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 ملخص البحث
 

 هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف مهارات التفكير اإلبداعي الواجب تضمينها في كتاب لغتي الجميلة  الخلفية واألهداف البحثية:

  .للصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية

 

تكونت عينة الدراسة من كتاب )لغتي الجميلة( للصف السادس واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،  األدوات البحثية:

ة القصدية، اعتمدت . وتم اختيارها بالطريقاه1435-1434االبتدائي )الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني( الطبعة 

 .الدراسة لإلجابة عن أسئلتها على بطاقة تحليل المحتوى

 

وصلت النتائج إلى تحديد مهارات التفكير اإلبداعي الواجب تضمينها في كتاب )لغتي الجميلة( النتائج والخالصة البحثية: 

اعاة كتاب )لغتي الجميلة( للصف للصف السادس االبتدائي وهي: )الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتوّسع(، ضعف مر

الدراسة،  أوصت. السادس االبتدائي لمهارات التفكير اإلبداعي، تباين نسب تضمين مهارات التفكير اإلبداعي في الكتاب

 باالستفادة من قائمة مهارات التفكير اإلبداعي، التي توصلت إليها هذه الدراسة، عند تخطيط أو تأليف كتب تعليم اللغة العربية،

وإعادة تصميم مقرر )لغتي الجميلة( بحيث يراعي مهارات التفكير اإلبداعي الالزمة لطالب الصف السادس االبتدائي، واعتماد 

على المعايير العلمية في مراعاة  نسب تلك المهارات وطريقة توزيعها، وزيادة االهتمام باألنشطة التي تتضمن إنشاء مواقف 

تربط بين موضوعات الكتاب والواقع الذي يعيشه الطالب، وتدريب المعلمين على استخدام  من خيال الطالب، واألنشطة التي

أفضل اإلستراتيجيات والطرائق التي تنمي مهارات التفكير اإلبداعي، وذلك من خالل عقد دورات تدريبية، وورش عمل 

 .دورية، تشرف عليها وزارة التعليم، يقدمها متخصصون في مجال تعليم التفكير

 

 

 تحليل المحتوى، كتاب لغتي الجميلة ، التفكير اإلبداعي الكلمات الدالة:
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Abstract 
Background & Aims: This study aimed at identifying the creative thinking skills that should 

be included in (My Beautiful Language) textbook for sixth elementary grade in Saudi Arabia.  

  

Methodology & Methods: The researcher used the descriptive analytical method - content 

analysis. The study sample consisted of (My Beautiful Language) textbook for sixth elementary 

grade of the first and second semesters. The 1434-1435H edition was used. The sample was 

chosen purposefully. The content analysis card was used to answer the questions of the study.  

 

Results & Findings: The results of the study identified the creative thinking skills which should 

be included in (My Beautiful Language) textbook. These skills were: fluency, flexibility, 

originality and expansion. Furthermore, the study revealed that (My Beautiful Language) 

textbook suffered a weakness in taking into account the creative thinking skills. Finally, there 

was variation in the ratio of inclusion of creative thinking skills in the textbook. The study 

recommended the following: making use of the list of creative thinking skills which this study 

has arrived at when planning or writing Arabic language teaching books; redesigning (My 

Beautiful Language) course in taking into account the necessary creative thinking skills for 

sixth grade students; adopting scientific criteria in taking into account the ratio of those skills 

and their distribution and paying more attention to activities which call for creating situations 

based on student imagination and activities that relate the topics of the book and the reality in 

which the student lives; training teachers on using the best strategies and methods which 

develop creative thinking skills through training courses and workshops under the supervision 

of the ministry of education provided by specialists in the field of teaching thinking. 
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 تحليل محتوى كتاب لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي في ضوء مهارات التفكير االبداعي
 
 

 ونبذة عن الدراسة مقدمة
املبعوث رمحة  على والسالم والصالة(، 2)يوسف،  ﴾ِإَّنا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآَّنا َعرَبِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ ﴿ املبني كتابه يف قال الذي العاملني رب هلل احلمد

 ابلضاد. نطق من خري األمني الصادق نبينا للعاملني
 

لالتصال عن  وأداة التفكري جمال فهي الفرد واجملتمع، حياة يف العظيم لدورها وذلك الباحثني؛ من الكثري ابهتمام العربية اللغة حتظى
 حيث من والقراءة والكتابة واالستماع، احملادثة، يف املتمثلة اللغة فنون بني العالقة الكتاب أحد صور وقد .الكتابة أو طريق احملادثة

 ما ويقرأ أسبوع، كل كتاابا  يوازي مبا تحدثوي كل يوم، كتاابا  يوازي ما إىل يستمع النمطي أو العادي الفرد بقوله: " إن املمارسة
التالية:  النسب على موزعاا  وقته يقضي العادي الفرد أن امليدان، هذا يف اليت أجريت األحباث دلت كما .عام كل كتاابا  يوازي

لالستماع. )زقوت، ( %42و) للحديث أو احملادثة،( %32و) للقراءة،( %10و) للكتابة، خمصص الوقت من هذا( 11%)
1997:131.)  

 

 يف خاصة أمهية وللكتاب ورقي الشعوب، لتقدم عنواَّنا  أصبح بل فقط، للتعلم وسيلة اليوم عاملنا يف املدرسي الكتاب يعد وال
 كتاب يؤلف حبيث متنوعة، دراسية مقررات شكل على كمواد منفصلة الكتب تستخدم الدول هذه إن حيث العريب، الوطن
 لذلك البد املنشودة، الرتبوية األهداف حتقيق يف كبرياا  دوراا  املدرسي الكتاب ويلعب املختلفة، أنواع العلوم من نوع كل إىل خاص

ُيشكل الكتاب املدرسي اإلطار )الكلي للعملية الرتبوية، و  (.1987تعلمها. )بوشامب،  ينبغي اليت القيمية األحكام حتديد يف العناية من
ديه من استعداد ل والذي هو أداة الرتبية يف حتقيق أهدافها والوصول ابلفرد املتعلِ م إىل أقصى ما ميكن من إبراز طاقاته، والكشف عن قدراته، وتنمية ما

امية فهو مُيثِ ل البيئة الصناعية اليت أقامها اجملتمع بكل ما فيها من قيم سومواهب، وذلك من أجل نفسه ومن أجل اجملتمع الذي ينتمي إليه...، 
 (.ه1407ور وزميله، اوعظيم املُثل ومبا حَتِمل من ُحسن االجتاهات؛ لِتَ ْبِِنَ إنساَّنا يعيش عصره ويسهم يف تغيريه مىت كان التغيري مفيداا ومثمراا(. )جم

 

 اختالف يف مثار تزال ما دراسى صف لكل املالئمة املادة اختيار أن إىل يشري للغةا تعليم ومنهج الدراسية الكتب حتليل إن
 هذا يفسر أن وميكن االختالفات واضحة وتبدو وصف صف وبني ومرحلة مرحلة بني واضحة الفجوة تبدو مث ومن النظر وجهات

 ما أييت: ضوء يف االختالف
 إىل ومن صف أخرى إىل سنة من تكرر أن جيب مهارة فكل املتعلم عليها يسيطر وأن متتلك أن اللغوية للمهارات كان إذا :أوالا 

  .صف
 تلك األجزاء من قليل عدد عام كل يف فيختار جزئيات من أكثر وفيه استعمال من أكثر به املادة من جزء حىت أو املادة اثنياا:
 فيه. عليها ويركز

 مدرسة إىل من خيتلف أن جيب مث ومن فصل، كل يف للتالميذ احلقيقى الوضع على أساساا  تقوم اللغة تعليم منهج اثلثاا: وظيفة
 (.123-122: 2000أخرى. )جماور،  إىل سنة ومن مدرسة

 

 ليمي، وهو أداةعوتُ َعدُّ عملية تطوير الكتاب املدرسي من العمليات املهمة يف ميدان املناهج وطرق التدريس؛ ألناه أحد العناصر املكوِ نة للنظام الت
 العصر احلديث ابلكتاب يفاملنهج يف حتقيق أهدافه، وأداة أساسية يف عملييت الت عليم والتاعلُّم مبا يوفره من مادة علمية وخربات متنو عة. وقد اهتم املربون 

د مشله مشروع تطوير البتدائي قاملدرسي، وعقدوا له الندوات واملؤمترات، وحددوا له األُسس اليت يقوم عليها وكتاب )لغيت اجلميلة( للصف الرابع ا
يف بنائه وتنظيمه ويف شكله وحمتواه ُمتسقاا مع وثيقة منهاج اللغة  الكتاب املدرسي التابع لوكالة التطوير الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم، فجاء جديداا 

الرتبية والتعليم وملبياا حلاجات املتعلِ م. )النمر،  لتطلعات وزارةالعريضة وحمققاا ألهداف املشروع الشامل لتطوير املناهج، ومرتمجاا  العربية يف خطوطها
1989.)  
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 سوإذا كانت حلقات هذه الكتب املطورة قد اكتملت يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، ابكتمال مرحلتها الثالثة وهي الصف الثالث والساد
، حيث خباالبتدائيني والصف الثالث املتوسط، فإن  الوقوف على هذه ا تامه يكون لكتب وابلذات كتاب الصف السادس االبتدائي يعترب أمراا ضرورًيا

ب من و الطالب قد أهنى املرحلة االبتدائية وهو على أعتاب مرحلة جديدة، ووصل إىل سن الثانية عشرة، ويف هذا العمر يكون قد اكتسب احلد املطل
على املهارات  -ئيةوهو ختام املرحلة االبتدا -هل احتوى كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس مهارات التفكري وخباصة مهارات التفكري اإلبداعي. ف

فكري اإلبداعي تالالزمة من مهارات التفكري اإلبداعي؟ إن  الدراسة التحليلية هلذا الكتاب تعطي النتائج الكمية املطلوبة لتحديد مدى توافر مهارات ال
، من حيث مراعاته منوذجاا  –كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس -الضوء على واقع كتب اللغة العربية فيه. لذلك أتيت هذه الدراسة لتسلط 

مدى تضمن  كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس  على للوقوف متواضعة كمحاولة الدراسة هذه جاءت لذا ملهارات التفكري اإلبداعي.
 .االبتدائي ملهارات التفكري اإلبداعي

 
 

 الدراسة وأسئلتها مشكلة
 مع مناقشات إبجراء قام وممارسته ملقرر الرتبية العملية ) امليدانية ( للمراحل  الدراسية املختلفة، الرتبوي، للعمل الباحث معايشة خالل من

 ومبا مباشرة، التدريسعملية  على القائمني بوصفهم كتاب )لغيت اجلميلة(، يف آرائهم الستطالع املدارس؛ معلمي اللغة العربية يف بعض
 املناقشات، هذه يف استعراضها مت اليت اآلراء فإن عرب السنني، عليه طرأت اليت ابلتغريات ويتأثر املنهاج، هذا يطبق من أكثر أهنم

 كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي.  يف حتليل قصوى فائدة وذات قي مة، كانت
 

 ؟ ما مدى تضمُّن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارات التفكري اإلبداعي السؤال الرئيس التايل:وقد حتددت مشكلة الدراسة يف 
 وتفرعت عنه األسئلة الفرعية التالية:

 ما مهارات التفكري اإلبداعي الواجب تضمينها يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي؟   .1
 اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة الطالقة؟ ما مدى تضم ن كتاب )لغيت   .2
 ما مدى تضم ن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة املرونة؟  .3
 ما مدى تضم ن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة األصالة؟  .4
 توس ع؟ما مدى تضم ن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة ال .5

 
 

 أهداف الدراسة
 هدفت الدراسة إىل:    
 .تعر ف مهارات التفكري اإلبداعي الواجب تضمينها يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي 
   .تعر ف مدى تضمن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة الطالقة 
   .تعر ف مدى تضمن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة املرونة 
   .تعر ف مدى تضمن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة األصالة 
 .تعر ف مدى تضمن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة التوسع 
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 أهمية الدراسة
 ة يف أهنا قد:تكمن أمهية الدراس

ئي؛ اتزو د القيادات الرتبوية ومطوري املناهج بقائمة مهارات التفكري اإلبداعي الواجب تضمنها يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتد -1
 مما يساعدهم على اختاذ القرار املناسب يف عملية التطوير.

ائي؛ مما التفكري اإلبداعي يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتد تكشف للقيادات الرتبوية ومطوري املناهج عن مدى توافر مهارات -2
 يساعدهم على اختاذ القرار املناسب يف عملية التطوير.

 اطالع املعلمني على مهارات التفكري اإلبداعي يف الكتاب؛ إلكساهبا للطالب. -3
 الدراسية.تقد م أداة ميكن االستفادة منها عند رغبة الباحثني يف حتليل الكتب  -4
 تقدم مقرتحات إبجراء دراسات مماثلة لكتب أخرى يف نفس الفرع أو فروع أخرى. -5

 
 

 حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة على احلدود التالية:

  ه1435-1434 يحتليل كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي، املقرر من قبل وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية للعام الدراس .1
 جبزأيه )الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاين(.

 مهارات التفكري اإلبداعي األربع: الطالقة، واملرونة، واألصالة، والتوس ع.  .2
  .     ه1436-1435أجريت الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي:  .3
 
 

 التعريفات اإلجرائية
  Content Analysisحتليل احملتوى 

أسلوب حبثي يطب ق للوصول إىل وصف كمي هادف ومنظم حملتوى كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي، حبيث تعطي نتائجه إجاابت هو 
 صادقة واثبتة عن األسئلة املطروحة.

  School Textbookاملدرسي الكتاب
 أساسياا  مصدراا  يكون وأن معني، تعليمي مستوى يف أن يستخدم به قصد ومنظماا، حمدداا  دراسياا  موضوعاا  تعاجل تعليمية، أداة هو

 معني. برَّنمج يف الدراسية للمادة
 Textbook (My Beautiful Language) كتاب لغيت اجلميلة 

لسعودية وأقر ا هو كتاب مادة اللغة العربية للصف السادس االبتدائي الذي قام بوضعه مركز املناهج والتطوير الرتبوي بوزارة التعليم ابململكة العربية
 ه(.1435-1434تدريسه لعام )

 ويتكون من كتاب الطالب وكتاب النشاط، وينقسم إىل الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاين. وقد قام بتأليفه فريق من املتخصصني.
  Creative Thinkingالتفكري اإلبداعي 

غيت واملرونة والتوس ع، حبيث تكون هذه األفكار قادرة على حل املشكالت املتضمنة يف كتاب )لهو القدرة على إنتاج أفكار تتسم ابلطالقة واألصالة 
 اجلميلة( للصف السادس.

  



Content Analysis of “My Beautiful Language” Textbook in the Light of Creative Thinking Skills ResearchOER Journal Vol. 2 No. 2 
Special Issue: The use of Open Content Learning Activities April 2015 Pages 13-35 

 

18 

 

 

 االطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل: االطار النظري 

 حتليل احملتوى -أ
قة ييُعد  أسلوب حتليل احملتوى أحد أساليب البحث العلمي شائعة االستخدام يف جمال دراسة مواد االتصال ويهدف هذا األسلوب إىل التعرف بطر 

اجلات ععلمية منظمة إىل اجتاهات املادة اليت يتم حتليلها، وكذلك الوقوف على خصائصها، حبيث يتم كل ذلك بعيداا عن االنطباعات الذاتية أو امل
عبداحلق و  العشوائية. إن  االهتمام يف أمر حتليل احملتوى واستخدامه كوسيلة للبحث بدأ يف منتصف الثالثينات من القرن احلايل؛ حيث أشار )عبيدات

ب بوضع أساليب ومعايري حمددة لذلك من بني ما يقر  (1935( قاما يف عام )Leary( ولريي )Grayإىل أن : "جري ) (،2011:136وعدس، 
 معياراا كاَّن يعتقدان أهنا تصلح هلذا الغرض". (82من )

 
 مفهوم حتليل احملتوى

أيخذ يف العربية طبيعتني: حتليل احملتوى وحتليل املضمون، لكنه يؤكد أهنما  (Content Analysis) أن  مصطلح  (،2008:69يرى طعيمة )
مجة األوىل اإلعالم، وظيفة وحبثاا، استخدام مصطلح حتليل احملتوى، بينما تشيع الرت يعنيان الشيء نفسه. ويضيف: " ويفضل املشتغلون يف جمال 

، حتليل احملتوى أبن ه :" أسلوب منظم لتحليل مضمون رسالة معينة؛ (1996:36عر ف حسني )و  )حتليل املضمون( يف جمال الدراسات الرتبوية ".
،  جمموعة منتقاة من األفراد القائمني ابلتحليل، ويهدف إىل التصنيف الكمي ملضمون معنيوأن ه أداة ملالحظة وحتليل السلوك الظاهر لألشكال، بني

تعريفاا  (،2011:139وذلك يف ضوء نظام ضمِن للفئات؛ ليعطي بياَّنت مناسبة لظروف متعددة ". واستخلص عبيدات وعبد احلق وعدس )
فظية اليت ة )مادة االتصال(، حبيث يقتصر عمل الباحث هنا على تصنيف املادة الللتحليل احملتوى أبن ه:" أسلوب للوصف املوضوعي للمادة اللفظي

حيللها وفق فئات حمددة، بغية حتديد خصائص كل فئة منها، واستخراج السمات العامة اليت تتصف هبا، واالنتهاء من كل ذلك بتفسري موضوعي 
 ودقيق ملضموهنا ".

 
 

 خصائص حتليل احملتوى
 أن  أسلوب حتليل احملتوى يتميز ابخلصائص التالية: (،120-2006:119ترى السمريي )

 يستخدم أسلوب حتليل احملتوى خطوات البحث العلمي. -
 يصف حتليل احملتوى املضمون الصريح والضمِن للمادة العلمية املراد حتليلها.  -
 مصطلحاٍت أو قيماا، أو غريها من الوحدات اليتيعتمد حتليل احملتوى حساب تكرار ورود الوحدات، سواء كانت كلماٍت أو مجالا أو  -

 حيددها الباحث.
 يتطلب أسلوب حتليل احملتوى توفر املوضوعية والصدق والثبات يف التحليل. -
ال يقتصر أسلوب حتليل احملتوى على التحليل الكمي للظاهرة املراد دراستها، بل يتضمن التحليل الكيفي الذي يهتم بوجود الظاهرة  -

 وكيفيته.
 تسم حتليل احملتوى ابلشمول والتوازن يف وقت واحد.ي -
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 خطوات حتليل احملتوى
 أن  خطوات حتليل احملتوى هي نفس خطوات البحث العلمي وترتيبها على النحو التايل: (،2001:144يرى عبيدات وعبد احلق وعدس )     

 حتديد مشكلة البحث. -1
 وضع فروض البحث. -2
 وضع فئات التحليل ووحداته. -3
 أداة التحليل والتأكد من خصائصها السيكومرتية.بناء  -4
 اختيار عينة احملتوى املراد حتليلها. -5
 مجع البياَّنت وحتليلها ونشرها. -6

 

 وحدات التحليل وفئاته
 أن  اخلرباء والباحثني يف حتليل احملتوى قد صن فوا وحدات التحليل إىل: (،2006:240يرى العساف )
 الكلمة: يقصد هبا احلصر الكمي للفظ معني له داللته الفكرية أو السياسية أو الرتبوية.  -
 املوضوع: وهو إما مجلة أو أكثر تؤكد مفهوماا معيناا. -
الشخصية: يقصد هبا احلصر الكمي خلصائص حمددة ترسم شخصية معينة، سواء أكانت تلك الشخصية شخصاا بعينه أو فئة من  -

 الناس أو جمتمع. 
 املفردة: وهي الوحدة اليت يستخدمها املصدر يف نقل املعاين واألفكار. -
الوحدة القياسية أو الزمنية: يقصد هبا احلصر الكمي لطول املقال أو عدد صفحاته أو مقاطعه، أو حصر كمي ملدة النقاش فيه عرب  -

 وسائل اإلعالم.

 التفكري اإلبداعي  -ب
" أن  االهتمام ابملبدعني كان منذ القدم؛ حيث كانت األمم تظهر إعجاهبا وتقديرها لألعمال اليت يقوم هبا بعض األفراد (:2007:21يرى اهلويدي )

ء يف )ابن اوتستعصي على الكثريين "، وارتبط مفهوم اإلبداع من الناحية التارخيية ابألعمال اخلارقة اليت تقرتن ابلغموض وتستعصي على التفسري. وج
بَدَع: الباء والدال والعني أصالن، أحدمها ابتداء الشيء وصنعه ال عن مثال، واآلخر: االنقطاع والَكالل. فاألول قوهلم:  (،2008:78فارس، 

الٌن بَدُْع ستنبطه. وفاأبَدعت الشيء قوالا وفعالا: إذا ابتدأْتُه ال عن سابق مثال. وهللا بديع السماوات واألرض. والعرب تقول: ابتدع فالن الراِكي : إذا 
، ﴾َما أَََّن ِإالا نَِذيٌر ُمِبنيٌ ُقْل َما ُكْنُت ِبْدعاا ِمَن الرُُّسِل َوَما أَْدرِي َما يُ ْفَعُل يب َواَل ِبُكْم ِإْن أَتاِبُع ِإالا َما يُوَحى ِإيَلا وَ ﴿يف هذا األمر. قال هللا تعاىل: 

 (.9)األحقاف، 
 

 مهارات التفكري اإلبداعي
أن  احلديث عن مهارات التفكري اإلبداعي هو حماولة من الباحثني لتحديد اإلبداع مبصطلحات إجرائية أكثر حتديداا،  (،2004:30)يرى أبو جادو 

يف تعريفه على العديد من   (Torranc)من خالل الرتكيز على املتغريات القابلة للقياس يف التفكري اإلبداعي، وعلى سبيل املثال رك ز تورانس
، أربع قدرات للتفكري اإلبداعي هي:  (Torranc)(. وقد حدد تورانسFigural( والشكلية )Verbalمتغريات التفكري التباعدي اللفظية )

هارات أو قدرات التفكري م)الطالقة، و املرونة، واألصالة، التوس ع أو اإلفاضة أو التفاصيل(، لكنه يقول ليس من الضروري تضمني بعد التفاصيل يف 
الختبارات مقتصرة على القدرات الثالث األوىل فقط. وقد أشار جيلفورد (، 1969اإلبداعي والدليل على ذلك استخدامه يف إحدى دراساته )

رت بدرجات مناسبة. إذا توافإىل أن  القدرات الثالث )الطالقة، واملرونة، واألصالة( هي املكوَّنت الرئيسة للتفكري اإلبداعي، ويكتفى هبا  (1959)
هذا وقد أوصت األحباث امليدانية أبربعة أوجه للتفكري اإلبداعي ابعتبارها مميزة له وهي الطالقة واملرونة واألصالة  (.2012:133)البنا، وآخرون، 

 (.2009:87والتوسيع. )احلارثي، 
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 العوامل املؤثرة يف اإلبداع
بدعني. فال ملإن  عملية اإلبداع ال تتم يف الفراغ، بل حتتاج إىل بيئة توفر اإلبداع، وهذه البيئة جيب أن تكون موجهة بفلسفة عامة تشجع اإلبداع وا

اجملتمع، وابجململ و  ميكن أن هتتم مدرسة ما ابإلبداع إال إذا كانت الفلسفة الرتبوية تشجع اإلبداع واملبدعني. وهذا األمر ينسحب على فلسفة األسرة
 (.2007:196فالفلسفة املطلوبة لتحفيز اإلبداع هي فلسفة متساحمة، تتقبل التغيري، وحترتم احملاولة والتجريب )عبيدات وأبو السميد، 

 

 عالقة التفكري ابللغة  -ج
يف هذا اجملال؛ حيث يؤكد كولر  ( أشهر من كتبPsycholinguisticيعترب تشومسكي وفيجوتسكي وغريهم من خرباء علم النفس اللغوي )

(Coller،أن  اللغة جزء ال يتجزأ من عملية التفكري، وأهنا مرتبطة هبذه العملية، اليت يعد ها مبنزلة األدوات اليت تصله ابلعامل اخلارجي ":) هي تعرب  ف
للغة ه يعرب  عن خطة هذا اإلجناز بصورة ذهنية، مث ابعن وجهة نظره حول القضاًي واملواقف. فمثالا: لو أراد شخص أن يقوم بعمل أو إجناز ما فإن

فعالقة اللغة ابلتفكري عالقة جدلية، أي ال ميكن الفصل بينهما  (.2009:130الشفوية، مث ابللغة املكتوبة " )عبد اهلادي، أبو حشيش، وبسندي، 
اللغة وتنظيمها  غوية. والتفكري هو احملرك األساسي لعملية إنتاجبغض النظر عن أسبقية أحدمها فال لغة دون تفكري وال تفكري دون معلومات وأفكار ل

ندي، سوترتيبها حسب ما تتطلبه املواقف اليت يتعرض هلا الفرد، فاللغة ترتبط  ابلتفكري بشكل مباشر أو غري مباشر.)عبد اهلادي، أبو حشيش، وب
2009:130.)  

 

" أن  اللغة والتفكري يرتبطان معاا برابط وثيق يف النشاط العقلي، حبيث ال ينفصل أحدمها عن اآلخر، وبدون اللغة ال (:2009:56وترى خراشقة )
ملثمر، ايستطيع العقل أن يصل إىل املراتب العليا من األفكار النظرية واملعاين الكلية اليت هي من أخص وظائف العقل. فالتفكري هو جانب اللغة 

غة مسئولة عن تشكيل األفكار، حبيث جتعل جانب اللغة منها واقعاا وسلوكاا ". واللغة هي سبب كبري يف تطور الفكر، كما أهنا تشج ع وابملقابل فالل
 (،2009:520اإلنسان على التفكري واإلبداع، ألهنا تنشئ الكثري من املعاين اليت تعرب  مبفردات مجيلة عن خواطر اإلنسان وأفكاره )طعيمة، وآخرون، 

صة اوتكتسب اللغة أمهية أخرى للعالقة املوجودة بينها وبني عمليات التفكري والنمو العقلي، حيث تدخل اللغة يف كثري من عمليات التفكري، خ
نها لفظياا )طعيمة، ع التفكري اجملرد والتمييز بني املعاين، وكذلك يف التعبري عن العمليات الفكرية اليت يقوم هبا الفرد وال يدركها اآلخرون إال إذا عرب  

ويستخلص الباحث من ذلك: أن  اآلراء يف جمملها تؤكد االرتباط الوثيق بني التفكري واللغة، وأتثري أحدمها يف اآلخر،  (.2009:193وآخرون، 
 وهذا يؤكد على أمهية الدراسات اليت تعىن بتعليم التفكري من خالل مناهج اللغة العربية ومنها هذه الدراسة.

 

 : الدراسات السابقةثانياً 
 ريمت توزيع الدراسات السابقة على وفق حمورين مها: الدراسات اليت اهتمت بتحليل كتب اللغة العربية، والدراسات اليت اهتمت بتعليم التفك    

  واإلبداعي.
 دراسات اهتمت بتحليل كتب اللغة العربية -أ

اجلميلة( للصف الرابع األساسي يف ضوء التفكري اإلبداعي ومدى اكتساب الطالب بدراسة هدفت إىل حتليل كتاب )لغتنا (، 2010) قامت الفر ا
 (219)وله. واستخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكون عينة الدراسة من كتايب )لغتنا اجلميلة( للصف الرابع األساسي، 

القرارة االبتدائية يف مدارس األنروا. ولتحقيق هدف الدراسة مت إعداد أداتني مها: بطاقة طالباا وطالبةا من طالب الصف الرابع األساسي يف مدرسة 
للكشف  يحتليل احملتوى للكشف عن مدى توافر مهارات التفكري اإلبداعي يف كتاب )لغتنا اجلميلة( للصف الرابع األساسي، واختبار التفكري اإلبداع

بداعي. وتوصلت الدراسة إىل أن  كتايب )لغتنا اجلميلة( للصف الرابع األساسي يتضمن نسب مهارات عن مدى اكتساب الطالب ملهارات التفكري اإل
 (،%2.4احلساسية للمشكالت ) (،%12.2التوضيح ) (،%7.4األصالة ) (،%2.18املرونة )(، %58.1التفكري اإلبداعي التالية: الطالقة )

رتب كتاب )لغتنا اجلميلة( من خالل التوافق بني حتليل احملتوى وآراء الطالب أن االرتباط اخلطي كما توصلت الدراسة إىل أن    (.%1.7اختاذ القرار )
 (، وهذا يدل على عدم وجود ارتباط بني الرتبتني.α≤0.05بني الرتتيبني غري دال إحصائيا عند مستوى داللة )
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إىل تعرف مدى تضمن النشاطات التقوميية يف كتاب )لغتنا اجلميلة( للصف الرابع األساسي ملهارات التفكري  (،2010) وهدفت دراسة العيد
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وقد استخدمت الدراسة أداتني مها: بطاقة حتليل حمتوى  اإلبداعي، ومدى اكتساب الطالب هلا.

طالباا وطالبةا من طالب الصف الرابع األساسي  (،312التفكري اإلبداعي. وقد اشتملت عينة الدراسة على ) األنشطة التقوميية واختبار ملهارات
حيث مت حتليل األنشطة التقوميية املتضمنة يف كتاب )لغتنا اجلميلة( للصف الرابع األساسي وذلك (، 2010-2009مبحافظة رفح للعام الدراسي )

 -الرتكيب  -التحليل  -ق التطبي -الفهم  -املعرفية ومهارات التفكري اإلبداعي. واملهارات العقلية املعرفية هي )التذكر يف ضوء املهارات العقلية 
 التوس ع(. وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: أنه ال -األصالة  -املرونة  -التقومي(، ومهارات التفكري اإلبداعي وهي: )الطالقة 

 (1502رب يف نسبيت املهارات العقلية ومهارات التفكري اإلبداعي حيث بلغ عدد األسئلة التقوميية اليت تشمل على املهارات العقلية )يوجد تقا
، ما نسبته  (341من جمموعة األسئلة، يف حني بلغ عدد األسئلة اليت تشمل على مهارات التفكري اإلبداعي )(، %80.50سؤال، ما نسبته ) سؤاالا

وكانت النسبة متوسطة الكتساب الطالب مهارات التفكري اإلبداعي، كما أنه ال توجد عالقة بني مدى من جمموع األسئلة التقوميية.  (،18.50%)
اكتساب الطالب ملهارات التفكري اإلبداعي واحتواء احملتوى هلا. ولكن توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية ظاهرة يف مدى اكتساب طالب 

 األساسي ملهارات التفكري اإلبداعي؛ تعزى ملتغري اجلنس بني الذكور واإلَّنث لصاحل اإلَّنث. الصف الرابع
 

إىل تقومي التدريبات يف كتب القراءة واحملفوظات للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية ابململكة  (،2012) سعت دراسة احلريشي واحملياوي
قراءة لالعربية السعودية يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسة من موضوعات ا

مع  احملفوظات للصفوف الثالثة األولية. وقد أعدت الباحثتان بطاقة لتحليل حمتوى التدريبات مبوضوعات القراءة واحملفوظاتاملقررة يف كتب القراءة و 
تفاصيل(. وقد لاستبعاد املوضوعات اخلاصة مبقرر احملفوظات. وقد مت التحليل يف ضوء مهارات التفكر اإلبداعي األربع: )األصالة، الطالقة، املرونة، وا

الطالقة بنسبة (، %0.023ت الدراسة إىل توفر املهارات األربع بدرجة ضعيفة حيث جاءت نسبة توافرها كاآليت:  األصالة بنسبة )توصل
 (.%0.063التفاصيل بنسبة )(، %0.044املرونة بنسبة )(، 0.009%)
 

بدراسة هدفت إىل حتديد قيم املواطنة الواجب تضمنها يف حمتوى منهج القراءة يف كتب اللغة العربية ابملرحلة املتوسطة يف  (،2012وقام احلميدي )
دولة الكويت )الصفوف السادس والسابع والثامن والتاسع(. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. ولتحقيق هدف الدراسة مت استخدام 

نة قيم املواطنة واليت هدفت إىل حتديد قيم املواطنة الواجب تضمنها يف حمتوى منهج القراءة. وبطاقة حتليل احملتوى ومت إعدادها يف أداتني مها: استبا
لكويت ا ضوء استبانة القيم. وتوصلت الدراسة إىل إجياد قائمة بقيم املواطنة الواجب تضمنها يف حمتوى منهج القراءة ابملرحلة املتوسطة يف دولة

قيمة. كما اتسم حمتوى منهج القراءة ابلقصور يف تضمني قيم املواطنة؛ وقد يرجع السبب يف ذلك إىل تركيز املناهج على احملتوى  (14واحتوت على )
ملواطنة إذ االعلمي دون االهتمام الكايف مبا ميكن أن يتضمنه احملتوى من قيم. وتضمن حمتوى منهج القراءة يف الصف السابع أبعلى تكرارات من قيم 

مرة، مث الصف السادس  (165مرة مث تاله كتااب الصف الثامن مبجموع تكرارات بلغ ) (190تكررت هذه القيم يف حمتوى كتايب الصف السابع )
 مرة.  (70مرة، وأخريا حمتوى منهج الصف التاسع الذي جاء بتكرارات ضعيفة بلغ جمموعها ) (122)
 

دراسة هدفت إىل تعر ف مدى تضمني كتاب )لغتنا العربية( للصف السادس األساسي يف األردن  (2013) يومن الدراسات احلديثة أجرى الرب  
ساسي. ألملهارات التفكري الناقد. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وتكونت عينة الدراسة من كتاب )لغتنا العربية( للصف السادس ا

مهارة فرعية للتفكري  (19حملتوى الكتاب. وقد توصلت الدراسة إىل أن  الكتاب قد اشتمل على ) ولتحقيق هدف الدراسة مت إعداد بطاقة حتليل
مرة، موزعة على مخس مهارات رئيسة هي: مهارة التعرف على االفرتاضات، ومهارة التفسري، ومهارة االستنتاج، ومهارة  (333الناقد، تكررت )

 زًيدة النصوص اليت تنمي مهارة التفكري الناقد، واملوازنة بينها، وإجراء مزيد من الدراسات التحليليةالتحليل، ومهارة التقومي. وقد أوصت الدراسة ب
 لكتب اللغة العربية مبراحلها املختلفة.
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 الدراسات اليت اهتمت بتعليم التفكري اإلبداعي –ب 
ربَّنمج،  اإلبداعي واستخدام أسلوب العصف الذهِن يف تدريس الهدفت إىل بناء برَّنمج مقرتح لتنمية التفكريدراسة  (،2008أجرت مرمي األمحدي )

ينة البحث ع وقياس فعالية الربَّنمج يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي وأثره على التعبري الكتايب، واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب، وقد تكونت
 رطالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة تبوك. ولتحقيق هدف الدراسة مت إعداد األدوات التالية: اختبار التفكري اإلبداعي، اختبا (40من )

تالية: لا التعبري الكتايب، قائمة مهارات التعبري الكتايب واستخدامها كمعيار لتصحيح موضوعات التعبري الكتايب. ولقد خلصت الدراسة إىل النتائج
فكري تحتسن كبري لدى عينة البحث يف القياس البعدي يف اختبار مهارات التفكري اإلبداعي والتعبري الكتايب، وجود ارتباط بني تنمية مهارات ال

 اإلبداعي ومهارات التعبري الكتايب، وفعالية أسلوب العصف الذهِن يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي.
 

إىل تقصي أثر منوذج فان هل القائم على التدريس على مستوًيت التفكري  (Erdogan & Akkaya, 2009) أكاًيوهدفت دراسة أردوغان، و 
طالباا من طالب  (55اإلبداعي لطالب الصف السادس. وكان منهج الدراسة املنهج التجرييب ذو التصميم شبه التجرييب. وتكونت عينة الدراسة من )

. واستخدمت الدراسة اختبار تورنس لقياس مهارات التفكري اإلبداعي (2006-2005خالل العام الدراسي )الصف السادس االبتدائي يف بولو 
، ولقد توصلت الدراسة إىل أن  هناك فروقاا ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف اختبار تورنس للتفكري اإلبداعي  عند هارة الطالقة، م قبلياا وبعدًيا

 ين اجملردة، وقوائم القوة اإلبداعية، لصاحل اجملوعة التجريبية. واألصالة، وتكوين العناو 
 

إىل تقصي فاعلية التعليم القائم  على الطالقة واملرونة واألصالة والتوس ع، على اكتساب املفردات وتنمية  (Salemi, 2010)وسعت دراسة ساملي 
يث  حالفهم القرائي لطالب الصف السادس. واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب ذو التصميم الشبه جترييب املكون من جمموعتني جتريبية وضابطة، 

وكاتينا  طالباا. واستخدمت الدراسة اختبار تورنس و (43طالباا وعددهم يف اجملموعة الضابطة ) (44التجريبية )كان عدد الطالب يف اجملموعة 
، كما استخدمت لقياس املفردات والقراءة  (Khatena- Torrance creative perception inventory)للتفكري اإلبداعي 

وق ذات داللة إحصائية يف اختبار تورنس واختبار القراءة بني اجملموعتني لصاحل وتوصلت الدراسة إىل وجود فر  (.(STAR Readingاختبار 
 اجملموعة التجريبية. 

 

( بدراسة هدفت إىل اكتشاف العالقة بني التفكري اإلبداعي والقراءة والكتابة. واشتملت عينة الدراسة على Wang, 2012) كما قام وانغ
سنة، من أقسام اللغة اإلجنليزية والصينية والرًيضيات والعلوم. (21-18الذين ترتاوح أعمارهم مابني ) طالباا من طالب اجلامعة يف اتيوان (196)

فكري تواستخدمت الدراسة لتحقيق هدفها استبانه، واختبار تورنس للتفكري اإلبداعي. وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني القراءة والكتابة وال
الدراسة إىل  موعات األقسام األربعة يف مهاريت الطالقة واملرونة. كما توصلتاإلبداعي خصوصاا يف مهارة التوسع بينما مل تشر إىل فروق كبرية بني جم

 أن  الطالب الذين يقضون وقتا أكثر يف القراءة والكتابة لديهم أداء أعلى يف اختبار اإلبداع من الطالب الذين يقضون وقتا أقل. 
 

كري اإلبداعي ومهارات التفكري ما وراء املعريف لطالب املرحلة ( بدراسة هدفت إىل تقصي مهارات التفAL-khayat, 2012) وقام اخلياط
 (186للذكور و) (186طالباا من طالب الصف الثامن والتاسع والعاشر بواقع ) (372املتوسطة ابألردن كدراسة مسحية. أتلفت عينتها من )

ما وراء املعريف بينما استخدمت اختبار تورنس لقياس مهارات  عنصراا ملعرفة مهارات التفكري (52لإلَّنث. واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من )
ي ومهارات عالتفكري اإلبداعي. وتوصلت الدراسة إىل أن  هناك فروقاا ذات داللة إحصائية بني معدل أداء الذكور واإلَّنث، يف مهارات التفكري اإلبدا

 التفكري ما وراء املعريف لصاحل الذكور. 
   

( على التحصيل وتنمية التفكري اإلبداعي 5Eبدراسة هدفت إىل تعر ف أثر استخدام دورة التعلم اخلماسية ) (Al Majali, 2013) وقام اجملايل
طالباا  (60) لطالب الصف السابع يف مقرر اللغة العربية. واستخدمت الدراسة املنهج التجرييب ذو التصميم شبه التجرييب. وتكونت عينة الدراسة من

طالباا  (32ابع مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية موزعني على جمموعتني جتريبية وضابطة. ولقد اشتملت اجملموعة التجريبية على )من طالب الصف الس
طالباا درسوا ابلطريقة العادية. واستخدمت الدراسة اختبار يف اللغة العربية واختبار  (28درسوا ابإلسرتاتيجية بينما تكونت اجملموعة الضابطة من )

 ( لقياس مهارات التفكري اإلبداعي. وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياا بني اجملموعتني تعزى الستخدام االسرتاتيجية.Aتورنس اللفظي )
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 تعقيب على الدراسات السابقة
الدراسات السابقة على أمهية اللغة واعتبار مناهجها األنسب لتعليم العديد من املهارات الالزمة للطالب ومن أبرزها مهارات أكدت مجيع  -

 التفكري اإلبداعي.
كد ت أ أكد ت دراسات احملور األول )الدراسات التحليلية لكتب اللغة العربية( على أمهية حتليل احملتوى كأداة وأسلوب للحكم على الكتب. كما -

 بعلى أمهية كتب اللغة العربية بوجه خاص. وقد جاءت الدراسة احلالية متفقة مع الدراسات السابقة يف هذا احملور من حيث اعتمادها لألسلو 
ابقة سالوصفي القائم على حتليل احملتوى، كما اتفقت معها يف حتليل كتب اللغة العربية كمادة علمية للتحليل. واتفقت مع معظم الدراسات ال

 ؛2010والعيد،  ؛2010والفر ا،  ؛2004والقرشي،  ؛2000على التحليل يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي كدراسة )الكثريي والعايد، 
واملواطنة كاحلميدي  (،2006واختلفت مع بعض الدراسات اليت حللت يف ضوء اخلربة كدراسة السمريي ) (.2012واحلريشي واحملياوي، 

 (.2013والكتابة الوظيفية كالفقيه ) (،2013 الناقد كالرب ي )والتفكري (،2012)
 جأك دت دراسات احملور الثاين على أمهية تعليم التفكري االبداعي من خالل مناهج اللغة العربية، وقد تنوعت الدراسات يف استخدام الربام -

أسلوب العصف الذهِن،  (،2008واألمحدي ) (،2006السمريي )املناسبة لتنمية مهارات التفكري من خالل اللغة العربية؛ حيث استخدم 
( برَّنجماا 2010منوذج فان هل القائم على التدريس على مستوًيت اإلبداع،  واستخدم احلميد) (،2009بينما استخدم أردوغان وأكاًي )

تقصى أثر  (،2011اإلبداعي، وشوراب ) على التعليم القائم على مهارات التفكري (،2010قائماا على القصة، واعتمدت دراسة ساملي )
إىل وجود عالقة بني القراءة والكتابة والتفكري  (،2012احلاسب على مهارات التفكري اإلبداعي لدى طالب الروضة، وتوصلت دراسة وانغ )

 اإلبداعي.
ج البحث يث اختارت الدراسة احلالية منهوقد اختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف هذا احملور من حيث اختيار منهج البحث؛ ح -

انغ، و الوصفي القائم على حتليل احملتوى، بينما اختارت الدراسات السابقة املنهج  التجرييب ابلتصميم شبه التجرييب ابستثناء دراسة كل من: )
 اليت استخدمت املنهج املسحي، وكانت أداهتا استبانة. (،2012واخلياط،  ؛2012

الية خمتلفة عن الدراسات السابقة جمتمعة يف أهنا اختارت كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي يف اململكة العربية جاءت الدراسة احل -
 السعودية؛ وعلى حد علم الباحث فإن ه مل جتَر بعُد أي دراسة لتحليل حمتوى هذا املقرر يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي.

راسات السابقة يف اإلطار النظري، واخللفية املعرفية للدراسة، وحتديد مهارات التفكري اإلبداعي الواجب تضمينها استفادت الدراسة احلالية من الد -
واختيار  ،يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي، وهي )الطالقة، األصالة، املرونة، التوس ع(، وبناء بطاقة التحليل، وإجراءات الدراسة

 املناسب لتحليل النتائج، تفسري النتائج. األسلوب اإلحصائي
 

 الطريقة واإلجراءات 
 منهج الدراسة -أ

)لغيت اجلميلة(  باتبعت الدراسة املنهج الوصفي القائم على أسلوب حتليل احملتوى، ملناسبته لتحقيق أهدافها واإلجابة عن أسئلتها املتمثلة يف حتليل كتا
 يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي.  

 جمتمع الدراسة وعينتها  -ب
 -1435 متكون جمتمع الدراسة من كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي ابململكة العربية السعودية؛ للفصلني الدراسيني: األول والثاين لعا

 .   ه.1436
يار العينة ابلطريقة األول والثاين؛ وقد مت اخت ومتثلت عينة الدراسة يف جمتمع الدراسة ألن التحليل مشل كافة وحدات الكتاب للفصلني الدراسيني 

ا على مستوى مراع ة كتب تعليم االقصدية. ومت حتديد الصف السادس ألنه ميثل هناية املرحلة االبتدائية، وعليه فإن  نتائج الدراسة متثل مؤش راا جيدا
 اصفات كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي:مو  (1اللغة العربية ملهارات التفكري يف املرحلة االبتدائية، ويوضح اجلدول )

  



Content Analysis of “My Beautiful Language” Textbook in the Light of Creative Thinking Skills ResearchOER Journal Vol. 2 No. 2 
Special Issue: The use of Open Content Learning Activities April 2015 Pages 13-35 

 

24 

 

 
 مواصفات كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي: (1)جدول 

 أدوات الدراسة وموادها -ج
البطاقة بعد  مقام الباحث إبعداد بطاقة حتليل احملتوى يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي األربع )الطالقة، املرونة، األصالة، التوس ع(. وقد مت تصمي

 االطالع على:
 .األدب الرتبوي والبحوث والدراسات اليت تناولت تعليم التفكري اإلبداعي وحتليل احملتوى -
 أهداف التعليم يف املرحلة االبتدائية. -
 وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام. -
 خصائص النمو.  -

يف ية بومت التأكد من صدقها وثباهتا أبن مت عرضها على جمموعة من املختصني يف املناهج وطرق التدريس، وخرباء أتليف وتطوير مناهج اللغة العر 
قائمة. من حيث لاململكة العربية السعودية، ومشريف ومعلمي اللغة العربية واملوهوبني؛ للتعر ف على آرائهم واالستفادة من توجيهاهتم وتعديالهتم على ا

دراسة مجيع  تمدى مناسبتها، ووضوحها، وإضافة أو تعديل ما يرونه حوهلا. وقد مت عمل التعديالت الالزمة حسب اقرتاحات احملكمني. حيث مت
قائمة، وقد تباينت آراء ومالحظات احملكمني، مابني حذف أو تعديل أو اقرتاح أو دمج لبعض املهارات مع بعضها.  (23القوائم احملكمة وعددها  )

 ويف ضوء آرائهم وتوجيهاهتم اليت أخذ هبا الباحث ؛ مت التوصل إىل الصورة النهائية لبطاقة التحليل.
 

لكشف عن الظواهر والسمات اليت جيرى من أجلها البحث"، اإىل أن  اهلدف من الصدق يف حتليل احملتوى هو:" (،2008:210وقد أشار طعيمة )
اة التحليل ولقد اعتمدت الدراسة فئات التحليل الرئيسة ألد ولقد مت التحقق من الصدق يف األداة أبسلوبني مها: صدق احملتوى، والصدق الظاهري.

يوضح مهارات التفكري ( 2ري اإلبداعي األربع )الطالقة، املرونة، األصالة، التوس ع(، ومت  حتليلها ملهاراهتا الفرعية، واجلدول )وهي: مهارات التفك
 اإلبداعي األساسية وتعريفاهتا اإلجرائية وعدد املؤشرات الفرعية الدالة عليها.

  

 احملتوى                                          
 

 الفصل
 الوحدات

 عدد الصفحات

 اجملموع كتاب النشاط كتاب الطالب

ول
 األ

سي
درا

ل ال
فص

ال
 

 90 24 66 قدوات ومثل عليا

 94 28 66 الصيد واحملميات الوطنية

 84 20 64 الوعي القرائي

 268 72 196 اجملموع

ثاين
ي ال

راس
الد

صل 
الف

 

 74 22 52 الوعي الصحي

 74 19 55 التكافل والتواصل االجتماعي

 86 23 63 العلم والتقنية

 234 64 170 اجملموع
 502 136 366 وحدات 6 اجملموع النهائي
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 وتعريفاهتا اإلجرائيةمهارات التفكري اإلبداعي األساسية والفرعية : (2)جدول 
 عدد املؤشرات الدالة عليها التعريف اإلجرائي اإلبداعيمهارات التفكري 

 الطالقة
القدرة على توليد أكرب قدر ممكن من الكلمات والبدائل واألفكار عند االس        تجابة إىل 

لغيت )مثري أو وجود مش        كلة، حس        ب متطلبات املوقف التعليمي املتض        من يف كتاب 
 للصف السادس االبتدائي. اجلميلة(

12 

 املرونة
القدرة على التنويع واالس               تجابة للتغري والتكي ف وحتويل مس               ار التفكري، حس               ب 

الس                ادس  للص               ف )لغيت اجلميل ة(متطلب ات املوقف التعليمي املتض               من يف كت اب 
 االبتدائي.

8 

 األصالة
ة والتفرد وأن يكون الش      يء جديداا  نفس      ه،  من الطالب ابلنس      بة لص      احبه، وَّنبعاا  اجلد 

لص   ف الس   ادس ل )لغيت اجلميلة(حس   ب متطلبات املوقف التعليمي املتض   من يف كتاب 
 االبتدائي.

5 

 التوسع
يقصد هبا القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة بفكرة ما والتوسع فيها، كإكمال 

 بقص    ة أو مجلة واإلض    افة عليها. حس    ب متطلبات املوقف التعليمي املتض    من يف كتا
 للصف السادس االبتدائي. )لغيت اجلميلة(

8 

 33 4 اجملموع
 

 

 

 

 

 نتائج  الدراسة
 النتائج املتعلقة ابلسؤال األول -أ

 نص  على: "ما مهارات التفكري اإلبداعي الواجب تضمينها يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي؟" 
 توزيعها متولإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث ابإلطالع على األدب الرتبوي ذي الصلة ابلدراسة. ومت بناء قائمة مبهارات التفكري اإلبداعي، مث 

يت اجلميلة( غعلى خنبة من املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس، ومت التوصل إىل مهارات التفكري األساسية والفرعية الواجب تضمينها يف كتاب )ل
 للصف السادس االبتدائي. 

 
مهارة  (12مهارة فرعية، وهي مهارة  الطالقة وتفرع عنها ) (33وتكونت أداة الدراسة يف صورهتا النهائية من أربع مهارات رئيسة، تفرع عنها )

مهارات  (8فرعية، ومهارة التوس ع وتفرع عنها )مهارات  (5مهارات فرعية، ومهارة األصالة وتفرع عنها )( 8فرعية، ومهارة املرونة وتفرع عنها )
  (.3فرعية، كما يف جدول )
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 مهارات التفكري الواجب تضمينها يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي: (3)جدول 

 مؤشرات وجود املهارة ت املهارات الفرعية املهارة الرئيسة

الط
ـــــــــــ

ــــــــــ
الق

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــ
 ة

ظية
اللف

قة 
طال

ال
 

 تكوين أكثر من كلمة من الكلمات ذات املعىن. 1
 إجياد أكثر من حل ملشكلة ما. 2
 اقرتاح أكثر من عنوان للفقرة الواحدة. 3
 تكوين عالقة تضاد أو ترادف 4
 ملء الفراغ أبكثر من كلمة مناسبة. 5

كرية
 الف

القة
الط

 

 تتضمن أنشطة الوحدة تدريبات تعتمد على إكمال اجلمل الناقصة.أن  6
 أن تعرض أنشطة الوحدة أكثر من فكرة فرعية مرتابطة مع الفكرة الرئيسة. 7
 ذكر أكثر من مجلة تستعمل فيها كلمة ما. 8
 تقدمي أكثر من نتيجة مرتتبة على موقف أو فكرة يف النص. 9

ال 
شك

 األ
القة

ط
صور

وال
 

 أن تتضمن الوحدة تقدمي أنشطة ابستخدام الرسوم واألشكال لتوضيح فكرة معينة. 10
 أن تتضمن توجيه الطالب إىل كتابة بعض اجلمل  أبنواع خمتلفة من اخلطوط. 11
 أن تتضمن تدريبات تعتمد على إكمال األشكال الناقصة والعناصر املفقودة. 12

رونة
امل

 

 معطاة.صياغة أسئلة إلجاابت  1 
 إعادة ترتيب أفكار وردت يف النص؛ بطريقة خمتلفة. 2
 توقع نتائج متنوعة بناء على أحداث أو أفكار تضمنها النص. 3
 أن تتضمن أسئلة اخليال املفتوح مثل: )ماذا لو ؟ ماذا لو مل؟(. 4
 ربط بعض أفكار النص بقضاًي معاصرة. 5
 يف النص.تقدمي بدائل حلل مشكلة وردت  6
 تقدمي تعليالت متنوعة ملشكلة أو فكرة ما وردت يف النص. 7
 أن تتضمن مطالبة الطالب بتوظيف ما تعلمه يف سياقات جديدة. 8

 مؤشرات وجود املهارة ت املهارات الفرعية املهارة الرئيسة
صالة

األ
 

 وردت يف النص.أن تتضمن تدريبا يشري إىل اقرتاح الطالب هناًيت جديدة لقصة  1 
 أن تتضمن  طلب إنتاج أفكار جديدة غري مألوفة. 2
 أن تتضمن توجيه الطالب إىل استخدام ما قرأ منطلقا لألفكار األصيلة. 3
 إبداء الرأي حول الشخصيات واألفكار الواردة يف الوحدة. 4
 أن تتضمن توجيه الطالب إىل التعبري عن املقروء إبنتاج إبداعي. 5

سع
لتو

ا
 

 أن تتضمن توجيه الطالب إىل إضافة تفاصيل جديدة تكون امتداداا ملا ورد يف النص. 1 
 تقدمي أدلة متنوعة تدعم فكرة معينة أو موقفاا ورد يف الوحدة. 2
 صياغة أسئلة جديدة مثرية حول النص بعد قراءته. 3
 اإلضافة إىل عبارة والتوسع فيها. 4
 مثال على قاعدة لغوية.ذكر أكثر من  5
 أن تتضمن توجيه الطالب إىل شرح عبارات وردت يف النص أبسلوبه. 6
 ذكر عالقات تربط بني الشخصيات أو األفكار الواردة يف الوحدة. 7
 ذكر قضاًي معاصرة مشاهبة للقضاًي الرئيسة الواردة يف الوحدة. 8
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 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين -ب
 " ما مدى تضمن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة الطالقة؟ " نص على:

ليل حولإلجابة عن سؤال الدراسة مت حتليل كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي ابستخدام بطاقة الت
دول اجلميلة( للصف السادس االبتدائي، للفصلني الدراسيني األول والثاين. ويوضح جاملعدة لذلك من قبل الباحث، حيث مت حتليل كتاب )لغيت 

 تكرارات ونسب الطالقة. (4)
 

 التكرارات والنسب املئوية للمهارات الفرعية ملهارة الطالقة يف كتاب )لغيت  اجلميلة( للصف السادس االبتدائي وترتيبها: (4جدول )

 
  

 مؤشرات املهارات الفرعية ت الفرعيةاملهارات  املهارة الرئيسة
كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس 

 االبتدائي
 الرتتيب النسبة التكرار

         ة
ق             

     ال
              

الط  
 

 الطالقة اللفظية

1 
 تكوين أكثر من كلمة من الكلمات ذات املعىن.

13 %6.50 8 

2 
 ما.إجياد أكثر من حل ملشكلة 

2 %1.00 10 

3 
 اقرتاح أكثر من عنوان للفقرة الواحدة.

20 %10.00 5 

4 
 تكوين عالقة تضاد أو ترادف.

26 %13.00 12 

5 
 ملء الفراغ أبكثر من كلمة مناسبة.

9 %4.50 9 

 الطالقة الفكرية

6 
أن تتضمن أنشطة الوحدة تدريبات تعتمد على إكمال 

 3 12.50% 25 اجلمل الناقصة.

7 
أن تعرض أنشطة الوحدة أكثر من فكرة فرعية مرتبطة 

 4 11.00% 22 ابلفكرة الرئيسة.

8 
 ذكر أكثر من مجلة تستعمل فيها كلمة ما.

1 %5.00 11 

تقدمي أكثر من نتيجة مرتتبة على موقف أو فكرة يف  9
 النص.

0 %0.00 12 

طالقة األشكال 
 والصور

10 
ابستخدام الرسوم  أن تتضمن الوحدة تقدمي أنشطة

 1 26.50% 53 واألشكال لتوضيح فكرة معينة.

11 
أن تتضمن توجيه الطالب إىل كتابة بعض اجلمل  أبنواع 

 7 7.00% 14 خمتلفة من اخلطوط.

12 
أن تتضمن تدريبات تعتمد على إكمال األشكال 

 6 7.50% 15 الناقصة والعناصر املفقودة.

 100% 200 اجملموع
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توزيع مؤشرات املهارات الفرعية ملهارة الطالقة اليت تضمنها كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي، وتكرار كل (، 4من اجلدول )ُيالحظ 
مهارة فرعية ملهارة  (12) على –األول والثاين  -منها ونسبها املئوية ورتبها. وقد اشتمل كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي بفصليه 

تكراراا. وقد تنوعت هذه املهارات، وكان التنوع متفاواتا؛ من حيث الرتكيز على بعض املهارات،  (200الطالقة. وتكررت هذه املهارات ومؤشراهتا )
 وضعفه على البعض اآلخر، وإغفال بعض املهارات الفرعية.

 

ارات الفرعية. حيث يتضح أن  أعلى تكرار كان ملؤشر "أن تتضمن الوحدة تقدمي أنشطة وهنا يتم مناقشة ما حصل عليه كل مؤشر من مؤشرات امله
من جمموع املهارات الفرعية ملهارة الطالقة، واحتل الرتتيب األول.  (،%26.50تكراراا. ونسبته ) (53ابستخدام الرسوم واألشكال" الذي بلغ )

ارة التصوير؛ حيث اعتربت مهارة خامسة من مهارات اللغة، سواء من حيث الرسم أو من حيث ولعل هذه املراعاة ترجع إىل أن  املؤلفني اهتموا مبه
ب )لغيت افك رموز الصور، وهلذا جاء الرتكيز متماشياا مع األسس اليت راعاها املؤلفون عند إعداد حمتوى الكتاب، وهذا ما يؤكده دليل املعلم لكت

النصوص والصور انطالقاا من اعتبار الصورة أو الرسم لغة أيضا. واعتربت مهارة من مهارات اللغة  اجلميلة( للصف السادس االبتدائي: الربط بني
القراءة، و  ويؤكد ذلك األساس األخري من أسس تعليم اللغة العربية املذكور يف دليل املعلم وهو: " الرتكيز على مهارات اللغة: االستماع، والتحدث،

 -10ه: 1435األفكار ابلرسم(، واملعاينة، )قراءة الصور والرسوم والبياَّنت واخلرائط( ".)وزارة الرتبية والتعليم،  والكتابة، والتصوير )التعبري عن
11.) 

 

(. وهي من مهارات الطالقة اللفظية. والباحث %13.00بنسبة ) (26واحتلت مهارة )تكوين عالقة تضاد أو ترادف( الرتتيب الثاين وتكررت )
 ا الرتتيب الثاين إال أهنا جاءت بتكرارات قليلة ابجململ وال تليب احلد املطلوب، كما أهنا مل تعتمد بشكل كبري على قدرات الطالبيرى أنه رغم احتالهل

إذ توصلت  (،2000) وخرباهتم املستقلة بل كانت تكراراا لكلمات ذكرت يف النص أو يف جداول مرافقة. وهذا يتفق مع دراسة الكثريي والعايد
يف  ةإىل أن  صياغة األنشطة املتعلقة ابلرتادف والتضاد فر غت تلك األنشطة من داللتها على تنمية الطالقة العتمادها على املعلومات الواردالدراسة 

 النصوص السابقة لألنشطة بشكل مباشر؛ فأصبحت تدريباا لتثبيت التعلم وليس لتنمية مهارات اإلبداع.
 

( 25ن أنشطة الوحدة تدريبات تعتمد على إكمال اجلمل الناقصة" يف الرتتيب الثاين مكرراا. حيث بلغ )( ونصه "أن تتضم6وجاء املؤشر رقم )
(. إال أن  التدريبات هنا ليست ذات تركيز واضح على الكثرة فالكلمات تكون إما يف النصوص السابقة أو تكون يف %12.50تكراراا، ونسبة )

 (.2000) ينمي الطالقة على الوجه املطلوب. وتتفق الدراسة يف هذا التفسري مع دراسة الكثريي والعايدأعلى التدريب ككلمات معطاة. وهذا ال 
( تكراراا، 22( ونصه " أن تعرض أنشطة الوحدة أكثر من فكرة فرعية مرتبطة ابلفكرة الرئيسة " يف الرتتيب الرابع، حيث بلغ )7وجاء املؤشر رقم )

متدنية من مؤشرات الطالقة اللفظية؛ فاقرتاح العناوين أمر ميسور التعامل معه يف ظل وجود الكثري من النصوص (. وهي نسبة %11.00ونسبة )
 املبنية على القصص واحلكاًيت يف الوحدات، وكثرة األنشطة املنطلقة منها.

 

(. %10.00( تكراراا، وبنسبة )20اخلامس بتكرار بلغ )( ونصه " اقرتاح أكثر من عنوان للفقرة الواحدة " يف الرتتيب 3كما جاء مؤشر املهارة رقم )
 يف ولعل هذا النسبة تعود إىل اعتماد النصوص كمداخل وابلتايل كانت بقية النشاطات منطلقة من النصوص وترتبط بفكرة النص الرئيسة. وقد جاء

 جمملها فأمثلة املالحظة للظاهرة اإلمالئية، والوظيفة النحوية يف دليل املعلم: "اعتماد نصوص الوحدة حموراا ملعاجلة علوم اللغة ومهاراهتا املختلفة،
 (.1435:10مستقاة من نصوص الوحدة، أو مستوحاة منها ". )وزارة الرتبية والتعليم، 

 

دس بتكرار بلغ ا( ونصه " أن تتضمن تدريبات تعتمد على إكمال األشكال الناقصة والعناصر املفقودة" يف الرتتيب الس12جاء مؤشر املهارة رقم )
(.  وإن كانت هذه النسبة والرتتيب املتقدم نسبياا يوحي مبراعاة هذه املهارة على وجه العموم، إال أنَه ومبراجعة %7.50( تكراراا، وبنسبة )15)

ا مل ر ما ياألنشطة اليت تضمنت هذه املهارة يظهر أن  األنشطة كانت ال خترج عن خط النسخ، وال يرتك اجملال فيها للطالب ليختا راه مناسباا، كما أهن 
يف اخلط  ولعل هذا يعزى إىل تبِن املؤلفني للخط  كوسيلة للتواصل دون النظر إىل اإلبداع هتتم ابلزخرفة ومجاليات اخلط، وإمنا كانت األنشطة منطية.

وزارة الرتبية ) وإبراز مجالياته املختلفة وهذا ما يؤكده دليل املعلم: " إن  متكني الطالب من التواصل خبط يده هو اهلدف األساس من تدريبه على اخلط"
 (.1435:25والتعليم، 
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( واحتل الرتتيب %7.00( تكراراا، ونسبة )14ن تتضمن توجيه الطالب إىل كتابة بعض اجلمل  أبنواع خمتلفة من اخلطوط" فقد بلغ )أما مؤشر " أ
يف األشكال  ةالسابع. ورغم وجود التكرار الذي يوحي مبراعاة هذه املهارة، إال أن التدريبات مل تكن مفتوحة وتنمي اخليال املفتوح وترتكز على الكثر 

 ملقرتحة أو املستحدثة، وإمنا كانت بسبب اعتماد الوحدات على خرائط املفاهيم، والرسوم التوضيحية. فكانت التدريبات حمدودة ومنطية.ا
 

(، وهي نسبة %6.50( تكراراا، ونسبة بلغت )13وجاء مؤشر "تكوين أكثر من كلمة من الكلمات ذات املعىن" يف الرتتيب الثامن، بتكرار بلغ )
 كما يظهر، وال تراعي هذه املهارة رغم أهنا من أبرز مهارات الطالقة اللفظية. ضئيلة  

 

(، وهي نسبة ضئيلة  %4.50( تكرارات، ونسبة بلغت )9بينما جاء مؤشر "ملء الفراغ أبكثر من كلمة مناسبة" يف الرتتيب التاسع، بتكرار بلغ )
(، وهذا يدل على ضعف %1.00( تكرار، ونسبة )2يف الرتتيب العاشر بتكرار بلغ )كما يظهر، بينما جاء مؤشر "إجياد أكثر من حل ملشكلة ما" 

 مراعاة هذه املهارة يف الكتاب.
 

( حيث استبعد الكتاب %0.50(، ونسبته )1وجاء مؤشر "ذكر أكثر من مجلة تستعمل فيها كلمة ما"  فقد احتل الرتتيب احلادي عشر بتكرار )
 (.%0تقدمي أكثر من نتيجة مرتتبة على موقف أو فكرة يف النص" بدون تكرارات وبنسبة ) ( وهي "9ذكر املهارة )

واألصالة،  ،وابلنظر إىل ما سبق ميكن القول: إن  مهارة الطالقة قد احتلت الرتتيب األول بني مهارات التفكري اإلبداعي األربع )الطالقة، واملرونة
(. وتتفق الدراسة يف هذه النتيجة مع %44.84( تكراراا، ونسبة بلغت )200السادس، حيث بلغت )والتوس ع(. يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف 

 (.2012؛  واحلريشي واحملياوي، 2010؛ والفر ا، 2000دراسة كل من: )الكثريي والعايد، 
 
 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث -ج

 للصف السادس االبتدائي ملهارة املرونة؟ "نص السؤال الثالث على " ما مدى تضمن كتاب )لغيت اجلميلة( 
ل يولإلجابة عن سؤال الدراسة مت حتليل كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي ابستخدام بطاقة التحل

 يوضح تكرارات املهارة ونسبها وتريبها.  (5املعدة لذلك من قبل الباحث. واجلدول )
 

 التكرارات والنسب املئوية للمهارات الفرعية ملهارة املرونة يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي وترتيبها: (5جدول )

 
  

املهارة 
 الرئيسة

 املهارات الفرعية ت
 كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي

 الرتتيب النسبة التكرار
امل

              
           

رون
              

       
 ة

 1 24.72% 22 إعادة ترتيب أفكار وردت يف النص؛ بطريقة خمتلفة. 13
 2 22.47% 20 أن تتضمن مطالبة الطالب بتوظيف ما تعلمه يف سياقات جديدة. 14
 3 19.10% 17 تقدمي تعليالت متنوعة ملشكلة أو فكرة ما وردت يف النص. 15
 4 15.73% 14 املفتوح مثل:)ماذا لو؟ ماذا لو مل؟(.أن تتضمن أسئلة اخليال  16
 5 11.24% 10 ربط بعض أفكار النص بقضاًي معاصرة. 17
 6 4.49% 4 تقدمي بدائل حلل مشكلة وردت يف النص. 18
 7 1.12% 1 صياغة أسئلة إلجاابت معطاة. 19
 7مكرر 1.12% 1 توقع نتائج متنوعة بناء على أحداث أو أفكار تضمنها النص. 20

 100% 89 اجملموع



Content Analysis of “My Beautiful Language” Textbook in the Light of Creative Thinking Skills ResearchOER Journal Vol. 2 No. 2 
Special Issue: The use of Open Content Learning Activities April 2015 Pages 13-35 

 

30 

 

( توزيع مؤشرات املهارات الفرعية ملهارة املرونة اليت تضمنها كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي، وتكرار كل منها 5ُيالحظ من اجلدول )
( مهارات فرعية ملهارة املرونة. 8على ) -والثاين األول  -ونسبها املئوية ورتبها. وقد اشتمل كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي بفصليه 

( تكراراا. وقد تنوعت هذه املهارات، وكان التنوع متفاواتا؛ من حيث الرتكيز على بعض املهارات، وضعفه على 89وتكررت هذه املهارات ومؤشراهتا )
 البعض اآلخر، وإغفال بعض املهارات الفرعية.

 

مؤشر من مؤشرات املهارات الفرعية. حيث يتضح أن  أعلى تكرار كان للمؤشر الذي ينص على " إعادة ترتيب وهنا يتم مناقشة ما حصل عليه كل 
( واحتل الرتتيب األول من جمموع املهارات الفرعية ملهارة %24.72( تكراراا، ونسبة )22أفكار وردت يف النص؛ بطريقة خمتلفة " بتكرار بلغ )

( 20ين املؤشر الذي ينص على" أن تتضمن مطالبة الطالب بتوظيف ما تعلمه يف سياقات جديدة " الذي بلغ )املرونة. بينما احتل الرتتيب الثا
وعة ملشكلة أو تقدمي تعليالت متن ( من جمموع املهارات الفرعية ملهارة املرونة، واحتل الرتتيب الثاين. بينما جاء مؤشر "%22.47تكراراا. ونسبته )

(. وجاء يف الرتتيب الرابع املؤشر" أن تتضمن أسئلة اخليال املفتوح %19.10( تكراراا بنسبة )17الرتتيب الثالث وبلغ ) فكرة ما وردت يف النص" يف
ربط بعض أفكار النص بقضاًي معاصرة " الرتتيب  ( . واحتل مؤشر "%15.73( تكراراا، ونسبة )14مثل :)ماذا لو ؟ ماذا لو مل؟(." بتكرار بلغ )

(. أما مؤشر " تقدمي بدائل حلل مشكلة وردت يف النص " فقد جاء يف الرتتيب السادس %11.24( تكرارات ونسبة )10لغ )اخلامس، بتكرار ب
(. وجاءت املهاراتن الفرعيتان " صياغة أسئلة إلجاابت معطاة " و" توقع نتائج متنوعة بناء على أحداث %4.49( تكرارات، ونسبة )4حيث بلغ )

 (. %1.12( تكرار، ونسبة )1يف الرتتيب األخري بتكرار بلغ )  أو أفكار تضمنها النص".
 

ىت التكرارات حومما سبق ميكن القول: إن  كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي مل يراِع مهارة املرونة، رغم أمهيتها للطالب يف هذه املرحلة. و 
سبق  ذه املهارات، إذ بعض املهارات الفرعية ومؤشراهتا كانت أتيت بناء على معلوماتاليت وردت هنا فإهنا ال تعطي داللة حقيقية ملراعاة الكتاب هل

فيه  قذكرها يف النص، وليست من إنتاج إبداعي للطالب نفسه، فالكلمات واألساليب غالباا ما كانت أتيت ابالستخراج وليس اإلنتاج. وهذا ما تتف
 (.2000الدراسة مع دراسة الكثريي والعايد )

 

 نتائج املتعلقة ابلسؤال الرابعال -د
 نص السؤال الرابع على " ما مدى تضمن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة األصالة؟ "

دة املع لولإلجابة عن هذا  السؤال مت حتليل كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي ابستخدام بطاقة التحلي
 لذلك من قبل الباحث.

 

 التكرارات والنسب املئوية للمهارات الفرعية ملهارة األصالة يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي وترتيبها: (6جدول)

 

 املهارة الرئيسة

سل
سل

الت
 

 املهارات الفرعية
 كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي

 الرتتيب النسبة التكرار

         ة
ال        

              
ص       

األ
 

 1 46.03% 29 إبداء الرأي حول الشخصيات  واألفكار الواردة يف الوحدة. 21
 2 38.10% 24 أن تتضمن توجيه الطالب إىل التعبري عن املقروء إبنتاج إبداعي. 22
 3 12.70% 8 لة.األصيأن تتضمن توجيه الطالب إىل استخدام ما قرأ منطلقا لألفكار  23
 4 3.17% 2 اقرتاح ا هناًيت جديدة لقصة وردت يف النص. 24
 5 0% 0 إنتاج أفكار جديدة غري مألوفة. 25

 100% 63 اجملموع
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تكرار كل منها و  ( توزيع مؤشرات املهارات الفرعية ملهارة األصالة اليت تضمنها كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي،6ُيالحظ من اجلدول )

( مهارات فرعية ملهارة األصالة. 5على ) -األول والثاين  -ونسبها املئوية ورتبها. وقد اشتمل كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي بفصليه 
عف ز على بعض املهارات، وض( تكراراا. وقد تنوعت هذه املهارات، وكان التنوع متفاواتا؛ من حيث الرتكي63وتكررت هذه املهارات ومؤشراهتا )

 مراعاة البعض اآلخر، وإغفال بعض املهارات الفرعية.
 

وهنا يتم مناقشة ما حصل عليه كل مؤشر من مؤشرات املهارات الفرعية. حيث يتضح أن  أعلى تكرار كان ملؤشر "إبداء الرأي حول الشخصيات 
(. من جمموع املهارات الفرعية ملهارة األصالة. بينما %46.03( تكراراا، ونسبة )29بلغ )واألفكار الواردة يف الوحدة " واحتل الرتتيب األول بتكرار 

( تكراراا. ونسبته 24أن تتضمن توجيه الطالب إىل التعبري عن املقروء إبنتاج إبداعي" الذي بلغ ) احتل الرتتيب الثاين املؤشر الذي ينص على "
دام ما قرأ أن تتضمن توجيه الطالب إىل استخ األصالة، واحتل الرتتيب الثاين. بينما جاء مؤشر "( من جمموع املهارات الفرعية ملهارة 38.10%)

"اقرتاح هناًيت جديدة لقصة  (. وجاء يف الرتتيب الرابع املؤشر%12.70( تكرارات بنسبة )8منطلقا لألفكار األصيلة " يف الرتتيب الثالث وبلغ )
(.  بينما أغفل الكتاب مؤشر "إنتاج أفكار جديدة غري مألوفة" . إذ مل يرد أبي تكرار يف %3.17ونسبة )(، 2وردت يف النص " بتكرار بلغ )

 الكتاب. 
 

 النتائج املتعلقة ابلسؤال اخلامس من أسئلة الدراسة: -ه
 نص السؤال اخلامس على " ما مدى تضمن كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ملهارة التوسع؟ " 

جابة عن هذا السؤال مت حتليل كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي ابستخدام بطاقة التحليل ولإل
 ( تكرارات ونسب وترتيب مؤشرات مهارة التوسع.7املعدة لذلك من قبل الباحث. ويوضح اجلدول)

 
 

 الفرعية ملهارة التوسع يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي وترتيبهاالتكرارات والنسب املئوية للمهارات : (7دول )ج

( توزيع مؤشرات املهارات الفرعية ملهارة التوسع اليت تضمنها كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي، وتكرار كل 7ُيالحظ من اجلدول )
( مهارات فرعية ملهارة 8) على -األول والثاين  -منها ونسبها املئوية ورتبها. وقد اشتمل كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي بفصليه 

( تكراراا. وقد تنوعت هذه املهارات، وكان التنوع متفاواتا؛ من حيث الرتكيز على بعض املهارات، 94التوسع. وتكررت هذه املهارات ومؤشراهتا )
 وضعفه على البعض اآلخر، وإغفال بعض املهارات الفرعية.

  

املهارة 
 املهارات الفرعية ت الرئيسة

 كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي
 الرتتيب النسبة التكرار

الت
              

وس
              

           
 ع

 1 19.15 18 لغوية.ذكر أكثر من مثال على قاعدة  26
 1مكرر 19.15% 18 أن تتضمن توجيه الطالب إىل شرح عبارات وردت يف النص أبسلوبه. 27
 3 18.09% 17 ذكر عالقات تربط بني الشخصيات أو األفكار الواردة يف الوحدة 28
 4 15.96% 15 اإلضافة إىل عبارة والتوسع فيها. 29
 5 8.51% 8 للقضاًي الرئيسة الواردة يف الوحدة.ذكر قضاًي معاصرة مشاهبة  30
 6 7.45% 7 ورد يف الوحدة. اا متنوعة تدعم فكرة معينة أو موقف تقدمي أدلة 31
 7 6.38% 6 أن تتضمن توجيه الطالب إىل إضافة تفاصيل جديدة تكون امتداداا ملا ورد يف النص. 32
 8 5.32% 5 قراءته.صياغة أسئلة جديدة مثرية حول النص بعد  33

 100% 94 اجملموع
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عليه كل مؤشر من مؤشرات املهارات الفرعية. حيث يتضح أن  أعلى تكرار كان للمؤشر الذي ينص على " ذكر أكثر وهنا يتم مناقشة ما حصل 

بنفس و  (، واحتل الرتتيب األول من جمموع املهارات الفرعية ملهارة التوس ع.%19.15( تكراراا، ونسبة )18من مثال على قاعدة لغوية " بتكرار بلغ )
 الرتتيب األول مكرراا املؤشر الذي ينص على" أن تتضمن توجيه الطالب إىل شرح عبارات وردت يف النص أبسلوبه ".التكرار والنسبة احتل 

  
(. %18.09( تكراراا بنسبة )17بينما جاء مؤشر " ذكر عالقات تربط بني الشخصيات أو األفكار الواردة يف الوحدة " يف الرتتيب الثالث وبلغ )

ذكر قضاًي معاصرة  (. واحتل مؤشر "%15.96( تكراراا، ونسبة )15املؤشر" اإلضافة إىل عبارة والتوسع فيها." بتكرار بلغ ) وجاء يف الرتتيب الرابع
تقدمي أدلة متنوعة تدعم  (. أما مؤشر "%8.51( تكرارات ونسبة )8مشاهبة للقضاًي الرئيسة الواردة يف الوحدة " الرتتيب اخلامس، بتكرار بلغ )

(. بينما احتل الرتتيب السابع املؤشر %7.45( تكرارات، ونسبة )7و موقفاا ورد يف الوحدة " فقد جاء يف الرتتيب السادس حيث بلغ )فكرة معينة أ
( تكرارات، ونسبة 6أن تتضمن توجيه الطالب إىل إضافة تفاصيل جديدة تكون امتدادا ملا ورد يف النص " بتكرار بلغ ) الذي ينص على "

( تكرارات، 5يف املركز الثامن واألخري املؤشر الذي نصه " صياغة أسئلة جديدة مثرية حول النص بعد قراءته " بتكرار بلغ )(. وجاء 6.38%)
 (.%5.32ونسبة )

 
يف كتاب  ةنمما تقدم ميكن استخالص جمموع التكرارات والنسب ملهارات التفكري اإلبداعي األربع: )الطالقة، واملرونة، واألصالة، والتوس ع(. املتضم

ما يلي يلغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي. كما ميكن بيان مدى مراعاة الكتاب هلذه املهارات من خالل مقارنتها ابجملموع العام للمهارات وف
 ( يبني واقع تلك املهارات يف الكتاب بشكل إمجايل:8جدول)

 
 كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي وترتيبها  تكرارات ونسب مهارات التفكري اإلبداعي املتضمنة يف : (8جدول )

 اإلبداعي قد وردت بشكل متفاوت يف كتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ( فإنه ميكن القول: إن  مهارات التفكري8وابلنظر إىل اجلدول )
( من جمموع %44.84( تكراراا، ونسبة )200للفصلني الدراسيني األول والثاين. حيث جاءت مهارة الطالقة يف الرتتيب األول بتكرار بلغ )

(. وجاءت مهارة املرونة يف الرتتيب الثالث بتكرار %21.08( تكراراا، ونسبة )94بلغ )املهارات، بينما احتلت مهارة التوس ع الرتتيب الثاين بتكرار 
 ( .%14.12( تكراراا، ونسبة )63(. وجاءت مهارة األصالة يف الرتتيب األخري بتكرار بلغ )%19.96( تكراراا، ونسبة )89بلغ )

  

 الرتتيب النسبة التكرار املهارة الرقم

 1 44.84% 200 الطالقة 1
 2 21.08% 94 التوس ع 2
 3 19.96% 89 املرونة 3
 4 14.12% 63 األصالة 4

 100% 446 الكل
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 مناقشة النتائج وتفسيرها
األصالة، و  قد توصلت الدراسة إىل ضعف مراعاة كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي ملهارات التفكري اإلبداعي األربع: ) الطالقة، واملرونة،

انت ك  والتوس ع(. حيث جاءت التكرارات قليلة مقارنة حبجم الكتاب وعدد النصوص والنشاطات الواردة يف الكتاب، كما أن  أساليب االستثارة
واحلريشي واحملياوي،  ؛2010والفر ا،  ؛2010مكررة وضعيفة وال تعِن مدلوالهتا. والدراسة يف هذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من:) العيد، 

حلريشي وختتلف فيه مع دراسة )ا (،2010كما أن  مهارة الطالقة جاءت يف الرتتيب األول وهذا ما تتفق فيه الدراسة مع دراسة )الفر ا،   (.2012
 حيث احتلت هناك مهارة التفاصيل )التوس ع( الرتتيب األول. (،2012واحملياوي، 

 
 ,Wang)( والدراسة يف هذا تتفق مع دراسة %21.08( تكراراا، ونسبة )94وجاءت يف الرتتيب الثاين مهارة التوس ع الرتتيب بتكرار بلغ )

الفر ا، واختلفت الدراسة مع دراسة ) ارات التفكري اإلبداعي خصوصا مهارة التوسع.اليت أكدت وجود عالقة بني القراءة والكتابة ومه ،(2012
حيث جاءت فيهما مهارة املرونة يف الرتتيب الثاين. وجاءت يف الرتتيب الثالث مهارة املرونة بتكرار بلغ  (.2012واحلريشي واحملياوي،  ؛2010

(، والدراسة تتفق يف %14.12( تكراراا، ونسبة )63ابع مهارة األصالة بتكرار بلغ )وجاءت يف الرتتيب الر ، (%19.96( تكراراا، ونسبة )89)
  (.2012احلريشي واحملياوي،  ؛2010هذه النتيجة مع دراسة كل من: )الفر ا، 

 
يف مبحث  امما تقدم ميكن القول: إن  الدراسة تتفق مع مجيع الدراسات اليت حللت كتب اللغة العربية يف ضوء مهارات التفكري اإلبداعي، ومت إيراده

من حيث ضعف مراعاة كتب اللغة  (،2012واحلريشي واحملياوي، ؛ 2010والفر ا،  ؛2010الدراسات السابقة؛ وهي دراسة: كل من: )العيد، 
ما ميكن القول: إن  ك  لعربية اليت مت حتليلها ملهارات التفكري اإلبداعي، كما أن  تلك الكتب مل تراع تناسب التوزيع بني املهارات من خالل احملتوى.ا

ودية؛ وهي: الطالقة، عالدراسة احلالية توصلت إىل أن  املهارات الواجب تضمينها يف كتاب لغيت اجلميلة للصف السادس االبتدائي ابململكة العربية الس
فيما بينها.   تواملرونة، واألصالة، والتوس ع. إال أن  الكتاب مل يراع هذه املهارات ابلقدر املطلوب. كما مل يراع التناسب يف حصص ونسب تلك املهارا

السادس االبتدائي  تاب )لغيت اجلميلة( للصفكما أن  الباحث مل جيد دليالا علمياا أو معياراا منطقياا، لتفسري ورود مهارات التفكري اإلبداعي يف ك
 هبذه النسب املتفاوتة والكيفية املتباينة أي أن  تضمني الكتاب هلذه املهارات قد مت بشكل عشوائي مل يستند على أساس علمي أو منطقي.

 
املعريف، أكثر من  في الكتاب رمبا ركزوا على اجلانبويرى الباحث أن  هذه النسب املتفاوتة والكيفية املتباينة هلذه املهارات؛ قد ترجع إىل أن  مؤل

لغة لتركيزهم على  تعليم مهارات التفكري. ويؤكد ذلك غياب هدف تعليم التفكري من أهداف وثيقة تعليم اللغة العربية، وغيابه من أسس تعليم ا
شر إىل تعليم مادة )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي؛ مل تالعربية يف دليل املعلم. كما أن اإلرشادات والتوجيهات اليت ُضم نت يف دليل معلم 

ة  االتفكري ومل ترشد املعلم إىل آليات وإجراءات تنمية مهارات التفكري من خالل حمتوى كتاب الطالب. فكل هذه األسباب أدت إىل تباين مراع
وصت الدراسة االبتدائي ملهارات التفكري اإلبداعي. ويف ضوء النتائج أكتاب )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي ابململكة العربية السعودية 

 مبجموعة من التوصيات واملقرتحات.
 

 التوصيات
 يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية من نتائج، يقدم الباحث التوصيات اآلتية:

 ذه الدراسة، عند ختطيط أو أتليف كتب تعليم اللغة العربية.االستفادة من قائمة مهارات التفكري اإلبداعي، اليت توصلت إليها ه -1
ة باعتماد تعليم وتنمية التفكري بوجه عام واإلبداعي على وجه اخلصوص، كهدف من أهداف التعليم، وخاصة يف املرحلة االبتدائية، وذلك ملواك -2

 التقدم العلمي والتقِن الذي يشهده العامل املعاصر.
اجلميلة( حبيث يراعي مهارات التفكري اإلبداعي الالزمة لطالب الصف السادس االبتدائي، مع االعتماد على املعايري إعادة تصميم مقرر )لغيت  -3

 العلمية يف مراعاة  نسب تلك املهارات وطريقة توزيعها.
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  وسليم.بشكل إجيايبضرورة اشتمال كتب اللغة العربية املطورة، على التعريف مبهارات التفكري اإلبداعي، وطريقة التعامل معها  -4
ية مإعادة صياغة دليل املعلم ملقرر )لغيت اجلميلة( للصف السادس االبتدائي، حبيث يتضمن ما يرشد املعلم إىل الطرق والوسائل املناسبة لتن -5

 مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب، وكيفية ربط األنشطة ابلواقع احليايت هلم. 
اصة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي، مثل اإلذاعة املدرسية، واملسرح التعليمي، واملسابقات الثقافية اخل تكثيف املناشط اللغوية اليت تسهم -6

 ابملهارات اللغوية، مع وضع دراسات لقياس أثرها على الطالب.

 

 المصادر والمراجع
 المصادر

 القرآن الكريم. -

 دار الحديث.. القاهرة: مقاييس اللغة (.2008ابن فارس، أحمد بن زكريا. ) -

   المراجع
 أوالً: المراجع العربية

ن: دار عّما .تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام نظرية الحل االبتكاري للمشكالت (.2004أبو جادو، صالح محمد. ) .1

 الشروق.

استخدام أسلوب العصف الذهني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وأثره على التعبير الكتابي  (.2008األحمدي، مريم بنت محمد. ) .2

 (. 107، العدد )مجلة رسالة الخليج العربيلدى طالبات الصف الثالث المتوسط. 

راسة التفكير الناقد: د درجة تضمين كتاب )لغتنا العربية( للصف السادس االبتدائي في األردن لمهارات (.2013البري، قاسم نواف. ) .3

 .4)العدد ) (،14المجلد ) ،مجلة العلوم التربوية والنفسيةتحليلية. 

تنمية مهارات التفكير (. 2012البنا، حمدي عبد العظيم؛ والشعراوي، عالء محمود؛ والسيد، فايزة أحمد؛ ومحسب، محمود محمد. ) .4

 ة.الطائف: جامعة الطائف، المملكة العربية السعودي .والتعلم

 العربية. الدار (.1ط ) سليمان، ممدوح ترجمةالمنهج.  نظرية (.1987جورج. ) ،بوشامب .5

 . الرياض: مكتبة الشقيري.تعليم التفكير (.2009الحارثي، إبراهيم أحمد. ) .6

تقويم التدريبات في كتب القراءة والمحفوظات للصفوف الثالثة  (.2012الحريشي، منيرة بنت عبد العزيز؛ والمحياوي، أمل بنت نافع. ) .7

 (.3) العدد ،مجلة العلوم التربويةالعليا من المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي. 

 هرة: عالم الكتب. القا (.2، ط)تحليل المضمون: تعريفاته ومفاهيمه ومحدداته (.1996حسين، محمد سمير. ) .8

دراسة تحليلية لمحتوى منهج القراءة في كتب اللغة العربية بالصفوف األربعة بالمرحلة المتوسطة  (.2012الحميدي، حامد عبد هللا. ) .9

 .الجزء األول (.102العدد )(. 26، المجلد )المجلة التربويةفي دولة الكويت في ضوء قيم المواطنة. 

بناء أنموذج لمعالجة النصوص األدبية في ضوء االتجاهات الحديثة: التكاملية، والوظيفية،  (.2009خراشقة، وفاء فخري. ) .10

سالة ر والمهارية، واختبار فاعليته في تنمية مهارات التفكير العليا واألداء اللغوي التحريري لدى طلبة المرحلة األساسية باألردن.

 ماجستير غير منشورة، جامعة عّمان، األردن.

 .والتوزيع: غزة للطباعة والنشر األمل مكتبة (.2ط ) ،العربية اللغة تدريس في المرشد (.1997محمد. ) زقوت، .11

مر ورقة مقدمة للمؤت .في المملكة األردنية الهاشمية تحليل محتوى كتاب لغتنا العربية للصف السادس (.2010سالمي، محمد محمد. ) .12

 (.1العلمي التاسع )كتب تعليم القراءة في الوطن العربي بين اإلنقرائية واإلخراج(. مصر، المجلد )

تحليل محتوى كتاب تعليم القراءة والكتابة للصف األول االبتدائي للبنات في المملكة العربية السعودية  (.2006السميري، لطيفة صالح. ) .13

 (.69، العدد )رسالة الخليج العربي وتقويمه في ضوء معايير الخبرة التربوية.

 . القاهرة: دار الفكر العربي.داماتهتحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية: مفهومه، أسسه، استخ (.2008طعيمة، رشدي أحمد. ) .14

 . عّمان: دار المسيرة.المنهج المدرسي المعاصر: أسسه، بناؤه، تنظيماته، تطويره (.2009طعيمة، رشدي أحمد، وآخرون.) .15

 يرة. . عّمان: دار المسمهارات في اللغة والتفكير (.2009عبد الهادي، نبيل؛ وأبو حشيش، عبد العزيز؛ وبسندي، خالد عبدالكريم.) .16

 . عّمان: دار الفكر.الدماغ والتعليم والتفكير (.2007عبيدات، ذوقان؛ وأبو السميد، سهيلة. ) .17

 عّمان: دار الفكر. .أدواته، أساليبه، البحث العلمي: مفهومه (.2011عبيدات، ذوقان؛ وعبد الحق، كايد؛ وعدس، عبد الرحمن. ) .18

التقويمية في كتاب )لغتنا الجميلة( للصف الرابع االبتدائي األساسي في ضوء مهارات تحليل النشاطات  (.2010العيد، وسام حسن. ) .19

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين. .التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب الطلبة له

ي في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي ومدى تحليل كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع االبتدائي األساس (.2010الفّرا، ميسون نصر. ) .20

 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين. اكتساب الطلبة له

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52332
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52332
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21850
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21850
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21850


Content Analysis of “My Beautiful Language” Textbook in the Light of Creative Thinking Skills ResearchOER Journal Vol. 2 No. 2 
Special Issue: The use of Open Content Learning Activities April 2015 Pages 13-35 

 

35 

 

تقويم أنشطة التواصل الكتابي المضمنة في مقرر لغتي الخالدة في ضوء مهارات الكتابة الوظيفية  (.2013الفقيه، محمد بن أحمد. ) .21

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. .ألول المتوسطالمناسبة لتالميذ الصف ا

ب القراءة المقرر على الصف السادس االبتدائي في المملكة إسهام تدريبات كتا (.2000الكثيري، راشد حمد؛ والعايد، عبد هللا حسين.) .22

ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الثاني عشر )مناهج التعليم وتنمية التفكير(، مصر،  .العربية السعودية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي

 (.2المجلد )

 العربي. الفكر دار القاهرة،  التربوية(. تطبيقاته و العربية )أسسه اللغة تدريس (.2000الدين. ) صالح مجاور، محمد .23

 .دار القلم، الكويت المنهج المدرسي أُُسسه وتطبيقاته التربوية، ه(.1407مجاور، محمد صالح الدين؛ والديب، وفتحي عبد المقصود. ) .24

 .القاهرة الجديد في تعليم التربية اإلسالمية، (.1989النِّّمر، محمد عبد القادر. ) .25

 العين: دار الكتاب الجامعي. .اإلبداع: ماهيته، اكتشافه، تنميتة (.2007زيد. )الهويدي،  .26

ه. الرياض: مشروع الملك عبد هللا بن عبد 1435 -1434ه(. الدليل اإلجرائي لمدارس التعليم العام 1435وزارة التربية والتعليم. ) .27

 العزيز لتطوير التعليم.

 . الرياض: مكتب العبيكان.البحث في العلوم السلوكيةالمدخل إلى (. 2006العساف، صالح حمد. ) .28

تقويم أسئلة كتب القراءة والنصوص في المرحلة المتوسطة في ضوء مهارات القراءة الناقدة (. 2004القرشي، ياسر بن عبد هللا. ) .29

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.المناسبة لتالميذها

فاعلية برنامج قائم على القصة في تنمية بعض مهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف الثالث  (.2010، حسن أحمد. )الحميد .30

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.المتوسط

 

 

 

 ثانيًا: المراجع األجنبية

1. Al khayat, M. M. (2012). The Levels of Creative Thinking and Met cognitive Thinking Skills of 

Intermediate School in Jordan: Survey Study. Canadian Social Science, 8(4). 

2. Al Majali, Y. D. (2013). The impact of (5Es) learning cycle on the outcome and the development of 

creative thinking among students of seven grade in Arabic language course in al Qaser/Karak bridge. 

International Journal of Academic Research, 5(5). 

3. Erdogan, T., Akkaya, R., Akkaya, S. (2009). The effect of the Van Hiele model based instruction on 

the creative thinking levels of 6th grade primary school students. Educational Science: Theory and 

Practice, 9(1). 

4. Wang, A.Y. (2012). Exploring the relationship of creative thinking to reading and writing. Thinking 

Skills and Creativity, 7 (1). 

 

http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48346
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48346
http://uqura.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48346

