفهػػة  كتابػػةةشسهػػة مهػػارات الفػػس  ؾجػػهالتخيػػل الساسػػتراةهجهة المرنػػامج القػػائؼ عمػػم  أسػػسمػػا 

 لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة؟ سالدها 
  ؾجػهالتخيػل الس جهةممرنامج القائؼ عمم استراةهل األسس التؾعل إلم ه  ة عؽ ه ا الدفاؿ  ةؼ لئلجاب

 محؾر اإلطار الشغر  لمثحل الحالس. فم سس ةفرهبله   األ ُعرضتك  كةحديدها 
 الدفاؿ الرابع  كاف يشص عمم  -4

 الػؾعسك الؾعهفهػة  ةالكتابػ تهػة مهػاراةشسفػس  ؾجػهالتخيػل الساسػتراةهجهة ما فاعمهة المرنػامج القػائؼ عمػم 
 لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة؟ سالدها 

 لئلجابة عؽ ه ا الدفاؿ  ةؼ عهاغة الفرضيؽ اآلةييؽ 
ةبلميػػػ  الرػػػ  الدػػػادس االبتػػػدائم  درجػػػاتداللػػػة إ رػػػائهة بػػػيؽ متؾسػػػظات  كؾجػػػد فػػػرؽ ذي -0

لرػػالع الؾعهفهػػة  ةلكتابػػمهػػارات اختثػػار مػػم كالثعػػد  ال( فػػم الكهاسػػيؽ القم)مجسؾعػػة الثحػػل
 الكهاس الثعد .

يػػػ  الرػػػ  الدػػػادس اإلبتػػػدائم داللػػػة إ رػػػائهة بػػػيؽ متؾسػػػظات درجػػػات ةبلم كؾجػػػد فػػػرؽ ذي -3
لرػػالع  سالدػػها  هػػارات الػػؾعسمختثػػار ؽ القممػػم كالثعػػد  ال( فػػم الكهاسػػي)مجسؾعػػة الثحػػل
 الكهاس الثعد .
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مػػػػؽ خػػػػبلؿ  (t-test))ت( كلمتأكػػػػد مػػػػؽ عػػػػحة الفػػػػرض اإل رػػػػائم األكؿ  اسػػػػتخدـ اختثػػػػار  
 لػ )ببلؾ(  السعدؿ باإلضافة لحدال  جؼ التأىير باستخداـ معادلة الكدل   (SPSS)برنامج 

                                 
 س متؾسط درجات العيشة فس االختثار القممس¯ يل   
 ثعد ص متؾسط درجات العيشة فس االختثار ال¯        
 د الدرجة الشهائهة لبلختثار        

 كالشتائج مرفقة فم الجدكؿ اآلةس 
الستهسطات وابنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتهى دبلتها لمسجسهعة  (16)ججول 

 الهظيفية ةة مهارات الكتابالتجخيبية فى الكياسين القبمى والبعجى فى تشسي

 
 
 
 السهارة

 السجسهعة التجخيبية

 سةقي
 "ت"

 مدتهى 
 الجبلة

معادلة 
الكدب 
 الكياس البعجى الكياس القبمى لبالك

 الستهسط العجد
 ابنحللللللخاف
 السعياري 

 الستهسط العجد
 ابنحللللللخاف
 السعياري 

 

السهارة 
 1.10 8.094 1.85 3.12 21 1.57 1.51 21 األكلم

0.03 

السهارة 
 الثانهة

21 1.51 1.51 21 3.11 1.82 8.427 1.10 
0.0 

السهارة 
 1.10 8.537 1.87 3.06 21 1.49 1.61 21 الثالثة

0.07 

السهارة 
 الرابعة

21 1.27 1.49 21 3.31 1.84 01.363 1.10 
0.20 

السهارة 
 1.10 9.778 1.78 3.11 21 1.52 1.21 21 الخامدة

0.3 

السهارة 
 الدادسة

21 1.22 1.47 21 0.82 0.10 7.391 1.10 
0.16 

 المجمىعة
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 السهارة

 السجسهعة التجخيبية

 سةقي
 "ت"

 مدتهى 
 الجبلة

معادلة 
الكدب 
 الكياس البعجى الكياس القبمى لبالك

 الستهسط العجد
 ابنحللللللخاف
 السعياري 

 الستهسط العجد
 ابنحللللللخاف
 السعياري 

 

السهارة 
 الدابعة

21 1.11 1.11 21 0.76 0.14 9.214 1.10 
0.07 

السهارة 
 1.10 8.111 0.13 0.67 21 1.21 1.01 21 الثامشة

0.16 

السهارة 
 التاسعة

21 1.67 1.35 21 0.77 0.10 8.973 1.10 
1.84 

السهارة 
 1.10 01.356 1.96 0.81 21 1.11 1.11 21 العانرة

0.3 

السهارة 
الحادعة 
 عذر

21 1.11 1.11 21 0.62 1.88 01.152 1.10 
0.19 

السهارة 
الثانهة 
 عذر

21 1.11 1.11 21 0.62 0.12 8.657 1.10 
0.19 

الدرجة 
 1.10 01.545 9.89 33.51 21 3.69 3.766 21 الكمهة

0.04 

  اآلةسيتزع بتحميل نتائج الجدكؿ الداب  
مسػػػا ععشػػػػس أف جسهػػػػع ؛ (1.10) ( كمدػػػػتؾ  0ة متم إ رػػػائهاا عشػػػػد درجػػػػة  ريػػػة )داللػػػة قهسػػػػ .0

االىشػم عذػر  ػدث فيهػا نسػؾ  كيتزػع ذلػػ مػؽ الفػركؽ بػيؽ الكهاسػيؽ القممػس مهارات الكتابة 
 .الؾعهفهة كالثعد  الختثار مهارات الكتابة

 ةسيؽ القممم كالثعد  لسهارات الكتابداللة إ رائهة بيؽ متؾسظات درجات الكها كفرؽ ذ ؾجدإذاا ي .3
 االبتدائس. الدادسات االختثار الخاص به   السهارات لد  ةبلمي  الر  مؽ كاقع درجالؾعهفهة 

 المجمىعة
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 ػػدث الشسػػؾ السمحػػؾ  فػػس السهػػارة األكلػػم )ةحديػػد الذ ل/األسػػمؾل الكتػػابس السشاسػػل لمسؾضػػؾع( فقػػد  .2
 أةقؽ التبلمي  الؾع   كالرسالة فس إطار مؾضؾع عؽ الدها ة  

(  اسػػتظاع التبلميػػ  كضػػع تعمػػ  بأهسهػػة الدػػها ةالتخظػػهط لكتابػػة مؾضػػؾع يبالشدػػثة لمسهػػارة الثانهػػة ) .4
ةسهيد مشاسل كن ل ةشغهسس يشاسل مؾضؾعات ةكتل عؽ الدها ة  كهػ ا مػا لػؼ ع ػؽ مبل ػ  قمػل 

 ةظمي  المرنامج.
كهس السهارة الثالثة فػس  عؽ األماكؽ الدها هة )فم مدؾدة( كتابة أفكار متشؾعةساعد التخيل عمم ) .5

   فإعساؿ التخيل ساعد عمم ةؾليد أفكار متعددة.ةالؾعهفه قائسة مهارات الكتابة
(  ةس ػػػؽ التبلميػػػ  مػػػؽ اسػػػتشتاج أفكػػػار اسػػػتخبلص األفكػػػار السشاسػػػثة لمسؾضػػػؾعأمػػػا السهػػػارة الرابعػػػة ) .6

ةشاسػػػل مؾضػػػؾعات عػػػؽ الدػػػها ة بذػػػ ل أدؽ  كةػػػؼ اسػػػتخبلص هػػػ   األفكػػػار مػػػؽ السدػػػؾدة الدػػػاب  
 كتابتها.

(  كهؾ كتابة مؾضؾع فعمس عؽ مؾضؾع يمي  بس انة الدها ةالتشفي  لكتابة جاءت السهارة الخامدة ) .7
الدها ة يمي  بس انتها  كلؾ   فس الكهاس القممس عػعؾبة ةس ػؽ التبلميػ  مػؽ أداء هػ   السهػارة  أمػا 

زيارةهػا  كبالتػالس الكتابػة  بعد التظمي  فداعد التخيل السؾجه عمػم ةخيػل كثيػر مػؽ األمػاكؽ  كةخيػل
 أرض الؾاقع. عشها  ككأنها مؾجؾدة عمم

 يػػل إف  (كتابػػة مؾضػػؾعات عػػؽ الدػػها ة كتابػػة متدرجػػة فػػم عػػدد الكمسػػاتالسهػػارة الدادسػػة هػػس ) .8
كمسػػة برػػعؾبة عػػؽ مؾضػػؾعات بعيشهػػا   71التبلميػػ  فػػس الرػػ  الدػػادس االبتػػدائس ع تمػػؾف  ػػؾالس 

كتابػة  خاعة السؾضؾعات الستعمقة باأل داث الحهاةهة  أما بعد ةظميػ  المرنػامج فقػد سػاهؼ ذلػػ فػس
ةشاسػػل ةمػػػ السر مػػة العسريػػة  باإلضػػافة لسشاسػػمتها م انػػة الكتابػػة عػػؽ مؾضػػؾعات مػػؽ عػػدد كمسػػات 

 الدها ة فس مرر.
( كهػس كتابة جسل عؽ الدها ة فػم األزمشػة الثبلىػة الساضػم كالحاضػر كالسدػتقملاستظاع التبلمي  ) .9

  لؤلمػػػاكؽ الدػػػها هة فػػػس السهػػػارة الدػػػابعة  فقػػػد ةشػػػاكلؾا فػػػس كتػػػابتهؼ أ ػػػداىاا مػػػؽ الساضػػػس  ككعػػػ
 الحاضر  كةخيل مدتقممس لسا ستكؾف عمهه ه   األماكؽ فس السدتقمل.

(  أ  كتابػػػة الكتابػػػة عػػػؽ كػػػل التغيػػػرات الستعمقػػػة بالسجػػػاؿ الدػػػها مةحػػػددت السهػػػارة الثامشػػػة فػػػس )  .01
التبلميػ  عػػؽ نػػ ل األمػػاكؽ كالسػػدف الدػػها هة  كعػػؽ ةػػأىير بعػػض الغػػركؼ عمػػم هػػ ا السجػػاؿ  كهػػ ا 

 فس كتابات التبلمي  بعد ةظمي  المرنامج القائؼ عمم استراةهجهة التخيل السؾجه. عهر
كهػس  مزج الجػانميؽ السعرفػم كالعػاطفم فػم الكتابػةأةقؽ التبلمي  بعد ةظمي  المرنامج بشدثة معقؾلة   .00

   كةغمهف العاطفة بالسعارؼ كالسعمؾمات؛ كس ةشاسل طمهعة الكتابة الؾعهفهة.السهارة التاسعة
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دث نسػػػؾ ممحػػػؾ  فػػػس السهػػػارات العانػػػرة  كالحادعػػػة عذػػػر  كالثانهػػػة عذػػػر  كهػػػ   السهػػػارات هػػػس  ػػػ  .03
اسػػتمداؿ بعػػض الكمسػػات الس تؾبػػة ب مسػػات أخػػر  (  )مقارنػػة مػػا ةػػؼ كتابتػػه مػػع مػػا ةػػؼ التخظػػهط لػػه)

هشػػاؾ    يػػل (ةذػػخهص السذػػ بلت التػػم ةؾاجػػه عسمهػػة الكتابػػة عػػؽ الدػػها ة(  )أعسػػ  فػػم السعشػػم
؛ كهػػ ا قػػد يرجػػع الؾعهفهػػة بػػيؽ الكهاسػػيؽ القممػػس كالثعػػد  فػػس اختثػػار مهػػارات الكتابػػةفػػركؽ ممحؾعػػة 

إلم عدـ ةؾجهه نغر التبلميػ  قمػل ةظميػ  المرنػامج إلػم االهتسػاـ بػالتخظهط لسػا ع تػل  أك باسػتشتاج 
السذ بلت التس ةعؾؽ كتابة مؾضؾعات عؽ جؾانل التشسهة كخاعػة يهسػا عخػص القظػاع الدػها س  

اهػػتؼ التبلميػػ  بسسارسػػة هػػ   السهػػارات   المرنػػامج القػػائؼ عمػػم اسػػتراةهجهة التخيػػل السؾجػػه كبعػػد ةظميػػ
  كةؾعهفها.

نتهجػػػة الستسثمػػػة فػػػس ةبلميػػػ  الرػػػ  الدػػػادس االبتػػػدائس؛ الفػػػركؽ لمسجسؾعػػػة التجريمهػػػة  ةمػػػػ ػػػدىت   .02
 .ؾجهالس التخيل ةاستراةهچهالتدريس بالمرنامج القائؼ عمم 

 .االىشم عذر مجتسعة س الثعد  لمسهاراترعدت الفركؽ لرالع الكها  .04
 عحة الفرض اإل رائم األكؿ.ىمؾت   .05
فػػس ةشسهػػة مهػػارات الكتابػػة  هشػػاؾ  جػػؼ ةػػأىير قػػؾ  لممرنػػامج القػػائؼ عمػػم اسػػتراةهجهة التخيػػل السؾجػػه  .06

  كيتزػػع ذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ ةظميػػ  معادلػػة الكدػػل لػػد  ةبلميػػ  الرػػ  الدػػادس االبتػػدائسالؾعهفهػػة 
 السعدؿ لثبلؾ.

 ةالكتابػػػ فػػػم ةشسهػػػة مهػػػارات سؾجػػػهالتخيػػػل الاسػػػتراةهجهة حقػػػ  مػػػؽ فاعمهػػػة المرنػػػامج القػػػائؼ عمػػػم الت  .07
 لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة.الؾعهفهة 

(  3118اةفقت الشتائج الخاعة بفاعمهة استراةهجهة التخيل السؾجه مع نتائج دراسات )أعسؽ عمهاف   .08
  (3108)جسػػػاؿ الػػػديؽ العسرجػػػس   (3106(  )ضػػػهاء العرنؾسػػػس كلخػػػركف 3106)مدػػػفر القرنػػػس 
(  )أسػػػػساء السهػػػػداك   3131(  )لثػػػػة جمػػػر 3109(  )يؾسػػػ  أبػػػػؾ الخيػػػل 3109)عػػػفاء سػػػػظاف 

 (. 3130(  )أمل خم  3131نررمقابمه 
أعزػػاا مػػؽ  (t-test)كلمتأكػد مػػؽ عػػحة الفػػرض اإل رػػائم الثػػانم  ةػػؼ اسػػتخداـ اختثػػار )ت(  

   جؼ التأىير باسػتخداـ معادلػة الكدػل السعػدؿ لػػ )بػبلؾ(باإلضافة لحدال   (SPSS)خبلؿ برنامج 
 كالشتائج جاءت كف  الجدكؿ اآلةس 
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( الستهسطات وابنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتهى دبلتها لمسجسهعة 17)ججول 
 يالدياح هارات الهعيوالبعجى فى تشسية م التجخيبية فى الكياسين القبمى

 
 
   
 الستغيخ   

 تجخيبيةالسجسهعة ال

 قيسة
 "ت"  

 
 مدتهى 
 

 الجبلة

معادلة 
الكدب 
 لبالك

 الكياس البعجى الكياس القبمى 

 الستهسط العجد   
 ابنحللللللخاف
 الستهسط العجد   السعياري 

 ابنحللللللخاف
 السعياري   

هارات م
 الؾعس
 سالدها 

21 03.51 3.55 21 09.32 0.02 02.086 1.10 
0.32 

 مؽ الجدكؿ الداب  ما عأةس يتزع 
؛ مسا ععشس  دكث ةظؾر (1.10( كمدتؾ  )0تم إ رائهاا عشد درجة  رية )داللة قهسة م .0

 تبلمي  مجسؾعة الثحل.اللد   كعددهؼ عذر مهارات فس مهارات الؾعس الدها س
هارات ت الكهاسيؽ القممم كالثعد  لسكجؾد فركؽ ذات داللة إ رائهة بيؽ متؾسظات درجا .3

لػ مؽ كاقع اختثار كذ  لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم  مجتسعة سالدها  الؾعس
 .سالدها  هارات الؾعسم

إدراؾ الدها ة كهدؼ مؽ أهداؼ بالشدثة لمسهارة األكلم مؽ مهارات الؾعس الدها س كهس ) .2
(  كاف يؾجد إدراؾ لد  التبلمي  قمل التظمي   كلكؽ زادت درجة ه ا التشسهة السدتدامة

راؾ بعد ةظمي  المرنامج القائؼ عمم استراةهجهة التخيل السؾجه   يل إف مفهـؾ التشسهة اإلد
السدتدامة عحتاج إلم ةشاكله مؽ الشا هة التس ةتسانم مع ميؾؿ التبلمي  فس ه   السر مة 

 العسرية  كالتس ةحققت مؽ خبلؿ التخيل.
ا فس ه   السهارة اةجا  التبلمي  كثير لؼ عختم  ( ا تراـ الدهاح كمجتسعاةهؼأما السهارة الثانهة ) .4

قمل كبعد ةظمي  المرنامج؛  يل إنها مهارة مرةثظة بالتربهة كالتشذدة االجتساعهة القائسة عمم 
 ا تراـ كافة األنخاص.

ا تراـ لغات الدهاح   كهس مهارة )نسؾاا ممحؾعاا بالسهارة الثالثة لؾ   أنه  دث فس الؾعس .5
قمل  ععتقدكف فس ةقدير لغات محددة مثل المغة اإلنجميزية ل كاف التبلمي ؛  ي(الستشؾعة

 المجمىعة
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ظمي  اةجهؾا إلم ةقدير كافة المغات؛ ألف ةذجهع ةظمي  استخداـ المرنامج  أما بعد الت
 .الدها ة يرةثط بتذجهع الدهاح أف عأةؾا إلم مرر مؽ كافة الدكؿ  كالتحدث معهؼ بمغاةهؼ

 دكث ةظؾر مقمؾؿ  (الدائع معاممة إعجابهة هادفةالتعامل مع الرابعة ) السهارةيهسا يتعم  ب .6
إلم  د ما   يل إف ه   السهارة مرةثظة بالسهارة الرابعة مؽ  يل سمؾؾ التبلمي  الشابع مؽ 

 ةربيتهؼ كةشذدتهؼ االجتساعهة.
( هس السهارة الخامدة مؽ مهارات الؾعس الدها س  ككاف معرفة  قؾؽ الدهاح كااللتزاـ بها) .7

بيت التظمهقيؽ القممس كالثعد  له   السهارة؛  يل إف ةبلمي  السر مة هشاؾ فرؽ كاضع 
االبتدائهة لؼ ع ؾنؾا مهتسيؽ بسعرفة  قؾؽ ككاجثات الدهاح  ككهف عس ؽ لمقائسيؽ عمم 

 القظاع الدها س االلتزاـ بتحكهقها.
ا استخداـ التدههبلت السشاسثة مع الدائعالسهارة الدادسة ) .8 ا كانت ةذ ل غسؾضا لد  ( أعزا

التبلمي  قمل ةظمي  المرنامج  فهس مؽ السهارات الستعمقة بالجانميؽ السعرفس كالسهار  مؽ 
جؾانل الؾعس الدها س  كزاد المرنامج مؽ إدراؾ ه   السهارة  كاستخداـ التخيل فس محاكلة 

 ةظمي  ه   التدههبلت.
الس ؾف الؾجدانس  ( فسا تراـ جسهع العامميؽ فم القظاع الدها مجاءت السهارة الدابعة ) .9

مؽ م ؾنات الؾعس الدها س  بحدكث فرؽ مقمؾؿ بيؽ الكهاسيؽ القممس كالثعد  الختثار 
مهارات الؾعس الدها س  مؽ خبلؿ أسدمة ةتشاكؿ مؾاق  اجتساعهة مذتقة مؽ السجتسع 

 السحهط بالتبلمي .
  كهؾ ما ةالتعاكف مع العامميؽ فم السجاؿ الدها م لمشهؾض بالدها استظاع التبلمي    .01

ا ككميراا بيؽ  عذ ل السهارة الثامشة  كجاءت الشتائج الستعمقة به   السهارة محققة فرقاا كاضحا
 الكهاسيؽ القممس كالثعد .

السحافغة عمم أما السهارة التاسعة فجاءت نتائجها دالة إ رائهاا أعزا؛  يل إنها ةتعم  ب  .00
بلىة لمؾعس الدها س  السعرفس   كهؾ ما يرةثط بالس ؾنات الثمغاهر التراث الدها م

كالسهار  كالؾجدانس  كساعد ةظمي  المرنامج القائؼ عمم التخيل السؾجه التبلمي  فس إدراؾ 
 ه   السهارة.

السذاركة فم كافة األنذظة كلتتؾيج السهارات الدابقة جاءت السهارة العانرة التس محتؾاها )  .03
هارات أك إدراكها  إنسا عدتمـز مسارستها ( فبل ع فس معرفة الساإلعجابهة الداعسة لمدها ة
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كالتظمي  عميها  كقد أةاح المرنامج القائؼ عمم التخيل السؾجه إم انهة ةخيل مثل ه   
 األنذظة.

 لرالع الكهاس الثعد .الدابقة الفركؽ  جسهعةؼ رعد   .02
لد  السجسؾعة التجريمهة لمثحل الستسثمة  الؾعس الدها س هاراتفم مممحؾ   دكث نسؾ   .04

 م ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم.ف
كجؾد  جؼ ةأىير قؾ  لممرنامج القائؼ عمم استراةهجهة التخيل السؾجه فس ةشسهة مهارات   .05

 الؾعس الدها س لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائس.
 ىمؾت عحة الفرض اإل رائم الثانم.  .06
 هارات الؾعسفم ةشسهة م ؾجهعمم التخيل الس التحق  مؽ فاعمهة المرنامج القائؼكب لػ أم ؽ   .07

 .لد  ةبلمي  السر مة االبتدائهة سالدها 
أىير فػػم لػػه فاعمهػػة كةػػ ؾجػػهچهات التخيػػل السمسػػا سػػم  يتزػػع أف المرنػػامج القػػائؼ عمػػم اسػػتراةه 

 لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم. سالدها  هارات الؾعسكم  الؾعهفهة ةنسؾ مهارات  الكتاب
 لدفاؿ الرابع مؽ أسدمة الثحل الحالم.كب لػ ةست اإلجابة عؽ ا 

 نتايج البحث:
 ل إلم الشتائج اآلةهة ؾعتمؽ خبلؿ محاكر الثحل الدابقة كما انتسمت عمهه  ةؼ ال 

ا عخص ةشسهة كعيهؼ الدها م  عستمػ التبلمي  قدرات عالهة مؽ التخيل التم عس ؽ استغبللها يهس -0
 ؼ.ككهفهة التعامل مع الدهاح بسختم  جشدهاةه

 .ؾجهالتخيل السفس دعؼ  س ؽ استخداـ الُثعد االفتراضسع -3
ةدهؼ فم الشهزة  عمم أمشهات مدتقممهة ؾجهت التخيل الساهچهيشظؾ  المرنامج القائؼ عمم استراة -2

 االبتدائهة. بالقظاع الدها م مؽ كاقع السقررات الخاعة بسادة المغة العربهة فم السر مة
لس اف السحهط بالتمسي  كزمانه الساضم كالحاضر  كدعؾةه كدفعه إلم طمهعة التخيل ةشثع مؽ ا -4

 التشمف بالسدتقمل.
يزيد مؽ فرعة  ؛كالتشمف بالسدتقمل ارةثاط المرنامج باستراةهچهات ةدعؾ إلم التأمل فم الساضم -5

 مي .لد  التبل سهة مهارات الؾعم الدها م  كمؽ ىؼ ةشالؾعهفهة استخدامه فم ةشسهة مهارات الكتابة
 السر مة االبتدائهة. منذر الؾعم الدها م ضركر  ف -6
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دكر  يؾ  فم ةشسهة قظاع الدها ة  كتابة عؽ الدها ة أف ع ؾف لهؼلعدتظهع التبلمي  مؽ خبلؿ ا -7
 ةشسهة مدتدامة.

الؾجداف كما عسثمه مؽ نعؾر بالسعرفة  كالسهارة  ك  يتأةم االهتساـ بالؾعم الدها م مؽ خبلؿ اةراله -8
 خبلقهات.كأ
كالتم ةتسثل مذاعر كأخبلقهات الدها ة فم مجسؾعة مؽ السثاد  األخبلقهة ضسؽ مؾاىي  معركفة   -9
 ةشسيتها لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم. ؾجهچهات التخيل السم ؽ لممرنامج القائؼ عمم استراةهأ

لتدريس مثل  القرص مجسؾعة مؽ استراةهچهات ا ؾجهعمم التخيل الس عزؼ المرنامج القائؼ -01
 كالسدر هة  ال كاءات الستعددة  التعمؼ السدتشد إلم الدماغ  كالتعمؼ بالتعاقد.

  عؾر لؤلماكؽ الدها هة كالتعمي  عميهاالثحل عؽ  عذسل المرنامج عدداا مؽ األنذظة الستسثمة فم -00
أنذظته ةرةثط بالجؾانل أف كإرساؿ الرسائل عمر التظمهقات التكشؾلؾيهة السختمفة  أ   ككتابة كع  لها 

 الفشهة لد  التبلمي .السعريهة  ك 
داللة إ رائهة بيؽ متؾسظات درجات ةبلمي  الر  الدادس االبتدائم  كؾجد فرؽ ذي -03

لرالع الكهاس الؾعهفهة  ةمهارات الكتابختثار مم كالثعد  ال)مجسؾعة الثحل( فم الكهاسيؽ القم
 الثعد .

هة بيؽ متؾسظات درجات ةبلمي  الر  الدادس اإلبتدائم داللة إ رائ كؾجد فرؽ ذي -02
لرالع الكهاس  سالدها  هارات الؾعسمختثار ؽ القممم كالثعد  ال)مجسؾعة الثحل( فم الكهاسي

 الثعد .
لد   سالدها  الؾعسك الؾعهفهة  ةةشسهة مهارات الكتابفس  ؾجهعمم التخيل الس فاعمهة المرنامج القائؼ -04

 بتدائهة.ةبلمي  السر مة اال
 تهصيات البحث ومقتخحات :

 :تهصيات البحث -
ةفيػػد فػػم القظاعػػات السختمفػػة  عمػػم عس ػػؽ أف عقػػدـ الثحػػل الحػػالم مجسؾعػػة مػػؽ التؾعػػهات التػػم  

 الشحؾ اآلةم 
 يؽ كذلػ فم السدارس؛ لتدريل التبلمي  عمم كهفهةيعقد لقاءات متشؾعة مع بعض السرنديؽ الدها  -0

 .التعامل مع الدهاح
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 مج القائؼاةشغهؼ مجسؾعة مؽ كرش العسل التم يتؼ فيها ةدريل السعمسيؽ عمم كهفهة استخداـ المرن -3
 .ؾجهعمم التخيل الس

السؾجؾدة  التخظهط لسزيد مؽ الشدكات التعريفهة بأهسهة قظاع الدها ة  كاألماكؽ الدها هة كأبرز مدنها -2
 كالتبلمي . فم مرر  عمم أف عحزر ه   الشدكات كبل مؽ السعمسيؽ

لديهؼ بذ ل  ة فس السجاؿ الدها س  عمم ةشسهة مهارات الكتابةشغهؼ مدابقات هادفة ةذجع التبلمي -4
 .سالدها  هارات الؾعسم ةشسهة السزيد مؽ مأكثر دقة  باإلضافة إل

الؾعم ةزكيد السعمسيؽ ككافة القائسيؽ عمم العسمهة التعمهسهة فم السر مة االبتدائهة باختثار مهارات  -5
 ا.سلبلستفادة مشهالؾعهفهة  هارات الكتابةم كاختثار مالدها 

 .سالدها  هارات الؾعس  كقائسة مالؾعهفهة ةائهة بقائسة مهارات الكتابلسر مة االبتداإمداد معمسم  -6
 مقتخحات البحث: -

 هس ر ات  ثيؽ الكهاـ بها  كه   السقتععرض الثحل الحالم عدداا مؽ السقتر ات التم عس ؽ لمثا
لد  ةبلمي   هاكاالةجا  نحؾ  قراءة اإلبداعهةفم ةشسهة مهارات الالسؾجه استخداـ استراةهچهات التخيل  -0

 السر مة اإلعدادعة.
لتشسهة مهارات التحدث عؽ الدها ة مؽ كاقع مقرر المغة  ؾجهعمم استراةهچهات التخيل السبرنامج قائؼ  -3

 العربهة لد  طبلل السر مة الثانؾية.
لد  ةبلمي  السر مة  سهة مهارات الفهؼ القرائملتش ؾجهضؾء التخيل الس استراةهچهة مقتر ة فم -2

 االبتدائهة.
السر مة مهارات ال كاء المغؾ  لد  ةبلمي  ةرؾر مقترح قائؼ عمم استراةهچهات التخيل السؾجه لتشسهة  -4

 اإلعدادعة.
ت التفكير اإلعجابم الدها م مؽ مشغؾر مقررات لتشسهة مهارا ؾجهضؾء التخيل الس نسؾذج مقترح فم-5

 المغة العربهة لد  طبلل السر مة الثانؾية.
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 عللللللللللللللالسخاج
 :أوبا: السخاجع العخبية

سمظشة عساف  م تثة الغامد  التخبية الدياحية في سمطشة عسان، (  3100أ سد الريامس ) -0
 لمشذر كالتؾزيع.

ـ(  ةأىير أساليل   س القرص الرقسهة 3106ق / 0428أسساء الديد دمحم عمد الرسد ) -3
عمر ةقشهة المؾدكاستيشج عمم ةشسهة ال كاء المغؾ  كالقدرة عمم التخيل لد  ةبلمي  السر مة 

 (.071(  العدد )25السجمد )مجمة التخبية جامعة األزهخ، االبتدائهة السعاقيؽ بررياا  
(  أىر استراةهجهة التخيل السؾجه فس 3131أسساء جسعه السهداك   نرر خمهفة السقابمه ) -2

مجمة الجامعة اإلسالمية ةحديؽ مهارات كتابة السقالة لد  طالثات الر  العانر  غزة  
 (.38العدد )لمجراسات التخبهية والشفدية، 

 يذبخنامج تجريبي قايم عمى التعمم الحاتى فى تشسية مهارات تجر (  3106إلهاـ أبؾ مذرؼ ) -4
 –األردف  م تثة مبلؾ  –عساف   ة العخبية فى مخحمة التعميم األساسىالكتابة لسعمسى المغ

 خالد المحهانم لمشذر كالتؾزيع.دار 
(  استخداـ استراةهجهة التخيل السؾجه فس ةشسهة الؾعس الميدس لد  3130أمل الديد خم  ) -5

(  0) الجزءمجمة الطفهلة والتخبية، طفل الركضة فس ضؾء االستدامة الميدهة  اإلس شدرية  
 (.46(  العدد )02السجمد )

أتخ استخاتيجية التخي  السهج  لتجريذ التعبيخ في (  3118أعسؽ يؾس  عمهاف عمهاف ) -6
تكهين الرهر الفشية الكتابية وتشسية مهارات التفكيخ اإلبجاعي لجى طمبة السخحمة األساسية 

جامعة عساف العربهة  –ا رسالة دكتؾرا   كمهة الدراسات التربؾية كالشفدهة العمه في األردن،
 لمدراسات العمها.

 (  فاعمهة استخداـ الر بلت التخيمهة فم ةدريس3107جساؿ الديؽ إبرالهؼ محسؾد العسرجم ) -7
الدراسات االجتساعهة لمسر مة الستؾسظة عمم ةشسهة السفالهؼ كالتفكير التحميمم كاالةجا  نحؾ 

 (.4(  العدد )40  السجمد )مبحهث التخبهيةالسجمة الجولية لالسادة لد  التبلمي   اإلمارات  
التعمهسس  التخيل استراةهجهة (  فاعمهة استخداـ3108جساؿ الديؽ إبرالهؼ محسؾد العسرجم ) -8

  الر  األكؿ متؾسط ةبلمي لد   التاريخهةعمم ةشسهة السفالهؼ  تاريتفم ةدريس ال السؾجه
 (.3(  العدد )03د )  السجموالشفدية التخبهيةالعمهم مجمة    جامعة القرهؼ



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  
 

296 
 

األبعاد األساسية لقجرة الخيال عبخ مخاح  ارتقايية مختمفة، (  3112 داـ أ سد أبؾ سهف ) -9
 جامعة السشها. –رسالة دكتؾرا   كمهة اآلدال 

معجم السرطمحات التخبهية والشفدية، (  3112 دؽ نحاةة  زيشل الشجار ) -01
 القاهرة  الدار السررية الممشانهة.

تعمم أخالقيات الدياحة لمطالب يداهم فى زيادة تشافدية (  3109) رانها السذاط -00
 الدياحة

From m.youm7.com  retrived at 30/4/2020 
مفاليم  –الهعي الدياحي والتشسية الدياحية (  3118زكس دالها دمحم ةهسؾر ) -03

 القاهرة  مفسدة نثال الجامعة لمشذر.وقزايا، 
ؾدة التعمهؼ السفتؾح مدخبلا لتحقي  (  ضساف ج3106زيشل عمد الشمس أ سد ) -02

 (. 23العدد )مجمة دراسات في التعميم الجامعي، متظمثات التشسهة السدتدامة  القاهرة  
(  دكر مفسدات ما قمل السدرسة فس ةشسهة 3102سحر إبرالهؼ أ سد أبؾ ب ر) -04

 (.04دد )العمجمة الطفهلة والتخبية،   اإلس شدريةلدها س لد  طفل رياض األطفاؿ  الؾعس ا
درجة امتالك مجرسي مادة الجغخافيا في السخحمة الستهسطة (  3105عالع عؾدة ) -05

 جامعة لؿ الميت. –كمهة العمـؾ التربؾية    رسالة ماجدتير في العخاق لمهعي الدياحي
(  فاعمهة استراةهجهة التخيل السؾجه فس ةشسهة 3109عفاء عمد العزيز دمحم سمظاف ) -06

مجمة س اإلبداعس لد  ةبلمي  الر  الدادس االبتدائس  بشس سؾيف  مهارات التعمير الكتاب
 (. 85(  العدد )06السجمد ) كمية التخبية،

(  دراسة لفرص كةحدعات التشسهة الدها هة السدتدامة فس 3106عبلح زيؽ الديؽ ) -07
السؤتسخ العمسي الجولي الثالث كمية الحقهق جامعة طشطا "القانهن مرر  طشظا  

 والدياحة".
(  أىر استراةهجيتيؽ مؽ التخيل فس 3106هاء عؾيد  ربس العرنؾسس كلخركف )ض -08

مجمة جامعة باب  لمعمهم اإلندانية، األداء التعمير  لتبلمي  السر مة االبتدائهة  العراؽ  
 (.2(  العدد )34السجمد )

 كتابة الهعى ووعى الكتابة(  3103عمد السجيد عمؾ  إسساعيمم ) -09
From www.maghress.com  retrived at 28/4/2020 

http://www.maghress.com/
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  القاهرة  عمم الشفذ اإلحرايى وقياس العق  البذخى (  0979ففاد المهم الديد ) -31
 العربم. دار الفكر

عساف  األردف  طخق تجريذ الجراسات ابجتساعية، (  3117دمحم إبرالهؼ قظاك  )  -30
 دار الفكر نانركف كمؾزعؾف.

(  أىر استخداـ استراةهجهة التخيل فس 3106 بؽ خزيؼ بؽ عسير الذسر  )دمحم -33
ةدريس مادة االجتساعهات عمم التحريل كةشسهة مهارات التفكير الشاقد لد  طبلل الر  

(  العدد 3الجزء )مجمة العمهم التخبهية، األكؿ الثانؾ  فس السسمكة العربهة الدعؾدعة  القاهرة  
(3.) 
بجيالا عن ابختبارات التحخيخية لمطالب: "السذخوع (  3131) دمحم  سد  غانؼ -32

 البحثي" مشحة من قمب السحشة
From gate.ahram.org.eg/daily/News/203352/3/759124/ 

(  أىر استخداـ استراةهجهة التخيل السؾجه فس ةشسهة 3106مدفر  فير سشم القرنس ) -34
مجمة بسديشة الظائ   القاهرة   بتدائساالستهعال السفالهسس لد  ةبلمي  الر  الدادس اال

 (.07(  العدد )3الجزء)البحث العمسي في التخبية، 
(  دكر الؾعس الدها س فس ةحقي  التشسهة الدها هة  قدشظيشة  3107مشاؿ دعابس ) -35

 (.02العدد )جامعة عبج الحسيج مهخي،  -مجمة الباحث ابجتساعي
From http://search.mandumah.com/Record/1129421 

 –(  إعبلف لعذس 3104مشغسة األمؼ الستحدة لمتربهة كالعمؼ كالثقافة )يؾند ؾ( ) -36
السؤتسخ العالسي "التعميم من أج  الهاباف  ناغؾيا بذأف التعمهؼ مؽ أجل التشسهة السدتدامة  

 التشسية السدتجامة".
(  التخيل السدتقممس لد  معمسات معاهد ذك  3130الع الشدهسس )نمراس مجمل ع -37

كمية التخبية لمعمهم اإلندانية،  –مجمة العمهم اإلندانية اال تهاجات الخاعة  العراؽ  
 (.3(  العدد )38السجمد )

From http://search.mandumah.com/Record/1176411 

http://search.mandumah.com/Record/1129421
http://search.mandumah.com/Record/1176400
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(  ةرسهؼ برنامج ةربؾ  قائؼ 3108ند  فتاح الدثاعجس  ندهسة يؾنس الزبيد  ) -38
عمم استراةهجهة التخيل العمسس السؾجه لد  طمثة السر مة الستؾسظة فس مديشة السؾعل  

 مجمة جامعة تكخيت لمعمهم اإلندانية.ةكريت  
From https://www.jtuh.tu.edu.iq 

(  فاعمهة استخداـ استراةهجهة التخيل السؾجه فس 3131لثة دمحم إبرالهؼ دمحم جمر ) -39
مشهج المغة الفرندهة لتشسهة مهارات التفكير التأممس كاالةجاهات الميدهة لد  ةبلمي  الر  

 (.44العدد )(  2الجزء )مجمة كمية التخبية جامعة عين شسذ، الدادس االبتدائس  القاهرة  
(  أىر استراةهجيتس التخيل السؾجه ك ل السذ بلت 3109يؾس  مفمع أبؾ الخيل ) -21

فس ةشسهة مهارات التفكير اإلبداعس لد  طبلل الر  الثامؽ األساسس بسثحل التربهة 
العدد مجمة الجامعة اإلسالمية لمجراسات التخبهية والشفدية، اإلسبلمهة فس األردف  غزة  

(37.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jtuh.tu.edu.iq/
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