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 امللخص

املتكاملــة يف  القصــة ابالســرتاتيجيات  أثــر تدريــس  الكشــف عــن  الدراســة إىل   هدفــت هــذه 
تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة يف ضــوء جنســهم. 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن أطفــال شــعبتني مــن شــعب مرحلــة الروضــة يف املســتوى التمهيــدي الثــاين، 
توزعــوا يف جمموعتــني إحدامهــا جتريبيــة )ن=28(، واألخــرى ضابطــة )ن=26(. ولتحقيــق غــاايت 
الدراســة مت تطويــر اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي، ووظــف حتليــل التبايــن 
الثنائــي املتعــدد )Two-way MANOVA( لإلجابــة عــن األســئلة؛ فأظهــرت النتائــج أن 
تدريــس القصــة ابالســرتاتيجيات املتكاملــة كان فاعــًا يف تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري 
اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة بغــض النظــر عــن جنســهم. وخلصــت الدراســة، يف ضــوء 
نتائجهــا، إىل مجلــة مــن االقرتاحــات والتطبيقــات يف جمــال تنميــة املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــري 

لــدى أطفــال الروضــة، وذلــك بتوظيــف أســاليب تدريــس مبتكــرة ومائمــة هلــؤالء األطفــال.

الكلمــات املفتاحيــة: تدريــس القصــة، اســرتاتيجيات التدريــس، مهــارات التحــدث، مهــارات 
التفكــري اإلبداعــي، مرحلــة الروضــة
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Abstract

- This study aimed at investigating the effect of story 
teaching by integrated strategies in developing speaking 
and creative thinking skills of kindergarten children in light 
of their gender. The study sample consisted of two KG2 
children sections, one of them served as the experimental 
group )N=28(, and the other as the control group )N=26(. 
For the purpose of the study, a Speaking and Creative 
Thinking Skills Test was developed, and Two-Way 
MANOVA was utilized. Results of the study showed the 
effectiveness of story teaching by the integrated strategies 
on developing speaking and creative thinking skills of 
KG2 children regardless of their gender. In light of the 
results of the study, implications for developing language 
and thinking skills of kindergarten children by employing 
innovative teaching strategies were introduced.

- Keywords: story teaching, teaching strategies, 
speaking skills, creative thinking skills, kindergarten

-  
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أثر تدريس القصة ابالسرتاتيجيات املتكاملة يف تنمية مهارات التحدث

ومهارات التفكري اإلبداعي لدى أطفال الروضة 

مقدمة الدراسة

 تعــدُّ تنميــة املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــري مــن األهــداف الرتبويــة املهمــة الــي يســعى 
املنهــاج إىل حتقيقهــا لــدى طلبــة الصفــوف الدراســية يف مراحــل التعليــم املختلفــة؛ وذلــك ملــا 
هلــذه املهــارات مــن ارتبــاط وثيــق بقــدرة الطلبــة علــى الفهــم واالســتيعاب حــال اســتقبال اللغــة 
) Language perception ( اســتماعا و/أو قــراءة، وقدرهتــم علــى اإلفهــام والتعبــري حــال 
إنتــاج اللغــة)Language perception( حتــداث و/أو كتابــة، وابلتــايل ملــا هلــا مــن دور كبــري يف 
جنــاح عمليــة التواصــل اللغــوي الفكــري، وأثــر ابلــغ يف تعلّــم الطلبــة وحتصيلهــم يف ســائر املــواد الدراســية 
األخــرى. وعليــه، فقــد أصبــح االهتمــام بتنميــة هــذه املهــارات بــدءا مــن مرحلــة الروضــة ضــرورة ملحــة؛ 

وذلــك ملــا هلــذه املرحلــة مــن دور مهــم يف إعــداد األطفــال للمراحــل التعليميــة التاليــة.

ومتتاز العاقة بني املهارات اللغوية ومهارات التفكري أبهنا عاقة تكاملية قوية، وإّن االهتمام 
بتنمية أحد قطيب هذه العاقة ال بّد من أن يازمه اهتمام بتنمية قطبها اآلخر؛ إذ ابللغة يفّكر 
wells,2006,Irmsher,1996,piag-( الطفــل وهبــا يفهــم مــا يفّكــر فيــه ويعــّر عنــه

et,1967(. ويف احلقيقــة، فــإّن كاًّ مــن املهــارات اللغويــة )االســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة( 
Meaning Construction pro-( معــى بنــاء  عمليــة  إالّ  هــي – يف حقيقتهــا –  مــا 

cess( تتطلّــب – كــي تتــمَّ – توظيــف العديــد مــن مهــارات التفكــري، وبقــدر مــا تكــون املهــارات 
اللغويــة ومهــارات التفكــري متقّدمــة يف مســتوى منّوهــا لــدى األطفــال، بقــدر مــا تكــون هــذه العمليــة 
 ,Park ;2006 ,Lukens انجــزة وانضجــة لديهــم )النغريهــر، 2002؛ غــامن، 1995؛
1999(. وإذا كان األطفــال هــم صّنــاع املعــى )Meaning Makers( – علــى حــّد تعبــري 
ڤايجوتســكي – الذيــن يفّكــرون ابللغــة املتمثلــة ابلــكام الداخلــي )Inner Speech( ، والذيــن 
 ,Wells( عّمــا يفّكــرون فيــه )Quter Speech( يعــّرون ابللغــة املتمثلــة ابلــكام اخلارجــي
2006(؛ فحــريٌّ بنــا أن هنتــّم بتنميــة املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــري لــدى أولئــك األطفــال بــدءا 
مــن مرحلــة الروضــة، وذلــك ملــا لــكّل منهمــا )املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــري( مــن إســهامات 

جليلــة يف جمــال تعلــم األطفــال يف املراحــل التعليميــة الاحقــة.
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ولكــي يتمكــن الطفــل مــن الــكام اخلارجــي ونقــل أحاسيســه ومشــاعره وخراتــه ومطالبــه ورغباتــه 
إىل اآلخريــن ممــن يتفاعــل معهــم، يتوجــب عليــه إتقــان واحــدة مــن املهــارات اللغويــة األكثــر شــيوعا، 
وهــي مهــارة التحــدث. وترتبــط مهــارة التحــدث ارتباطــا وثيقــا ابلتفكــري اإلبداعــي لتضمنهــا مهارتــني 
أساســيتني - ال ختلــوان مــن بعــض مهــارات التفكــري اإلبداعــي كالطاقــة واألصالــة واملرونــة، مهــا: 
)1( التحليــل: وفيــه يعــود الطفــل إىل رصيــده اللغــوي يبحــث عــن األلفــاظ أو الوحــدات الــي متكنــه 
مــن التحــدث والتعبــري عــن املعــاين الــي دارت يف ذهنــه. )2( الرتكيــب: وفيــه يؤلــف الطفــل مــن هــذه 

الوحــدات أو األلفــاظ مجلــة أو عبــارة تشــكل بنــاء متكامــا حمــدد املعــى )الناشــف، 2007(.

 ومــا مــن شــك أن تنــاول مهــارات اللغــة مجيعهــا يف مراحــل الطفولــة املبكــرة أمــر مهــم وضــروري، 
إال إن مهــارة التحــدث أتخــذ أمهيــة خاصــة لــدى األطفــال يف هــذه املراحــل ملــا فيهــا مــن مشــاركة 
تــدور حوهلــم، وإســهام يف منوهــم االجتماعــي، ومعاجلــة لبعــض حــاالت  الــي  إجيابيــة ابألحاديــث 
أو االنطــواء لديهــم، وتعويــد علــى احــرتام اآلخريــن وآرائهــم. وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك  اخلجــل 
أثــر بــنّي ملهــارة التحــدث  يف النمــو اللغــوي لألطفــال؛ إذ تعودهــم علــى إجــادة النطــق والتعبــري عــن 
أنفســهم بلغــة ســليمة، ومتكنهــم مــن الســيطرة علــى عمليــات التفكــري وتتابعهــا وتسلســلها، وتســاعدهم 
انتقــاء األلفــاظ واجلمــل والرتاكيــب  علــى اإلملــام ابلفكــرة وعرضهــا بوضــوح، وتنمــي قدرهتــم علــى 
املعــرة عــن األفــكار، وتعــزز ســيطرهتم علــى تركيــب اجلمــل شــفواي والربــط بينهــا، وتكســبهم آداب 
احلديــث واللباقــة االجتماعيــة، ومتكنهــم مــن التنغيــم واســتخدام الصــوت املعــر عــن مضمــون احلديــث، 
وتعدهــم ملواقــف املســتقبل الــي تتطلــب الطاقــة واالرجتــال، وجتعلهــم قادريــن علــى اســتخدام اإلشــارات 
والرمــوز وقســمات الوجــه والنظــرات واحلــركات والســكنات ليؤثــروا يف مســتمعيهم )احملمــدي، 2013؛ 

الطحــان، 2008؛ العيســوي، وموســى، والشــيزاوي، 2005(.

وتتكــون مهــارة التحــدث مــن مهــارات فرعيــة متكاملــة ومرتابطــة، منهــا: )1( املهــارات املتعلقــة 
ابألصــوات ومثاهلــا: صحــة النطــق، وإخــراج احلــروف مــن خمارجهــا الصحيحــة، والطاقــة يف نطــق 
الكلمــات واجلمــل نطقــا خاليــا مــن التلعثــم والــرتدد والرتاجــع، واســتخدام التنغيــم املناســب يف نطــق 
اجلمــل واألســاليب، والقــدرة علــى حمــاكاة األصــوات وتقليدهــا. )2( املهــارات املتعلقــة بدقــة الضبــط 
ومثاهلــا: ضبــط الكلمــات املنطوقــة ضبطــا صحيحــا ابســتخدام مجــل مركبــة تركيبــا ســليما مــن حيــث 
بنيــة الكلمــات وحركــة أواخرهــا. )3( املهــارات املتعلقــة ابلكلمــات ومثاهلــا: اختيــار الكلمــات املناســبة، 
والتنويــع يف اســتخدام الكلمــات، وعــدم التكــرار، وانتقــاء الكلمــات العربيــة الفصيحــة. )4( املهــارات 
املتعلقــة مبســتوى الســياق ومثاهلــا: اختيــار التعبــريات املناســبة للمواقــف املائمــة بــني الكلمــات واجلمــل، 
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واســتخدام أدوات الربــط املناســبة، وترابــط العبــارات وانســجامها وعــدم تفككهــا، والتشــويق 
والتأثــري يف املســتمعني، ومراعــاة املواقــف، والتعبــري بصــورة ميســرة. )5( املهــارات املتعلقــة ابألفــكار 
ومثاهلــا: اختيــار األفــكار واجلمــل املائمــة، وترابطهــا، ومتاســكها، وتسلســلها، واتســاقها، وصحتهــا، 
وإبرازهــا للموضــوع. )6( املهــارات املتعلقــة ابحملتــوى ومثاهلــا: الدقــة يف التمهيــد واإلجيــاز، ووضــوح 
للشــرح  األمثلــة  واســتعمال  والراهــني،  واحلجــج  األدلــة  وتقــدمي  إليــه،  األفــكار  وانتمــاء  املوضــوع 
والتفســري، والربــط بــني األســباب والنتائــج، والرتكيــز علــى املوضــوع األساســي. )مكاحلــي، 2015؛ 

احملمــدي،2013؛ خصاونــة والعــكل، 2012؛ عبــد احلليــم، 2011؛ حافــظ، 2001(.

وملــا كان إنتــاج اللغــة حتــداث أو كتابــة عمليــة تواصــل فكــري إبداعــي تتطلــب إعمــال الفكــر 
والغــوص يف الذاكــرة واســتدعاء مــا حتتويــة مــن رمــوز وصــور خياليــة ترتبــط ابملفــردات واملفاهيــم واملعــاين، 
وجــب أن يكــون التخيــل العمــود الفقــري لــكل عمــل إبداعــي، وميكــن أن يكــون األطفــال مبدعــني 
إذا مــا وجــه خياهلــم توجيهــا مدروســا ومت اســتغاله ليكــون منتجــا. واإلبــداع عبــارة عــن مهــارات ميكــن 

.)Lindqvist, 2003( .اكتســاهبا والتــدرب عليهــا وتنميتهــا

الــذي هــو نشــاط عقلــي هــادف يقــود للتوصــل  وتعــد تنميــة مهــارات التفكــري اإلبداعــي، 
تتقــادم  معرفــة  ليســت   - املهــارات   - ألهنــا  وضــروري  مهــم  أمــر  أصيلــة؛  نواتــج  أو  حلــول  إىل 
ويطمســها الزمــن بــل يســتطيع الفــرد الــذي ميتلكهــا اكتســاب املعرفــة وأنواعهــا املختلفــة واســتدالهلا 
أىن شــاء. وقــد أشــار عــدد مــن الدارســني والرتبويــني )حســني، 2007؛ ســعادة، 2006؛ زيتــون، 
2003؛ Dentonisd, n.d( إىل أن التفكــري اإلبداعــي يتكــون مــن عــدد مــن املهــارات، منهــا: 
)1( الطاقــة Fluency: وتتمثــل ابالســتجابة ملثــري معــني يف إنتــاج عــدد كبــري مــن األفــكار أو 
البدائــل أو املشــكات املفتوحــة النهايــة أو االســتعماالت أو املرتادفــات. وتكــون الطاقــة علــى أنــواع، 
منهــا: طاقــة األشــكال، والكلمــات، واملعــاين والتداعــي، والطاقــة اللفظيــة والفكريــة. )2( األصالــة

 Originality: وتتمثــل ابجلــدة والتفــرد وإنتــاج أفــكار وحلــول ومقرتحــات جديــدة غــري مألوفــة. 
)3( املرونــة Flexabiliy: وتتمثــل يف رؤيــة املوقــف أو املشــكلة مــن زوااي خمتلفــة إبنتــاج أفــكار 
جديــدة عــن طريــق حتويــل اجتــاه التفكــري وفــق مــا يتطلبــه املوقــف أو املثــري. واملرونــة قــد تكــون تلقائيــة أو 
تكيفيــة. )4( اإلفاضــة  )توســيع األفــكار( Elaboration: وتتمثــل يف إضافــة تفصيــات جديــدة 
ومتنوعــة تســهم يف حتســني األفــكار البســيطة أو االســتجابة العاديــة وتطويرهــا أو إجــراء تغيــريات عليهــا 
 :Sensitivity to Problems فائدهتــا. )5( احلساســية للمشــكات وجتميلهــا أو جتويــد 
وتتمثــل يف حتديــد جوانــب النقــص والعيــوب يف املوقــف أو البيئــة أو األشــياء والعــادات أو النظــم، أو 
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رؤيــة املشــكات متهيــدا إلضافــة معرفــة جديــدة أو إدخــال تعديــات وحتســينات علــى املوقــف 
موضــوع املشــكلة. )6( التخيــل Imagination:  ويتمثــل يف تصــور اخلطــط والنتائــج والعواقــب 
دون األخــذ ابالعتبــار االرتباطــات املنطقيــة  أو  بساســة وحريــة  وانطاقهــا  وانســياهبا  واألفــكار 
  :Complexity الواقعيــة لألفــكار. والتخيــل هــو أعلــى مســتوايت اإلبــداع وأندرهــا. )7( التعقيــد
املتغــريات  مــع  املعقــدة، والتعامــل  املشــكات واألفــكار  البدائــل ومعاجلــة  البحــث عــن  ويتمثــل يف 
Risk- الطارئــة، وجلــب النظــام للحــاالت املعقــدة، وتطويــر اخلطــط برتتيــب منطقــي. )8( املخاطــرة

Taking: وتتمثــل يف إظهــار درجــة عاليــة مــن االســتعداد الختــاذ الفــرص والتعامــل مــع احلــاالت 
غــري املنظمــة، والدفــاع عــن األفــكار، والتوقــع أو التخمــني، واخلــوض يف التجــارب، ووضــع اخلطــط 

موضــع التنفيــذ.

ويــكاد جُيمــع الرتبويــون، املنظــرون واملمارســون والباحثــون، علــى مــا يف القصــة مــن طاقــات تربويــة 
هائلــة، حيُســن اســتثمارها إىل أقصــى احلــدود يف ســياق تعليــم الّصغــار والكبــار علــى حــدٍّ ســواء )أمحــد، 
2017؛ عبدالــكايف، 2004؛ بقاعــي، 2003؛ عبدالوهــاب، 2002أ و ب؛ حــاوة، 2001؛ 
 Haven, 2007; Perrow; 2007; Canizares, سليم، 2001؛ طعيمة، 2001ب؛
2000(. وتتمثّــل الطاقــات الرتبويــة للقصــة أبهنــا طاقــات: عقليــة معرفيــة، وعاطفيــة وجدانيــة، ومهاريــة 
حركيــة، ولغويــة فكريــة؛ يتــآزر مــا يف القصــة مــن عناصــر - املــكان، والزمــان، والفكــرة، واملغــزى، 
جتــذب   - واللغــة  واألســلوب،  واخليــال،  واحلــّل،  والعقــدة،  واألحــداث،  واحلــوار،  والشــخصيات، 
املتعلمــني وخباصــة األطفــال إليهــا يف تنميتهــا لديهــم، حــى غــدت القصــة - حبــّق - وســيلة مــن وســائل 
متكامــا )معرفيــا ووجدانيــا ومهــاراي( )عبدالــكايف، 2004؛ بقاعــي،  تربيــة اإلنســان بوصفــه كاّ 
 Remenyi, 2005; Houston, 1997; McEwan 2003؛ طعيمــة، 2001ب؛
and Egan, 1995; Leitch, 1986(. هــذا، وإّن القصــة لتتوافــر – يف حــّد ذاهتــا – علــى 
كثــري مــن الفضائــل الرتبويــة، فكيــف إذا اجتمــع للقصــة، إىل جانــب مــا تتوافــر عليــه مــن فضائــل تربويــة، 

أســاليب مبتكــرة لتدريســها؟!

املشــريف،  فتتمثّــل يف )أمحــد، 2017؛ عبــد احلليــم، 2011؛  للقصــة  الرتبويــة  الفضائــل  أمــا 
1996؛  حســني،  2002ب؛  عبدالوهــاب،  2003؛  بقاعــي،  2004؛  عبدالــكايف،  2005؛ 
 Haven, 2007; Perrow; 2007; Remenyi, الشاروين، 1993؛ مسك، 1986؛
;2005(: )1( تربيتها قلوب األطفال ووجداهنم وهتذيب أذواقهم وتنمية ميوهلم واجتاهاهتم، وذلك 
مبــا تزودهــم بــه مــن قيــم نبيلــة ومثــل عليــا وســلوكات حســنة. )2( زايدهتــا معــارف األطفــال وتوســيع 

مداركهــم وتنميــة ذواكرهــم وتقويــة حافظاهتــم، وذلــك مبــا تقدمــه هلــم مــن خــرات وجتــارب 
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ومعلومــات وحقائــق. )3( بنائهــا لغــة األطفــال وطبعهــم علــى حســن االســتماع والفهــم وتعليمهــم 
إجــادة الــكام والتعبــري، وذلــك مبــا تتيحــه هلــم مــن تنميــة ثروهتــم اللفظيــة وتعلــم النطــق الصحيــح 
وأمنــاط الرتكيــب وأســاليب الــكام واحلــوار. )4( توســيعها خيــال األطفــال، وذلــك مبــا حتملهــم عليــه 
مــن ختيّــل شــخصياهتا وحماكاهتــا والتفاعــل معهــا ومــن فــرص التوقّــف والتفكــري والتأمــل يف مواقــف 
تلــك الشــخصيات ويف جممــل معــاين القصــة وحوادثهــا. )5( إاتحتهــا الفرصــة أمــام األطفــال للتــدّرب 
علــى التعبــري عــن أنفســهم ومشــاعرهم وأفكارهــم، وإكســاهبم اجلــرأة والشــجاعة يف مواجهــة اجلمهــور، 

وتعليمهــم حســن اإللقــاء والســرد ومهــارات التمثيــل ولعــب الــدور واألداء احلركــي.

 )Pillips, 2008; Drabble, مثــل  وذلــك  منهــا،  ابلعديــد  الرتبــوي  األدب  فقــد حفــل  القصــة  تدريــس  اســرتاتيجيات  وأّمــا 
 2006; Norfolk, Stenson and Williams, 2006; Whiteson, 2006; Collins and Cooper, 2005;
 Community Health Services, 2003; Simmons, 2001; Dodson, 2000; Cooke, 1997; Roney,
 ،)Story Reading-Aloud and Discussion( ومناقشــتها  القصــة  قــراءة  اســرتاتيجية   :1996; Stucky, 1995;
 ،)Story-Drawing Strategy( القصــة  رســم  واســرتاتيجية   ، )Storytelling Strategy( القصــة  حكايــة  واســرتاتيجية 
واســرتاتيجية خريطــة القصــة )Story Map(، واســرتاتيجية هــرم القصــة )Story Pyramid(، واســرتاتيجية متثيــل القصــة عــن طريــق 
لعــب الــدور)Role-Playing Strategy(. وقــد أجــري العديــد مــن الدراســات والبحــوث الــي تناولــت هــذه االســرتاتيجيات وكشــفت 
عــن أثرهــا اإلجيــايب يف تنميــة املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــري لــدى املتعلمــني مــن طلبــة صفــوف املراحــل الدراســية املختلفــة وخباصــة االبتدائيــة 
 )Smogorzewska, 2008; Dujmovic, 2006; Siegel, 2006; Hickman, Durodola and Vaughn,
 2004; Isbell, 2002; Fizzano, 2000; Kim, 1999; Garvin and Walter, 1991; Lyle, 1996; Peck,
)Fowler and Davis, 1985; Reutzel, 1985; Galda, 1982; Beck and Mckeown, 1981 ;1989. وبينما 
مثّلــت »اســرتاتيجية قــراءة القصــة ومناقشــتها« طريقــة التعليــم العاديــة يف معظــم تلــك الدراســات والبحــوث، حظيــت اســرتاتيجيات حكايــة 
القصــة ولعــب الــدور وخريطــة القصــة بنصيــب األســد منهــا، ونــدرت الدراســات والبحــوث الــي تناولــت اســرتاتيجيي رســم القصــة وهــرم القصــة«.

وعلــى وجــه التمثيــل، فلقــد عملــت »اســرتاتيجية قــراءة القصــة ومناقشــتها« علــى حتســني معرفــة 
املفــردات وبنــاء القامــوس اللغــوي وتنميــة االســتيعاب احلــريف والتفكــري االســتنتاجي لــدى متعلمــي 
 )Hickman, Durodola and األوىل  االبتدائيــة  الصفــوف  طلبــة  مــن  اإلجنليزيــة  اللغــة 
)Vaughn, 2004; Garvin and Walter, 1991. كمــا ثبتــت فعاليــة »اســرتاتيجية 
حكايــة القصــة« يف تنميــة مهــارات التحــدث والتفكــري الناقــد لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، ويف زايدة 
الثــروة اللفظيــة وتنميــة القــدرة علــى التخيّــل والتفكــري واإلســهاب لــدى طلبــة الصــف األول االبتدائــي، 
ويف حتســني القــدرة الكتابيــة للطلبــة الذيــن شــاركوا يف عمليــة الســرد، ويف تعزيــز مهــارات التفكــري العليــا 
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مــن تطبيــق ومقارنــة وحــّل مشــكات، ويف تنميــة مهــارات االســتماع واســتخدام لغــة الباغــة 
 )Dujmovic, 2006; Isbell, 2002; Kim, 1999; Peck, واجملــاز يف الــكام
)1989. هذا، وكشفت جمموعة من الدراسات والبحوث عّما لتمثيل القصة بتوظيف »اسرتاتيجية 
لعــب الــدور« مــن أثــر متميّــز يف تنميــة مهــارات التحــدث والفهــم ويف توظيــف مهــارات األداء احلركــي 
 .)Fizzano, 2000; Lyle, 1996; Galda, 1982 املعــّر )نصــر والعبــادي، 2005؛

وبينمــا برهــن عــدد مــن الدراســات والبحــوث علــى مــا »الســرتاتيجية خريطــة القصــة« مــن أثــر فاعــل يف فهــم تركيبهــا 
ومعرفــة عناصرهــا )املــكان، والزمــان، والشــخوص، واحلــوادث، واحلبكــة، واحلــّل( عــن طريــق مــا تقّدمــه هــذه االســرتاتيجية للقصــة 
 ،)Fowler and Davis, 1985; Reutzel, 1985; Beck and Mckeown, 1981( مــن متثيــل بصــري
كشــف بعــض الدراســات عــن فاعليــة »اســرتاتيجية رســم القصــة« يف تنميــة مهــارات الفهــم والتخيّــل والتفكــري اإلبداعــي والرتابــط 
والتماســك وجــّدة األفــكار واإلســهاب عندمــا يتحــدث الطلبــة عــن رســوماهتم )Siegel, 2006(، كمــا بّينــت دراســات 
قليلــة جــّدا فاعليــة »اســرتاتيجية هــرم القصــة« يف فهــم تركيبهــا ومعرفــة مشــكلتها وحّلهــا والوقــوف علــى جممــل فكرهتــا ومغزاهــا 

.)Smogorzewska,2008( والقــدرة علــى تقييمهــا

 وابلنتيجــة، فإنــه ملــا وجــد الباحثــان وفــرة يف البحــوث والدراســات األجنبيــة – ونــدرة يف مثياهتــا 
العربيــة - الــي تناولــت اســرتاتيجيات تدريــس القصــة حماولــة الكشــف عــن أثرهــا يف تنميــة مهــارات 
ا كان أغلب تلك البحوث والدراســات قد أجري على 

ّ
التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي، وإنه مل

غــري أطفــال مرحلــة الروضــة مســتهدفا الكشــف عــن أثــر واحــدة أو اثنتــني مــن اســرتاتيجيات تدريــس 
القصــة يف تنميــة بعــض املهــارات اللغويــة و/أو مهــارات التفكــري لــدى متعلمــي الصفــوف الدراســية 
املختلفــة؛ فقــد محــا نفســيهما علــى توليــف »االســرتاتيجيات املتكاملــة« املتضمنــة اســرتاتيجيات 
)حكايــة القصــة، ورســم القصــة، وهــرم القصــة، ومتثيــل القصــة بلعــب الــدور(، ووظفاهــا يف تدريــس 
جمموعــة مــن القصــص ألطفــال مرحلــة الروضــة يف حماولــة منهمــا الكشــف عــن أثرهــا لديهــم يف تنميــة 
مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي؛ وذلــك ملــا هلــذه املرحلــة وهــذه املهــارات مــن دور ابلــغ 

يف تعلــم الطلبــة يف املراحــل الاحقــة ويف ســائر املــواد الدراســية.
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مشكلة الدراسة

نبعــت مشــكلة هــذه الدراســة مــن ضعــف املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــري لــدى متعلمــي 
اللغــة العربيــة مــن أبنائهــا يف مراحــل التعليــم املختلفــة )مــارون، 2008؛ نصــريات، 2006؛ العيســوي، 
جمــاور،  2000؛  البجــة،  2001أ؛  طعيمــة،  2008؛  الطحــان،  2005؛  والشــيزاوي،  وموســى، 
2000أ و ب؛ وايل، 1998؛ عصــر، 2001؛ شــحاتة، 2008(؛ األمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى 
قدرهتــم يف الفهــم واالســتيعاب وقدرهتــم يف اإلفهــام والتعبــري، وذلــك ملــا تتطلبــه كلٌّ مــن عمليــي فهــم 
اللغة )language Comprehension ( وإنتاجها )language Production ( من 

متّكــن يف كّل مــن املهــارات اللغويــة ومهــارات التفكــري.

إن التمكــن مــن مهــارات التحــدث ومــا تتمضمنــه مــن تفكــري إبداعــي مــن لــوازم عمليــة إنتــاج 
اللغــة. ولعــّل ضعــف أبنــاء العربيــة يف مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي يرجــع – يف بعــض 
أســبابه – إىل عــدم االهتمــام بتنميــة هــذه املهــارات لديهــم بــدءا مــن مرحلــة الروضــة؛ وذلــك ملــا هلــذه 

املرحلــة مــن دور كبــري يف بنــاء شــخصية الطفــل وإعــداده للمراحــل التعليميــة التاليــة.

وانطاقــا مــن أمهيــة مرحلــة الروضــة ومــا كشــفه كثــري مــن الدراســات والبحــوث مــن أّن التعليــم فيهــا 
ال يتــّم وفــق منهجيــة ســليمة )عبدالوهــاب، 2002أ و ب؛ الناشــف، 1997؛ شــحاتة، 1992؛ 
حســان، 1988(، واســتنادا إىل مــا أكدتــه حبــوث املؤمتــرات والنــدوات وتقاريرهــا اخلتاميــة مــن ضــرورة 
العنايــة أبطفــال هــذه املرحلــة وتطويــر اجلوانــب اإلجيابيــة يف شــخصياهتم وتنميــة قدراهتــم ومهاراهتــم 
وصــوال هبــم إىل اإلجنــاز واإلنتــاج والفاعليــة واإلبــداع )اجمللــس القومــي لألمومــة والطفولــة، 1992؛ 
مــرزوق، 1991؛ عبدالكــرمي، 1990؛ مركــز دراســات الطفولــة، 1990؛ الزيــي، 1989(؛ فقــد 
ابتــت احلاجــة ماّســة إىل اســرتاتيجيات تدريــس حديثــة، ميكــن توظيفهــا يف تنميــة مهــارات التحــدث 

ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال هــذه املرحلــة.

وأتسيســا علــى مــا تقــّدم، انبثقــت فكــرة الدراســة احلاليــة الــي حاولــت التصــدي ملشــكلتها مــن 
خــال اإلجابــة عــن التســاؤل الرئيــس اآليت: كيــف ميكــن تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري 
اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة؟ ومــن أجــل ذلــك، بــدأ التفكــري يف القصــة الــي تعــّد واحــدة مــن 
األســاليب الفّعالــة الــي ميكــن توظيفهــا يف تعليــم فنــون اللغــة وتنميــة مهــارات التفكــري، وذلــك وفقــا ملــا 

قــرره وأشــار إليــه العديــد مــن الدراســات والبحــوث الــي ُعرضــت آنفــا.

 ويف احلقيقة، فإنه ملا وجد الباحثان أّن تركيز معظم الدراسات والبحوث العربية قد انصّب 
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علــى بيــان مــا للقّصــة نفســها مــن أمهيــة ودور يف تربيــة األطفــال )العرينــان، 2015؛ الــركات، 
2008؛ الشــوارب، 2007؛ رواشــدة والــركات، 2007؛ علــي، 2006؛ نصــر، 2006؛ هبلــول 
وأمحــد، 2003؛ املومــي، 2003؛ عبدالرحيــم، 2001؛ حســني، 1996؛ الشــاروين، 1993؛ 
زاين، 1993؛ عويــس، 1988(؛ فقــد محــا نفســيهما علــى توليــف اســرتاتيجيات متكاملــة لتدريــس 
التفكــري اإلبداعــي  التحــدث ومهــارات  تنميــة مهــارات  الروضــة مــن أجــل  القّصــة ألطفــال مرحلــة 

لديهــم، وحــاوال الكشــف عــن أثرهــا يف ذلــك.

أسئلة الدراسة

 هدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن أثــر اســرتاتيجية تدريــس القصــة يف تنميــة مهــارات 
التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة يف املســتوى التمهيــدي الثــاين يف 

ضــوء جنســهم. ولتحقيــق هــذا اهلــدف، فقــد ســعت الدراســة إىل اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:

بــني 1.   ،)0.05  =  a( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــا،  داّل  فــرق  يوجــد  . هــل 
متوســطي عامــة الكســب ألطفــال مرحلــة الروضــة موضــوع الدراســة يف كّل مــن )مهــارات التحــدث، 
ومهــارات التفكــري اإلبداعــي(؛ يعــزى إىل اســرتاتيجية تدريــس القصــة )االســرتاتيجيات املتكاملــة / 

واملناقشــة(؟ القــراءة 

 هــل يوجــد فــرق داّل إحصائيــا، عنــد مســتوى الداللــة )a = 0.05(، بــني متوســطي عامــة 2. 
الكســب ألطفــال مرحلــة الروضــة موضــوع الدراســة يف كّل مــن )مهــارات التحــدث، ومهــارات التفكــري 

اإلبداعــي(؛ يعــزى إىل جنســهم )ذكــور / إانث(؟

 هــل توجــد فــروق دالّــة إحصائيــا، عنــد مســتوى الداللــة )a = 0.05(، بــني متوســطات 3. 
عامة الكسب ألطفال مرحلة الروضة يف كّل من )مهارات التحدث، ومهارات التفكري اإلبداعي(؛ 
تعــزى إىل التفاعــل بــني اســرتاتيجيات تدريــس القصــة وجنســهم )االســرتاتيجيات املتكاملــة ذكــور / 

االســرتاتيجيات املتكاملــة إانث / القــراءة واملناقشــة ذكــور / القــراءة واملناقشــة إانث(؟
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أمهية الدراسة

أتيت أمهية هذه الدراسة من جوانب عّدة:

 املوضــوع الــذي تعاجلــه وهــو تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي؛ بوصفــه 1. 
مــن أهــم األهــداف الــي تســعى الرتبيــة احلديثــة إىل حتقيقهــا عــر املناهــج الدراســية ملراحــل التعليــم 
املختلفــة بــدءا مــن مرحلــة الروضــة، ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن تعديــات جوهريــة يف شــخصيات 

األطفــال ويف تعلمهــم.

 االســرتاتيجيات املتكاملــة يف تدريــس القصــة، وحماولــة الكشــف عــن أثرهــا يف تنميــة مهــارات 2. 
تتيــح  عمليــة  منهجيــة  عــر  الروضــة،  مرحلــة  أطفــال  لــدى  اإلبداعــي  التفكــري  ومهــارات  التحــدث 
ملعلمــات هــذه املرحلــة اإلفــادة ممـّـا توظفــه تلــك االســرتاتيجيات مــن تطبيقــات متعــددة. ابإلضافــة إىل 

مــا للقصــة مــن أمهيــة وفاعلّيــة يف تعليــم األطفــال وتعلمهــم.

 عينــة الدراســة املتمثّلــة أبطفــال مرحلــة الروضــة الذيــن هــم أحــوج مــا يكــون إىل تربيــة قائمــة 3. 
علــى أســس علميــة صحيحــة، تناســب ميوهلــم واجتاهاهتــم وتقــّدر طاقاهتــم وقدراهتــم وتنمــي مهاراهتــم 
واســتعداداهتم، وتبــي شــخصياهتم مبــا ميكنهــم مــن حتقيــق ذواهتــم والتفاعــل مــع مــن حوهلــم تفاعــا إجيابيــا 

مثمــرا، بعيــدا عــن النمطيــة والتكــرار واقــرتااب مــن اإلبداعيــة واالبتــكار.

 حماولــة تزويــد املهتمــني برتبيــة األطفــال مبقيــاس يتســم بقــدر معقــول مــن املوضوعيــة، ميكــن 4. 
توظيفــه يف الوقــوف علــى مســتوى منــّو مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال 

مرحلــة الروضــة.

مصطلحات الدراسة

 لقد قامت الدراسة على املصطلحات اآلتية:

 اســرتاتيجية تدريــس القصــة: هــي مــا توظفــه املعلمــة مــن إجــراءات ذات خطــوات حمــّددة، 1. 
يف تدريــس االثنــي عشــرة قصــة – موضــوع الدراســة – ألطفــال جمموعتهــا؛ وتقســم يف هــذه الدراســة 
إىل: »االســرتاتيجيات املتكاملــة« الــي وّلفهــا الباحثــان مــن األدب والدراســات الســابقة ودّرســت هبــا 
اجملموعــة التجريبيــة، و«القــراءة واملناقشــة« الــي متثّــل التعليــم املعتــاد ودّرســت هبــا اجملموعــة الضابطــة.

 مهارات التحدث: هي التمكن من إفهام اللغة والتعبري عنها وإنتاجها، وهي ممثّلة يف 2. 
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هذه الدراسة ابملهارات اآلتية:. 1

-  صحــة النطــق: نطــق الكلمــات الــواردة يف احلديــث نطقــا صحيحــا إبخــراج أصــوات حروفهــا 
مــن خمارجهــا الصحيحــة مــع مراعــاة »أل الشمســية و »أل القمريــة«، ودومنــا قلــب بــني أصــوات 

الكلمــات أو إبــدال بعضهــا أو حذفــه أو زايدة بعــض األصــوات.

-  دقّــة الضبــط: ضبــط الكلمــات الــواردة يف احلديــث مــن حيــث بنيتهــا )قواعــد الصــرف(، 
وحركــة أواخرهــا )قواعــد النحــو(.

- الطاقــة اللفظيــة: نطــق الكلمــات واجلمــل الــواردة يف احلديــث بســرعة مناســبة دومنــا تلعثــم أو 
تــردد أو توقــف، مــع مراعــاة أماكــن الفصــل والوصــل.

تــدل  مناســبة  لفظيــة  ربــط  الــواردة يف احلديــث أبدوات  اجلمــل  ربــط  الرتابــط والتماســك:    -
علــى طبيعــة العاقــات بــني تلــك اجلمــل، ونظــم أفــكار احلديــث ومضامينــه وحبكهــا علــى حنــو حيّقــق 

تسلســلها واتســاقها وانســجامها مــن الناحيــة الدالليــة.

-  وظيفية األداء: انتماء أفكار احلديث ومضامينه الواردة فيه إىل موضوعه، مع تلوين الصوت 
وتنغيمه حسب األساليب واملعاين اللغوية وحسب الشخصيات واملواقف واألحداث.  

3. مهــارات التفكــري اإلبداعــي: هــي األنشــطة العقليــة اهلادفــة الــي تقــود للتوصــل إىل حلــول أو 
نواتــج أصيلــة. وهــي ممثّلــة يف هــذه الدراســة ابملهــارات اآلتيــة:

- طاقــة األفــكار: إنتــاج أكــر عــدد ممكــن مــن األفــكار اســتجابة ملثــري مــا حــول موضــوع مــا 
يف زمــن حمــّدد.

عــن غريهــا  متّيزهــا  الــي  املوضــوع وفرادهتــا  املنتجــة حــول  األفــكار  األفــكار: جــّدة  أصالــة   -
وإبداعيتهــا.

- مرونــة األفــكار: تنــوّع األفــكار املنتجــة حــول املوضــوع وعــدم احنصارهــا يف صنــف واحــد أو 
فئــة واحــدة.

- توسيع األفكار: بسط األفكار املنتجة حول املوضوع إبضافة أفكار وتفصيات جديدة. 

4. مرحلة الروضة: هي حقبة زمنية تعليمية تربوية تسبق مرحلة التعليم األساسي، وتعى 
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بتوفــري بيئــة تعليميــة تربويــة مائمــة للنمــو املتكامــل لألطفــال مــا بــني 4-6 ســنوات مــن العمــر، 
وتســهم يف إعــداد األطفــال وهتيئتهــم للمرحلــة التعليميــة التاليــة.

5. أطفــال مرحلــة الروضــة: هــم الذيــن يتعلمــون يف املســتوى التمهيــدي الثــاين وتــرتاوح أعمارهــم 
ما بني 5-6 سنوات يف إحدى املؤسسات الرتبوية يف مدينة إربد - األردن.  

حمددات الدراسة

 متثّلت حمددات الدراسة ابقتصارها على:

1. عينــة مقصــودة مــن أطفــال مرحلــة الروضــة الذكــور واإلانث يف املســتوى التمهيــدي الثــاين، 
تراوحــت أعمارهــم مــا بــني 5-6 ســنوات، وكانــوا يدرســون يف مؤسســة تربويــة اتبعــة إلدارة التعليــم 
اخلــاص يف مديريــة الرتبيــة والتعليــم ملنطقــة إربــد األوىل؛ وذلــك لســهولة الوصــول إليهــم وتعــاون تلــك 

املؤسســة مــع الباحثــني وتوافرهــا علــى مــا يتطلبــه تنفيــذ الدراســة مــن مــواد.

2.  توظيــف اســرتاتيجيتني لتدريــس القصــة - دون غريمهــا مــن االســرتاتيجيات - يف تعليــم 
القصــص موضــوع الدراســة ألطفاهلــا، أّوهلمــا »االســرتاتيجيات املتكاملــة« الــي وّلفهــا الباحثــان مــن 
األدب والدراســات الســابقة ومّت توظيفهــا يف تدريــس القصــص ألطفــال اجملموعــة التجريبيــة، واثنيهمــا 
»القــراءة واملناقشــة« الــي متثــل اســرتاتيجية التعليــم املعتــاد ومّت توظيفهــا يف تدريــس القصــص نفســها 
أثــر اســرتاتيجية تدريــس القصــة يف تنميــة  ألطفــال اجملموعــة الضابطــة؛ وذلــك كلــه للكشــف عــن 

مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة.

الضبــط، والطاقــة  النطــق، ودقّــة  الفرعيــة: صحــة  مــن خــال مهاراهتــا  التحــدث  3. مهــارة 
اللفظيــة، والرتابــط والتماســك، ووظيفيــة األداء؛ ومهــارة التفكــري اإلبداعــي مــن خــال مهاراتــه الفرعيــة: 

طاقــة األفــكار، وأصالتهــا، ومرونتهــا، وتوســيعها.

4.  تعليــم اثنــي عشــرة قصــة لألطفــال موضــوع الدراســة علــى مــدى شــهر ونصــف )6 أســابيع(، 
بواقــع قصتــني يف األســبوع لــكّل منهمــا جلســة مدهتــا 35 دقيقــة.
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منهجية الدراسة

عينة الدراسة

تكّونــت عينــة الدراســة مــن أطفــال شــعبتني مــن شــعب مرحلــة الروضــة الذيــن تراوحــت أعمارهــم 
مــا بــني 5-6 ســنوات، وكانــوا يف املســتوى التمهيــدي الثــاين يف إحــدى املؤسســات الرتبويــة، التابعــة 
إلدارة التعليــم اخلــاص يف مديريــة الرتبيــة والتعليــم ملنطقــة إربــد األوىل. أّمــا املؤسســة املذكــورة، فقــد مّت 
اختيارهــا بشــكل مقصــود؛ وذلــك لتوافرهــا علــى الشــعب واملــواد الــي يتطلبهــا تنفيــذ الدراســة، ابإلضافــة 
إىل تعاوهنــا مــع الباحثــني. وأمــا شــعبتا املســتوى املذكــور، فقــد اختــريات ابلطريقــة العشــوائية البســيطة 
)القرعــة( مــن بــني مخــس شــعب للمســتوى نفســه يف املؤسســة املذكــورة، مثّ اختــريت ابلطريقــة نفســها 
إحــدى الشــعبتني لتمثّــل اجملموعــة التجريبيــة الــي ُعّلمــت القصــص ابالســرتاتيجيات املتكاملــة، يف حــني 
مثّلــت الشــعبة األخــرى اجملموعــة الضابطــة الــي عّلمــت القصــص نفســها ابلقــراءة واملناقشــة. ويوّضــح 

اجلــدول 1 توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب متغرياهتــا.

اجلدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغرياهتا

اجلنس
اسرتاتيجية تدريس القصة

اجملموع
القراءة واملناقشةاالسرتاتيجيات املتكاملة

131427ذكور

151227إانث

282654اجملموع

منهج الدراسة وتصميمها

 اعُتمد املنهج شــبه التجرييب هلذه الدراســة؛ ذلك إن اختيار عينة الدراســة كان مقصودا ويتعذر 
معــه التوزيــع العشــوائي ألفرادهــا. وقــد كان تصميــم هــذه الدراســة هــو التصميــم شــبه- التجريــيب القائــم 
علــى االختبــار القبلــي - البعــدي؛ ذلــك أّن األطفــال املشــاركني فيهــا كانــوا يف شــعبتني - مثّلــت 
إحدامهــا اجملموعــة التجريبيــة الــي عّلمــت ابالســرتاتيجيات املتكاملــة، يف حــني مثّلــت األخــرى اجملموعــة 
الضابطــة الــي عّلمــت ابلقــراءة واملناقشــة ـ ومل ُيتــاروا أفــرادا ليوّزعــوا علــى املعاجلتــني )االســرتاتيجيات 
املتكاملــة، القــراءة واملناقشــة(، وإمنــا اختــريت املعاجلتــان عشــوائيا للمجموعتــني )التجريبيــة، الضابطــة(، 
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وجلسوا مجيعا »الختبار مهارات التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي« قبل التعليم وبعده.

 وقد اشتملت هذه الدراسة على املتغريات اآلتية:

أوال: املتغريات املستقلة، وهي:

1. اسرتاتيجية تدريس القصة، وهلا مستواين، مها: االسرتاتيجيات املتكاملة، والقراءة واملناقشة

2. اجلنس، وله مستواين، مها: ذكور، وإانث

اثنيا: املتغريات التابعة، وهي:

2. مهارات التفكري اإلبداعي  1. مهارات التحدث  

إعداد مواد الدراسة وأداهتا

مواد الدراسة

 لقد وظّفت يف تنفيذ هذه الدراسة املواد اآلتية:

1. قصــص التدريــس والتدريــب: مّت اختيــار 14 قصــة مــن جمموعــة قصصيــة مكّونــة مــن )30 
قصــة(، صــادرة عــن دار املنهــل للنشــر والتوزيــع يف عمــان – األردن عــام 2006 إبشــراف جلنــة تطويــر 
مهــارات القــراءة. وتتألّــف كلُّ واحــدة مــن القصــص املختــارة مــن )12 صفحة(مــن القطــع الصغــري 
غــري الغــاف األمامــي واخللفــي. أمــا الصفحــة األوىل لــكّل قصــة فتحمــل عنواهنــا مــع صــورة ملّونــة 
معــّرة عــن مضموهنــا، وأمــا الصفحــات مــن الثانيــة حــى التاســعة فتشــتمل علــى القصــة حبيــث يكــون 
النــص اخلــاص بــكّل مقطــع منهــا )3 – 5 مجــل مكتوبــة خبــط ملــّون كبــري احلجــم( علــى صفحــة مــن 
الصفحــات ذوات األرقــام الزوجيــة )2، 4، 6، 8( وتكــون علــى كّل مــن الصفحــات الفرديــة )3، 
5، 7، 9( املقابلــة صــورٌة ملّونــة معــرة عــن مضمــون ذلــك املقطــع. وأمــا الصفحــات مــن العاشــرة حــى 
الثانيــة عشــرة مــن كّل قصــة فتشــتمل علــى ثاثــة أنشــطة عليهــا، تتنــوّع – يف الغالــب - مــا بــني طلــب: 
تلويــن بعــض الرســومات ذات الصلــة ابلقصــة، ووصــل كلمــات أو عبــارات مبــا يناســبها، ومــلء فراغــات 

مبــا يائمهــا، واختيــار اإلجابــة املناســبة ألســئلة علــى القصــة، وإعــادة ترتيــب أحــداث القصــة.

 هــذا، وحتمــل األربــَع العْشــرَة قصــة الــي اختــريت لتكــون موضــوع التدريــس والتدريــب العناويــن 
واملغــازي اآلتيــة )جلنــة تطويــر مهــارات القــراءة، 2006(: »النملــة وحبــة القمــح« ومغزاهــا التعــاون، 
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و»الــدّب والســمكة« ومغزاهــا عاقبــة اخليانــة، و»الدجاجــة والثعلــب« ومغزاهــا التفكــري قبــل 
الفعــل، و»العصفــور الذكــي« ومغزاهــا حســن التصــرف، و»األرنبــان اجلائعــان« ومغزاهــا الصداقــة 
وفــاء، و»الكبشــان والذئــب« ومغزاهــا االحتــاد قــوة، و»األســد والثعلــب« ومغزاهــا الــذكاء والغبــاء، 
و»القنفــذ واخللــد« ومغزاهــا عاقبــة الظلــم، و»الببغــاء واألرنــب« ومغزاهــا التفكــري ال التقليــد، و»الدببــة 
الثاثــة« ومغزاهــا الوفــاء ابلعهــد، و»األفعــى والنســر« ومغزاهــا عاقبــة الطمــع، و»الغــراب واخللــد« 
ومغزاهــا االســتماع للنصيحــة، و»القنفــذ والثعلــب« ومغزاهــا يف التــأين الســامة ويف العجلــة الندامــة، 

و»احلمامــة والثعلــب« ومغزاهــا ال تطلــب مــا ال تســتطيع.

 وقــد كانــت القصــص املختــارة مجيعهــا مــن قصــص احليــوان؛ ألّن األطفــال يقبلــون بشــغف كبــري 
علــى القصــص الــي جتــري علــى ألســنة احليــواانت وتقــوم فيهــا احليــواانت ابألدوار الرئيســة، ورمبــا يعــود 
ذلــك إىل الســهولة الــي جيدهــا األطفــال يف تقمــص أدوار احليــواانت وســعادهتم يف تكويــن صداقــات 
مــع بعضهــا، وإىل الدهشــة الــي تعرتيهــم وهــم يواجهــون احليــواانت يف القصــص تســلك ســلوكا إنســانيا 
وتتصــرف بــذكاء وتنطــق ابحلكمــة واملوعظــة )أمحــد، 2017؛ مســك، 1986(. وعلــى الرغــم ممـّـا أشــار 
إليــه بعــض الدراســات مــن أّن أغلــب القصــص الــي اجتذبــت األطفــال الصغــار حــى ســّن عشــر ســنوات هــي قصــص 
احليــوان )مســك، 1986؛ اهليــي، 1982(، فقــد مّت عــرض القصــص املختــارة مجيعهــا علــى ثاثــة مــن 
املتخصصــني يف أدب األطفــال للحكــم علــى مــدى ماءمــة كّل منهــا لألطفــال موضــوع الدراســة مــن 

حيــث اللغــة واملضمــون واملغــزى؛ فحكمــوا مجيعــا بذلــك.

 وابلنتيجــة، فقــد مّت توظيــف قصــة »القنفــذ والثعلــب« يف تدريــب معلمــة اجملموعــة التجريبيــة علــى 
تدريســها وفــق خطــوات »االســرتاتيجيات املتكاملــة«، كمــا مّت توظيــف قصــة »احلمامــة والثعلــب« يف 
التأكــد مــن إجــادة معلمــة اجملموعــة الضابطــة تدريســها وفــق خطــوات »أالقــراءة واملناقشــة«؛ لتقــوم 
كلٌّ مــن املعلمتــني - بعــد ذلــك - بتدريــس كّل مــن االثنــي عشــرة قصــة الباقيــة ألطفــال جمموعتهــا 

ابســرتاتيجية تدريــس القصــة اخلــاص هبــا.

معــاوين  قبــل  مــن  واألشــرطة  التســجيل  جهــاز  توظيــف  مّت  واألشــرطة:  التســجيل  جهــاز    .2
الباحثــني يف تنفيــذ »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي«، وابلتحديــد يف تســجيل 
القصــص الــي حكاهــا األطفــال اســتجابة للنشــاط األول مــن االختبــار واجلمــل الــي أنتجوهــا اســتجابة 
لنشــاطه الثــاين، وقــد كان ذلــك مــع كّل مــن العينــة االســتطاعية وعينــة الدراســة. وقــد عــاود املعــاوانن 
توظيــف جهــاز التســجيل واألشــرطة يف االســتماع لقصــص األطفــال ومجلهــم مــن أجــل تقييــم أداء 

األطفــال يف االختبــار وفقــا لقائمــة التقييــم اخلاصــة بــكّل مــن نشــاطيه.
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3. قطــع الكرتــون واألقــام: وظّفــت معلمــة اجملموعــة التجريبيــة قطــع الكرتــون املقــّوى واألقــام 
امللّونــة يف تنفيــذ خطــويت »االســرتاتيجيات املتكاملــة« الثالثــة )املتعلقــة برســم مقاطــع مــن القصــة( 
والرابعــة )املتعّلقــة هبــرم القصــة( مــع أطفــال جمموعتهــا. ووظّفــت معلمــة اجملموعــة التجريبيــة مثــل هــذه 
املــواد يف تنفيــذ خطــوة » القــراءة واملناقشــة« اخلامســة )املتعّلقــة أبنشــطة القصــة( مــع أطفــال جمموعتهــا. 

أداة الدراسة

 يعــّد »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي« )انظــر امللحــق أ( هــو األداة 
الرئيســة يف هــذه الدراســة، وهــو اختبــار شــفوي وظّــف فيهــا لقيــاس مســتوى منــّو مهــارة التحــدث 
ومهاراهتا الفرعية ومهارة التفكري اإلبداعي ومهاراهتا الفرعية لدى أطفال عينة الدراسة يف اجملموعتني 

التجريبيــة والضابطــة. ويتكــون هــذا االختبــار مــن النشــاطني اآلتيــني:

النشــاط األول: عنوانــه »قّصــي املفّضلــة« والزمــن املخصــص لــه 3 دقائــق، ويطلــب فيــه إىل كّل 
واحــد مــن أطفــال عينــة الدراســة أن حيكــي قصتــه املفّضلــة مــن القصــص الــي تعلمهــا - بعــد أن يذكــر 
عنواهنا - مع تنبيهه إىل تطبيق ما تعلمه من مهارات التحدث وقواعد احلكاية، وذلك على مســمع 
معاونــني اثنــني )ذكــر وأنثــى مــن طلبــة الدراســات العليــا يف جامعــة الريمــوك( يقومــان بتســجيل القصــة 
احملكيــة مــن الطفــل علــى جهــاز تســجيل خــاص. ويســتهدف هــذا النشــاط قيــاس مســتوى منــّو مهــارة 
التحــدث لــدى أطفــال العينــة، وذلــك مــن خــال مهاراهتــا الفرعيــة )صّحــة النطــق، ودقّــة الضبــط، 
والطاقــة اللفظيــة، والرتابــط والتماســك، ووظيفيــة األداء( ومؤشــرات األداء الســلوكية الدالــة علــى 
كّل مهــارة. وبعــد االنتهــاء مــن تســجيل القصــص املفّضلــة احملكيــة مــن مجيــع أطفــال عينــة الدراســة، 
يعــاود املعــاوانن االســتماع مــن جهــاز التســجيل إىل القصــص الــي حكاهــا األطفــال قصــة تلــو أخــرى، 
ويقومــان بتقييــم مهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة واملؤشــرات الســلوكية الدالــة علــى كّل منهــا، وذلــك 

كلــه يف ضــوء »قائمــة تقييــم مهــارات التحــدث« )انظــر امللحــق ج( الــي أعــّدت هلــذا الغــرض.

النشــاط الثــاين: عنوانــه »أحــبُّ أن أكــون« والزمــن املخصــص لــه 3 دقائــق أيضــا، ويطلــب فيــه 
إىل كّل واحــد مــن أطفــال العينــة أن يســتمع إىل اجلملتــني اآلتيتــني: »أحــبُّ أن أكــون مسكــة؛ كــي 
أغــوص حتــت املــاء، وأكتشــف مــا يف األعمــاق«، و »أحــّب أن أكــون زرافــة؛ كــي أصــل إىل الرفــوف 
العاليــة، وأقــوم بتنظيفهــا«، مثّ أن أييت مبــا يســتطيعه مــن اجلمــل علــى غرارمهــا، مــع تنبيهــه إىل أن يبــدأ 
كّل مجلــة ينتجهــا بعبــارة »أحــّب أن أكــون«، وذلــك علــى مســمع املعاونــني اللذيــن يقومــان بتســجيل 
اجلمــل املنتجــة مــن الطفــل علــى جهــاز التســجيل. ويســتهدف هــذا النشــاط قيــاس مســتوى منــّو مهــارة 
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التفكري اإلبداعي من خال مهاراهتا الفرعية )طاقة األفكار، وأصالتها، ومرونتها، وتوسيعها( 
ومؤشــرات األداء الســلوكية الدالــة علــى كّل مهــارة. وبعــد االنتهــاء مــن تســجيل اجلمــل املنتجــة مــن 
مجيــع أطفــال عينــة الدراســة، يعــاود املعــاوانن االســتماع مــن جهــاز التســجيل إىل جمموعــة اجلمــل الــي 
أنتجهــا كّل طفــل، ويقومــان بتقييــم مهــارة التفكــري اإلبداعــي ومهاراهتــا الفرعيــة واملؤشــرات الســلوكية 
الدالــة علــى كّل منهــا، وذلــك كلــه يف ضــوء »قائمــة تقييــم مهــارات التفكــري اإلبداعــي« )انظــر امللحــق 

د( الــي أعــّدت هلــذا الغــرض.

بناء االختبار

 مّت بناء »اختبار مهارات التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي« وفق اخلطوات اآلتية:

1. حتديــد املهــارة املمثّلــة املائمــة املســتهَدف قياســها ابالختبــار لــدى كلٍّ مــن أطفــال عينــة 
الدراســة، حبيــث تكــون مهــارة »التحــدث« مــن خــال مهاراهتــا الفرعيــة ومهــارة »التفكــري اإلبداعــي« 
بعــض  واستشــارة  الســابق  الرتبــوي  األدب  إىل  الرجــوع  بعــد  وذلــك  الفرعيــة،  مهاراهتــا  خــال  مــن 

املتخصصــني.

2.  حتديــد مخــس مهــارات فرعيــة ملهــارة التحــدث، هــي: صحــة النطــق، ودقــة األداء، والطاقــة 
اللفظيــة، والرتابــط والتماســك، ووظيفيــة األداء؛ وأربــع مهــارات فرعيــة ملهــارة التفكــري اإلبداعــي، هــي: 

طاقــة األفــكار، وأصالتهــا، ومرونتهــا، وتوســيعها.

3.  حتديــد مؤشــري أداء ســلوكيني لــكلٍّ مــن مهــارات التحــدث الفرعيــة؛ وذلــك لقيــاس أداء 
األطفــال موضــوع الدراســة يف النشــاط األول مــن االختبــار وفــق هــذه املؤشــرات.

4. حتديــد املقصــود بــكلٍّ مــن مهــارات التفكــري اإلبداعــي الفرعيــة؛ وذلــك لقيــاس أداء األطفــال 
موضــوع الدراســة يف النشــاط الثــاين مــن االختبــار وفــق ذلــك.

5.  إعــداد قائمــة املهــارات املســتهدف قياســها ابالختبــار، حبيــث تشــتمل علــى مهــارة التحــدث 
ومهاراهتا الفرعية واملؤشــرات الســلوكية الدالة على كّل منها، وعلى مهارة التفكري اإلبداعي ومهاراهتا 

الفرعيــة مــع املقصــود بــكّل منهــا )انظــر امللحــق ب(..

6.  بنــاء نشــاطي »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي« حبيــث يقيــس أوهلمــا 
مســتوى منــّو مهــارة التحــدث لــدى أطفــال عينــة الدراســة، مــن خــال مهاراهتــا الفرعيــة واملؤشــرات 
الســلوكية الدالــة علــى كّل مهــارة؛ وحبيــث يقيــس اثنيهمــا مســتوى منــّو مهــارة التفكــري اإلبداعــي لــدى 
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األطفال أنفسهم، من خال مهاراهتا الفرعية ويف ضوء املقصود بكل مهارة.

صدق االختبار

مّت توزيــع »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي« وقائمــة مهــارات التحــدث 
اخلــرة  أهــل  مــن  عشــر حمكمــا  علــى مخســة  بــه  قياســها  املســتهدف  اإلبداعــي  التفكــري  ومهــارات 
واالختصــاص يف جمــاالت مناهــج اللغــة العربيــة وأســاليب تدريســها والطفولــة وعلــم النفــس الرتبــوي 

والرتبيــة االبتدائيــة والقيــاس والتقــومي؛ وذلــك لغــاايت حتكيــم اآليت:

1.  ماءمة نشاطي االختبار ألطفال مرحلة الروضة يف املستوى التمهيدي الثاين.

2. مناسبة املهارات اللغوية ومهارات التفكري املستهدف قياسها ابالختبار لألطفال أنفسهم.

3.  مدى متثيل املهارات الفرعية ملهارة التحدث وداللة املؤشــرات الســلوكية احملدَّدة لكّل مهارة 
فرعيــة عليها.

4. مــدى متثيــل املهــارات الفرعيــة ملهــارة التفكــري اإلبداعــي وداللــة املقصــود بــكّل مهــارة فرعيــة 
عليهــا.

5.  مــدى قيــاس االختبــار مهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة ومهــارة التفكــري اإلبداعــي ومهاراهتــا 
الفرعية املســتهدف قياســها به.

 وقــد دلّــت اســتجاابت احملكمــني علــى صــدق االختبــار؛ إذ حكــم ثاثــة عشــر منهــم علــى 
ماءمــة نشــاطيه لألطفــال موضــوع الدراســة، وعلــى مناســبة املهــارات املســتهدف قياســها بــه ألولئــك 
األطفال، وعلى صحة متثيل املهارات الفرعية ملهارة التحدث وصحة داللة املؤشــرات الســلوكية على 
تلــك املهــارات، وعلــى صّحــة متثيــل املهــارات الفرعيــة ملهــارة التفكــري اإلبداعــي وصحــة داللــة املقصــود 
بــكل مهــارة فرعيــة عليهــا، وعلــى قيــاس نشــاط االختبــار األول للمهــارات اللغويــة الــي وضــع لقياســها 
وقيــاس نشــاط االختبــار الثــاين ملهــارات التفكــري الــي وضــع لقياســها. هــذا، وقــد أبــدى بعــض احملكمــني 

حتفظهــم – علــى الرغــم مــن موافقتهــم – علــى مهــارة »دقــة الضبــط«. 
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ثبات االختبار

 طّبــق »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكرياإلبداعــي« - حســب إجــراءات تطبيقــه - 
علــى عينــة اســتطاعية مــن أطفــال مرحلــة الروضــة يف املســتوى التمهيــدي الثــاين، قوامهــا )6 ذكــور و 
6 إانث( اختــريوا عشــوائيا مــن شــعبتني أخريــني غــري شــعبي عينــة الدراســة يف املؤسســة الرتبويــة ذاهتــا؛ 

للغــاايت اآلتيــة:

1.  حتديد الزمن املناسب لاختبار

2. فحص مدى وضوح املطلوب أداؤه من األطفال يف نشاطي االختبار.

3. حساب معامل ثبات االختبار

 وقــد مّت تصحيــح االختبــار - حســب إجــراءات تصحيحــه - ويف ضــوء حتليــل نتائــج العينــة 
االســتطاعية، تبــنّي أّن الزمــن املناســب لــه هــو )6 دقائــق( بواقــع )3 دقائــق( لــكلٍّ مــن نشــاطيه، وأّن 
املطلــوب أداؤه مــن األطفــال يف نشــاطي االختبــار واضــح ال لبــس فيــه وال غمــوض، وأّن معامــل ثبــات 
مــا بــني املصّححــنْي – كمــا مّت حســابه ابســتخدام معادلــة )عــدد مــرات االتفــاق / عــدد املــرات الكلــي 
× 100%( – بلــغ )0.83( للمهــارات اللغويــة و )0.75( ملهــارات التفكــري؛ األمــر الــذي يــدّل علــى 

أّن االختبــار اثبــت وقابــل للتطبيــق علــى أطفــال عينــة الدراســة.

تطبيق االختبار

مّت تطبيــق »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي« القبلــي والبعــدي علــى 
يومــني لــكّل منهمــا وحبيــث ُيتــر نصــف أطفــال كّل مــن اجملموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف كّل يــوم، 

وذلــك وفــق اخلطــوات اآلتيــة:

1. جتميــع أطفــال اجملموعتــني التجريبيــة والضابطــة مــع معلمتيهمــا يف قاعــة واحــدة، حبيــث جتلــس 
كلُّ معلمة مع أطفال شــعبتها يف قســم منها.

2.  جلــوس معــاويَن الباحثــني )املعــاون واملعاونــة( يف غرفــة خاصــة وأمامهمــا جهــاز التســجيل 
وأشــرطته.
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3. الطلــب إىل معلمــي اجملموعتــني أن ُتدخــل كلٌّ منهمــا - ابلتنــاوب - واحــدا مــن أطفــال 
شــعبتها إىل غرفــة املعاونــني، وهكــذا حــى انتهــاء أطفــال اجملموعتــني مجيعهــم يف يومــّي االختبــار.

4. ســؤال املعــاون األول الطفــل الــذي يدخــل الغرفــة عــن امســه وتســجيله يف كشــف خــاص، مثّ 
الطلــب إليــه أن حيكــي قصتــه املفضلــة مــن القصــص الــي تعّلمهــا مــع مراعــاة مهــارات التحــدث وقواعــد 

احلكايــة، وتشــغيل جهــاز التســجيل مــع بــدء الطفــل ذكــر عنــوان القصــة وإيقافــه بعــد )3 دقائــق(.

5. طلب املعاون الثاين من الطفل أن يستمع إىل اجلملتني اآلتيتني: 

-  أحبُّ أن أكون مسكًة؛ كي أغوص حتت املاء، وأكتشَف ما يف األعماق. 

-  أحّب أن أكون زرافة؛ كي أصَل إىل الرفوف العالية، وأقوَم بتنظيفها.

مثّ الطلــب إليــه أن يعطــي مــا يســتطيعه مــن اجلمــل علــى غرارمهــا، مــع تنبيهــه إىل أن يبــدأ كّل 
مجلــة أييت هبــا بعبــارة »أحــبُّ أن أكــون«، وتشــغيل جهــاز التســجيل مــع بــدء الطفــل إنتــاج اجلمــل 

وإيقافــه بعــد )3 دقائــق(.

تصحيح االختبار

 مّت تصحيح »اختبار مهارات التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي« وفق ما أييت:

1. أعــّدت »قائمــة تقييــم مهــارات التحــدث« لتقييــم اســتجاابت األطفــال عينــة الدراســة علــى 
النشــاط األول مــن االختبــار. وقــد اشــتملت القائمــة علــى املهــارات الفرعيــة للتحــدث وعلــى مؤشــرين 
ســلوكيني لــكّل مهــارة فرعيــة، وعلــى تدريــج سداســي حبيــث تــرتاوح الدرجــة الــي ميكــن أن يعطيهــا كّل 
مــن املعاونــني )املصححــني( لــكل مؤشــر ســلوكي مــا بــني )0 – 5(حســب املعادلــة اآلتيــة: درجــة 
املؤشــر = )عــدد مــرات األداء الصحيــح / العــدد الكلــي ملطلوبــه( × 5. وعلــى ذلــك، تكــون العامــة 
القصــوى ملهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة )50 عامــة(، يف حــني تكــون العامــة الدنيــا هلــا )0 
عامــة(. ويف حــال اختــاف املعاونــني يف تقديــر العامــة الكليــة الســتجابة كّل طفــل علــى النشــاط 

األول مــن االختبــار، يؤخــذ متوســط تقديريهمــا.

2.  أعّدت »قائمة تقييم مهارات التفكري اإلبداعي« لتقييم استجاابت األطفال عينة الدراسة 
علــى النشــاط الثــاين مــن االختبــار. وقــد اشــتملت القائمــة علــى املهــارات الفرعيــة للتفكــري اإلبداعــي 

مــع توضيــح املقصــود بــكّل منهــا، وعلــى أمثلــة مــن االســتجاابت احملتملــة املمكنــة مــن األطفــال كــي 
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يسرتشــد هبــا املعــاوانن )املصححــان(. هــذا، وقــد ُحــّدد عــدد األفــكار اجلديــدة املتنوعــة املوّســعة 
الــي ميكــن أن ينتجهــا األطفــال يف )3 دقائــق( حــول موضــوع »أحــّب أن أكــون« خبمــس أفــكار، 
وأُعطيــت لــكّل فكــرة منهــا )10 عامــات(، حبيــث تكــون العامــة القصــوى الــي ميكــن أن مينحهــا كّل 
مــن املعاونــني ملهــارة التفكــري اإلبداعــي ومهاراهتــا الفرعيــة  )50 عامــة(، مــع تنبيــه املعاونــني إىل مراعــاة 

مــا أييت عنــد تقييــم اســتجاابت األطفــال علــى النشــاط الثــاين مــن االختبــار:

أ. متنــح العامــة الكليــة )50( إذا اشــتملت اســتجابة الطفــل علــى مخــس أفــكار أو أكثــر، حبيــث 
تكــون مجيعهــا جديــدة متنوعــة موّســعة حــول موضــوع »أحــّب أن أكــون«، وحبيــث تكــون اجلملــة 
املعــرة عــن كّل فكــرة منهــا مكتملــة األركان الثاثــة املطلوبــة )أحــّب أن أكــون كــذا ...؛ كــي كــذا ...، 
و كــذا ...(، علــى أن يكــون الركــن األول حمققــا للتنــوع عنــد النظــر إليــه مــع مثياتــه يف ابقــي اجلمــل 
الــي ينتجهــا الطفــل، وعلــى أن يكــون الركــن الثــاين حمققــا للجــّدة عنــد النظــر إليــه مــع مراعــاة مــا يربطــه 
ابلركــن األول، وعلــى أن يكــون الركــن الثالــث حمققــا لتوســعة الركــن الثــاين؛ فتســتحّق بذلــك اجلملــة 

العامــات العشــر املخصصــة هلــا كاملــة.

ب. متنــح مــن العامــات العشــر املخصصــة لــكّل فكــرة ســتُّ عامــات، إذا اشــتملت اجلملــة 
املعــرة عــن الفكــرة علــى الركنــني األول والثــاين فقــط، وكان األول حمققــا للتنــوع عنــد النظــر إليــه مــع 
مثياتــه يف ابقــي اجلمــل املنتجــة مــن الطفــل والثــاين حمققــا للجــّدة عنــد النظــر إليــه مــع مراعــاة مــا يربطــه 

ابلركــن األول.

ج. متنــح مــن العامــات العشــر املخصصــة لــكّل فكــرة عامتــان فقــط، إذا اشــتملت اجلملــة 
املعــرة عــن الفكــرة علــى الركــن األول فقــط، وكان حمققــا للتنــوع عنــد النظــر إليــه مــع مثياتــه يف ابقــي 

اجلمــل املنتجــة مــن الطفــل.

د.  متنح العامة صفر إذا مل تشتمل استجابة الطفل على أية فكرة أو جزء من فكرة.

هـ.  يؤخــذ متوســط تقديــري املعاونــني )املصححــني( حــال اختافهمــا يف تقديــر العامــة الكليــة 
الســتجابة كّل طفــل علــى النشــاط الثــاين مــن االختبــار.

3. عــاود املعــاوانن )املصححــان( االســتماع مــن جهــاز التســجيل إىل اســتجاابت األطفــال  
ــــــ عينــة الدراســة يف اجملموعتــني التجريبيــة والضابطــة ـــــــ لنشــاطي االختبــار، موظّفــني »قائمــة تقييــم 
مهــارات التحــدث« يف تقييــم اســتجاابت األطفــال علــى النشــاط األول، و«قائمــة تقييــم مهــارات 
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التفكــري اإلبداعــي« يف تقييــم اســتجاابهتم علــى النشــاط الثــاين، ورصــدا العامــات املتحّصلــة يف 
االختباريــن القبلــي والبعــدي ألطفــال كّل مــن جمموعــي الدراســة يف كشــف خــاص. 

خطوات تطبيق الدراسة

 لقد نّفذت الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:

القصــة وأســاليبه ومناذجــه  املتعلقــة بطرائــق تدريــس  الســابقة  1.  مراجعــة األدب والدراســات 
واســرتاتيجياته، وتوليــف اســرتاتيجية تدريــس القصــة األوىل )الســرتاتيجيات املتكاملــة(، والتحّقــق مــن 
اســرتاتيجية تدريــس القصــة الثانيــة )القــراءة واملناقشــة( املوظفــني يف هــذه الدراســة، مــن ذلــك األدب 

وتلــك الدراســات.

قصتــني  إىل  الدراســة، ابإلضافــة  التدريــس ألطفــال جمموعــي  موضــوع  القصــص  اختيــار   .2
أخريــني لتدريــب معلمــة اجملموعــة التجريبيــة علــى تدريــس إحدامهــا ابالســرتاتيجيات املتكاملــة، ومتابعــة 
معلمــة اجملموعــة الضابطــة يف تدريــس األخــرى ابلقــراءة واملناقشــة، والتحّقــق مــن مــدى ماءمــة مجيــع 
القصــص - موضــوع التدريــس والتدريــب - مــن حيــث اللغــة واملضمــون ألطفــال الروضــة يف املســتوى 

التمهيــدي الثــاين.

3. تصميــم »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي« بعــد حتديــد مهاراهتــا 
الفرعيــة واملؤشــرات الســلوكية الدالــة علــى كلٍّ منهــا، والتحّقــق مــن صــدق هــذا االختبــار وثباتــه كمــا 

مــّر بيانــه.

4. مقابلــة مديــر املؤسســة الرتبويــة، وتوضيــح هــدف الدراســة لــه ومــا يتطلبــه تنفيذهــا مــن تعــاون، 
واحلصول على إذن منه بتنفيذ الدراســة يف املؤسســة املذكورة.

5. توظيف الطريقة العشــوائية البســيطة )القرعة(؛ يف اختيار شــعبتني من مخس شــعب ألطفال 
الروضــة يف املســتوى التمهيــدي الثــاين، وابلطريقــة نفســها اختــريت إحدامهــا لتمثّــل اجملموعــة التجريبيــة 
ـــــــ الــي تــدّرس القصــص موضــوع الدراســة ابالســرتاتيجيات املتكاملــة - واختــريت األخــرى لتمثّــل 

اجملموعــة الضابطــة - الــي تــدّرس القصــص نفســها ابلقــراءة واملناقشــة.

6. االجتماع مبعلمي اجملموعتني التجريبية والضابطة، وتوضيح هدف الدراســة -ابإلضافة إىل 
إجــراءات تطبيــق »اختبــار مهــارات التحــث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي - هلمــا؛ إذ طبــق االختبــار 

علــى عينــة اســتطاعية مــن 12 طفــا اختــريوا مــن شــعبتني أخريــني غــري شــعبي الدراســة.
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7. عقــد ورشــة عمــل ملعلمــة اجملموعــة التجريبيــة، درّبــت فيهــا - بتوظيــف قصــة »القنفــذ 
وفــق  جمموعتهــا  ألطفــال  الدراســة  موضــوع  القصــص  مــن  تدريــس كلٍّ  علــى   - والثعلــب« 
خطــوات »االســرتاتيجيات املتكاملــة« )انظــر امللحــق ه( الــذي يكامــل مــا بــني اســرتاتيجيات: 
حكايــة القصــة )Storytelling(، ورســم القصــة )Story-drawing(، وهــرم القصــة 

 .)Role-Playing( ولعــب الــدور ،)Story pyramid(

8.   عقــد ورشــة عمــل ملعلمــة اجملموعــة الضابطــة، مّت التأّكــد فيهــا ـــــــ بتوظيــف قصــة »احلمامــة 
والثعلب« ـــــ من إجادهتا تدريَس كلٍّ من القصص موضوع الدراســة ألطفال جمموعتها وفق خطوات 
»القراءة واملناقشــة« )انظر امللحق و( الذي يقوم على: قراءة القصة، ومناقشــتها، وتنفيذ أنشــطتها.

9. حتديــد اخلطــة الزمنيــة الازمــة لتنفيــذ الدراســة، علــى أن تكــون مــّدة التدريــس ســتة أســابيع يف 
الفصــل الدراســي األول، بواقــع جلســتني مــّدة كّل منهمــا )35 دقيقــة(، حبيــث تكــوانن يومــي اإلثنــني 
واألربعــاء مــن كّل أســبوع لــكّل واحــدة مــن جمموعــي الدراســة، وحبيــث ينّفــذ يف كّل جلســة تدريــُس 
إحــدى القصــص االثنــي عشــرة ألطفــال كّل مــن اجملموعتــني حســبما تتطلبــه خطــوات تدريــس القصــة 
املعتمــد لــكّل منهمــا )االســرتاتيجيات املتكاملــة للمجموعــة التجريبيــة، والقــراءة واملناقشــة للمجموعــة 

الضابطــة(.

10. تطبيــق االختبــار القبلــي علــى عينــة الدراســة - أطفــال اجملموعتــني التجريبيــة والضابطــة - 
وذلــك ابلتعــاون مــع معلمــي اجملموعتــني وحســب إجــراءات تطبيــق االختبــار الــي ســبق ذكرهــا؛ للتأكــد 
مــن تكافــؤ أطفــال اجملموعتــني يف مســتوى منــّو مهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة ومهــارة التفكــري 

اإلبداعــي وماراهتــا الفرعيــة لديهــم.

11. الطلــب إىل معلمــي اجملموعتــني التجريبيــة والضابطــة أن تبــدأ كلٌّ منهمــا بتدريــس كّل مــن 
القصــص االثنــي عشــرة ألطفــال جمموعتهــا ابســرتاتيجية تدريــس القصــة املعينــة لتلــك اجملموعــة وحســب 

اخلطــة الزمنيــة احملــددة.

12. تطبيــق االختبــار البعــدي علــى عينــة الدراســة - أطفــال اجملموعتــني التجريبيــة والضابطــة - 
وذلــك ابلتعــاون مــع معلمــي اجملموعتــني وحســب إجــراءات تطبيــق االختبــار الــي مت حتديدهــا.

13. تصحيــح »اختبــار مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي« القبلــي والبعــدي حســب 
إجــراءات تصحيــح هــذا االختبــار الــي مت حتديدهــا، ورصــد عامــات األطفــال - عينــة الدراســة - لــكّل 
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مــن متغــريي مهــارة التحــدث ومهاراهتــا الفرعيــة ومهــارة التفكــري اإلبداعــي ومهاراهتــا الفرعيــة، 
وحســاب عامــة الكســب لــكّل )عامــة االختبــار البعــدي - عامــة االختبــار القبلــي( الــي حصــل 
عليهــا الطفــل عــن أدائــه يف النشــاط األول مــن االختبــار، وهــو النشــاط الــذي يقيــس مقــدار منــّو مهــارة 
التحــدث مــن خــال مهاراهتــا الفرعيــة - لــدى األطفــال موضــوع الدراســة نتيجــة ملــا تعّرضــوا لــه مــن 
معاجلــة )اســرتاتيجية تدريــس القصــة( ، وإفــراغ ذلــك كلّــه يف جــدول خــاص متهيــدا إلجــراء التحليــات 

اإلحصائيــة والكشــف عــن النتائــج.

نتائج الدراسة

واإلانث،  والذكــور  والضابطــة،  )التجريبيــة  الدراســة  جمموعــات  تكافــؤ  مــن  التأكــد  بعــد 
وجمموعــات التفاعــل( يف مســتوى منــّو )مهــارات التحــدث، ومهــارات التفكــري اإلبداعــي( لديهــم 
علــى عامــات االختبــار القبلــي، كمــا تبــنّي ذلــك النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 2، والتحّقــق مــن 
الداللــة االحصائيــة لارتبــاط بــني مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي علــى عامــة 
الكســب، كمــا تبــنّي ذلــك النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 3؛ ُوظّــف – يف حتليــل البيــاانت بعــد مجعهــا 
واســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافات املعيارية للمجموعات – حتليل التباين الثنائي املتعدد  
)TOW - WAY MANOVA( ؛ لفحــص داللــة الفــروق بــني املتوســطات، واإلجابــة 

عــن أســئلة الدراســة.

اجلدول 2

نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد للمتغريين املستقلني وما بينهما من تفاعل  على عامة االختبار 
القبلي

األحادياملتعدد
مصدر 
التباين

قيمة 
درجات قيمة فولكس

احلرية
مستوى 
درجات جمموع املربعاتاملتغري التابعالداللة

قيمة متوسط املربعاتاحلرية
ف

مستوى 
الداللة

0.960.9220.40االسرتاتيجية
40.33140.330.940.34التحدث
5.1915.190.060.80التفكري

0.960.9920.38اجلنس
37.08137.080.860.36التحدث
10.48110.480.130.72التفكري

0.931.9420.15التفاعل
170.661170.663.960.06التحدث
92.58192.581.150.29التفكري
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اجلدول 3

معامل ارتباط بريسون بني مهارات التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي على عامة الكسب
الداللة اإلحصائيةنالتفكري اإلبداعياملتغري

0.667540.000*التحدث
)0.01 = α( دال عند مستوى الداللة*

نتائج السؤال األول

الداللــة      عنــد مســتوى  داّل إحصائيــا،  فــرق  يوجــد  هــو: »هــل  األول،  الدراســة  ســؤال  كان 
)a = 0.05(، بــني متوســطي عامــة الكســب ألطفــال مرحلــة الروضــة موضــوع الدراســة يف كّل 
القصــة  تدريــس  اســرتاتيجية  إىل  يعــزى  اإلبداعــي(؛  التفكــري  ومهــارات  التحــدث،  )مهــارات  مــن 
)االســرتاتيجيات  املتكاملــة / القــراءة واملناقشــة(؟ ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ُحســبت متوســطات 
عامــة الكســب ألطفــال اجملموعتــني التجريبيــة والضابطــة، وكانــت كمــا هــو مبــني يف اجلــدول 4.

اجلدول 4  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

لعامة الكسب لكّل من )مهارات التحدث، ومهارات التفكري اإلبداعي( حسب اجملموعة 
واجلنس

املهاراتاجملموعة

اجلنس
الكلي

إانثذكور

االحنرافاملتوسطاالحنرافاملتوسطاالحنرافاملتوسط

التجريبية
5.389.006.333.525.896.53التحدث

6.158.454.665.495.356.93التفكري

الضابطة
0.006.201.663.890.775.23التحدث

0.716.150.835.150.765.60التفكري

الكلـــــــــي
2.598.014.264.323.436.42التحدث

3.337.722.965.593.156.68التفكري
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يظهــر مــن النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 4 أنّــه بينمــا بلــغ متوســط عامــة الكســب ألطفــال 
التحــدث )5.89(  املتكاملــة - يف مهــارات  ُعّلمــت ابالســرتاتيجيات  الــي  التجريبيــة -  اجملموعــة 
ابحنــراف معيــاري قــدره )6.53(، بلــغ متوســط عامــة الكســب ألطفــال اجملموعــة الضابطــة – الــي 
عّلمــت ابلقــراءة واملناقشــة - يف املهــارات ذاهتــا )0.77( ابحنــراف معيــاري قــدره )5.23(. وبينمــا بلــغ 
متوســط عامــة الكســب ألطفــال اجملموعــة التجريبيــة يف مهــارات التفكــري اإلبداعــي )5.35( ابحنــراف 
معيــاري قــدره )6.93(، بلــغ متوســط عامــة الكســب ألطفــال اجملموعــة الضابطــة يف املهــارات ذاهتــا 
)0.76( ابحنــراف معيــاري قــدره )5.60(. ولتحديــد داللــة الفــرق بــني متوســطي عامــة الكســب 
للمجموعتــني التجريبيــة والضابطــة؛ وظــف حتليــل التبايــن الثنائــي وكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح يف 

اجلــدول 5.

اجلدول 5

نتائج حتليل التباين الثنائي املتعدد للمتغريين املستقلني وما بينهما من تفاعل على عامة الكسب

األحادياملتعدد

درجات قيمة فقيمة ولكسمصدر التباين
احلرية

مستوى 
الداللة

درجات جمموع املربعاتاملتغري التابع
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى قيمة ف
الداللة

االسرتاتيجية
0.835.0120.011

338.621338.629.340.004التحدث

288.211288.216.980.011التفكري

اجلنس
0.960.9420.397

22.93122.930.630.43التحدث

6.2716.270.150.69التفكري

التفاعل
0.990.1120.899

1.7311.730.050.83التحدث

8.6518.650.210.65التفكري

ويتبــنّي مــن نتائــج حتليــل التبايــن الثنائــي املتعــدد املعروضــة يف اجلــدول 5 وجــود فــرق داّل إحصائيــا بــني 
 ،)0.05 = a(  متوســطي عامــة الكســب للمجموعتــني التجريبيــة والضابطــة، عنــد مســتوى الداللــة
يعزى إىل متغري اجملموعة ]ولكس المبدا = 0.83، ف )2، 49( = 5.01[، وقد كان هذا الفرق 
داالّ لصــاحل أطفــال اجملموعــة التجريبيــة يف كّل مــن مهــارات التحــدث  ]ف )1، 53( = 9.34[، 

ومهــارات التفكــري اإلبداعــي ]ف )1، 53( = 6.98[.
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نتائج السؤال الثاين

أّمــا ســؤال الدراســة الثــاين، فــكان: »هــل يوجــد فــرق داّل إحصائيــا، عنــد مســتوى الداللــة       
)a = 0.05(، بــني متوســطي عامــة الكســب ألطفــال مرحلــة الروضــة موضــوع الدراســة يف كّل مــن 

)مهــارات التحــدث، ومهــارات التفكــري اإلبداعــي(؛ يعــزى إىل جنســهم )ذكــور / إانث(؟

 وابلرجــوع إىل النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 4 يتبــنّي أّن متوســط عامــة الكســب لألطفــال 
الذكــور يف مهــارات التحــدث بلــغ )2.59( ابحنــراف معيــاري قــدره )8.01(، يف حــني بلــغ متوســط 
عامــة الكســب لألطفــال اإلانث يف املهــارات ذاهتــا )4.26( ابحنــراف معيــاري قــدره )4.32(. كمــا 
يتبــني أّن متوســط عامــة الكســب لألطفــال الذكــور يف مهــارات التفكــري اإلبداعــي بلــغ )3.33( 
ابحنراف معياري قدره )7.72(، يف حني بلغ متوســط عامة الكســب لألطفال اإلانث يف املهارات 

ذاهتــا )2.96( ابحنــراف معيــاري قــدره )5.59(.

ويظهــر مــن نتائــج حتليــل التبايــن الثنائــي املتعــدد املعروضــة يف اجلــدول 5 عــدم وجــود فــرق داّل 
إحصائيــا بــني متوســطي عامــة الكســب جملموعــي األطفــال مــن الذكــور واإلانث، عنــد مســتوى 
الداللــة )a = 0.05(، يعــزى إىل املتغــري املســتقل الثــاين وهــو اجلنــس ]ولكــس المبــدا = 0.96، ف 
)2، 49( = 0.94[، وذلــك ال يف مهــارات التحــدث ]ف )1، 53( = 0.63[، وال يف مهــارات 

التفكــري اإلبداعــي ]ف )1، 53( = 0.15[. 

نتائج السؤال الثالث

كان ســؤال الدراســة الثالــث، هــو: »هــل توجــد فــروق دالّــة إحصائيــا، عنــد مســتوى الداللــة  
مــن )مهــارات  الروضــة يف كّل  الكســب ألطفــال مرحلــة  بــني متوســطات عامــة   ،)0.05 = a(
التحــدث، ومهــارات التفكــري اإلبداعــي(؛ تعــزى إىل التفاعــل بــني اســرتاتيجية تدريــس القصــة وجنســهم 
)االســرتاتيجيات املتكاملــة ذكــور /االســرتاتيجيات املتكاملــة إانث /القــراءة واملناقشــة ذكــور /القــراءة 

واملناقشــة إانث(؟

 يّتضــح مــن النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 4 أّن متوســط عامــة الكســب لألطفــال الذكــور يف 
اجملموعــة التجريبيــة - الــي ُعّلمــت القصــص ابالســرتاتيجيات املتكاملــة - يف مهــارات التحــدث بلــغ 
)5.38( ابحنــراف معيــاري قــدره )9.00(، يف حــني بلــغ متوســط عامــة الكســب إلانث اجملموعــة 
نفســها يف املهــارت ذاهتــا )6.33( ابحنــراف معيــاري قــدره )3.52(. وبلــغ متوســط عامــة الكســب 
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واملناقشــة - يف  ابلقــراءة  القصــص  ُعّلمــت  الــي  الضابطــة –  اجملموعــة  الذكــور يف  لألطفــال 
مهــارات التحــدث )0.00( ابحنــراف معيــاري قــدره )6.20(، يف حــني بلــغ متوســط عامــة الكســب 
إلانث اجملموعــة نفســها يف املهــارات ذاهتــا )1.66( ابحنــراف معيــاري قــدره )3.89(. كمــا يتضــح مــن 
النتائــج املعروضــة يف اجلــدول نفســه أّن متوســط عامــة الكســب لذكــور اجملموعــة التجريبيــة يف مهــارات 
التفكــري اإلبداعــي بلــغ )6.15( ابحنــراف معيــاري قــدره )8.45(، يف حــني بلــغ متوســط عامــة 
الكســب إلانث اجملموعــة نفســها يف املهــارات ذاهتــا )4.66( ابحنــراف معيــاري قــدره )5.49(. وبلــغ 
متوســط عامــة الكســب لذكــور اجملموعــة الضابطــة يف مهــارات التفكــري اإلبداعــي )0.71( ابحنــراف 
معيــاري قــدره )6.15(، يف حــني بلــغ متوســط عامــة الكســب إلانث اجملموعــة نفســها يف املهــارات 

ذاهتــا )0.83( ابحنــراف معيــاري قــدره )5.15(.

ومع أّن النتائج أعاه تشري إىل وجود فروق ظاهرية بني متوسطات عامة الكسب جملموعات 
التفاعــل يف كّل مــن )مهــارات التحــدث، ومهــارات التفكــري اإلبداعــي(، فــإّن مطالعــة نتائــج حتليــل 
التبايــن الثنائــي املتعــدد املعروضــة يف اجلــدول 5 تظهــر أّن هــذه الفــروق غــري دالــة إحصائيــا ]ولكــس 
التحــدث ]ف )1، 53( =  المبــدا = 0.99، ف )2، 49( = 0.11[، وذلــك ال يف مهــارة 

0.05[، وال يف مهارة التفكري اإلبداعي ]ف )1، 53( = 0.21[. 

مناقشة النتائج

 لقــد برهنــت نتائــج الســؤال األول علــى فاعليــة »االســرتاتيجيات املتكاملــة« يف تدريــس القصــص 
ألطفــال مرحلــة الروضــة يف اجملموعــة التجريبيــة، وقــد أثبتــت هــذه النتائــج فاعليــة هــذه االســرتاتيجية 
يف تنميــة كّل مــن مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أولئــك األطفــال. ودلّــت 
النتائــج نفســها علــى أّن »االســرتاتيجيات املتكاملــة« – الــذي ُدّرســت بــه القصــص ألطفــال اجملموعــة 
لــدى  التفكــري اإلبداعــي  التحــدث ومهــارات  تنميــة مهــارات  التجريبيــة – كان أفضــل بكثــري، يف 
أطفــال مرحلــة الروضــة، مــن اســرتاتيجية التدريــس املعتــادة املتمثلــة »ابلقــراءة واملناقشــة« الــذي دّرســت 
بــه القصــص نفســها ألطفــال اجملموعــة الضابطــة. وميكــن عــزو هــذه النتائــج إىل مــا توافــرت عليــه 
»االســرتاتيجيات املتكاملــة« مــن اســرتاتيجيات متنوعــة، أاتحــت لألطفــال فــرص املشــاركة الفاعلــة يف 
األنشــطة التعليمية-التعلميــة، عــر تعليــم منتظــم هــادف موّجــه وتعلــم نشــط مثمــر بّنــاء. وابإلمجــال، 

فــإّن نتائــج هــذا الســؤال ميكــن تفســريها مبــا أييت:

1. ما توافرت عليه »االسرتاتيجيات املتكاملة« من اسرتاتيجيات متنوعة )حكاية القصة، 



د.عماد توفيق السعدي و د.خلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء

ورســم القصــة، وهــرم القصــة، ومتثيــل القصــة( دفعــت – مــن انحيــة - األطفــال علــى املشــاركة 
وأخرجتهم من روتني االســرتاتيجية املعتادة ومحلتهم على اإلنتاج واإلبداع اللغوي والفكري، وجعلت 
– مــن انحيــة أخــرى – هــذا االســرتاتيجية جديــدة مثــرية الهتمــام الطلبــة عامــا علــى تشــويقهم وزايدة 

دافعيتهــم للتعلــم.

2. مــا أاتحتــه »االســرتاتيجيات املتكاملــة« لألطفــال مــن فــرص االســتماع إىل حكايــة القصــة 
مــن املعلمــة، وممارســة حكايتهــا والتــدرب علــى ذلــك وتلقــي التغذيــة الراجعــة املناســبة اخلاصــة بتجويــد 
مهارات احلكاية، وهي فرص من شأهنا أن تسهم يف تنمية مهارات التحدث لدى أولئك األطفال.

التخيليــة  طاقاهتــم  فــرص إلطــاق  مــن  لألطفــال  املتكاملــة«  وّفرتــه »االســرتاتيجيات  مــا    .3
والفكريــة، وذلــك ابلتعبــري رمســا عــن بعــض مقاطــع القصــة عــر اســرتاتيجية »رســم القصــة«، وابلتمثيــل 
البصــري للقصــة وفهــم تركيبهــا عــر اســرتاتيجية »هــرم القصــة«، وهــي فــرص مــن شــأهنا أن تســهم يف 

تنميــة مهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أولئــك األطفــال.

4.  مــا قّدمتــه »االســرتاتيجيات املتكاملــة« لألطفــال مــن فــرص يف لعــب أدوار شــخصيات 
القصــص الــي تعلموهــا ومتثيلهــا، وهــي فــرص مــن شــأهنا أن تكــون قــد أســهمت يف تنميــة مهــارات 
التحــدث عــر مــا يــدور مــن حــوار بــني الشــخصيات، ومهاراهتــم الفكريــة عــر فهــم تلــك الشــخصيات 

ومــا متــّر بــه مــن مواقــف خمتلفــة، ومهاراهتــم األدائيــة احلركيــة.

يف  املتكاملــة«  »االســرتاتيجيات  فعاليــة  علــى  الّدالــة  الســؤال  هــذا  نتائــج  وأتيت  هــذا، 
لترهــن  الروضــة،  مرحلــة  أطفــال  لــدى  اإلبداعــي  التفكــري  ومهــارات  التحــدث  مهــارات  تنميــة 
تعلــم  جمــال  يف  والبحــوث  الدراســات  إليهــا  خلصــت  الــي  النظريــة  األســس  صحــة  علــى 
خــال                                                                        مــن  يتعلّــم  الطفــل  أّن  مفادهــا  والــي  العمــر،  مــن  والســابعة  الثالثــة  بــني  فيمــا  األطفــال 
)Morrison, 2008; Church, 2006(:  )1( التقليــد واحملــاكاة واملمارســة والتدريــب 
وهــو مــا أاتحتــه اســرتاتيجية »حكايــة القصــة«، و )2( توظيــف اخليــال ألنــه مّيــال إىل متابعــة اخليــال 
املرتبــط ببيئتــه ووقائــع حياتــه وهــو مــا أاتحتــه اســرتاتيجية »رســم القصــة«، و )3( التمثيــل البصــري ألنــه 
يتعلــم مــن احملســوس إىل اجملــّرد وهــو مــا أاتحتــه اســرتاتيجية »هــرم القصــة«، و )4( األداء احلركــي ألنــه 
ــال إىل كثــرة احلركــة وســرعة التنقــل مــن موقــف إىل آخــر وســرعة التأثــر واالنفعــال وهــو مــا أاتحتــه  مّي

الــدور«. »لعــب  اســرتاتيجية 

أّما نتائج السؤال الثاين، فتدّل – من انحية - على أنّه ال أفضلية جلنس دون آخر   
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يف مســتوى منــّو مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي  لديهــم، وتــدّل – مــن انحيــة 
أخــرى - علــى أّن »االســرتاتيجيات املتكاملــة« قــد أفــادت بقــدر متقــارب يف تنميــة مهــارات التحــدث 
ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى كّل مــن ذكــور اجملموعــة التجريبيــة وإانثهــا. وميكــن عــزو ذلــك إىل 
تشــابه ظــروف التنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة لألطفــال، ابإلضافــة إىل تشــابه البيئــة الرتبويــة الــي حفلــت 
أبنشــطة تعليمية-تعلميــة مل تفــرق بــني ذكــر وأنثــى وأاتحــت املشــاركة الفاعلــة للجميــع. هــذا، وبينمــا 
ميكــن تفســري مــا كشــفته نتائــج هــذا الســؤال  – مــن كــون األطفــال اإلانث أفضــل قليــا مــن األطفــال 
الذكــور يف مســتوى منــّو مهــارات التحــدث – مبــا لــإلانث مــن أفضليــة يف اكتســاب املهــارات اللغويــة 
وتعلمهــا وخباصــة التحــدث كمــا أشــار إىل ذلــك بعــض الدراســات )Cobb, 2006(، فإنــه ميكــن 
تفســري مــا كشــفته النتائــج نفســها – مــن كــون األطفــال الذكــور أفضــل قليــا مــن األطفــال اإلانث 
يف مســتوى منــّو مهــارات التفكــري – مبــا للذكــور مــن أفضليــة يف اكتســاب مهــارات التفكــري وتعلمهــا 

وخباصــة التفكــري اإلبداعــي كمــا أشــارت إىل ذلــك دراســات أخــرى )املشــريف، 2005(.

 أمــا نتائــج الســؤال الثالــث، فتــأيت لتؤّكــد فاعليــة »االســرتاتيجيات املتكاملــة« يف تنميــة مهــارات 
التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة مــن كا اجلنســني. هــي تــدّل علــى 
األساس النظري السليم الذي مّت االستناد إليه يف توليف هذه االسرتاتيجيات، حبيث مل يكن متحّيزا 
جلنــس دون آخــر وأفادمهــا معــا يف تنميــة مهــارات التحــدث والتفكــري اإلبداعــي. يضــاف إىل هــذا، 
أّن كاّ مــن الذكــور واإلانث قــد تعاملــوا مــع دروس القصــص الــي نّفــذت هبــذه االســرتاتيجية يف ظــّل 
أجــواء تعليميــة- تعلميــة واحــدة، وشــاركوا يف املناشــط مجيعهــا الــي تطّلبتهــا اســرتاتيجياته ابلقــدر نفســه 
مــن االهتمــام واحلماســة والدافعيــة. وعلــى ذلــك، فإنــه ميكــن تفســري نتائــج هــذا الســؤال مبــا توافــرت 
عليــه »االســرتاتيجيات املتكاملــة« مــن اســرتاتيجيات متنوعــة مل ترتبــط حمتــوايت أنشــطتها التعليميــة-

التعلميــة جبنــس دون غــريه، ومتيّــزت كلهــا بطبيعــة عامــة قابلــة للتنفيــذ مــن كّل مــن الذكــور واإلانث علــى 
حــّد ســواء. يضــاف إىل هــذا، أّن املــادة التعليمية-التعلميــة الــي نّفــذت دروســها »ابالســرتاتيجيات 
املتكاملــة« كانــت جمموعــة مــن قصــص احليــوان احملّببــة إىل نفــوس األطفــال، واملائمــة هلــم مــن حيــث 
شــخصياهتا ومواقفهــا وحوادثهــا وأفكارهــا ومغازيهــا ولغتهــا وأســلوهبا وخياهلــا وجممــل عناصرهــا؛ األمــر 
الــذي جعــل األطفــال يقبلــون عليهــا بشــغف ويتفاعلــون معهــا ومــع االســرتاتيجية الــذي ُدّرســوها هبــا 

ابلقــدر نفســه مــن االهتمــام واحلماســة والدافعيــة.

 وخاصــة القــول، فــإّن نتائــج هــذه الدراســة - الــي جــاءت متفقــة مــع نتائــج جــّل الدراســات الــي 
تناولــت اســرتاتيجيات تدريــس القصــة - تعــي أنــه مــن املمكــن تنميــة، وبدرجــة عاليــة مــن الفعاليــة، 
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مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، إذا مّت ذلــك مــن 
خــال مــادة تعليميــة جاذبــة )القصــص( ابســرتاتيجيات تدريــس مناســبة )الســرتاتيجيات املتكاملــة(؛ 
األمــر الــذي يدعــو الباحثــني والدارســني إىل بــذل مزيــد مــن االهتمــام بتطويــر أســاليب تدريــس جديــدة 

مبتكــرة تراعــي خصائــص األطفــال وحتّســن تعلمهــم وجتعلــه ذا معــى.

تطبيقات النتائج

 ُعنيــت هــذه الدراســة ابلكشــف عــن أثــر اســرتاتيجية تدريــس القصــة يف تنميــة مهــارات التحــدث 
ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة. وقــد برهنــت نتائجهــا علــى مــدى فعاليــة 
»االســرتاتيجيات املتكاملــة«، الــي مّت توليفهــا يف الدراســة، وعلــى أثرهــا الكبــري يف تنميــة مهــارات 
التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى األطفــال موضــوع الدراســة. ويف ضــوء هــذه النتائــج، 
يلُــص الباحثــان إىل أنــه مــن املمكــن تنميــة تلــك املهــارات لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، وذلــك بتقــدمي 
 )Comprehensible( قابلــة للفهــم )Meaningful( مــادة تعليميــة جاذبــة ذات معــى
تشــبع احلاجــات وتلــيب االهتمامــات وهــي القصــة، ابســرتاتيجيات تدريــس مائمــة مناســبة تُراعــي 

اخلصائــص النمائيــة ألولئــك األطفــال وتوظّــف أســس تعلمهــم.

 أّمــا تطبيقــات نتائــج الدراســة الــي ميكــن تقدميهــا ملعلمــات أطفــال مرحلــة الروضــة، فتتمثّــل 
اآلتيــة: ابلتوصيــات 

1. االهتمــام بتنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي ألطفــال مرحلــة الروضــة 
عــن طريــق تعليمهــم القصــص ابســرتاتيجيات تدريــس مناســبة حتثهــم علــى اإلنتــاج واإلبــداع اللغــوي 
والفكــري؛ وذلــك ملــا لــكّل منهمــا )مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي( مــن أثــر ابلــغ يف 

تعلــم أولئــك األطفــال يف ســائر املــواد الدراســية يف املراحــل التعليميــة الاحقــة.

2.  اعتمــاد »االســرتاتيجيات املتكاملــة« يف تنفيــذ دروس القصــص وتعليمهــا ألطفــال مرحلــة 
الروضــة، بوصفــه بديــا فاعــا الســرتاتيجية تعليــم القصــص املعتــادة املتمثلــة بـــِ »القــراءة واملناقشــة«، 
اإلبداعــي  التفكــري  التحــدث ومهــارات  مهــارات  تنميــة  الــدروس  تلــك  تســتهدف  وخباصــة عندمــا 

ألولئــك األطفــال.

3.  اإلفــادة مــن »االســرتاتيجيات املتكاملــة« حــال توظيفهــا يف تنفيــذ دروس القصــص وتعليمهــا 
ألطفــال مرحلــة الروضــة، بوصفهــا أداة تشــخيص ملســتوايت منــّو أولئــك األطفــال يف مهــارات التحــدث 
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)صحــة النطــق، ودقــة الضبــط، والطاقــة اللفظيــة، والرتابــط والتماســك، ووظيفــة األداء( ويف 
مهــارات التفكــري اإلبداعــي )طاقــة األفــكار، وأصالــة األفــكار، ومرونــة األفــكار، وتوســيع األفــكار(؛ 
هــذه  فيهــا  تشــركهم  الــي  التعلميّــة  التعليميــة -  املناشــط  األطفــال يف  أداء  مراقبــة  بوســاطة  وذلــك 
االســرتاتيجيات ومتابعــة ذلــك األداء وأخــذ ملحوظــات حولــه، عــن طريــق توظيــف قائمــي تقييــم التحــدث 

والتفكــري اإلبداعــي.

وأّما املقرتحات الي ميكن تقدميها للباحثني والدارسني بناء على النتائج، فتتمّثل ابآليت:

1  العنايــة بتطويــر املزيــد مــن اســرتاتيجيات التدريــس املبتكــرة اخلاصــة بتنميــة مهــارات التحــدث 
ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة.

2. االهتمــام ببنــاء املزيــد مــن املقاييــس واالختبــارات الكاشــفة عــن مســتوايت منــّو أطفــال مرحلــة 
الروضــة يف املهــارات اللغويــة مجيعهــا ومهــارات التفكــري أبنواعــه املختلفــة.

التدريــس  اســرتاتيجيات  أثــر  عــن  تكشــف  الــي  والبحــوث  الدراســات  مــن  املزيــد  إجــراء   .3
املختلفــة يف تنميــة مهــارات التحــدث ومهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، مــع 
الرتكيــز علــى مهــارات تفكــري أخــرى كالفهــم والتفكــري الناقــد، وتنــاول متغــريات أخــرى غــري اجلنــس. 
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أثر تدريس القصة باالستراتيجيات المتكاملة في تنمية مهارات التحدث ومهارات لتفكير 

املالحق  

امللحق ) أ (

»اختبار مهارات التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي«

العالمة: 50 الزمن: 3 دقائق   النشاط األول: »قّصي املفّضلة«  

احــِك / احكــي لنــا قصتــك املفضلــة مــن القصــص الــي تعلمتهــا بعــد أن تذكــر / 	 
تذكــري عنواهنــا، مراعيــا تطبيــق مــا تعلمتــه مــن مهــارات التحــدث وقواعــد حكايــة 

القصــة. 

التسجيل	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: 50  الزمن: 3 دقائق   النشاط الثاين: »أحبُّ أن أكون«  

اســتمع / اســتمعي إىل اجلملتني اآلتيتني، مثّ أعِط / أعطي ما تســتطيعه / تســتطيعينه 	 
مــن اجلمــل علــى مثاهلمــا، حبيــث تبــدأ / تبدأيــن كّل مجلــة بعبــارة »أحــبُّ أن أكــون«.

• أحّب أن أكون مسكة؛ كي أغطس حتت املاء، وأكتشف ما يف األعماق.	

• أحّب أن أكون زرافة؛ كي أصل إىل الرفوف العالية، وأقوم بتنظيفها.	

التسجيل	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د.عماد توفيق السعدي و د.خلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء

امللحق )ب(

»قائمة مهارات التحدث ومهارات التفكري اإلبداعي«

مهارات التحدث 
املؤشرات السلوكيةاملهارات الفرعية

1. صحة النطــــــق

نطق الكلمات الواردة يف احلديث نطقا صحيحا إبخراج أصوات حروفها من    -
خمارجها الصحيحة مع مراعاة “أل الشمسية” و “أل القمرية”. 
نطق الكلمات الواردة يف احلديث نطقا صحيحا دومنا قلب بني أصواهتا أو إبدال    -
أو حذف بعضها أو زايدة بعض األصوات.

2. دقة الضبـــــــــــــط
ضبط بنية الكلمات الواردة يف احلديث ضبطا صحيحا )قواعد الصرف(.  -
ضبط أواخر الكلمات الواردة يف احلديث ابحلركة املناسبة )قواعد النحو(.  -

3. الطاقة اللفظيــة
نطق الكلمات واجلمل الواردة يف احلديث بسرعة مناسبة دومنا تلعثم أو تردد أو    -

توقف. 
نطق اجلمل الواردة يف احلديث مع مراعاة أماكن الفصل والوصل.  -

4. الرتابط والتماســــــك

ربط اجلمل الواردة يف احلديث أبدوات ربط لفظية مناسبة تدل على طبيعة   -
العاقات بني تلك اجلمل. 
نظم أفكار احلديث ومضامينه وحبكها على حنو حيّقق تسلسلها واتساقها   -
وانسجامها من الناحية الداللية.

5. وظيفيـــة األداء
انتماء أفكار احلديث ومضامينه الواردة فيه إىل موضوعه.   -

تلوين الصوت وتنغيمه حسب األساليب واملعاين اللغوية وحسب الشخصيات    -
واملواقف واألحداث.

مهارات التفكري اإلبداعي
دالالهتا املقصودةاملهارات الفرعية

إنتاج أكر عدد ممكن من األفكار استجابة ملثري ما حول موضوع ما يف زمن  طاقـــــة األفـــــكــــــار  -
حمّدد.

جّدة األفكار املنتجة حول املوضوع وفرادهتا الي متّيزها عن غريها وإبداعيتها.أصالـــــة األفـــــكــــــار  -

تنوّع األفكار املنتجة حول املوضوع وعدم احنصارها يف صنف واحد أو فئة مرونـــــة األفـــــكـــــــار  -
واحدة.

بسط األفكار املنتجة حول املوضوع إبضافة أفكار وتفصيات جديدة.توسيـــع األفــــــكـــــــار  -



أثر تدريس القصة باالستراتيجيات المتكاملة في تنمية مهارات التحدث ومهارات لتفكير 

امللحق )ج(

»قائمة تقييم مهارات التحدث«

املؤشرات السلوكيةاملهارات الفرعية
التدريج

012345

1. صحة النطــــــق

نطق الكلمات الواردة يف حكاية الطفل نطقا صحيحا 
إبخراج أصوات حروفها من خمارجها الصحيحة مع 

مراعاة “أل الشمسية” و “أل القمرية”.
نطق الكلمات الواردة يف احلكاية نطقا صحيحا دومنا 
قلب بني أصواهتا أو إبدال أو حذف بعضها أو زايدة 

بعض األصوات.

2. دقة الضبـــــــــــط

ضبط بنية الكلمات الواردة يف احلكاية ضبطا صحيحا 
)قواعد الصرف(.

ضبط أواخر الكلمات الواردة يف احلكاية ابحلركة املناسبة 
)قواعد النحو(.

3. الطالقة اللفظيـــة

نطق الكلمات واجلمل الواردة يف احلكاية بسرعة مناسبة 
دومنا تلعثم أو تردد أو توقف. 

نطق اجلمل الواردة يف احلكاية مع مراعـــاة أماكـــن الفصل 
والوصل.

4.الرتابط والتماسك

ربط اجلمل الواردة يف احلكاية أبدوات ربط لفظية مناسبة 
تدل على طبيعة العاقات بني تلك اجلمل. 

نظم أفكار احلكاية ومضامينها وحبكها على حنو حيّقق 
تسلسلها واتساقها وانسجامها من الناحية الداللية.

5. وظيفيـــة األداء

انتماء أفكار حكاية الطفل ومضامينها الواردة فيها إىل 
موضوعها. 

تلوين الصوت وتنغيمه حسب األساليب واملعاين اللغوية 
وحسب الشخصيات واملواقف واألحداث.

درجة املؤشر = )عدد مرات األداء الصحيح / العدد الكلي ملطلوبه( × 5
50العالمة الكلية

 



د.عماد توفيق السعدي و د.خلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء

امللحق ) د (»قائمة تقييم مهارات التفكري اإلبداعي«

أمثلة على االستجاابت احملتملة املمكنة من األطفالدالالهتا املقصودةاملهارات الفرعية

طالقـــــة 
األفـــــكــــــار

إنتاج أكر عدد ممكن من األفكار 
استجابة ملثري ما حول موضوع “أحّب 

أن أكون” يف 3 دقائق.

- أحّب أن أكون أســدا؛ ألخيف من يقف يف طريقي، وأدافع 
عــن الضعفاء.

- أحّب أن أكون غيمة؛ كي أنزل املطر، وختضّر األرض.

- أحّب أن أكون عصفورا؛ كي أطري حمّلقا، وأكتشف العامل.

- أحّب أن أكون قلما؛ ألكتب ما أريد، وأرسم ما أحب.
- أحّب أن أكون حنلة؛ كي أنتقل من زهرة إىل زهرة، وأصنع 
العسل.
- أحب أن أكون أرنبا؛ ألقفز فوق احلواجز.

- أحبُّ أن أكون قمحة؛ كي أصبح رغيفا، وأيكلي 
الضعفاء.

أصالـــــة 
األفـــــكــــــار

جّدة األفكار املنتجة حول املوضوع 
وفرادهتا الي متّيزها عن غريها 

وإبداعيتها.

مرونـــــة 
األفـــــكـــــــار

تنوّع األفكار املنتجة حول املوضوع 
وعدم احنصارها يف صنف واحد أو 

فئة واحدة.

توسيـــع 
األفــــــكـــــــار

بسط األفكار املنتجة حول املوضوع 
إبضافة أفكار وتفصيات جديدة.

مفتاح التقييم
10   x عدد األفكار اجلديدة املتنوعة املوسعة حول املوضوع    = 1. العامة الكلية  

 10     x 5 أفكار      =   
50  =                

وذلك حبيث تكون اجلملة املعّرة عن كّل فكرة منها مكتملة األركان الثاثة كما يف أمثلة االستجاابت احملتملة أعاه، وعلى 
أن حيقق ركنها األول التنوع والثاين اجلّدة والثالث التوسعة؛ لتستحق فكرة تلك اجلملة العامات العشر املخّصصة هلا كاملة. 

2. إذا اشتملت استجابة الطفل على أكثر من 5 أفكار حبيث تكون اجلملة املعرة عن كّل منها حمققة للشروط املطلوبة 
فإنه يعطى العامة الكلية 50، وإذا مل تشتمل استجابة الطفل على أية فكرة أو جزء من فكرة فإنه يعطى العامة صفرا.

3. إذا اشــتملت اجلملــة املعــّرة عــن فكــرة مــن األفــكار الــواردة يف اســتجابة الطفــل علــى الركنــني األول والثــاين فقــط وكان كّل 
منهما حمققا شــرطه فإنه يعطى 6 عامات وليس 10 على تلك الفكرة. وإذا اشــتملت اجلملة املعّرة عن فكرة من األفكار 

الــواردة يف اســتجابة الطفــل علــى الركــن األول فقــط وكان حمققــا شــرطه فإنــه يعطــى عامتــني علــى تلــك الفكــرة. 


