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 ممخص البحث  
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير       

كلتحقيؽ  .المتشعب في تنمية ميارات الكتابة األدبية لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط
أىداؼ الدراسة  فقد استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي 

د عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كما صمما لذلؾ عددنا مف األدكات كالمكاد المعتم
البحثية، كىي: قائمة بميارات الكتابة األدبية، كاختبار الكتابة األدبية، كالبرنامج القائـ عمى 

كتككنت عينة  .استراتيجيات التفكير المتشعب، كتضمف دليؿ الطالب كدليؿ المعمـ لتنفيذه
( طالبنا مف طالب الصؼ الثاني المتكسط في مدرسة الظيراف المتكسطة ٓٓالدراسة مف )

( طالبنا، كبمغ عدد طالب ِٗبمدينة الظيراف، حيث بمغ عدد طالب المجمكعة التجريبية )
( طالبنا، كقد استخدـ الباحثاف عددنا مف األساليب كالمعالجات ِٔالمجمكعة الضابطة )

مف أىميا: )اختبار ماف كتني لممقارنة بيف  اإلحصائية لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة،
مجمكعتيف مستقمتيف، كاختبار كيمكككسف لممقارنة بيف مجمكعتيف مترابطتيف، كحجـ األثر 

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  .بكاسطة معادلة مربع إيتا(
تجريبية كالمجمكعة ( بيف متكسطات درجات طالب المجمكعة الَ.َُمستكل الداللة )

الضابطة في اختبار الكتابة األدبية البعدم في كؿ محكر عمى حدة، كفي ميارات الكتابة 
األدبية مجتمعة لصالح المجمكعة التجريبية، كما تكصمت الدراسة إلى كجكد داللة عممية 

كفي ضكء النتائج التي  .لتطبيؽ البرنامج القائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب
كصمت إلييا الدراسة، فقد أكصت بضركرة االىتماـ بميارات الكتابة األدبية، كالعمؿ عمى ت

تنميتيا مف خالؿ االستراتيجيات كالنماذج التدريسية الحديثة، كاألنشطة المتنكعة المناسبة، 
ا مخططي مناىج تعميـ المغة العربية ببنائيا كتنظيـ محتكاىا في  كما أكصت الدراسة أيضن

  .قات استراتيجيات التفكير المتشعبضكء تطبي
  .األدبية الكتابة ميارات المتشعب، التفكير استراتيجيات: الكممات المفتاحية
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Abstract 

    The study aimed to identify the effectiveness of the program 

based on strategies of divergent thinking in developing literary 

writing skills For middle second graders. In order to achieve the 

objectives of the study, the researchers used experimental approach 

based on the quasi-experimental design based on two experimental 

and control groups. they also designed a number of research tools 

and materials, which are: a list of literary writing skills, and a 

literary writing test, the program is based on strategies of divergent 

thinking,andincludesastudentguideanda teacher’sguidefor its

implementation. The study sample was made of (55) students of the 

second intermediate school in Dhahran Intermediate School in 

Dhahran, where the number of students of the experimental group 

reached (29) students The number of students in the control group 

reached (26) students, and the study used a number of statistical 

methods and treatments to reach the results of the study, one of the 

important: (Mann–Whitney U Test, Wilcoxon Test, the effect size 

scale). The study concluded that presence of statistically significant 

differences at the level of significance (0,01) Between the mean 

scores of the experimental group and the control group students in 

the post literary writing test in each axis separately, and in literary 

writing skills combined for the benefit of the experimental group, 

The study also found a practical indication for the application of the 

program based on strategies for divergent thinking, as it was proved 

by testing the size of the impact of the high impact of the program 

based on strategies for divergent thinking in the growth of literary 

writing skills targeted for development among students of the 

experimental group. In light of the findings of the study, it 

recommended the need to pay attention to literary writing skills, and 

work to develop them through modern teaching strategies and 

models, and various appropriate activities. It also recommended 

inviting those in charge of planning Arabic language curricula to 

build them and organize their content in light of the applications of 

strategies of divergent thinking. 

Keywords: divergent thinking strategies, literary writing skills. 
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 مقدمة الدراسة واإلحساس بالمشكمة 

تعد الكتابة مف الميارات األكثر أىمية في تعميـ المغة العربية في المرحمة المتكسطة، 
فبكاسطتيا يتكاصؿ الطالب مع اآلخريف، كيقضي بيا حاجاتو، كيعبر عف أفكاره كخكاطره 

سيمة حفظ العمـك كالمعارؼ، إضافة لذلؾ، تدرب الكتابة الطالب عمى كمشاعره، كىي ك 
التخطيط، كالتنظيـ، كالكضكح في الطرح، كالصحة في المضمكف كالشكؿ، متى قدمت لو 

  .معالجات مميزة تدربو عمى ذلؾ
كما تعد الكتابة مف أبرز الطرؽ المستخدمة لدل اإلنساف لمتكاصؿ كالبياف، حيث تيكًصؿي 

، مف خالؿ ترجمتيا في رمكز مكتكبة، كنقميا إلى اآلخريف، ما في عق مو مف أفكار كمعافو
، ََِٖكالتفاعؿ كالتكاصؿ معيـ، كمشاركتيـ ما لديو مف نتاج فكرمٍّ كفنيٍّ )خصاكنة، 

  .(ْص
( أف ميارة الكتابة مف أىـ ميارات التكاصؿ المغكم، ُِٓ، صََِٗكيرل العقيمي )

م صعكبة؛ نظرنا لكضعيا المعقد، كتداخؿ جكانبى متعددةو في كأكثر ميارات اإلنتاج المغك 
إجادتيا كالتمكف منيا، كالجكانب النفسية كالمغكية كاالجتماعية كالثقافية؛ أم أنيا ليست 

نما عمميات متداخمة   .عممية لغكية بحتة، كا 
لمشركع كقد بذلت كزارة التعميـ جيكدنا مباركة في تطكير تعميـ الكتابة، بداية مف خالؿ ا

الشامؿ لتطكير المناىج، كقد تكاصمت الجيكد كتأكدت مف خالؿ مشركع الممؾ عبد اهلل 
لتطكير التعميـ العاـ، حيث ريًبطىٍت ميارة الكتابة بالميارات المغكية األخرل، كأيٍفًردى لمتعبير 

خرل الشفيي كالكتابي مككننا مستقالن كمعالجة، كلكنو مرتبطه كبناء مع بقية المككنات األ
دّْدىٍت المكضكعاًت كالمجاالًت المستيدفةى لمصفكؼ الدراسية في مقررات  لمكحدة الدراسية، كحي

 .لغتي الجميمة كلغتي الخالدة كالكفايات المغكية
كمف ضمف مجاالت الكتابة التي يتعمميا الطالب كيتدرب عمييا؛ الكتابة األدبية التي تعد 

يا عف أفكاره خكاطره كمشاعره في أسمكب أدبي، يكظؼ فيو ميتىنىفَّسنا لمطالب ييعىبّْري مف خالل
لغتو كخبرتو كحكاسو كمشاعره مف خالؿ عمميات عقمية تككينية تمر فييا ىذه الكتابة، 
كتأتي الكتابة األدبية ضمف أبرز األكلكيات كاالىتمامات في تعميـ المغة العربية، حيث 
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ٍت كزارة التربية كالتعميـ ) في كثيقة منيج المغة العربية في أىداؼ ( ُِىػ، صُِْٕنىصَّ
تعميـ المغة العربية عمى ضركرة استخداـ الطالب المغة بنجاح؛ لمتعبير عف أفكاره كآرائو 

نتاج النصكص الخيالية   .كمشاعره، كالتخيؿ كاإلبداع، كا 
كتتيح الكتابة األدبية الفرصة لمطالب؛ لمتعبير عف مشاعرىـ كأفكارىـ كأخيمتيـ، كىي 

ثارة حماسيـ كتشجيعيـ عمى الكتابة األدبية، كتكجييـ إلى فرصة  لمكشؼ عف المكىكبيف، كا 
  .(ِٖ، صََِّمجاالت األدب الذم يصقؿ مكاىبيـ كينضجيا )الصكص، 

كتعد الكتابة األدبية إحدل أنكاع الكتابة التي يجب أف يتدرب عمييا الطالب، كىي مف 
ل الطالب في مراحؿ التعميـ المختمفة، الجكانب التي يجب االىتماـ بيا كتنميتيا لد

، كأفكارو  فبكاسطتيا يعبر الطالب عما يدكر في ذىنو مف مشاعرى كأحاسيسى كانفعاالتو
، في قالب لغكم، يكظؼ مف خاللو الخياؿ كالعاطفة كالصكرة الفنية التي  كرؤلن كتصكراتو

  .(ْٗ، صََِٗتؤثر في المتمقي مف الناحية الكجدانية )عبد العظيـ، 
ظّْؼي  ضافة إلى ما ذيًكر، فإف الكتابة األدبية ذات أىمية كبيرة في تعميـ الكتابة، حيث ييكى كا 
الطالبي مف خالليا األلفاظ كالمعاني في صكرة صحيحة خالية مف األخطاء النحكية 
كاإلمالئية، مع ما تقكـ بو مف المتعة كخفض التكتر كاالضطراب، حيث يعبر الطالب عما 

قّْؽي الراحةى كالتكزافى النفسيَّ )األحمدم، يمتمككنو مف م ؛ مما ييحى شاعرى كأفكارو كانفعاالتو
  .(ْٖٗ، صَُِْ

كبناءن عمى ما تقدـ، فإف تعميـ الكتابة األدبية مف األكلكيات الميمة في تعميـ المغة العربية 
ة في مراحؿ التعميـ العاـ؛ كلذلؾ أكدت عدد مف الدراسات أىمية تنمية ميارات الكتاب

األدبية كتكظيؼ االستراتيجيات التدريسية الحديثة لتنميتيا، كمف تمؾ الدراسات دراسة كؿ 
؛ كالبطاينة َُِٓ؛ كبصؿ، َُُِ؛ كأحمد،ََِٖ؛ كأبك سعدة، َُِْمف )األحمدم، 
؛ َُِّ؛ كالرشيدم، ََِٔ؛ كحافظ كعطية، َُِٖ؛ كالحاطي، َُِْكالمخزكمي، 
؛ كسالمة كآخركف، َُِٕ؛ كمرضي الزىراني، َُِِ؛ كأحمد الزىراني، َُِٗكالركيمي، 
؛ َُِّ؛ كعبدالبارم، َُِٓ؛ كعاشكر كالشكابكة، َُِٖ؛ كالصراؼ كخياؿ، َُِٖ

؛ كالقرني، َُِٖ؛ كقحكؼ، ََِٗ؛ كعمي، َُّْ؛ كالعبيدم، ََِٗكعبد العظيـ، 
  .(َُِٔ؛ كمدككر كآخريف، َُِِ
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 تحديد مشكمة الدراسة: 
ضفاء الجانب  عمى الرغـ مف أىمية الكتابة األدبية في تيذيب كتابة الطالب كصقميا كا 

الكجداني لشخصيتو كبنائو المغكم؛ فإف الكاقع يشير إلى بعض الممارسات كالمعالجات 
السطحية أك البسيطة في تدريسيا؛ كىذا يحد مف الكصكؿ إلى منتجات كتابية متميزة 

 .لمطالب
الضعؼ في تدريس  ( إلى أبرز مظاىرْْ، صَُُِكقد تطرؽ البصيص )  

الكتابة، كمنيا: التركيز عمى المنتج دكف االىتماـ بالعمميات كاإلجراءات، كسمبية الطالب 
  .في ظؿ الطريقة التقميدية، كعدـ مراعاة العمميات العقمية لمكتابة المرتبطة بالتفكير

 كفي نظرة فاحصة لكتابات الطالب يالحظ أنيـ يميمكف إلى اإلجابة المباشرة، كضعؼ
الحصيمة المغكية، كقمة األفكار، كعدـ الترابط فيما بينيا، كترجع ىذه المظاىر إلى أسباب 
منيا: طرؽ التدريس المتبعة التي ال تجعؿ الطالب فاعالن نشطنا، كقمة القراءة، كعدـ 

  .(ِِٔ، صَُِّتكظيؼ العمميات العقمية فييا )عاشكر كمقدادم، 
مكعة مف مظاىر الضعؼ الكتابي لدل ( مجُّٔ، صَُِٔكما أكرد الشريباجي )

ىماؿ  الطالب، كمنيا: صعكبة االنتقاؿ مف فقرة إلى أخرل بطريقة كاضحة كسميمة، كا 
عالمات الترقيـ، كقمة المحصكؿ المغكم، كالضعؼ في التخطيط لمكتابة، كلجكء الطالب 

ينيما كفقنا إلى استخداـ العامية في الكتابة، كالضعؼ في ترتيب الكممات كالجمؿ، كالربط ب
لمقكاعد المغكية كالنحكية السميمة، كعدـ ترتيب األفكار، كعدـ اكتماؿ المالحظات التي 

 .يبدكنيا
كعمى مستكل المراكز كالمنظمات، أشارت نتائج دراسة المركز التربكم لمغة العربية لدكؿ 

( إلى أبرز مظاىر الضعؼ في الكتابة لدل الطالب، كمنيا: ٖٗ، صَُِٔالخميج )
دء بمقدمة غير مناسبة لممكضكع الذم يكتب فيو، كعدـ تنظيـ المادة المكتكبة، الب

كالضعؼ في ميارات الكتابة األدبية، كالكتابة دكف ترتيب منطقي لألفكار، ككتابة مكضكع 
   .غير مستمد الجكانب، كضعؼ غمؽ المكضكع الذم يكتب فيو بخاتمة مناسبة

في ميارات الكتابة األدبية كمعالجتيا أنشطة  كمف الدراسات التي أشارت إلى كجكد ضعؼ
؛ َُِْ؛ كالشيخ، َُِٕ؛ كالسحيباني، َُِّكتدريسنا، دراسة كؿ مف )الرشيدم، 
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؛ كالناصر، َُِٔ؛ كمدككر كآخريف، َُِٗ؛ كالعنزم كالسعكدم، َُُِكالصكيركي، 
(، حيث أشارت ىذه الدراسات مف خالؿ نتائجيا إلى كجكد ضعؼ في ميارات َُِٓ

تابة األدبية لدل الطالب، كضعؼ في مستكل معممي المغة العربية في تكظيؼ الك
  .استراتيجيات التدريس، التي تنمي الفيـ كالتحميؿ كالتنظيـ كالتفكير

كقد الحظ الباحثاف مف خالؿ عمميما في كمية التربية في الجامعات السعكدية في اإلشراؼ 
المتكسطة، كجكد ضعؼ في ميارات  عمى طالب التربية العممية في مدراس المرحمة

الكتابة األدبية بمختمؼ مجاالتيا لدل الطالب، كيتضح ذلؾ الضعؼ في مظاىر متنكعة 
منيا: البداية بمقدمة غير مناسبة لممجاؿ األدبي، عدـ تضميف النص المكتكب صكرنا 

ممات بيانية كخياالن كاسعنا، يتناسب مع المجاؿ األدبي المكتكب فيو، عدـ اختيار الك
كالتراكيب المناسبة، عدـ تناسؽ الفقرات مع بعضيا، كعدـ الربط الجيد فيما بينيا، ككثرة 
األخطاء اإلمالئية كالنحكية، كالنياية غير المناسبة لمنص المكتكب، كغيرىا مف مظاىر 

  .الضعؼ في الكتابة األدبية
يا استبانة )غير كقد عضد الباحثاف ما سبؽ، بإجراء دراسة استطالعية، أعدا مف خالل

مقننة( مكجية إلى معممي المغة العربية في المرحمة المتكسطة في مدف الدماـ كالخبر 
كالظيراف، التابعة لممنطقة الشرقية، كىي قريبة مف بعضيا، كشممت االستبانة محاكر 
متفرقة حكؿ استراتيجيات تدريس الكتابة األدبية، كأبرز المشكالت المتعمقة بتدريسيا، 

معممنا مف  ّْـ المعمميف ألداء الطالب في ىذه الميارات، كقد أجاب عمى االستبانة كتقيي
معممي المغة العربية في المرحمة المتكسطة في المدف المشار إلييا، كقد أظيرت نتائج 

 الدراسة االستطالعية الجكانب التالية:
% مف المعمميف إلى ضعؼ دافعية الطالب في تعمـ ميارات ٕٔأشار -أ 

  .بة األدبية كأحد أبرز مشكالت تدريس الكتابة األدبيةالكتا
% مف المعمميف إلى مشكمة كثرة أعداد الطالب في الفصكؿ، ٓٔأشار -ب 

  .كالبيئة الصفية غير المناسبة
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أشار مجمكعة مف المعمميف إلى عدد مف االستراتيجيات التدريسية  -ج 
ستراتيجيات المتداكلة في تدريس الكتابة األدبية، كلـ يتطرقكا إلى اال

ا ما يتعمؽ بالتفكير   .التدريسية الحديثة كخصكصن
% مف المعمميف أف مستكل أداء الطالب في الكتابة األدبية َٕ.ٔيرل  -د 

  .% أف مستكل أداء الطالب متكسطِٗ.ْميتىدىفٍّ كضعيؼ، بينما يرل 
% مف المعمميف أف الحاجة إلى التدريب عمى االستراتيجيات ِٔيرل -ق 

% منيـ ّٖديثة في تدريس الكتابة األدبية عالية، بينما يرل التدريسية الح
أف الحاجة إلى التدريب متكسطة، كىذه النسبة تعطي مؤشرنا ألىمية 

   .تكظيؼ االستراتيجيات التدريسية الحديثة في تدريس الكتابة األدبية
ف (، كدراسة العرداَُِْكلمكاجية ىذا الضعؼ كمعالجتو، فقد أكصت دراسة األحمدم )

( بتكظيؼ استراتيجيات التفكير في تدريس المغة العربية، كتدريب الطالب عمى َُِٕ)
ميارات التحميؿ كاالستدالؿ كالمقارنة كالنقد كغيرىا مف ميارات التفكير التي تفعؿ دكر 

  .الطالب في بناء الخبرة المغكية
مكف الطالب مف كتعد استراتيجيات التفكير المتشعب إحدل استراتيجيات التفكير التي ت

ضبط فيميـ لمعمميات الذىنية الممارسة بدءنا مف تخطيط المكقؼ التعميمي كانتياءن بتقكيـ 
حداًث حمقة  المكقؼ التعميمي، حيث تيسيـ ىذه العمميات في تٍنشيًط جانبي الدماغ، كا 
كصؿ فيما بينيما؛ مما يساعد عمى التفكير بطرؽ متنكعة، كالخركج عف الطريقة النمطية 

   .التفكير، كالقدرة عمى ربط المككنات بصكرة جيدة كمرنة في
كمف منظكر فمسفي، تعد استراتيجيات التفكير المتشعب إحدل استراتيجيات التفكير القائمة 
عمى التعمـ المستند إلى الدماغ، فالتشعب في التفكير يساعد عمى إحداث كصالت ربط 

ما يحقؽ التفكير في مسارات متنكعة، كما جديدة بيف الخاليا العصبية المككنة لمدماغ؛ م
يكظؼ العقؿ في تحريؾ الذىف بأدكار ككفاءة أفضؿ كأعمى، فضالن عف تحقيؽ استجابات 

كتسيـ  .(َِٓ، صََِِتباعدية تساعد عمى ظيكر العمؿ بصكرة مشرقة )عمراف، 
حداث  استراتيجيات التفكير المتشعب في تكضيح األساليب المحفزة لعمؿ الدماغ، كا 
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الترابطات بيف الخاليا العصبية المككنة لمدماغ، كلذلؾ فتنكع ىذه االستراتيجيات يتناسب 
  .(َْ، صَُِِمع تنكع أنماط الطالب )الحديبي، 

حي بصؿ ) ( طبيعة التفكير المتشعب، فيك نىمىطه مف التفكير ينمي َِْ، ص َُِٖكتيكىضّْ
اتو السابقة ليصبح التعمـ ذا معنى؛ قدرة الطالب عمى فيـ المعرفة، كالربط بينيا كبيف خبر 

مما يجعؿ التفكير ينطمؽ في اتجاىات متنكعة، كيستدؿ عميو مف خالؿ المركنة الفكرية 
  .لدل الطالب

( الدكر الميـ الستراتيجيات التفكير المتشعب في تعميـ ُِّ، صُّْٕكتيٍبًرزي البشر )
ما تجد في المياـ المغكية بما المغة العربية، فيي تكظؼ العمميات الفكرية المتقدمة، ك

تتضمنو مف نصكصو كمكاقؼى كأفكارو مجاالن خصبنا لتكظيؼ األسئمة التي تنشطي العقؿى 
ا فإف ىذه  ، أيضن كتنظـي الخبراًت المغكيةى، كتقكم إدراؾى العالقاًت، كتضبطي الفيـى كالتفكيرى

لخياؿ كالتفكير األفقي؛ االستراتيجيات تساعد الطالب عمى التفكير بمركنة كاالنطالؽ في ا
ـي في تجكيًد نكاتًج التعمـ   .مما ييٍسًي

كفي ضكء ما تقدـ، فإف استراتيجيات التفكير المتشعب يمكف أف تسيـ في تنمية ميارات 
الكتابة األدبية مف خالؿ مراحؿ التعمـ المختمفة، كفؽ أنماط كمعالجات متنكعة، تسيـ في 

  .كىذا ما ستسعى الدراسة الحالية إليو بناء الميارات كتطكيرىا لدل الطالب،
كلنجاح ىذه االستراتيجيات في مياديف مختمفة في إكساب الطالب ميارات التخطيط 
كالتنظيـ كالمراجعة كالتقكيـ، كالتفكير كالتحميؿ كالنقد، كغيرىا مف العمميات الذىنية 

عميـ المغة العربية المصاحبة لعمميات التعمـ، فقد أكصت عدد مف الدراسات بتكظيفيا في ت
ا، كمنيا دراسة كؿ مف )إبراىيـ كآخريف،  ؛ كاألحمدم، َُِْعمكمنا، كالكتابة خصكصن

؛ كعبد َُِٖ؛ كالخفاجي، َُِٓ؛ كالحربي، َُِٖ؛ كبصؿ، ُّْٕ؛ كالبشر، َُِْ
   .(َُِٕ؛ كعيسى، َُِٗ؛ كالعتيبي، ََِٗالعظيـ، 

راسة، كلككف ىذه المرحمة مرحمة كبناءن عمى عرض الجكانب التي حددت فييا مشكمة الد
ميمة في بناء شخصية الطالب لغكيِّا كمعرفيِّا كاجتماعيِّا كنفسيِّا، كما أنيا تيمىثّْؿي ميٍنعىطىفنا 
ميمِّا في مسيرة الطالب الدراسية، لذا فقد اتضحت الحاجة إلى بناء برنامج قائـ عمى 

ة أداء الطالب في ميارات استراتيجيات تدريسية حديثة تسيـ في عالج الضعؼ كتنمي
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الكتابة األدبية، كقد كقع االختيار عمى بناء برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير 
ومن َثمَّ فقد تحددت مشكمة الدراسة، ويمكن عالجها من خالل المتشعب، كقياس فاعميتو، 

  اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
لتفكير المتشعب في تنمية ميارات الكتابة األدبية ما فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات ا

 لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط؟ 
 كيندرج تحت السؤاؿ الرئيس عدد مف األسئمة الفرعية، كىي: 

 ما ميارات الكتابة األدبية المناسبة لطالب الصؼ الثاني المتكسط؟  -ُ
ية ميارات ما فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنم -ِ

 الكتابة األدبية لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط؟
 أهداف الدراسة: 

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 
تحديد ميارات الكتابة األدبية لطالب الصؼ الثاني المتكسط، كيمكف اإلفادة منيا  -ُ

ير المقررات في ككنيا دليالن مرجعيِّا يسترشد بو في الدراسات القادمة أك في تطك 
 الدراسية. 

التعرؼ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية  -ِ
 ميارات الكتابة األدبية لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط. 

 أهمية الدراسة: 
تكمف أىمية الدراسة مف خالؿ ما يمكف أف تسيـ بو مف نتائج في الجكانب النظرية 

 الية: كالتطبيقية الت
تأتي ىذه الدراسة استجابة لمتكصيات التربكية التي أكدت أىمية تنمية ميارات  -ُ

الكتابة األدبية، كنادت بتكظيؼ استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية ميارات 
  .الكتابة األدبية

تفيد الدراسة مخططي مناىج المغة العربية، حيث تقدـ قائمة بميارات الكتابة  -ِ
ا قائمنا عمى استراتيجيات التفكير األدبية لطالب  الصؼ الثاني المتكسط، كبرنامجن

   .المتشعب، كذلؾ لتطكير برامج تعميـ الكتابة األدبية كأنشطتيا
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تمثؿ الدراسة مرجعنا عمميِّا لممشرفيف التربكييف، حيث يمكنيـ تقديـ برامج تدريبية  -ّ
شعب في تنمية ميارات لمعممي المغة العربية في تكظيؼ استراتيجيات التفكير المت

   .الكتابة األدبية، كتطكير أدائيـ الميني
    .تفيد الدراسة معممي المغة العربية في تطكير برامج الكتابة األدبية كأنشطتيا  -ْ
تعد الدراسة منطمقنا لمباحثيف في تعميـ المغة العربية في تقديـ دراسات جديدة، كذلؾ  -ٓ

تشعب في تنمية ميارات لغكية أخرل مف خالؿ تكظيؼ استراتيجيات التفكير الم
   .أك مف خالؿ معالجة ميارات الكتابة األدبية بكاسطة استراتيجيات تدريسية مختمفة

 حدود الدراسة: 
 اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية: 

 ، كتمثمت في: الحدود الموضوعية -ُ
  .ميارات الكتابة األدبية المناسبة لطالب الصؼ الثاني المتكسط -أ 
ت الدراسة عمى مجاؿ كتابة القصة القصيرة في مككف التكاصؿ الكتابي في اقتصر  -ب 

الكحدة الرابعة، مف كتاب لغتي الخالدة لمصؼ الثاني المتكسط )الفصؿ الدراسي 
  .ىػُِْْالثاني( طبعة 

 ، كتمثمت في: الحدود البشرية -ِ
المتكسطة  عينة عشكائية مف طالب الصؼ الثاني المتكسط في المدارس الحككمية لممرحمة

  .في مدينة الظيراف
 الحدود الزمانية والمكانية:  -3

ىػ، في مدينة ُِْْ-ُُْْطبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 
   .الظيراف

 مصطمحات الدراسة: 
 : فاعمية -ُ

( الفاعمية بأنيا: "مدل األثر الذم يمكف أف تحدثو المعالجة ََِّعرؼ شحاتة كالنجار )
   .(َِّة باعتبارىا متغيرنا مستقالِّ في أحد المتغيرات التابعة" )صالتجريبي
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كيعرفيا الباحثاف إجرائيِّا بأنيا: األثر الذم يحدثو المتغير المستقؿ )برنامج قائـ عمى 
استراتيجيات التفكير المتشعب( في تنمية ميارات الكتابة األدبية المحددة في الدراسة لدل 

  .ططالب الصؼ الثاني المتكس
 : برنامج قائم عمى استراتيجيات التفكير المتشعب -ِ

ـ( البرنامج بأنو: "ىك مجمكعة مف األنشطة المنظمة ََِّعرؼ شحاتة كالنجار )
كالمترابطة ذات األىداؼ المحددة، كفقنا لالئحةو أك خطة مشركع، بيدؼ تنمية ميارات، أك 

   .(ْٕائي " )صيتضمف سمسمةن مف المقررات، ترتبط بيدؼ عاـ، أك مخرجو ني
كيعرفو الباحثاف إجرائيِّا بأنو: مخطط تعميمي يستند إلى تكظيؼ استراتيجيات التفكير 
جرائية؛ لتحقيؽ  المتشعب في المراحؿ المختمفة لمكتابة األدبية بصكرة محددة كدقيقة كا 
أىداؼ البرنامج، كيتضمف األىداؼ كالمحتكل كاألنشطة التعميمية كاالستراتيجيات كمصادر 

   .التعمـ كأساليب التقكيـ
 :استراتيجيات التفكير المتشعب -ّ

( التفكير المتشعب بأنو: "ذلؾ النمط مف التفكير الذم يقكـ ََِٗعرفت عبد العظيـ )
عمى حدكث اتصاالت بيف الخاليا العصبية في المخ؛ مما يمكف مف انطالؽ التفكير في 

تجابات اإلبداعية، كما يؤدم إلى اتجاىات متعددة، كيزيد ميارات الفرد في إصدار االس
(، كما عرؼ الحديبي ُٕاالرتقاء بالعقؿ البشرم عند معالجتو لممكضكعات المختمفة" )ص

( استراتيجيات التفكير المتشعب بأنيا: "مجمكعة العمميات العقمية غير المرئية َُِِ)
ية في التي تحدث في اتجاىات متعددة نتيجة حدكث كصالت جديدة بيف الخاليا العصب
  .(ّٓشبكة األعصاب بالمخ؛ لمساعدة الفرد عمى التكيؼ مع مكاقؼ الحياة المختمفة" )ص

كيعرؼ الباحثاف استراتيجيات التفكير المتشعب إجرائيِّا بأنيا: مجمكعة مف العمميات 
الذىنية المصاحبة لمتعمـ في مراحمو المختمفة، يمكف استخداميا بفعالية كنجاح؛ حيث 

مى المركنة في التفكير في اتجاىات متنكعة؛ كما تعمؿ عمى حدكث تساعد الطالب ع
اتصاالت جديدة بيف الخاليا العصبية في الدماغ، فيي تربط بيف جانبي الدماغ كتنشط 
التفكير كتجعمو يسير في اتجاىات مختمفة، كيسعى البرنامج إلى استخداميا إلحداث تنمية 

الثاني المتكسط، كتتمثؿ في: التفكير  في ميارات الكتابة األدبية لدل طالب الصؼ
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االفتراضي، كالتفكير العكسي، كتطبيؽ األنظمة الرمزية المختمفة، كالتناظر، كتحميؿ 
  .كجيات النظر، كالتكممة، كالتحميؿ الشبكي

 :الكتابة األدبية -ْ
( الكتابة األدبية بأنيا: "نشاط لغكم مميز يعبر مف خاللو الكاتب ََِِعرؼ مكسى )

بو مف مشاعر كانفعاالت، كعما يجكؿ بنفسو مف أفكار كتصرفات، كما يمر بو  عما يشعر
مف مكاقؼ كخبرات في أسمكب أدبي، يتسـ بجماؿ التعبير، كدقة التصكير، كبراعة الخياؿ" 

( الكتابة األدبية بأنيا: "التعبير عف المشاعر ََِٔكعرؼ حافظ كعطية ) .(ُِْ)ص
عتقدات كاآلراء في لغة جميمة في األسمكب، ككاضحة كاألحاسيس كالعكاطؼ كاألفكار، كالم

في المعاني، كأصيمة في األفكار، كشيقة في العرض، بما يحقؽ المشاركة الكجدانية 
  .(ُُٕ .كالقبكؿ لدل المتمقي" )ص

كيعرؼ الباحثاف الكتابة األدبية إجرائيِّا بأنيا: نكع مف الكتابة يعبر فيو طالب الصؼ 
اعرىـ كخكاطرىـ كأخيمتيـ كأحاسيسيـ، بأسمكب أدبي جميؿ، الثاني المتكسط عف مش

متناسؽ األلفاظ كالعبارات كالمعاني، مع اتباع التنظيـ الفني لممجاؿ األدبي، كالصحة في 
الكتابة إمالئيِّا كنحكيِّا، كذلؾ في مجاؿ القصة القصيرة، كيستدؿ عمييا مف خالؿ ميارات 

     .ة المحددة في الدراسةالكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصير 
 أواًل: اإلطار النظري:

قسمت مباحث اإلطار النظرم إلى مبحثيف، كىما: استراتيجيات التفكير المتشعب، كالكتابة 
 األدبية، كقد تناكلت الدراسة كؿ مبحث منيا بالتفصيؿ، كفيما يمي بياف ذلؾ: 

 Strategies of Divergentالمبحث األول: استراتيجيات التفكير المتشعب )
Thinking) 

سعت الدراسة الحالية إلى تقديـ تصكر شامؿ عف استراتيجيات التفكير المتشعب مف 
، كاألىمية، كالفمسفة التي ترتكز عمييا استراتيجيات التفكير المتشعب،  حيث: )المفيـك
كاستراتيجيات التفكير المتشعب، كأدكار المعمـ كالطالب في ضكء اإلجراءات التدريسية 

ستراتيجيات التفكير المتشعب(، كذلؾ لبناء إطار نظرم يستند إليو في بناء أدكات ال
 الدراسة كمكادىا البحثية، كتفسير النتائج كمناقشتيا، كفيما يمي تفصيؿ لذلؾ: 
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 مفهوم استراتيجيات التفكير المتشعب: 
في كضحت مجمكعة مف األدبيات التربكية مفيكـ التفكير المتشعب كحددت مالمحو، ك 

( التفكير المتشعب بأنو: "ذلؾ النمط مف التفكير ََِٗىذا السياؽ عرفت عبد العظيـ )
الذم يقـك عمى حدكث اتصاالت بيف الخاليا العصبية في المخ؛ مما يمكف مف انطالؽ 
التفكير في اتجاىات متعددة، كيزيد ميارات الفرد في إصدار االستجابات اإلبداعية، كما 

إمكانات العقؿ البشرم عند معالجتو لممكضكعات المختمفة" )ص يؤدم إلى االرتقاء ب
ُٕ).  

( التفكير المتشعب بأنو: "مجمكعة العمميات العقمية غير َُِِكما عرؼ الحديبي )
المرئية التي تحدث في اتجاىات متعددة نتيجة حدكث كصالت جديدة بيف الخاليا 

التكيؼ مع مكاقؼ الحياة العصبية في شبكة األعصاب بالمخ؛ لمساعدة الفرد عمى 
  .(ّٓالمختمفة" )ص

( التفكير المتشعب بأنو: "نمط مف أنماط َُِٕكمف زاكية جامعة، عرفت عيسى )
التفكير، تتمثؿ في عمميات غير مرئية تحدث في الخاليا العصبية لممخ، يستدؿ عمييا مف 

ؿ مبتكرة خالؿ مركنة التفكير ككجكد استجابات إبداعية غير نمطية لممكاقؼ، كحمك 
لمشكالت جديدة، أك التنبؤ باألحداث المستقبمية، كيعد التفكير المتشعب أساس عممية 

  .(ُٖاإلبداع كاالبتكار" )ص 
كيرل الباحثاف أف التفكير المتشعب مثمو مثؿ أنماط التفكير المتنكعة، يتصؼ بخصائصى 

يّْزيه عف غيره، مع كجكد بعض التقاطعات كالقكاسـ المشتركة ال تي يتقابؿ فييا مع بعض تيمى
أنماط التفكير األخرل، كيضيؼ الباحثاف أف ىذه االتصاالت ال تحدث إال بكاسطة 
استراتيجيات كأنشطة محفزة ليا، كىنا يظير دكر استراتيجيات التفكير المتشعب التي تمثؿ 
عمميات أك إجراءات أك خطكات، ككميا مصطمحات تشير إلى مككف مف مككنات 

  .تعميـ كالتعمـاستراتيجية ال
أما عف استراتيجيات التفكير المتشعب، فقد عرفتيا مجمكعة مف األدبيات التربكية، 
كتنكعت ىذه التعريفات في بعض المؤشرات كالمالمح، إال أنيا متفقة إجماالن عمى مككنات 
ىذه االستراتيجيات كبنيتيا، كدكرىا في تطكير عمميات التعميـ كالتعمـ، كفي ىذا السياؽ، 
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( استراتيجيات التفكير المتشعب بأنيا: "مجمكعة تتككف مف سبع ََِٗعرؼ عمي )
استراتيجيات ديناميكية، تارة تككف معرفية، كتارة أخرل تككف ما كراء معرفية، التي تسيـ 

، كىي تتمثؿ …في مركنة التفكير، كتتبع مساراتو، كالتحكـ فييا، كتعديميا تعديالن قصديِّا
اضي، كالتفكير العكسي، كتطبيؽ األنظمة الرمزية المختمفة، كالتناظر، في: التفكير االفتر 

   .(ٓٓكتحميؿ كجية النظر، كالتكممة، كالتحميؿ الشبكي" )ص
( إلى أف استراتيجيات التفكير المتشعب ََُِ/ََِٗكما يشير كؿ مف نيب كزككاتشيا )

عمميات فكرية، كمف  عبارة عف مجمكعة مف: "أسئمة متباينة أك متشعبة تتطمب مف الطالب
الممكف أف تستدعي عدة إجابات صحيحة كمعقكلة؛ فيي عادة ما تطمب آراء الطالب 
كتخميناتيـ، كعادة ما تتطمب ميارات فكرية عالية، تشمؿ عمميات التكقع ككضع الفركض 

عادة البناء" )ص   .(ُٓٗكاالستنتاج كا 
عب بأنيا: "استراتيجيات تتميز ( استراتيجيات التفكير المتشَُِْكعرؼ إبراىيـ كآخركف )

بقدرتيا عمى تحفيز حدكث اتصاالت جديدة بيف الخاليا العصبية في شبكة المخ 
باألعصاب، كما تساعد عمى تشعب تفكير المتعمـ، مف خالؿ فتح مسارات جديدة 

 .(ُِِبالتفكير" )ص
تراتيجيات ( استراتيجيات التفكير المتشعب بأنيا: "مجمكعة مف اسَُِْكما عرفت السيد )

التدريس التي تعتمد في المقاـ األكؿ عمى خبرة التالميذ السابقة، كقدرتيـ عمى استيعاب 
كربط المعرفة المقدمة ليـ بالبنية المعرفية السابقة لدييـ، كما أنيا تسمح بتشعب تفكير 
 المتعمميف مف خالؿ إحداث التقاءات جديدة بيف الخاليا  العصبية المككنة لبنية الدماغ،
كتتمثؿ ىذه االستراتيجيات في: التفكير االفتراضي، كالتفكير العكسي، كتطبيؽ األنظمة 

  .(َُّالرمزية، كالتناظر، كتحميؿ كجيات النظر، كالتكممة، كالتحميؿ الشبكي" )ص
كيعرؼ الباحثاف استراتيجيات التفكير المتشعب بأنيا: مجمكعة مف العمميات الذىنية 

مو المختمفة، التي يمكف استخداميا بفعالية كنجاح؛ حيث تساعد المصاحبة لمتعمـ في مراح
الطالب عمى المركنة في التفكير في اتجاىات متنكعة؛ كما تعمؿ عمى حدكث اتصاالت 
جديدة بيف الخاليا العصبية في الدماغ، فيي تربط بيف جانبي الدماغ، كتنشط التفكير 

طكير مستكل الطالب كتنميتو في كتجعمو يسير في اتجاىات مختمفة؛ مما يعمؿ عمى ت
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الميارات المغكية، كتتمثؿ في: التفكير االفتراضي، كالتفكير العكسي، كتطبيؽ األنظمة 
  .الرمزية المختمفة، كالتناظر، كتحميؿ كجيات النظر، كالتكممة، كالتحميؿ الشبكي

 أهمية استراتيجيات التفكير المتشعب: 
ي تغيير النظرة نحك التعمـ مف تعمـ تقميدم إلى تساعد استراتيجيات التفكير المتشعب ف

تعمـ متطكر يسيـ في تنمية ميارات التفكير كتحسيف أنماط التعمـ، في ظؿ اعتماد ىذه 
  .االستراتيجيات عمى بحكث التعمـ المستند إلى الدماغ

كفي ىذا السياؽ، تشير األدبيات التربكية إلى أف استراتيجيات التفكير المتشعب إحدل 
راتيجيات التفكير القائمة عمى بحكث الدماغ، فالتشعب في التفكير يساعد عمى إحداث است

منافذ ربط جديدة بيف الخاليا العصبية في جانبي الدماغ؛ مما يحقؽ التفكير في مسارات 
متنكعة، كما يكظؼ العقؿ في تحريؾ الذىف بأدكار ككفاءة أفضؿ، فضالن عف تحقيؽ 

   .(َِٓ، صََِِظيكر العمؿ بصكرة جيدة )عمراف،  استجابات تباعدية تساعد عمى
إف تدريب الطالب عمى تكظيؼ استراتيجيات التفكير المتشعب في الكتابة؛ يؤدم إلى 
تشعب الخاليا العصبية؛ مما يؤدم إلى زيادة كفاءتيا ألداء العمميات المتطمبة لمكتابة، مف 

ؾ إلى طرح كتابات جيدة )عبد تحميؿ كتصنيؼ، كاستنتاج كتنظيـ كاختيار؛ حتى يؤدم ذل
  .(ّٖ، صََِٗالعظيـ، 

( لمدكر المؤثر الستراتيجيات التفكير المتشعب في ِٗ، صََِٗكأشارت عبد العظيـ )
تنمية ميارات الكتابة األدبية، فيي تتيح لمطالب الخركج مف اإلطار الكاقعي إلى التفكير 

صة النطالؽ الخياؿ كتحميؿ خارج المألكؼ، كتييئ ليـ التفكير المطمؽ، كتمنحيـ فر 
دراكيا؛ مما ساعدىـ عمى معرفة الناقص منيا، كما حفزت  األفكار، كتحديد العالقات كا 
األسئمة أذىاف الطالب، كأدت إلى تكسيع أفكارىـ كمداركيـ، إضافة إلى أف تعدد 

  .االستراتيجيات أسيـ في تمبية الرغبات المختمفة لمطالب
، َُِْراتيجيات التفكير المتشعب، فقد بىيَّنىٍت السيد )كمكاصمة في إبراز أىمية است

( بعض الجكانب التي تمثؿ دكر استراتيجيات التفكير المتشعب الميـ في التعميـ ُّٗص
كالتعمـ، كىي: إشاعة أجكاء اإلثارة كالمتعة داخؿ بيئات التعمـ، كزيادة مستكل التركيز 
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تاحة  كاالنتباه لدل الطالب، إضافة إلى تنمية ميارات التفكير العميا عند الطالب، كا 
   .الفرصة لمطالب لتقديـ إجابات جديدة غير متكقعة

( إلى ما يمكف أف تسيـ بو استراتيجيات التفكير المتشعب َْ، صَُِِكأشار الحديبي )
في الميداف التربكم مف تكضيح األساليب التي يمكف مف خالليا تحفيز عمؿ الدماغ، 

حداث ترابطات بيف ال خاليا العصبية المككنة لمدماغ، كما تيقيدّْميوي مف تنكيعو لألنشطة كا 
كاالستراتيجيات، كىك مبدأه يتفؽي مع تنكع أنماط الطالب، كمف ثىَـّ فيي تييىيّْئي أنشطةن 

  .كاستراتيجياتو متنكعةن تتناسب مع طبيعة الطالب كاختالفاتيـ
المتشعب كدكرىا المؤثر في تنمية كفي ضكء ما تقدـ، تبيف أىمية استراتيجيات التفكير 

كيرل  .أداء الطالب في المياـ المغكية، كتحسيف أنماط التفكير كالتعمـ لدل الطالب
الباحثاف أف ىذه االستراتيجيات تسيـ في التكامؿ بيف مككنات الشخصية اإلنسانية )جسـ، 

إلى التعمـ عقؿ، كجداف(، فمف خالؿ تطبيقات استراتيجيات التفكير المتشعب المستندة 
القائـ عمى الدماغ، تنطر إلى اإلنساف ككياف كاحد مشترؾ، كيكزع االىتماـ بيف ىذه 
المككنات الثالث مف خالؿ تصميـ األنشطة التعميمية المناسبة، كتكظيؼ اإلجراءات 
  .التدريسية التي تحقؽ ىذا التكامؿ، كىذا ما يمكف أف تحققو استراتيجيات التفكير المتشعب

 التي ترتكز عميها استراتيجيات التفكير المتشعب: الفمسفة 
( إلى حدكث تغير في النظر إلى التعمـ؛ مما قاد ّٗ، صَُِِأشار الحديبي )  

إلى التكجو نحك التعمـ الفعاؿ الذم يكظؼ العمميات العقمية التي ينفذىا الطالب أثناء 
تعمـ كالتفكير لدل الطالب، تعممو، كتنكيع األنشطة كاالستراتيجيات، كفقنا لتنكع أنماط ال

( عندما يشير إلى ظيكر دراسات تشير إلى بكادر ُٗ، صَُِٓكىذا ما يؤكده القرني )
تحكؿ في عمميات التعميـ كالتعمـ، كليا عالقة برؤية عمؿ الدماغ ككظائفو كتحميؿ 

   .مككناتو، كمف ثـ الكصكؿ إلى كيفية عمؿ الدماغ اإلنساني، ككيفية حدكث التعمـ
( إلى أبرز مرتكزات استراتيجيات ّٔ، صَُِِمنظكر تحميمي، فقد أشار الحديبي )كمف 

التفكير المتشعب، كىي: نظرية جيمفكرد عف التحميؿ العاممي لإلبداع، كنظرية بياجيو لمنمك 
المعرفي، كنظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر، كنظريات الدماغ التي مف أبرزىا نظرية 

  .دماغالتعمـ المستند إلى ال
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كسيتطرؽ الباحثاف إلى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ كمنطمؽ فكرم كفمسفي 
الستراتيجيات التفكير المتشعب، بصفتيا المرتكز األساس التي انطمقت منو ىذه 
االستراتيجيات، كصكالن إلى أبرز المبادئ كالتطبيقات التربكية التي يمكف االنطالؽ منيا 

  .امجكتكظيفيا في بناء البرن
كتنطمؽ استراتيجيات التفكير المتشعب مف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ  )بصؿ، 

( كىك التعمـ القائـ عمى معرفة كيفية عمؿ ٔ، صَُِِ؛ كالحديبي، ُِْ، صَُِٖ
ا ممف ىـ في ميداف التعميـ-الدماغ، كلذلؾ فإف فيـ الفرد  لطريقة عمؿ الدماغ  -كخصكصن

في تفسير حدكث التعمـ؛ مما يمكف مف اختيار التطبيقات التربكية كبنيتو كمككناتو، تساعد 
  .(ِّٖ، صَُِْالمناسبة؛ لتحسيف جكدة التعميـ كالتعمـ كتطكيرىا )السيد، 

كتتأكد الحاجة في التعميـ إلى منيج يعتمد عمى الدماغ، كيركز عمى ميارات التفكير 
لقدرة عمى التعمـ التعاكني، كتحسيف التحميمي، كاتخاذ القرار، كالكعي بعمميات التعمـ، كا

  .(ْٔ، صََِٖ/ََِٓمستكل الذكاء الكجداني لدل الطالب )جنسف، 
كيعد التعمـ المستند إلى الدماغ مف االتجاىات الحديثة كالكاعدة في الميداف التربكم، 
فالدماغ ىك المسؤكؿ عف إنتاج المغة كفيميا، فيك يحمؿ المغة بفعالية كيككنيا، كما أف 

نجاز مع رفة آلية عمؿ الدماغ يساعد في اكتساب الطالب الخبرات المغكية المختمفة، كا 
المياـ بدقة كسيكلة، كلذلؾ عمى المعمـ تكظيؼ التعمـ المستند إلى الدماغ، كما يتضمنو 

  .(ُٓٔ، صَُِٖمف استراتيجيات تدريسية تنشط التفكير )قحكؼ، 
شير إلى أف نظرية التعمـ المستند ( عندما يٕٗ، صََِٖ/َََِكيؤكد ما سبؽ ماير )

جرائية، كما  إلى الدماغ تستخدـ لممساعدة عمى فيـ آلية عمؿ الدماغ بطريقة عممية كا 
يضيؼ بأف الدماغ كيؿّّ متكامؿه يعمؿ ككحدة كظيفية، كتتكزع الذاكرة في جميع أجزائو، 

الجسد يعالجاف فالتعميـ كفؽ ىذه النظرية عمؿ يقكـ بو الجسـ البشرم، حيث إف الدماغ ك 
كؿ ، كفي ًسياؽو كامؿ غيًر مىعزي   .المعطيات بشكؿو ميتىزىاًمفو

كتتككف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ مف عمـ األعصاب المعرفي كبحكث الدماغ 
بالتزامف مع عمـ األعصاب الفسيكلكجي كالطب كعمـ النفس، تستند إلى افتراضات عمـ 

في التي تكضح كيفية عمؿ الدماغ بشكؿ طبيعي، األعصاب الحديثة كعمـ النفس المعر 
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كالتركيب التشريحي لمدماغ، كأدائو الكظيفي في مراحؿ النمك المختمفة، لتكفير إطار 
لعمميتي التعميـ كالتعمـ، ييمىكّْفي الطالبى مف ربط خبرات التعمـ بالخبرات الكاقعية، كتحقيؽ 

كىي نظرية ذات منظكر مختمؼ، حاكلت التعمـ ذم المعنى، كالفيـ العميؽ لخبرات التعمـ، 
تقديـ نظرة مغايرة كشاممة كفاعمة لمطالب، تكضح قدراتو عمى إدارة عقمو بيده كحكاسو 

   .(َِ، صَُِٓ)القرني، 
( إلى أف الخاليا العصبية ىي مركز تحكـ التعمـ ُِ، صََِٖ/ََِٓكيشير جنسف )

مف: )جسـ الخمية، كالزكائد  كالذاكرة، كىي المسؤكلة عف معالجة المعمكمات، كتتككف
الشجرية، كىي عبارة عف أبنية ذات تفرعات، كالمحكر العصبي، كىك عبارة عف استطالة 

  .تشبو الذيؿ(
كيعد الدماغ القسـ األكثر تعقيدنا في المخ، كينقسـ إلى قسميف: نصؼ الدماغ األيسر 

ية تسمى الجسـ كنصؼ الدماغ األيمف، كيرتبطاف عف طريؽ مجمكعة مف األلياؼ العصب
الجاسئ؛ مما يسمح لجانبي الدماغ بالعمؿ ككحدة كاحدة، كتبادؿ المعمكمات بحرية أكثر 

   .(ِِ، صَُِّ/ََِّ؛ كىارديمف،ُٓ، صََِٖ/ََِٓ)جنسف، 
( أىمية الكعي بتكامؿ جانبي الدماغ معنا، فالرسائؿ ُُٔ، صُْٗٗكيؤكد براكف )

المتصمة بيف الجانبيف تشترؾ في معظـ  الصادرة كالكاردة مف خالؿ األلياؼ العصبية
  .األنشطة لمدماغ، كما أف مجمكعة مف العمميات المعرفية تتطمب تآزرنا بيف الجانبيف

؛ كماير، ٓٓ، صََِٖ/ََِٓكفي جانب تطبيقي إجرائي، اقترح )جنسف، 
( بعض التطبيقات التربكية المستندة إلى التعمـ القائـ عمى الدماغ، َٗ، صََِٖ/َََِ

 ي يمكف تكظيفيا في التعميـ كالتعمـ، كىي:الت
تشجيع الطالب عمى تحديد أىدافيـ في المياـ التعميمية، ثـ تبادليا مع اآلخريف،  -ُ

  .كمناقشة أسباب اختيارىا
اختصار الكقت الذم يتطمب االنتباه المركز، فدماغ اإلنساف يقؿ انتباىو في حالة  -ِ

احة بعد التعمـ لفترة قصيرة، ثـ يمكف االنتباه المستمر، كلذلؾ فيك بحاجة إلى الر 
  .بعد ذلؾ إكماؿ الميمة
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استخداـ المعمـ أدكاتو لجذب االنتباه مثؿ: تغيير نغمة الصكت، كالتكقؼ عف  -ّ
الكالـ، كتغيير مكاف الكقكؼ، كتغيير قادة المجمكعات، كطرح أسئمة محيرة 

  .مرتبطة بالمحتكل
أنشطة حركية، كتمديدى أطراؼ  طمب المعمـ مف الطالب الكقكؼى لمحظة أك عمؿى  -ْ

الجسـ أثناء العممية التعميمية، فالحركة تحفز إنتاج كيميائيات معينة، تساعد في 
 بناء الدماغ كنمكه؛ مما يحفز التعمـ لدل الطالب. 

أىمية تعزيز اإلحساس بالسالمة كاألمف النفسي لمطالب،  كخمؽ مشاعر إيجابية،  -ٓ
  .في بيئات التعمـ كالتخمص مف التكتر كالضغط النفسي

مساعدة الطالب عمى التعمـ، كذلؾ مف خالؿ تدريبيـ عمى تنظيـ المعمكمات في  -ٔ
خرائطى ذىنيةو كمنظماتو بصريةو مختمفةو عف الشكؿ الذم قدمت فيو، كتمريرىا بيف 

   .الطالب؛ لإلضافة كالتعديؿ، كالتنقيح كالمشاركة
ب، مف خالؿ األنشطة كالمناقشات االىتماـ بالمعرفة السابقة كتنشيطيا لدل الطال -ٕ

 المناسبة. 
االىتماـ بربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة لدل الطالب، كربط المعمكمات  -ٖ

 كالخبرات بالحياة الكاقعية االجتماعية لمطالب في سياؽ متكامؿ كحقيقي.
  إعطاء الطالب الكقت الكافي لتنظيـً نماذجى عقميةن لممعارؼ كالخبرات المتنكعة. -ٗ

  .تقديـ التغذية الراجعة التي تعد مف أىـ المصادر لمدافعية الداخمية -َُ
إمكانية اختيار شريؾ مف خارج الصؼ كأحد الكالديف أك أحد المعمميف اآلخريف  -ُُ

 لمناقشة األعماؿ الصفية معو. 
أىمية التعمـ التعاكني في بيئات التعمـ، فعندما ينفذ بطريقة صحيحة ينجح في  -ُِ

الجتماعية لمطالب، كيؤدم إلى تكظيؼ أمثؿ لمقدرات الدماغية، تنمية الميارات ا
سّْف التعمـ كمِّا ككيفنا.   كييحى

التكازف بيف المياـ الجماعية كالفردية؛ لمكصكؿ إلى معادلة بيف الخبرات  -ُّ
 االجتماعية كالخبرات الفردية. 
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 تكظيؼ األنشطة التعميمية التي تطمب مف الطالب البحث كالمقارنة، كالتصنيؼ -ُْ
كاالكتشاؼ، كتأمؿ كجيات النظر المختمفة، كالربط بيف األفكار، كاستنتاج 

 العالقات، كمف ثىَـّ يمكف بناء شبكات عصبية قكية متماسكة في الدماغ.
كمف خالؿ ما تقدـ مف تطبيقات تربكية مقترحة في ضكء التعمـ المستند إلى الدماغ، فإف 

ميـ األنشطة التعميمية كتحديد اإلجراءات الباحثاف سيسعياف إلى االستفادة منيا في تص
   .التدريسية كفي كافة مككنات البرنامج التعميمي لمدراسة الحالية

 (Divergent Thinking Strategiesاستراتيجيات التفكير المتشعب: )
، ََِٗ؛ كعمي، ّٕ، ص ََِٗ؛ كعبد العظيـ، ٓٔ، ص ُّْٕأشار كؿ مف )البشر، 

( إلى Cardellichio and Field, 1997, p34 ؛َٓٓ، ص ََِِ؛ كعمراف، ٔٔص
 استراتيجيات التفكير المتشعب كخطكاتيا كتفاصيميا عمى النحك التالي: 

 ( Hypothetical Thinking Strategyاستراتيجية التفكير االفتراضي: ) -1
تعد استراتيجية التفكير االفتراضي استراتيجية فعالة لبناء معمكمات جديدة كتككينيا، كما 

عىدُّ مثيرنا كمنشطِّا قكيِّا لمخاليا العصبية في جانبي الدماغ؛ لما تتضمنو مف عمميات ذىنية تي 
مثؿ: التخيؿ، كالتفكير في جكانب غير متكقعة، كالبحث عف األسباب كنتائجيا، كاكتشاؼ 
ردكد الفعؿ في المكاقؼ المختمفة، فيي تدفع الطالب إلى التفكير في جكانبى غيًر متكقعة، 

تساعد ىذه الممارسات في إنتاج معمكمات جديدة، كتنمية المركنة الفكرية، كالتفكير  كلذلؾ
  .في اتجاىات متعددة، كتعدد الرؤل لدل الطالب

( إلى أف استراتيجية التفكير االفتراضي تحتكم ُٕٖ، صَُِّكيشير أبك جادك كنكفؿ )
، كبناءن عميو يككف اختيار ا لنتائج أك األحداث الممكنة كصؼى حدثو متخيؿو أك حؿٍّ متخيؿو

بدالن مف اإلجابة المباشرة، كما تتيح التفكير في الظركؼ المنطقية الناتجة كالعكاقب أيِّا 
  .كانت؛ لمكصكؿ إلى خيارات مناسبة

كتقكـ ىذه االستراتيجية عمى تكجيو المعمـ لطالبو مجمكعة مف األسئمة االفتراضية المتتالية 
االحتماالت كالتخيؿ كليس عمى الكاقع أك الحقيقة، كتدفعيـ إلى كالمتتابعة التي تركز عمى 

التفكير في األحداث كالمكاقؼ، كاألسباب كالنتائج المترتبة عمييا، كيجب عمى المعمـ أثناء 
ذلؾ تكظيؼ إجابات الطالب لطرح مزيد مف األسئمة حكؿ المكضكع، كتكضيح األحداث 
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المختمفة، كبناء المعارؼ كالخبرات المتنكعة،  كاألفكار، كاستنتاج العالقات بيف الظكاىر
دراؾ األفكار كاألحداث بصكة جيدة، كلذلؾ فيذه األسئمة االفتراضية ليست ميمة في  كا 

   .ذاتيا فحسب، بؿ في اإلجابات التي يقدميا الطالب، كاألسئمة المتكلدة منيا
 كمف أمثمة األسئمة المحققة ليذه االستراتيجية ما يمي: 

 حدث ىذا؟ ماذا لك لـ يحدث ىذا؟ ما التداعيات؟ ماذا لك  -
ا؟ ماذا لك كاف بإمكاني فعؿ شيء ال أستطيع فعمو؟ -  ماذا لك لـ يكف ىذا صحيحن
 ؟ …ما النتائج المترتبة عند حدكث -
  .كيؼ تتصرؼ إذا حدث شيء لـ يكف متكقعنا؟ برر تصرفؾ -
 لك تغيرت طباع الشخصية فكيؼ سيككف سير أحداث القصة؟  -
 فماذا ستفعؿ؟  …مكاف لك أنؾ  -
 ماذا لك أىمؿ كؿ فرد عممو الذم كيمّْؼى بو، ما االحتماالت المترتبة عمى ذلؾ؟  -
رَّؼي لك طيًمبى منؾ المشاركة في فريؽ تطكعي؟ ًصٍؼ شيعيكرىؾ،  - كيؼ سىتىتىصى

ـي؟   كماذا سىتيقىدّْ
 ( Reversal Strategyاستراتيجية التفكير العكسي: ) -2

كير العكسي عمى قمب المكقؼ كعكس الصكرة أك الفكرة، بحيث يبدأ تعتمد استراتيجية التف
الطالب مف النياية، كينتيي مف البداية لقصة أك مكضكع ، كيرجع مف النتائج إلى 
األسباب، كمف السمبيات إلى اإليجابيات، كيفترض عكس الكاقع المكجكد، كيضع أسئمة 

في األفكار كالمكاقؼ مف زاكية  عمى المكضكع بدالن مف إيجاد اإلجابات، أم التفكير
  .مختمفة تمامنا

كتسيـ ىذه االستراتيجية في مساعدة الطالب عمى تقديـ رؤية جديدة كعميقة لممكقؼ، 
كتكليد أفكار مناسبة، كاالنتقاؿ مف التفكير في المعرفة الظاىرة إلى ما كراء المعرفة 

ا بيف المكاقؼ كاألفكار الحالية، كما تساعد الطالب في تحديد العالقات كاستنتاجي
المختمفة، كلذلؾ فيي تركز عمى مالمح المكاقؼ كاألفكار كصفاتيا التي ال تالحظ إال 

  .بالنظرة العكسية ليا
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كتساعد استراتيجية التفكير العكسي الطالب عمى فحص المشكمة كتحميميا مف جكانبى 
طركحة )أبك جادك كنكفؿ، مختمفةو؛ مما يتيح تكليد أفكار مناسبة لممكضكع أك القضية الم

  .(ُْٗ، صَُِّ
 كفيما يمي بعض األمثمة عمى األسئمة التي تستخدـ في استراتيجية التفكير العكسي:

 ىؿ تتغير نياية قصة إذا عكست صفات بعض شخصياتيا؟ -
 ما الذم يترتب عمى عكس نياية قصة مف القصص؟  -
فما النتائج المترتبة إذا عكست مكاف إقامتؾ، كعشت في قرية بدالن مف المدينة،  -

 عمى ذلؾ؟ 
 ماذا لك قىمىٍبتى المكقؼ الحالي أك الفكرة الحالية رأسنا عمى عقب، ماذا سيحدث؟  -
  .ابدأ القصة مف نيايتيا كأكمؿ القصة -

 Application of Differentاستراتيجية تطبيق األنظمة الرمزية المختمفة: ) -3
Symbol Systems Strategy) 

جية عمى تكجيو الطالب إلى التعبير عف األفكار كالمكاقؼ كاألحداث تقكـ ىذه االستراتي
بصكرة مختمفة عف الصكرة المعطاة؛ مما يؤدم إلى المركنة الفكرية، كتكسيع الشبكة 
دراؾ عالقاتو، كما يساعد في تثبيت الفيـ كتأكيده  العصبية، كاستيعاب المكضكع، كا 

  .كتعميقيالمكقؼ تعميمي محدد، كما يسيـ في تنكع الرؤل 
كمثاؿ ذلؾ: تغيير المكقؼ التعميمي مف نظاـ الرمكز المفظية إلى نظاـ الخرائط، كىذا 
االختالؼ في األنظمة الرمزية المترجمة لمخبرات التربكية يفيد في كسر الجمكد الفكرم، 
كيمكف أف تككف ىذه األنظمة الرمزية مف خالؿ رسـ خرائط أك مصفكفات أك خطكط 

  .تكضح العالقات بيف األفكار أك الشخصيات المختمفةكرمكز أك صكرة 
كيمكف تكظيؼ استراتيجية تطبيؽ األنظمة الرمزية المختمفة في المكاقؼ التعميمية، كذلؾ 

 عندما يطمب المعمـ مف الطالب ما يمي: 
التعبير عف العالقة بيف أحداث قصة أك شخصياتيا باستخداـ خطكط أك  -

  .رمكز
  .بر عف تسمسؿ األحداث كالمكاقؼرسـ خريطة أك خطكط تع -
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  .رسـ خريطة مفاىيـ تكضح العالقة بيف األفكار الرئيسة كالفرعية لمنص -
   .رسـ خريطة لعناصر القصة -

 (Analogy Strategyاستراتيجية التناظر: ) -4
تعمؿ استراتيجية التناظر عمى تنشيط القدرات الذىنية مف خالؿ البحث عف أكجو الشبو 

يف األفكار كالخبرات كالجكانب المضمنة في المكقؼ التعميمي؛ مما كأكجو االختالؼ ب
يسيـ في تككيف رؤية جديدة لممكقؼ، كعمؿ اتصاالت جديدة بيف األفكار كالمعمكمات، 
كما تتيح الفرصة لتشعب التفكير لدل الطالب، كتكضيح العالقات بيف األفكار كالجكانب 

إبداعيِّا عالينا، فالمعمكمة التي سيبتكرىا الطالب  المختمفة، كمثؿ ىذا التفكير يتطمب تفكيرنا
يىاًلًو كًفٍكًره؛ مما يساعده عمى المركنة  نما ستككف نىاًبعىةن مف خى ليست مكجكدة في النص، كا 

  .الفكرية؛ كالرؤية البينية الكاسعة لألفكار كالمكاقؼ
ختالؼ، فإف تحديد كفي سياؽ استراتيجية التناظر التي تيتـ بتحديد أكجو الشبو كأكجو اال

المتشابو كالمختمؼ يساعد الطالب عمى االستنتاج كتطكير مخططات معرفية منظمة، كما 
تنقميـ مف المعارؼ الحالية إلى الجديدة، كمف األفكار المنفصمة إلى األفكار المتصمة، كما 

  .(ُٗٔ، صَُِِتيًعينيييـ عمى ًإٍعطىاًء معنى لمعالـ مف حكليـ )ديف كآخركف، 
ف تكظيؼ استراتيجية تطبيؽ األنظمة الرمزية المختمفة في المكاقؼ التعميمية، كذلؾ كيمك

 عندما يطمب المعمـ مف الطالب ما يمي:
  .تحديدى أكجو الشبو كأكجو االختالؼ بيف بداية القصة كنيايتيا -
  .تحديدى أكجو الشبو كأكجو االختالؼ بيف شخصيتيف مف شخصيات القصة -
  .كجو االختالؼ بيف الكتابة الكظيفية كالكتابة األدبيةتحديدى أكجو الشبو كأ -
  .ذكر أشياء تشبو شيئنا معيننا، كذكر أشياء تختمؼ عف شيء معيف -

 Analysis of Points of Viewاستراتيجية تحميل وجهات النظر: ) -5
Strategy ) 

بيا كيقر تعبر كجية النظر عما يمتمكو الفرد مف آراء كأفكار كمبادئ كقيـ كمعتقدات يؤمف 
مّْؿي الطالب كجية  بمناسبتيا كصحتيا تجاه مكضكع مف المكضكعات المختمفة، كعندما ييحى
نظره؛ فإنو يبحث في األسباب التي دفعتو إلى األخذ بيذا الرأم أك االعتقاد تجاه قضية 
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مّْؿي الطالب كجياًت النظر المختمفة المغايرة لكجية نظره؛ فإنو ي ا عندما ييحى طمع معينة، كأيضن
عمى آراء متنكعة، كخمفيات ثقافية متعددة، كأسباب كمكاقؼ مف شتى االتجاىات؛ مما ييًتيحي 
ف كاف ال يراىا أك يقر  لو تىٍعًميؽى ًفكره، كتكسيع مداركو، كاحتراـ كجيات نظر اآلخريف، كا 

  .بصحتيا
اب، كيمكف لممعمـ تكجيو طالبو إلى التساؤؿ عف التفاصيؿ كاألدلة، كالبحث عف األسب

ضافة لما سبؽ، فإف الطالب عندما يحمؿ كجية نظره؛ ينتج عف ذلؾ ثالثة مكاقؼ: إما  كا 
تدعيـ أك قبكؿ لكجية نظره إذا كانت صحيحة كمناسبة، أك تعديؿ ليا إذا لـز األمر، أك 

  .رفضيا إذا كانت غير مناسبة أك غير صحيحة
لتعميمية، كذلؾ مف خالؿ كيمكف تكظيؼ استراتيجية تحميؿ كجيات النظر في المكاقؼ ا

 األسئمة التالية المحفزة إلجراء عمميات ذىنية ذات صمة بتحميؿ كجيات النظر:
 ؟ كلماذا؟…ما كجية نظرؾ تجاه المكضكع  -
 ما كجيات النظر األخرل ليذه الفكرة؟ كما رأيؾ فييا؟  -
 ما أسباب تأييدؾ لمكقؼ أك فكرة ما؟  -
  ماذا سيقكؿ فالف عف ىذا الرأم؟ كلماذا؟  -
 كـ عدد الطرؽ التي يمكف أف أحؿ بيا المشكمة؟  -
ٍر أسباب رفضؾ ليذا المكقؼ، كىؿ ترفضو كميِّا أك جزئيِّا؟ كلماذا؟ -  بىرّْ
 لماذا تخالؼ كجية نظر زميمؾ؟ ككيؼ ترل األمكر مف كجية نظرؾ؟ كلماذا؟ -
 ما رأيؾ في تصرؼ الشخصية المحددة في القصة؟  -

ؿ كجيات النظر تساعد الطالب عمى تحميؿ المكضكع كيرل الباحثاف أف استراتيجية تحمي
كتفكيكو مف جكانبو المتعددة، كمعرفة اإليجابيات كالسمبيات لكؿ كجية نظر، كما تسيـ في 
تكسع الشبكة العصبية لمطالب، كتنمية ثقتيـ بأنفسيـ، كتدريبيـ عمى احتراـ آراء اآلخريف، 

    .كاستيعاب المكاقؼ كاألفكار بصكرة جيدة
 (Completion Strategyستراتيجية التكممة: )ا -ٔ

تقكـ ىذه االستراتيجية عمى إكماؿ األشياء الناقصة أك غير المكتممة، كتنطمؽ مف دافع 
كفي ىذه  .فطرم لدل اإلنساف في سعيو إلى إكماؿ األشياء الناقصة بطرؽ متنكعة
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في المكقؼ التعميمي االستراتيجية، يكجو المعمـ طالبو إلى إكماؿ األشياء غير المكتممة 
بطرؽ متعددة؛ مما يسيـ في تكسيع التفكير لدييـ، كتحديد العالقات بيف األفكار 

يجاد عالقة بيف األحداث تساعد عمى التنبؤ بما يمكف حدكثو   .كالمكاقؼ، كا 
كمف الميـ أف يشجع المعمـ الطالب عمى اإلجابات المتنكعة؛ مما يساعدىـ في ربط 

  .ؽ مناسبة، كالخركج عف الجمكد في تقديـ األفكارالمكاقؼ كاألفكار بطر 
كتتكافؽ استراتيجية التكممة مع استراتيجية االنتباه االنتقائي التي تركز عمى تفاصيؿى 
محددةو، كىي إحدل استراتيجيات ما كراء المعرفة المنبثقة مف مرحمة تركيز عممية التعمـ، 

كماؿ لكحة ناقصة أك أحداث معينة أك أم إذ يمكف أف يكظؼ االنتباه االنتقائي مف خالؿ إ
   .(َُْ، صُٔٗٗ/َُٗٗنشاط يتطمب التركيز عمى الجزئيات )أكسفكرد، 

كيمكف تكظيؼ استراتيجية التكممة في المكاقؼ التعميمية، كذلؾ عندما يطمب المعمـ مف 
 الطالب ما يمي:

  .كتابة نياية قصة مناسبة مف إنشائيـ بعد حذؼ نياية القصة -
  .داية مناسبة حسب تصكرىـ لقصة عرضت أحداثياكتابة ب -
  .إكماؿ فراغات في نص مقدـ ليـ -
  .عرض تسمسؿ معيف ألحداث قصة، ثـ الطمب مف الطالب إكماليا -
  .اختيار بديؿ مف البدائؿ المعركضة؛ إلكماؿ جممة معينة -
  .إكماؿ الجزء الناقص مف الجدكؿ -
  .إكماؿ الخريطة في ضكء العناصر المعطاة -

 (Web Analysis Strategyستراتيجية التحميل الشبكي: )ا -ٕ
تقكـ استراتيجية التحميؿ الشبكي عمى تحميؿ العالقات المعقدة كالمترابطة بيف المكاقؼ 

كتيدؼ ىذه  .كاألفكار كاألحداث المختمفة كاكتشافيا، كفؾ االرتباطات، كمحاكلة تبسيطييا
كالجكانب المتنكعة؛ مما ينمي القدرات  االستراتيجية إلى زيادة فيـ المكاقؼ كاألحداث

سّْفي التفكير مف خالؿ تشعب الخاليا العصبية لدل الطالب، كتأتي قكة  العقمية، كييحى
استراتيجية التحميؿ الشبكي مف ككنيا تدفع إلى البحث فيما كراء اإلجابات الكاضحة 

ظ مف قبؿ حى   .المباشرة إلى االتصاالت غير الكاضحة التي ربما لـ تيالى
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كتختمؼ استراتيجية التحميؿ الشبكي عف استراتيجية التفكير االفتراضي في جانبيف: الجانب 
األكؿ أف التحميؿ الشبكي ييتـ باألحداث الكاقعية الحقيقية ذات النتائج المتشابكة 
المترابطة، بينما ييتـ التفكير االفتراضي باألحداث االفتراضية ذات النتائج المحتممة، 

ثاني ىك أف التفكير االفتراضي يركز عمى نتيجة أك نتيجتيف ككالىما نتائج كالجانب ال
محتممة، أما التحميؿ الشبكي فييدؼ إلى الكشؼ عف التأثيرات المتعددة التي ترتبط 

  .بمصدر كاحد
كيمكف تكظيؼ استراتيجية التحميؿ الشبكي في المكاقؼ التعميمية مف خالؿ بعض األسئمة 

 القات كفؾ االرتباطات بيف األفكار كالمكاقؼ المختمفة، مثؿ: المحققة الكتشاؼ الع
 ؟ …؟ ما اآلثار المترتبة عف …بػ  …كيؼ يتـ ربط  -
 كيؼ ترتبط ىذه األحداث في القصة؟ ككيؼ تكصمت إلى ذلؾ؟  -
 ما العالقة بيف شخصيات القصة؟  -
  ما عالقة ىذه الفقرة بالفقرة السابقة؟ ما عالقة ىذه الفكرة بتمؾ الفكرة؟ -
 ما عالقة ىذا البيت بالبيت السابؽ في النص األدبي؟ ثـ ماذا بعد؟  -

كفي ضكء العرض السابؽ الستراتيجيات التفكير المتشعب ، يتضح دكرىا الميـ في تكسيع 
الخاليا العصبية، كتنمية المركنة الفكرية، كالتفكير في اتجاىات متعددة كجكانب غير 

يا، كتكليد أفكار مناسبة، كالتعبير عف أفكار الطالب متكقعة، كتنكع الرؤل الفكرية كتعميق
بطرؽ مختمفة، كالتثبت مف الفيـ، كعمؿ اتصاالت جديدة بيف األفكار كالمكاقؼ كالجكانب 
المختمفة، كتحميؿ العالقات بيف األفكار كالمكاقؼ كالجكانب المختمفة كاكتشافيا، كزيادة 

فقد كظفيا الباحثاف في الدراسة الحالية في تنمية الفيـ لألفكار كالمكاقؼ المتنكعة، كمف ثىَـّ 
ميارات الكتابة األدبية لطالب الصؼ الثاني المتكسط، ضمف اإلجراءات التدريسية 

  .لمبرنامج التعميمي
 أدوار المعمم والطالب في ضوء اإلجراءات التدريسية الستراتيجيات التفكير المتشعب:

اسة الحالية، كاف مف الميـ تحديد أدكار المعمـ لتنمية ميارات الكتابة األدبية في الدر 
كالطالب في ضكء اإلجراءات التدريسية الستراتيجيات التفكير المتشعب، كقد حدد الباحثاف 

 أدكار المعمـ كالطالب ىذه األدكار عمى النحك التالي: 
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 أواًل: أدوار المعمم في ضوء اإلجراءات التدريسية الستراتيجيات التفكير المتشعب: 
التمييد المناسب لمدرس؛ الذم يثير اىتماـ الطالب بمكضكع الدرس، كيربطيـ بما  -ُ

  .لدييـ مف خبرات سابقة
   .تدريب الطالب عمى تخطيط المياـ المغكية في المكقؼ التعميمي -ِ
تشجيع الطالب عمى االستقاللية في التعمـ، كذلؾ مف خالؿ ممارسة التعمـ الذاتي  -ّ

  .نفيذ المياـ المغكية كمتابعة تقدميـكاالعتماد عمى أنفسيـ في ت
  .تنشيط المعارؼ كالخبرات السابقة لمطالب كربطيا بالخبرات الجديدة -ْ
تييئة البيئة الصفية المناسبة لمتعمـ، كذلؾ مف خالؿ إدارة المكقؼ التعميمي   -ٓ

   .كتنظيمو بصكرة جيدة، كتنظيـ مشاركة الطالب في األنشطة الصفية
بمكضكع الدرس، كالمكقؼ التعميمي، كحثيـ عمى التركيز إثارة اىتماـ الطالب  -ٔ

  .كاالنتباه في أداء المياـ المغكية
  .مساعدة الطالب في بناء الخبرات التربكية كتنظيميا بأنفسيـ -ٕ
تشجيع الطالب عمى طرح األسئمة التي تمبي حاجاتيـ المعرفية، كمساعدتيـ في  -ٖ

ميـ في خطكات الدرس حاؿ عدـ مقدرتيـ عمى اإلتياف بأسئمة تضمف تقد
جراءاتو، مف خالؿ تقديـ بعض األفكار كالكممات المفتاحية المساعدة   .كا 

تشجيع الطالب عمى المركنة الفكرية كالتعبير بصكر متنكعة عند النظر في  -ٗ
  .المسائؿ كاألفكار؛ مما ينتج أفكارنا كحمكالن إبداعية

تبحث عف معمكمات  السماح لمطالب بتقديـ أسئمة تذىب فيما كراء النص، أك -َُ
  .غير ظاىرة في النص؛ فيذه األسئمة تشجع عمى التفكير العميؽ

تقديـ التغذية الراجعة المستمرة لمطالب؛ لمتابعة مدل تقدميـ في أداء المياـ  -ُُ
  .المغكية بصكرة صحيحة

بث الركح اإليجابية في نفكس الطالب، كتقديـ التعزيز المناسب المتنكع لممياـ  -ُِ
  .يقكمكف بياالمغكية التي 
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 ثانًيا: أدوار الطالب في ضوء اإلجراءات التدريسية الستراتيجيات التفكير المتشعب:  
  .تحديد اليدؼ مف الميمة المغكية التي يقكـ بيا -1
  .التعاكف كالتفاعؿ مع معممو كزمالئو في المناقشات الصفية كاألنشطة التعميمية -2
ف خالؿ اتباع التكجييات محاكلة الكصكؿ إلى المعرفة كبنائيا بنفسو، م -3

كاإلرشادات، كتكظيؼ اإلجراءات التدريسية التي تساعده في بناء المعارؼ 
  .كالخبرات التربكية

تقسيـ األداء الكتابي إلى مراحؿ كعمميات كخطكات منظمة؛ لضماف جكدة المنتج  -4
  .الكتابي

  .يدنا لياالتركيز كاالنتباه في أداء المياـ المغكية؛ مما يضمف فيمنا كأداءن ج -5
  .تقديـ كطرح أسئمة تيمىبّْي حاجاتو المعرفية -6
  .النقد اإليجابي لعممو كعمؿ زمالئو -7
  .ممارسة التقكيـ الذاتي باستمرار مف خالؿ محكات مضمنة في البرنامج -8
  .التعبير عف األفكار بصكرة مختمفة، كبطرؽ متنكعة -9

 المبحث الخامس: الكتابة األدبية
ا تفصيميِّا عف الكتابة األدبية، كقد تضمف: )مدخالن قدمت الدراسة في ىذا ال مبحث عرضن

إلى الكتابة األدبية، كمفيكـ الكتابة األدبية، كأىمية الكتابة األدبية، كمفيكـ القصة 
القصيرة، كأىمية القصة، كعناصر القصة، كميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة 

المرحمة المتكسطة، كتنمية ميارات الكتابة القصيرة، ككاقع تعميـ الكتابة األدبية في 
 األدبية(، كفيما يمي تفصيؿ لذلؾ: 

 مدخل إلى الكتابة األدبية: 
تعد الكتابة مف الكسائؿ المستخدمة لدل اإلنساف إليصاؿ ما في عقمو مف أفكار كمىعىافو 

شاركة بكاسطة ترجمتيا في رمكز مكتكبة كنقميا إلى اآلخريف، كالتفاعؿ معيـ كالتكاصؿ كم
  .(ْ، صََِٖما لديو مف نتاج فكرم كفني )خصاكنة، 
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( إلى أف الكتابة مف الكسائؿ الميمة لمتكاصؿ مع ٔٓ، صَُِّكيشير عبد البارم )
اآلخريف، ككسيمة لمفيـ كاإلفياـ، حيث تكفر فرصة لمطالب لمتعبير عف نفسو، كنقؿ أفكاره، 

  .االجتماعي لمقيـ كالسمكؾ كاكتساب المعارؼ كالخبرات، كالتزكد بمعايير الضبط
( االنتباه إلى أف الكتابة عممية معقدة ال ِٕ، صََِِكيمفت كؿ مف الفريح كرضكاف )

تظير دفعة كاحدة في صكرتيا النيائية، كلذلؾ فإف المغة التي تدكر في الذىف ما ىي إال 
المنتج  صكرة أكلية لما يترجمو الكاتب، حيث تمر الكتابة بعمميات متنكعة كصكالن إلى

النيائي، كلذلؾ فالكتابة عممية ليست باليسيرة، فيي تحتاج إلى تدريب كجيد كعمؿ مكثؼ 
دي العمؿ كتيطىكّْريه كّْ    .كعمميات ذىنية تيجى

كالكتابة ىي المحصمة النيائية لتعميـ المغة العربية، كلذلؾ فإف ميارات االستماع كالتحدث 
، كميارات المغة مجتمعة تيدؼ إلى بناء القدرة كالقراءة تصب في تعميـ الكتابة كتنميتيا

  .(ٕٖ، صَُِٓالتعبيرية الكاضحة السميمة عند الطالب )زايد كداخؿ، 
كتصنؼ الكتابة إلى كتابة كظيفية ككتابة أدبية، كتعنى الكتابة األدبية بالتعبير عما يدكر 

كالخياؿ في النفس مف مشاعر كخكاطر في قالب أدبي جميؿ، مف خالؿ إضفاء الصكر 
  .كاألحاسيس، كىذا النكع ىك ما ستسمط الدراسة  الضكء عميو في المبحث التالي

 مفهوم الكتابة األدبية: 
تعد الكتابة األدبية مف المجاالت الميمة في تعميـ المغة العربية، لدكرىا المؤثر في بناء 

اؿ مع اآلخريف، شخصية الطالب معرفيِّا ككجدانيِّا، كمساعدتو عمى التكاصؿ المغكم الفع
كالتأثير الكجداني الذم يظير مف خالؿ البكح عما في مكنكنات النفس مف مشاعر 
كخكاطر كأفكار كآراء، كالتأثير في نفكس القراء أك المستمعيف، كسيشير الباحث إلى 
مجمكعة مف التعريفات التي ألقت الضكء عمى مفيكـ الكتابة األدبية، ثـ إيراد تعريؼ 

( الكتابة األدبية بأنيا: "نشاط لغكم مميز ََِِراسة، كقد عرؼ مكسى )مرجعي ليذه الد
يعبر مف خاللو الكاتب عما يشعر بو مف مشاعر كانفعاالت، كعما يجكؿ بنفسو مف أفكار 
كتصرفات، كما يمر بو مف مكاقؼ كخبرات في أسمكب أدبي، يتسـ بجماؿ التعبير، كدقة 

  .(ُِْالتصكير، كبراعة الخياؿ" )ص
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( الكتابة األدبية بأنيا: "التعبير عف المشاعر كاألحاسيس ََِٔعرؼ حافظ كعطية )كما 
كالعكاطؼ كاألفكار، كالمعتقدات كاآلراء، في لغة جميمة في األسمكب، ككاضحة في 
المعاني، كأصيمة في األفكار، كشىيّْقىةو في العرض، بما يحقؽ المشاركة الكجدانية كالقبكؿ 

  .(ُُٕلدل المتمقي" )ص
( بأنيا: "ذلؾ النمط مف الكتابة التي يعبر فييا الكاتب عف َُِٖكما عرفيا صالح )

عكاطفو كأحاسيسو، فينتقي ليا الصكر البيانية كاألساليب المناسبة المؤثرة، كاأللفاظ 
كالمعاني المحسنة المنتقاة البميغة في صياغتيا، الصحيحة نحكنا كصرفنا، بحيث تنتقؿ مف 

فتؤثر فييـ، كيشارككف الكاتب مشاركة كجدانية عف طريؽ نقؿ المعنى حامميا إلى قرائو، 
  .(ّْٗبصكرة مكحية مؤثرة إلى عقكليـ كمشاعرىـ ككجدانيـ" )ص

كيعرؼ الباحثاف الكتابة األدبية بأنيا: نكع مف الكتابة ييعىبَّري فيو عف األفكار كالمشاعر 
ردات مناسبة كمالئمة، كمىعىافو كالخكاطر كاألخيمة كاألحاسيس، بأسمكب أدبي جميؿ، كمف

كاضحة كمعبرة، في مجاؿ مف المجاالت األدبية، مع اتباع التنظيـ الفني لممجاؿ األدبي، 
مالئيِّا     .كالصحة في الكتابة نحكيِّا كا 

كتحديدنا في مجاؿ القصة القصيرة محؿ اىتماـ الدراسة كمعالجتيا، فقد عرؼ  مكسى 
ؿ القصة بأنيا: "قدرة التمميذ عمى التعبير عف مشاعره ( الكتابة األدبية في مجاََِِ)

كأفكاره في مكضكع محدد في أسمكب قصصي، يتسـ بجماؿ األداء كصحة الكتابة، 
( كتابة َُُِكما عرؼ البصيص ) .(ِِّكأصالة الفكرة، كتنكع األفكار كتعددىا" )ص

ؿ مجمكعة مف القصة بأنيا: "مجاؿ إبداعي كتابي، يعبر عف تجربة إنسانية، كيتناك 
األحداث، تتعمؽ بشخصيات إنسانية، تتبايف مكاقفيا كسمككيتيا في الحياة، كيعبر عنيا 

  .(ٖٖبأساليب مختمفة، كالسرد كالحكار كالكصؼ، كما تقيد بزماف كمكاف محدديف" )ص
( كتابة القصة بأنيا: "نسيج أدبي إبداعي أداتو المغة، يتضمف َُّْكعرؼ العبيدم )
عة حكادث، ليا بداية ككسط كنياية، يتـ بناؤىا كفؽ أسس كقكاعد أدبية حدثنا أك مجمك 
  .(ُٓمحددة" )ص 

( كتابة القصة بأنيا: "كتابة إبداعية تصكرية لخطة أك فكرة أك َُِٖكما عرفت الحاطي )
تجربة في أحداث متسمسمة، كتتصؼ بجذب االنتباه كالتشكيؽ، كتتسـ بالتركيز كاإلنجاز، 
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يقة جذابة؛ نتيجة إلدراؾ ميارات الكتابة الجيدة، كاالعتماد عمى كعرض األحداث بطر 
  .(ُِٗالذات في كتابتيا" )ص

كفي ضكء التعريفات السابقة، يمكف القكؿ إف الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة ال 
نما ليا صبغة فنية خاصة مف حيث مككناتيا  تخرج عف سياؽ الكتابة األدبية بكجو عاـ، كا 

بيا المتمثمة في األفكار كاألحداث كالزماف كالمكاف كالحبكة كالنياية، كأما ما سكل  الخاصة
ذلؾ فيي تشترؾ فيو مع باقي مجاالت الكتابة األدبية، إذ يراعى فييا حسف اختيار األلفاظ 
المناسبة، كالمعاني الكاضحة المعبرة، كاألساليب المغكية المؤثرة، كالصكر الفنية المعبرة، 

  .الذم ييٍضًفي جماالن عمى مجريات أحداث القصة كالخياؿ
 أهمية الكتابة األدبية: 

تأتي الكتابة األدبية ضمف أبرز األكلكيات كاالىتمامات في تعميـ المغة العربية، حيث 
ٍت كثيقة منيج المغة العربية التي أعدتيا كزارة التربية كالتعميـ ) ( في ُِىػ، صُِْٕنىصَّ

ربية عمى ضركرة استخداـ الطالب المغة بنجاح؛ لمتعبير عف أفكاره أىداؼ تعميـ المغة الع
نتاج النصكص الخيالية   .كآرائو كمشاعره، كالتخيؿ كاإلبداع، كا 

كتبرز أىمية الكتابة األدبية في تعميـ المغة العربية؛ لحاجة الطالب إلى التعبير   
ـ مف قمؽ أك طمأنينة، عف أنفسيـ، كمشاعرىـ، كآماليـ كمطالبيـ، كما يدكر في أذىاني

كغير ذلؾ مف االنفعاالت النفسية، كذلؾ في قالب جذاب شائؽ، يحقؽ المتعة لمقارئ 
كالكاتب، كيفعؿ التكاصؿ الفكرم، كما تنمي الكتابة األدبية القدرة عمى المالحظة كالتمييز، 

  .(ُِْ، صََِِكالربط كاالكتشاؼ؛ مما يؤدم إلى تنمية قدرتيـ عمى التفكير)مكسى، 
كيقؼ المعمـ في الكتابة األدبية عمى تنمية الخياؿ لدل طالبو، كمساعدتيـ عمى االبتكار، 
كحثيـ عمى كتابة خكاطرىـ كمشاعرىـ كأحاسيسيـ، ممثمة بعبارات جميمة كمىعىافو معبرة، 
نيكفى مشاعرىـ، كيتشجعكف عمى اإلنتاج الجيد )الكائمي،  فيـ بذلؾ يكتشفكف أنفسيـ، كييدىكّْ

( أف تدريب الطالب عمى ِٕٕ، صََِٔكلذلؾ يرل مدككر ) .(ّٗص، ََِْ
الترجمة عف أفكارىـ كمشاعرىـ مف خالؿ الكتابة األدبية مدخؿ رئيس لتحفيزىـ عمى 

  .الكتابة كاإلبداع
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كتعد الكتابة األدبية إحدل أنكاع الكتابة التي يجب أف يتدرب عمييا الطالب، كىي مف 
ا كتنميتيا لدل الطالب في مراحؿ التعميـ المختمفة، الجكانب التي يجب االىتماـ بي

فبكاسطتيا يعبر الطالب عما يدكر في ذىنو مف مشاعر كأحاسيس كانفعاالت، كأفكار 
كرؤل كتصكرات، في قالب لغكم، يكظؼ مف خاللو الخياؿ كالعاطفة كالصكرة الفنية التي 

 .(ْٗص ،ََِٗتؤثر في المتمقي مف الناحية الكجدانية )عبد العظيـ، 
( أىمية الكتابة األدبية مف خالؿ دكرىا الميـ ْٓ، صَُِِكقد كىضَّحى أحمد الزىراني )

في إثراء القامكس المغكم لمطالب، كتنمية المفردات كالتراكيب المغكية لديو، إضافة إلى 
 إسياميا في بناء شخصية الطالب في نكاحو متفرقة: عقميِّا كنفسيِّا كاجتماعيِّا، كال ييٍغفىؿي 
دكرىا في تنمية ميكؿ الطالب كمراعاة حاجاتيـ، كما تعمؿ عمى تنمية الميكؿ األدبية 
كالفنية لدل الطالب، كىي كسيمة ميمة لمتسمية كاإلمتاع، كتحقيؽ الذات، كتطكير التكاصؿ 

  .الكتابي الفعاؿ
مية، كلذلؾ فإف الكتابة األدبية ليست عممية زائدة في تعميـ الكتابة، أك كسيمة ترؼ كتس

نما نشاط لغكم ميـ كمؤثر في تككيف شخصية الطالب، كعميو فإف تعمميا كتعميميا الىًزـه  كا 
كمطمب ضركرم في تعميـ الكتابة، كيؿّّ بما يناسبو كيالئـ المستكل المغكم كالمعرفي 
كالنمائي لممرحمة التي ىك فييا، مع أىمية أف يككف ذلؾ التدريس كفؽ أسس كاستراتيجيات 

  .(ْٓ، صََِٗربكية مناسبة )عبد العظيـ، كمعايير ت
كفي ضكء ما سبؽ، يمكف القكؿ إف الكتابة األدبية مدخؿ ميـ كرئيس لتحفيز الطالب 
عمى الكتابة كاإلبداع، كمظير مف مظاىر التٍَّنًفيًس عما يدكر في أذىانيـ ككجدانيـ مف 

جدانيِّا تجربتيـ أفكار كمشاعر كخكاطر كأحاسيس يبدكنيا إلى غيرىـ؛ كي يشارككىـ ك 
كمشاعرىـ كأفكارىـ، كفي الكقت نفسو، فيي فرصة لتدريبيـ عمى اختيار المفردات 
المناسبة، كالمعاف المؤثرة المعبرة، كالصكر الجميمة، كالخياؿ الكاسع؛ مما يساعدىـ عمى 

  .التكاصؿ المغكم الفعاؿ، كلذلؾ فيي بناء معرفي ككجداني كميارم كاجتماعي لمطالب
كعت مجاالت الكتابة األدبية فمف أبرز مجاالتيا: المقاالت الكصفية، كالقصص، كقد تن

كالمسرحيات، كالكصؼ لمشيد أك شخصية أك حدث، كالسير كالتراجـ، كالمذكرات 
  .الشخصية، كنظـ الشعر، كاآلماؿ كالتطمعات، كالخكاطر
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قرر لغتي الخالدة كقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى مجاؿ القصة القصيرة؛ لتضمينيا في م
   .في الصؼ الثاني المتكسط، كألنيا مف المجاالت المحببة لدل طالب المرحمة المتكسطة

 مهارات الكتابة األدبية في مجال القصة القصيرة: 
تناكلت األدبيات كالدراسات التربكية ميارات كتابة القصة القصيرة كفؽ تصنيفات متنكعة، 

كمجمكعة منيـ صنفيا كفؽ مككناتيا كىك غالب في  فبعضيـ تناكليا دكف تصنيؼ محدد،
عدد مف الدراسات السابقة، كبعضيـ اآلخر تناكليا كفؽ محاكر الكتابة اإلبداعية، كما 
كانت كفؽ مراحؿ تعميمية مختمفة، كيرجع الباحث ىذا التنكع في طرح ميارات كتابة 

مرحمة الدراسية المعالجة، القصة القصيرة إلى اختالؼ الرؤية التي يتبناىا الباحث أك ال
كلكف يكجد بيف ىذه التصنيفات مالمح مشتركة، كيستعرض الباحثاف فيما يمي مجمكعة 

، ص ََِِمف التصنيفات لميارات كتابة القصة القصيرة، حيث حددت دراسة مكسى )
 ( ميارات كتابة القصة لمصؼ الخامس االبتدائي عمى النحك التالي: ِّٕ
  .مناسبة لمقصةصياغة مقدمة تمييدية  -1
   .عرض أحداث القصة متتابعة كبتسمسؿ مناسب -2
   .إبراز عقدة القصة كمشكمتيا بعدة جمؿ كبأسمكب مؤثر -3
  .إنياء القصة بحؿ مناسب لعقدة القصة كمشكمتيا -4
   .التعبير الكصفي الكاضح ألبعاد شخصيات القصة الجسدية كالعقمية كالكجدانية -5
  .كضكح البعد الزمني ألحداث القصة -6
  .تصكير البيئة المكانية ألحداث القصة -7
   .صحة الكتابة مف األخطاء النحكية كاإلمالئية -8
  .استخداـ عدد كبير مف األلفاظ كالمترادفات في األسمكب -9

  .كتابة عدد كبير مف األفكار كاألحداث في قصتو -11
  .استخداـ عدد كبير مف األساليب األدبية في قصتو -11
  .لقصةتنكيع األفكار كاألحداث في ا -12
  .تنكيع الصكر الخيالية بيف تشبيو كاستعارة ككناية -13
  .إبراز فكرة جديدة كطريقة يختمؼ فييا عف بقية زمالئو -14
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  .تصكير الشخصيات بطريقة جديدة تختمؼ عف باقي زمالئو -15
  .عرض أحداث جديدة أك مشكالت طريفة في قصتو -16

قصة القصيرة ( ستة معايير لكتابة الُٕٔ، ص ََِّكما حددت دراسة الصكص )
لطالب الصؼ الثالث المتكسط، كىي: )تنظيـ المحتكل، األصالة، الطالقة، المركنة، 
اإلسياب، كسالمة آليات الكتابة(، كيندرج تحت كؿ معيار مجمكعة مف المؤشرات 

  .الفرعية
 ثالثة كفؽ القصيرة القصة كتابة اراتھ( ـُّٕ، صََِٖكحددت دراسة أبك سعدة )

مكف، كالشكؿ، كبناء القصة(، كيندرج تحت كؿ محكر عدد مف ، كىي: )المضمحاكر
   .الميارات الفرعية

( في كثيقة كفايات القراءة ٖٖ، ص ََِٕكتكصؿ مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج )
كالكتابة لنياية الصؼ السادس االبتدائي إلى تصنيؼ مقترح لكفايات الكتابة مف خالؿ 

رافيا كقكاعدىا االصطالحية، كتطبيقات الكتابة السردية ًمٍحكىرىٍم: )قكاعد الكتابة كأع
   .كاستراتيجياتيا(، كيأتي تحت كؿ محكر مجمكعة مف المؤشرات الفرعية

( ميارات كتابة القصة لطالب الصؼ األكؿ َُٗ، صَُّْكما حددت دراسة العبيدم )
انية، المتكسط في خمسة محاكر، كىي: )فكرة القصة، كبيئة القصة الزمانية كالمك

كشخصيات القصة، كحبكة القصة، كأسمكب القصة(، كيندرج تحت كؿ محكر عدد مف 
  .الميارات الفرعية

( ميارات كتابة القصة القصيرة ُّ، ص ََِٗكفي دراسة عممية، حددت السعدم )
 لطالب الصؼ السادس االبتدائي في الميارات التالية: 

 .بناء بداية مناسبة لمقصة -ُ
  .تسمسميا كترابطياتنظيـ األحداث كفؽ  -ِ
  .تفعيؿ أدكار الشخصيات بشكؿ مناسب -ّ
  .بناء بيئة مناسبة لمجريات أحداث القصة -ْ
  .بناء عقدة )مشكمة( مرتبطة بمغزل )فكرة( القصة -ٓ
  .تأليؼ نياية مناسبة لمجريات أحداث القصة -ٔ
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  .القدرة عمى اإلقناع بمجريات أحداث القصة -ٕ
  .لمكتابة القصصية استخداـ مفردات كتعبيرات لغكية مناسبة -ٖ
  .تكظيؼ قكاعد المغة مف نحك كصرؼ كعالمات الترقيـ -ٗ

( ميارات كتابة القصة القصيرة في خمسة محاكر تمثمت َِٗ، ص َُُِكحدد السماف )
في: )اإلطار العاـ لمقصة، كمقدمة القصة، كشخصيات القصة، كالحبكة الفنية لمقصة، 

  .مف الميارات الفرعيةكبيئة القصة(، كيندرج تحت كؿ محكر مجمكعة 
( ميارات كتابة القصة لطالب الصؼ التاسع ْٗ، صَُِّكما صنفت دراسة البرم )

األساسي في األردف، في خمسة ميارات رئيسة، كىي: )فكرة القصة، شخصيات القصة، 
بيئة القصة الزمانية كالمكانية، كحبكة القصة، كأسمكب القصة(، كتندرج تحت كؿ ميارة 

  .الفرعية بعض الميارات
( ميارات كتابة القصة إلى محاكر كفقنا لمراحؿ ُْْ، صَُِٔكصنفت دراسة العمياني )

الكتابة: )ما قبؿ كتابة القصة، كالكتابة األكلية لمقصة، كالمراجعة، كالتصحيح، كالنشر( 
  .كيندرج تحت كؿ مرحمة مجمكعة مف الميارات الفرعية

يارات كتابة القصيرة بمنحى إبداعي في ( تمثمت مِِٓ، صَُِٗكفي دراسة األحكؿ )
 الميارات التالية: 

كتابة أكبر عدد ممكف مف المقدمات المتنكعة كالمختمفة التي تصمح أف تبدأ بيا  -ُ
 القصة. 

مراعاة العناصر الفنية لمقصة )الفكرة كالمغزل، كاألحداث، كالشخصيات، كالزماف  -ِ
 كالمكاف، كالعقدة أك الحبكة(. 

 دة كغير مألكفة لمقصة. كتابة نيايات جدي -ّ
 كتابة أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمقصة.  -ْ
 تقديـ أكبر عدد ممكف مف األفكار الرئيسة.  -ٓ
 تصنيؼ الفكرة الرئيسة ألكبر عدد ممكف مف األفكار الفرعية.  -ٔ
 التعبير عف كؿ فكرة رئيسة بأكبر عدد ممكف مف الجمؿ كالعبارات المناسبة. -ٕ



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

م2222 أكتوبر(88المجمد )  

 

 
117 

 

ر تجاه مكقؼ معيف بأكبر عدد ممكف مف التعبيرات ذات التعبير عف المشاع -ٖ
 المعنى. 

 التعبير عف كؿ فكرة بأكبر عدد مف التفاصيؿ التي تكضح معناىا.  -ٗ
 إضافة التفاصيؿ الدقيقة التي يعرضيا لتكضيحيا جيدنا لمقارئ.  -َُ
 التعقيب عمى كؿ سبب يكتبو بالنتائج المترتبة عميو. -ُُ

فقد حددت ميارات كتابة القصيرة لطالب الصؼ  (َُٖ، صَُِٗأما دراسة الركيمي )
الرابع االبتدائي كفؽ المحاكر التالية: )فكرة القصة، كالبيئة الزمانية كالمكانية لمقصة، 
كشخصيات القصة، كحبكة القصة، كأسمكب القصة(، كتأتي مجمكعة مف الميارات الفرعية 

   .تحت كؿ محكر
لميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة  كمف خالؿ االطالع عمى التصنيفات السابقة

القصيرة، الحظ الباحثاف اختالؼ ىذه التصنيفات كتنكعيا؛ كقد يككف سبب ىذا التنكع 
اختالؼ المرحمة التعميمية المعالجة أك الفمسفة التي انطمؽ منيا الباحث أك المؤلؼ، كقد 

دراسة كؿ مف  لكحظ كجكد قكائـ لميارات كتابة القصة القصيرة دكف تصنيؼ مثؿ
( كما تكجد بعض الدراسات التي ََِِ؛ كمكسى، ََِٗ؛ كالسعدم، َُِٗ)األحكؿ، 

نحت المنحى اإلبداعي في تصنيؼ الميارات، حيث صنفتيا كفؽ ميارات اإلبداع الرئيسة، 
(، كما تبنت بعض الدراسات تصنيؼ ميارات كتابة القصة ََِّمثؿ دراسة الصكص )

؛ َُِٗ؛ كالركيمي، َُِّمثمة ليا مثؿ دراسة كؿ مف )البرم، القصيرة كفؽ مككناتيا الم
( ميارات َُِٔ(، بينما صنفت دراسة العمياني )َُّْ؛ كالعبيدم، َُُِكالسماف، 

  .كتابة القصة القصيرة كفؽ مراحؿ الكتابة
كقد استفاد الباحثاف مف ىذه التصنيفات في بناء قائمة ميارات الكتابة األدبية في مجاؿ 

لقصيرة المناسبة لطالب الصؼ الثاني المتكسط في صكرتيا النيائية )ممحؽ رقـ القصة ا
(، كقد أخذ بتصنيؼ مياراتيا كفؽ مككنات القصة القصيرة كعناصرىا، مع ُّٕ، ص َُ

  .إضافة بعدم األسمكب كالشكؿ كالتنظيـ
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 تنمية مهارات الكتابة األدبية: 
مكعة مف األسس التربكية كالنفسية كالمغكية يتطمب تعميـ الكتابة األدبية االستناد إلى مج

وي تعميـ الكتابة األدبية في تخطيط محتكاىا كأنشطتيا كتنظيميا،  كاالجتماعية، التي تيكىجّْ
كتدريس مياراتيا، كما تكظؼ بعض استراتيجيات التعميـ كالتعمـ كأنشطتيا التي تيطىكّْري 

سّْفي أداءى الطالب في الكتابة األدبية، كيم كف اإلشارة إلى شيء منيا عمى النحك التالي كتيحى
، َُِّ؛ كعاشكر كمقدادم، ُّٖ، صََُِ؛ كطاىر،ُْٕ، صََِِ)إبراىيـ، 

 (: ُِٔص
  .ميؿ الطالب إلى التعبير عما في نفكسيـ مف مشاعر كمشاىدات كمغامرات -1
أىمية تنمية الحصيمة المغكية لمطالب مف خالؿ االستفادة مف النصكص  -2

ءة بما تتضمنو مف مفردات كتراكيب كأساليب لغكية، كمىعىافو المسمكعة كالمقرك 
   .كأفكار، كصكر كخياؿ

يقكـ الطالب مف خالؿ الكتابة بعمميتيف ىما التحميؿ كيقصد بيا استفادة الطالب  -3
مف محصكلو المغكم، كاختيار األلفاظ المؤدية لممعنى المراد، أما التركيب فيقصد 

لفاظ المستقاة، كترتيبيا كتنظيميا، ككضعيا في بو تأليؼ العبارة مف مجمكع األ
مَّةو مناسبة، كلذلؾ يىٍجديري بالمعمـ الرفؽ بالطالب كالصبر عمييـ، كتدريبيـ عمى  حي

  .التخطيط كالتنظيـ كالمراجعة كالمشاركة؛ مما يضمف جكدة العمؿ الكتابي
فييا،    إعطاء الطالب الحرية في اختيار المكضكعات التي تستيكييـ؛ كي يكتبكا -4

كيقصد بالحرية ىنا الحرية المكزكنة، بحيث يختار الطالب مكضكعنا مف بيف عدة 
  .مكضكعات ذات صمة بحياتيـ كاىتماماتيـ، كتككف مالئمةن لقدراتيـ

  .تدريس التكاصؿ الكتابي في مكاقؼ اجتماعية طبيعية، فذلؾ أدعى لإلتقاف -5
ة، إذ ال يستطيع الطالب أف الخبرة السابقة لمحديث عف أم مكضكع ضركرية كميم -6

يتحدث أك يكتب عف شيء ال معرفة لو بو، فمف ىنا كجب عمى المعمـ أف يختار 
 مكضكعات التعبير مف مجاؿ خبرة الطالب أك قدرتو التصكرية.

  .تدريب الطالب عمى حسف تخطيط المكضكع كتقسيمو إلى مقدمة كعرض كخاتمة -7
 ضكع قبؿ الكتابة عنو. إعطاء الطالب فرصة كميمة لمتفكير في المك  -8
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أىمية تقديـ نماذج كتابية متميزة لالىتداء بيا، كتزكيد الطالب بالمفردات كالتراكيب  -9
 كالعبارات الجميمة. 

 بث الثقة في نفكس الطالب، كاكتشاؼ ميكليـ، كتشجيعيـ عمى الكتابة.  -11
ؼ تدريب الطالب عمى أىمية اختيار الجمؿ كالعبارات المناسبة لكؿ فكرة، كتكظي -11

   .عالمات الترقيـ المناسبة
  .عدـ السخرية مف العبارات التي يدكنيا الطالب في كتاباتيـ -12

( إلى بعض المعايير كالمبادئ التي يحسف ُٖٔ، صَََِكما أشار طعيمة كمناع )
مراعاتيا في تدريس الكتابة األدبية، كقد استند فييا إلى تقسيـ الكتابة إلى مراحؿ أك 

يات أك مراحؿ الكتابة، كلكؿ مرحمة ما يناسبيا مف مياـ؛ كصكالن عمميات كفؽ مدخؿ عمم
 إلى جكدة المنتج الكتابي، كىي عمى النحك التالي:  

ما قبؿ الكتابة: كفييا يساعد المعمـ الطالب عمى تحديد ماذا يريد أف يكتب حكلو،  -أ 
ـى كتابتو   .كيحدد مكضكعو كيينىظّْ

لب عمى تحديد األفكار الفرعية كتحكيؿ أثناء الكتابة: كفييا يساعد المعمـ الطا -ب 
المكضكع العاـ إلى مجمكعة مف المككنات التي يسبب الخركج عنيا إلى تفتيت 

   .كحدة المكضكع، كالخركج عف مساره
ما بعد الكتابة )المراجعة(: كفييا يساعد المعمـ الطالب عمى إجراء التعديالت   -ج 

قو مف خالؿ مراجعة تنظيـ كالتغييرات كاإلضافات التي تطكر المكضكع كتعم
   .األفكار، كعمؽ التعبير عف المشاعر، كسالمة قكاعد اإلمالء كالترقيـ كصحتيا

أىمية كجكد معايير لمحكـ عمى الكتابة، كىي معايير خاصة بالتعبير الكاضح عف  -د 
 المعاني كاألفكار، كبعناصر التشكيؽ، كرسـ الشخصيات.

، ََِّفي ىذا الجانب ما تطرقت إليو مارغريت )كمف االستراتيجيات التدريسية المفيدة 
( في تحميؿ القصة القصيرة كفيميا كىي خريطة المعرفة الخاصة بالقصة، حيث َُٓص

تفيد االستراتيجية الطالب في تحميؿ مككنات القصة كعناصرىا تحميالن دقيقنا، ييدؼ إلى 
ذه العناصر في كتابتو معرفة تفاصيؿ كؿ مككف منيا، كمف ثىَـّ يستطيع الطالب محاكاة ى

القصة القصيرة، كقد أشارت مارغريت إلى أىمية كجكد محكات لممخص القصة، كىذه 
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المحكات ىي: ذكر المكاف كالزماف، كتسمية الشخصيات ككضعيا بطريقة مختصرة، كذكر 
نكايا الشخصيات، كاإلشارة إلى المشكمة كالحؿ أك الحمكؿ كالنتائج، كأخيرنا التطرؽ إلى 

 .القرار
كقد استفادت الدراسة الحالية مف بعض ىذه المقترحات كاإلجراءات التدريسية في بناء 
البرنامج التعميمي لتنمية ميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، مف خالؿ 
تصميـ األنشطة التعميمية، كتحديد اإلجراءات التدريسية المضمنة في البرنامج؛ مما يسيـ 

 الكتابة األدبية المعتمدة في الدراسة.   في تنمية ميارات
 فرض الدراسة:

 سعت الدراسة الحالية إلى اختبار فرض الدراسة التالي: 
( بيف متكسطي درجات طالب َ.َٓال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

  .المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الكتابة األدبية
 منهج الدراسة: 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا، كظؼ الباحثاف المنيج التجريبي القائـ عمى 
التصميـ شبو التجريبي المعتمد عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، مع كجكد تطبيقيف قبمي 

ـى في الدراسة ًلمتَّعىرًُّؼ عمى فاعمية الب رنامج القائـ كبعدم الختبارات الدراسة، كقد اٍستيٍخًد
عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية ميارات الكتابة األدبية لدل طالب الصؼ 
الثاني المتكسط، كتنفذ التجربة مف خالؿ إجراء التطبيؽ القبمي الختبار الكتابة األدبية عمى 

جيات مجمكعتي الدراسة، ثـ تدرس المجمكعة التجريبية بكاسطة البرنامج القائـ عمى استراتي
التفكير المتشعب، كتدرس المجمكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، ثـ ينفذ التطبيؽ 

كيكضح الجدكؿ التالي التصميـ  .البعدم الختبار الكتابة األدبية عمى مجمكعتي الدراسة
 :  شبو التجريبي لمدراسة

 ( التصميم شبه التجريبي لمدراسة1جدول )
 التطبيق البعدي ةالمعالج التطبيق القبمي  المجموعة
اختبار الكتابة  التجريبية

   .األدبية
التدريس مف خالؿ البرنامج القائـ 
 عمى استراتيجيات التفكير المتشعب

  .اختبار الكتابة األدبية

 التدريس بالطريقة االعتيادية  الضابطة 
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 مجتمع الدراسة: 
كسط بمدراس التعميـ العاـ تىكىكَّفى مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ الثاني المت

الحككمية التابعة لمدف الدماـ كالخبر كالظيراف، المسجميف في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 
مدرسة، كعدد الفصكؿ  ٔٔطالبنا في  ُِٖٖىػ، البالغ عددىـ ُِْْ-ُُْْالدراسي 

مة ىػ( )المرسُِْْفصالن كفؽ إحصائية مركز إحصاءات التعميـ في كزارة التعميـ ) ِِْ
إلى الباحث بكاسطة البريد اإللكتركني بعد التكاصؿ مع المركز(، كالجدكؿ التالي يكضح 

 بيانات مجتمع الدراسة:
 ( بيانات مجتمع الدراسة2جدول )

عدد المدارس  مكتب التعميـ
 المتكسطة

عدد طالب الصؼ الثاني 
 المتكسط

 عدد الفصكؿ

 ٕٔ ِِْٖ ِّ شرؽ الدماـ
 ٕٗ ّّٓٓ َِ غرب الدماـ

 ِٓ ٖٖٔ ٔ الظيراف
 ّٓ ُِّٕ ُٕ الخبر

 عينة الدراسة: 
اختار الباحث عينة الدراسة مف خالؿ طريقة العينة العشكائية العنقكدية، مف مجتمع 
الدراسة المتمثؿ في طالب الصؼ الثاني المتكسط في مدف الدماـ كالخبر كالظيراف؛ نظرنا 

 ية: لقرب ىذه المدف مف بعضيا، كذلؾ كفؽ الخطكات التال
أجرل الباحث قرعة بيف مدف الدماـ كالخبر كالظيراف، فكقعت القرعة عمى مدينة  -ُ

الظيراف، ثـ أجرل الباحث قرعة عمى مدراس المرحمة المتكسطة الحككمية في 
  .مكتب تعميـ الظيراف، فكقعت القرعة عمى مدرسة الظيراف المتكسطة

ثاني المتكسط، كقد يكجد في مدرسة الظيراف المتكسطة أربعة فصكؿ لمصؼ ال -ِ
أجرل الباحث قرعة بيف ىذه الفصكؿ الختيار اثنيف منيا؛ ليمثال عينة الدراسة، 
فكقعت القرعة عمى الفصؿ )ب( كالفصؿ )ج(، ثـ أجرل الباحث القرعة بيف 
الفصميف )ب(، ك)ج( لتحديد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، فكقعت 
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)ب( ليمثؿ المجمكعة التجريبية، كالصؼ القرعة عمى الصؼ الثاني المتكسط 
 .الثاني المتكسط )ج( ليمثؿ المجمكعة الضابطة

( طالبنا، كعدد طالب الصؼ ّٔبمغ عدد طالب الصؼ الثاني المتكسط )ب( )  -ّ
( طالبنا، كقد استبعدت الدراسة بعض الطالب؛ نتيجةن ّٕالثاني المتكسط )ج( )

لبعدم أك الغياب المتكرر أثناء التجربة، لغيابيـ عف االختبار القبمي أك االختبار ا
كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع عينة الدراسة، كعدد الطالب الذيف خضعت بياناتيـ 

 لمتحميؿ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:   
 ( بيانات عينة الدراسة3جدول )

عدد الطالب في  الصف المجموعة اسم المدرسة
 الصف

عدد طالب التجربة )بعد 
أفراد استبعاد بعض 

 العينة(
مدرسة 
الظيراف 
 المتكسطة

 ِٗ ّٔ الثاني المتكسط )ب( التجريبية
 ِٔ ّٕ الثاني المتكسط )ج( الضابطة

 ٓٓ ( طالبنا مثمكا مجمكعتي الدراسةّٕ) المجموع
 

 متغيرات الدراسة تحديدها وضبطها:  
 حدد الباحث متغيرات الدراسة عمى النحك التالي: 

  .مثؿ في برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعبالمتغير المستقؿ المت -ُ
   .المتغير التابع المتمثؿ في ميارات الكتابة األدبية لطالب الصؼ الثاني المتكسط -ِ
ٍزًليىا؛ حتى يمنع  -ّ المتغيرات الدخيمة، كقد عمؿ الباحث عمى ضبطيا مف خالؿ عى

المجمكعتيف التجريبية أثرىا عمى النتيجة، أك تثبيتيا؛ لمتأكد مف تكافرىا لدل 
كقد حرص الباحث عمى ضبط ىذه المتغيرات؛ كصكالن إلى تكافؤ ، كالضابطة

 المجمكعتيف، بكاسطة الطرؽ التالية:  
الضبط المادم: فمكاف التدريس كاحد لممجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة،  -أ 

  .ميـحيث يتمقى الطالب دركسيـ مف خالؿ منصة مدرستي التابعة لكزارة التع
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الضبط االنتقائي: تأكد الباحثاف مف تجانس أعمار الطالب معتمدنا عمى تسجيؿ  -ب 
  .سنة ُْ-ُّالطالب في الحاسب اآللي، كقد تراكحت أعمارىـ بيف 

المحتكل الدراسي المقدـ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، حيث اختير مككف  -ج 
الدة لمصؼ الثاني كتابة قصة قصيرة في الكحدة الرابعة، مف مقرر لغتي الخ

  .ىػُِْْالمتكسط لمفصؿ الدراسي الثاني، طبعة 
زمف التدريس لممحتكل الدراسي: حيث كىٌحد الباحثاف التدريس لدركس البرنامج، كقد  -د 

نيسّْؽى مع معمـ المجمكعة الضابطة عمى االلتزاـ بعدد الحصص نفسيا لكؿ درس 
   .مف دركس البرنامج، مثؿ ما خطط لممجمكعة التجريبية

القائـ بالتدريس: حيث دىرَّسى المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة معمماف  -ق 
مختمفاف، يحمؿ كؿ منيما درجة البكالكريكس في تخصص المغة العربية مع دبمـك 

   .سنة ُِ-َُتربكم، كخبرتيما التدريسية ما بيف 
ة قبميِّا ضبط متغير مستكل التحصيؿ: حيث طبؽ الباحثاف اختبار الكتابة األدبي -ك 

عمى مجمكعتي الدراسة، كأسفرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيِّا؛ مما 
  .يؤكد تكافؤ المجمكعتيف في مستكل التحصيؿ قبؿ تطبيؽ التجربة

 أدوات الدراسة وموادها البحثية وخطوات بنائها:  -4
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، أعد الباحثاف األدكات كالمكاد البحثية التالية: 

  .قائمة ميارات الكتابة األدبية المناسبة لطالب الصؼ الثاني المتكسط -ُ
  .اختبار ميارات الكتابة األدبية لطالب الصؼ الثاني المتكسط -ِ
برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية ميارات الكتابة األدبية  -ّ

   .لطالب الصؼ الثاني المتكسط )دليؿ الطالب كدليؿ المعمـ(
 كتفصيؿ خطكات بناء أدكات الدراسة كمكادىا البحثية عمى النحك التالي: 

 قائمة مهارات الكتابة األدبية
لمكصكؿ إلى قائمة ميارات الكتابة األدبية المناسبة، كالمستيدفة بالتنمية، لدل طالب 
الصؼ الثاني المتكسط، أعد الباحثاف قائمة ميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة 

 قصيرة، كفؽ الخطكات التالية: ال
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  تحديد الهدف من القائمة:
ىدفت القائمة إلى التعرؼ عمى ميارات الكتابة األدبية المناسبة لطالب الصؼ الثاني 
المتكسط، تمييدنا الستخداميا في اختبار الكتابة األدبية، كبناء البرنامج القائـ عمى 

   .الكتابة األدبية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية ميارات
 مصادر بناء القائمة: 

اعتمد الباحثاف عند إعداد القائمة عمى مجمكعة مف المصادر تمثمت في: األدبيات 
التربكية في تعميـ المغة العربية، كالبحكث كالدراسات السابقة التي تناكلت ميارات الكتابة 

ا في مجاؿ القصة القصيرة،  ككثيقة منيج الم غة العربية،  إضافة إلى األدبية كخصكصن
أىداؼ تدريس الكتابة األدبية في المرحمة المتكسطة، كالمقرر الدراسي المتمثؿ في كتاب 

ىػ(، كما راعت  ُِْْلغتي الخالدة لمصؼ الثاني المتكسط )الفصؿ الدراسي الثاني، طبعة 
يف الدراسة خصائص نمك طالب الصؼ الثاني المتكسط، كقد أيًخذى  بآراء بعض المختص

 في تعميـ المغة العربية.
  محتوى القائمة في الصورة المبدئية:

بعد االطالع عمى ما سبؽ، حصر الباحثاف ميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة 
القصيرة المناسبة لطالب الصؼ الثاني المتكسط، كصنفت في ستة محاكر تمثمت في: 

شخصيات، كالحبكة، كالشكؿ كالتنظيـ، كاألسمكب( )األفكار، كالبيئة الزمانية كالمكانية، كال
كيضـ كؿ محكر ميارات مدرجة تحت المحكر، حيث بمغ مجمكع الميارات تسعنا كعشريف 
ميارة، كلمتأكد مف صدؽ القائمة قاـ الباحثاف بمطابقة محتكل القائمة بما كرد في األدبيات 

ة كالتحميؿ عرضت القائمة في التربكية ذات العالقة كالدراسات السابقة،  كبعد المراجع
صكرتيا المبدئية عمى مجمكعة مف المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية 
كالميتميف بكتابة القصة، كالممارسيف في ميداف تعميـ المغة العربية، لإلفادة مف آرائيـ في 

لرأم في القائمة قائمة الميارات، كبمغ عدديىـ اثنيف كعشريف محكمنا، كطمب إلييـ إبداء ا
مف حيث مدل انتماء كؿ ميارة لممحكر الذم صنفت فيو، كمناسبة الميارة لطالب الصؼ 
الثاني المتكسط، ككضكح الصياغة المغكية لمميارة، كحذؼ، أك تعديؿ، أك إضافة ما يركنو 

 مف ميارات.
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الذم صنفت كاستخرج الباحثاف النسب المئكية آلراء المحكميف حكؿ انتماء الميارة لممحكر 
فيو، كمناسبة الميارة لطالب الصؼ الثاني المتكسط،، كعىدَّ الباحثاف الميارة التي حصمت 

٘ منتميةن لممستكل الذم صنفت فيو، كمناسبةن لطالب الصؼ الثاني َٖعمى نسبة 
المتكسط، كتـ األخذ بيذه النسبة استنادنا إلى تأييد عدد مف الدراسات، مثؿ دراسة كؿ مف: 

  .(َُّْ؛ كالعبيدم، َُِٕ؛ كمرضي الزىراني، َُِٖ)بصؿ، 
كقد أبدل المحكمكف تجاكبنا مشككرنا مع الباحثيف، كقىدَّميكا عددنا مف الممحكظات كاآلراء، كقد 
استقرت قائمة ميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة في صكرتيا النيائية عمى 

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:ًستٍّ كعشريف ميارةن، مصنفة في ستة محاكر، 
محتوى قائمة مهارات الكتابة األدبية المناسبة في مجال القصة القصيرة (4)جدول 

 لطالب الصف الثاني المتوسط في الصورة النهائية
 عدد المهارات في كل مستوى المحور
 ْ األفكار

 ْ البيئة الزمانية كالمكانية
 ِ الشخصيات
 ْ الحبكة

 ٔ الشكؿ كالتنظيـ
 ٔ األسمكب
 ِٔ المجموع

 اختبار الكتابة األدبية
بعد الكصكؿ إلى قائمة ميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، أىعىدَّ الباحثياف 
اختبارى الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، كقد ىدؼ االختبار إلى قياس ميارات 

 الصؼ الثاني المتكسط. الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة لطالب
 مصادر بناء االختبار: 

اعتمد الباحثاف في بناء ىذا االختبار عمى مجمكعة مف المصادر، كىي: قائمة ميارات 
الكتابة األدبية المعدة في الدراسة الحالية، كاألدب التربكم المتعمؽ بالكتابة األدبية ككتابة 

الصمة بالكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصة القصيرة، كالبحكث كالدراسات السابقة ذات 
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القصيرة، كما راعت الدراسة خصائص نمك طالب الصؼ الثاني المتكسط، مع األخذ بآراء 
  .المختصيف في تعميـ المغة العربية

 صياغة مفردات االختبار
أىعىدَّ الباحثياف االختبارى في صكرة سؤاؿ مقالي ييٍطمىبي فيو مف الطالب كتابة قصة قصيرة 

 حكؿ إحدل األفكار كالمكضكعات المختارة، كذلؾ عمى النحك التالي:
  .يختاري الطالبي مكضكعنا كاحدنا مف بيف المكضكعات المقترحة -
يكتبي الطالبي قصةن قصيرةن حكؿى ىذا المكضكع، مع مراعاة عناصر القصة   -

  .كمقكماتيا
  .ت الربط المناسبةاالنتباه إلى قكاعد اإلمالء كالنحك، كعالمات الترقيـ، كأدكا  -

كقد اختار الباحثاف ىذا النكع مف االختبارات نظرنا لمناسبتو مجاؿ كتابة القصيرة، فالكتابة 
سياب كتنظيـ لألفكار مف  األدبية في مجاؿ القصة القصيرة تحتاج إلى كتابة حرة كا 

ة تتيح الطالب، كىذا ال يتكفر في االختبارات المكضكعية، إضافة إلى أف األسئمة المقالي
الكشؼ عف امتالؾ الطالب ميارات الكتابة األدبية، فيذه الميارات متداخمة كمترابطة، 
كيصعب قياس كؿ منيا عمى حدة، كاالختبار المقالي يقيسيا بصكرة متكاممة مف خالؿ 
الكتابة في إحدل المكضكعات المقترحة التي تناسب مستكاىـ، كىذا النكع مف االختبارات 

عة مف الدراسات السابقة ذات الصمة بكتابة القصة القصيرة مثؿ دراسة كؿ طيبّْؽى في مجمك 
؛ َُِٓ؛ كبصؿ، َُِّ؛ كالبرم، ََِٖ؛ كأبك سعدة، َُِٓمف: )أبك رحمة، 

؛ َُُِ؛ كالسماف، َُِٖ؛ كسالمة كآخركف، ََِٔ؛ كحافظ كعطية، َُِٖكالحاطي، 
؛ َُِٖكقحكؼ، ؛ َُّْ؛ كالعبيدم، ََِٗ؛  كعبد العظيـ، َُِّكعبد البارم، 

  .(ََِٖكمكسى كآخريف، 
ـى الباحثياف مسبقنا استبانة إلى عينة مف طالب الصؼ الثاني المتكسط، سيًئميكا   - قىدَّ

فييا عف المكضكعات المفضمة لدييـ لكتابة قصة قصيرة حكليا، كبناءن عمى 
استجابات الطالب، فقد اختار الباحثاف أربعةى مكضكعات التي كانت األكثر 

 .ا مف الطالبتكرارن 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

م2222 أكتوبر(88المجمد )  

 

 
137 

 

طىمىبى الباحثاف مف السادة المحكميف لالختبار اختيار اثنيف منيا األكثر مناسبة  -
مف كجية نظرىـ، كبناءن عمى ذلؾ فقد اختار الباحثاف المكضكعيف األكثر 
تكرارنا مف قبؿ السادة المحكميف، كقيدّْمىٍت لمطالب في اختبار الكتابة األدبية 

  .في مجاؿ القصة القصيرة
  .صياغة تعميمات االختبار

ؤيىىا الطالبي قبؿ البدًء  أىعىدَّ الباحثياف تعميماتو مناسبةن ككاضحةن الختباًر الكتابة األدبية، يىٍقرى
في الكتابة، ككاف اليدؼ منيا مساعدة الطالب عمى فيـ طبيعة االختبار، ككيفية اإلجابة 

  .عف سؤالو
رتو المبدئية عيًرضى عمى مجمكعة مف المحكميف كبعد إعداد اختبار الكتابة األدبية في صك 

في المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية كالقياس كالتقكيـ، كالممارسيف في ميداف تعميـ المغة 
العربية، البالغ عددىـ سبعة عشر محكمنا، كطيًمبى منيـ إبداء الرأم فيو مف حيث مناسبة 

ككضكحيا لطالب الصؼ الثاني  ىدؼ االختبار ككضكحو، كمناسبة تعميمات االختبار
المتكسط، كمناسبة المكضكعات المقترحة لكتابة قصة قصيرة، كاختيار المكضكع األكثر 
مناسبة مف بينيا، الختيار مكضكعيف منيا في صكرة االختبار النيائية، كقد أبدل 
المحكمكف تجاكبنا مشككرنا في تحكيـ االختبار، كاتفقكا عمى مناسبة ىدؼ االختبار 

، مع تقديـ بعض الممحكظات التي استفاد منيا الباحثاف في كت عميماتو ككضكحيا إجماالن
   .ضكء إعادة صياغة االختبار في صكرتو النيائية

ؿى الباحثاف إلى المكضكعيف األكثًر مناسبةن مف كجية نظر السادة المحكميف،  كقد تىكىصَّ
حيث كاف المكضكعاف األكثري كذلؾ مف خالؿ المكضكعات األكثر تكرارنا مف المحكميف، 

تكرارنا مف المحكميف ىما: شخصية مؤثرة في حياتؾ، كتجربة مف كحي أحداث جائحة 
ككركنا، كىما المكضكعاف المذاف سيختار الطالب منيما مكضكعنا كاحدنا لكتابة قصة 

  .قصيرة
أصبح  كبعد عمؿ التعديالت الالزمة الختبار الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة،

  .االختبار في صكرتو النيائية، كجاىزنا لتطبيقو عمى العينة االستطالعية
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 التطبيق االستطالعي عمى اختبار الكتابة األدبية في مجال القصة القصيرة:
طىبَّؽى الباحثاف اختبار الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة عمى عينة استطالعية 

ثاني المتكسط في مدرسة ابف المظفر المتكسطة في طالبنا مف طالب الصؼ ال َٔعددىا 
كًعيى أف ُِْْ-ُُْْمدينة الظيراف في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  ىػ، كىري

تككف المدرسة مف مدارس مكتب التعميـ الذم تنتمي إليو التجربة،  ككاف اليدؼ مف 
كضكح االختبار  التطبيؽ االستطالعي الختبار الكتابة األدبية، التكصؿ إلى درجة

كتعميماتو، كتحديد زمف االختبار، كحساب ثبات االختبار، كحساب ثبات التصحيح 
   .لالختبار

 نتائج التطبيق االستطالعي لالختبار:
بعد االنتياء مف التطبيؽ االستطالعي لالختبار، كتقدير درجاتو، كتصحيح نتائجو، فقد 

لـ ترد أسئمة مف الطالب حكؿ تعميمات تبيف لمباحثيف كضكح االختبار كتعميماتو، حيث 
دقيقة مف خالؿ  َٔاالختبار أك أم فقرة مف فقراتو، كما حدد الزمف المناسب لالختبار في 

( طالبنا مف ُٓتطبيؽ المعادلة التالية:  متكسط  الزمف الذم استغرقو طالب الربع األكؿ )
( طالبنا مف ُٓع األخير )العينة االستطالعية + متكسط  الزمف الذم استغرقو طالب الرب

  ِالعينة االستطالعية / 
دقيقة، كأضيؼ إلييا زمف إلقاء تعميمات  ٕٓ=  ِ/ْٔ+َٓالزمف المناسب لالختبار = 
  .دقيقة َٔاالختبار، فأصبح المجمكع 

 حساب ثبات االختبار: 
لحساب ثبات االختبار، استخدـ الباحثاف طريقة إعادة االختبار، كحساب الثبات بيف 

لمرتيف مف خالؿ معامؿ ارتباط بيرسكف، حيث طبؽ الباحثاف اختبار الكتابة األدبية في ا
مجاؿ القصة القصيرة عمى العينة االستطالعية، كبعد مركر ثالثة أسابيع طىبَّقىا االختبار 
مرة أخرل عمى العينة نفسيا، كقد استخدـ الباحثاف معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامؿ 

ر مف محاكر االختبار، كحساب الثبات الكمي لالختبار كما ىك مكضح الثبات لكؿ محك 
 في الجدكؿ التالي:
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 نتائج قيم ثبات محاور اختبار الكتابة األدبية والثبات الكمي لالختبار( 5)جدول 
 معامل الثبات المحور

 85.2 األفكار
 88.2 البيئة الزمانية والمكانية

 92.2 الشخصيات
 82.2 الحبكة

 86.2 لشكل والتنظيما
 82.2 األسموب

 85.2 الثبات الكمي لالختبار
( أف درجة ثبات االختبار عمى مستكل كؿ محكر، كعمى مستكل ٓيتضح مف الجدكؿ )

االختبار ككؿ، تحظى بدرجة ثبات عالية، كتعد مناسبة، حيث بمغ الثبات الكمي لالختبار 
كقد أصبح االختبار في صكرتو (؛ مما يعطي الباحث الثقة في استخدامو، َ.ٖٓ)

  .النيائية، كبذلؾ يككف جاىزنا لمتطبيؽ كاستخالص النتائج
 قائمة تقدير األداء التحميمية: 

سعينا مف الباًحثىٍيف لضبط عممية التصحيح، كالحد مف ذاتية التصحيح، فقد أعدا قائمة 
رة مف ميارات الكتابة تقدير أداء تحميمية، كىدفت إلى اقتراح مستكيات لتقدير أداء كؿ ميا

دُّ ىذه المستكيات مف ذاتية المصحح في  األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، حيث تىحي
تصحيح االختبار كتقدير درجاتو، كتساعده عمى تقكيـ أداء الطالب في ضكء معايير 
كاضحة كدقيقة كمتفؽ عمييا، كقد سار الباحثاف في إعداد قائمة تقدير األداء التحميمية كفؽ 

 الخطكات التالية:  
 مصادر بناء قائمة تقدير األداء التحميمية:-أ 

أىعىدَّ الباحثاف قائمة تقدير أداء تحميمية لميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، 
كقد استندا في بنائيا عمى بعض المصادر مثؿ: األدبيات التربكية في تعميـ المغة العربية، 

ا تعميـ التكاصؿ ا لكتابي، كاألدبيات التربكية في القياس كالتقكيـ،  كقائمة ميارات كخصكصن
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الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، كقكائـ تقدير األداء في بعض الدراسات السابقة 
؛ كطو، َُِٗ؛ كالركيمي، َُِٓفي الكتابة األدبية، مثؿ دراسة كؿ مف: )بصؿ، 

؛  كمكسى، َُِٖ؛ كقحكؼ، ََِٗ ؛ كعبد العظيـ،َُِٖ؛ كالطكيرقي كعيسى، َُِٗ
ََِِ).  

 وصف قائمة تقدير األداء التحميمية: -ب 
تضمنت القائمة أربعة مستكيات متدرجة لتقدير أداء كؿ ميارة مف ميارات الكتابة  -ُ

األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، في جانبييا الكصفي كالكمي، كالمستكيات عمى 
   .(ُ(، ضعيؼ )ِ(، جيد )ّ(، جيد جدنا )ْالنحك التالي: ممتاز )

تضمنت القائمة تكصيفنا دقيقنا لمستكيات أداء كؿ ميارة مف ميارات الكتابة األدبية  -ِ
في مجاؿ القصة القصيرة، كما تضمنت تعميماتو لتصحيح اختبار الكتابة األدبية 

ا كمنظمنا   .في مجاؿ القصة القصيرة؛ كي يككف التصحيح كاضحن
 األدبية:  خطوات تصحيح اختبار الكتابة-ج 

لتصحيح اختبار الكتابة األدبية بصكرة صحيحة، كالكصكؿ إلى نتائج دقيقة كمكضكعية، 
 كضع الباحثاف الخطكات التالية: 

تعرؼ المصحح عمى المستكل العاـ لمطالب في الكتابة، كالكشؼ عف أكجو  -ُ
  .التميز كأكجو العيكب، مف خالؿ قراءة إجابات الطالب ًبتىأىفٍّ كتركيز

المصحح قائمة تقدير األداء التحميمية كمستكياتيا قبؿ التصحيح، كمعرفة  قراءة -ِ
األكزاف التقديرية الكصفية كالكمية لمستكيات األداء لكؿ ميارة، كالتدرب عمى 

  .استخداميا
تخصص بطاقة تقدير أداء )استمارة( لتقدير أداء كؿ طالب عمى حدة، مشتممة  -ّ

  .ب كاممةعمى الميارات، مع كتابة بيانات الطال
قراءة إجابة كؿ طالب مرتيف مف المصحح، كتسجيؿ درجات الطالب التي   -ْ

  .يستحقيا في كؿ ميارة، كفؽ البطاقة المعدة
تفريغ المصحح الدرجات التي حصؿ عمييا كؿ طالب في كشؼ نيائي يشمؿ  -ٓ

  .أفراد المجمكعة
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مبدئية مرفقة مع اختبار ىذا كقد عرض الباحثاف قائمة تقدير األداء التحميمية في صكرتيا ال
الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، عمى مجمكعة مف المتخصصيف في المناىج 
كطرؽ تدريس المغة العربية، كالقياس كالتقكيـ، كالممارسيف في ميداف تعميـ المغة العربية، 

يح البالغ عددىـ سبعة عشر محكمنا، كطيًمبى منيـ إبداء رأييـ في كضكح تعميمات تصح
اختبار الكتابة األدبية، كمناسبة تصنيؼ مستكيات األداء في قائمة التقدير التحميمية، 
كمناسبة تقدير الدرجات في قائمة التقدير التحميمية كصحتيا، ككضكح تكصيؼ مستكيات 
األداء لكؿ ميارة مف ميارات الكتابة األدبية، كسالمة الصياغة المغكية كدقتيا لتكصيؼ 

ضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو مناسبنامستكيات األداء  .، كا 
كقد أبدل السادة المحكمكف تجاكبنا مع الباحثيف، كعبركا عف رضاىـ إجماالن عف   

القائمة، ككضكح مستكيات تقديرىا كتعميماتيا، كتصنيفيا، كقدمكا بعض الممحكظات 
ستكيات البسيطة المتمثمة في تعديؿ بعض الصياغات المغكية، كتكضيح كصؼ بعض م

األداء، كقد استجاب الباحثاف ليذه الممحكظات، كعيًممىٍت التعديالت في ضكء آراء السادة 
  .المحكميف، كبذلؾ أصبحت القائمة في صكرتيا النيائية

 قياس ثبات التصحيح: 
ٍت أكراؽى  حى بعد تطبيؽ الباحثيف اختبار الكتابة األدبية عمى العينة االستطالعية، صيحّْ

مف طالب العينة االستطالعية كفؽ الخطكات المتفؽ عمييا، كىعيًيدى إلى  عشريف طالبنا
مصححو آخرى تصحيحى أكراًؽ الطالب أنفًسيـ، بعد مناقشة قائمة تقدير األداء كخطكات 
ًسبى معامؿي ثبات االتفاؽ  التصحيح كتحميميا مع المصحح اآلخر مف قبؿ الباحثيف، ثـ حي

 بر: بيف المصححيف، مف خالؿ معادلة كك 
 
 
 

كالجدكؿ التالي يكضح معامؿ االتفاؽ بيف المصححيف عمى مستكل كؿ محكر مف محاكر 
 الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة، كمعامؿ االتفاؽ الكمي

 

 معامل ثبات االتفاق:               عدد مرات االتفاق                   

االختالفعدد مرات االتفاق+ عدد مرات                            
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معامل ثبات االتفاق بين المصححين لكل محور من محاور االختبار  (6جدول )
 ومهارات الكتابة األدبية مجتمعة

 االتفاؽمعامؿ  المحكر
 َ.ٖٔ األفكار

 َ.ّٖ البيئة الزمانية كالمكانية
 َ.ٖٕ الشخصيات

 َ.َٖ الحبكة
 َ.ٖٖ الشكؿ كالتنظيـ

 َ.َٗ األسمكب
 َ.ْٖ ميارات الكتابة األدبية مجتمعة

( أف نسب االتفاؽ بيف المصححيف في تقدير أداء الطالب في ٔيتضح مف الجدكؿ )
(، كقد بمغت َ.َٗ -َ.ٖٕل المحاكر تراكحت بيف )ميارات الكتابة األدبية عمى مستك 

(؛ كىي درجة ثبات مناسبة، كمطمئنة َ.ْٖنسبة االتفاؽ لميارات الكتابة األدبية مجتمعة )
   .في استخداميا؛ لتصحيح إجابات الطالب، كتحميؿ النتائج

بية البرنامج القائم عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية مهارات الكتابة األد
 لطالب الصف الثاني المتوسط 

ىدؼ البرنامج إلى تنمية ميارات الكتابة األدبية لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط، 
   .كالتعرؼ عمى فاعمية البرنامج التعميمي المعد في الدراسة الحالية

كقد اعتمد الباحثاف في بناء البرنامج عمى مجمكعة مف المصادر تمثمت في األدبيات 
في تعميـ الكتابة األدبية، كاألدبيات التربكية في استراتيجيات التفكير المتشعب،  التربكية

كالدراسات السابقة في تعميـ الكتابة األدبية، كالدراسات السابقة التي كظفت استراتيجيات 
  .التفكير المتشعب، كقائمة ميارات الكتابة األدبية
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 أسس بناء البرنامج: 
ف األسس الفمسفية لمتفكير المتشعب، كتطبيقاتيا التربكية في قاـ البرنامج عمى مجمكعة م

دَّدىت في مجمميا مالمح  تعميـ المغة العربية، كأسس لغكية كتربكية كنفسية كاجتماعية، حى
 البرنامج، ككانت عمى النحك التالي: 

تدريب الطالب عمى تخطيط المياـ المغكية، كمتابعة التزاـ الطالب بتنفيذ  -ُ
 .صمة لتحقيؽ األىداؼالعمميات المك 

تدريب الطالب عمى الكعي بالعمميات الذىنية في تأدية المياـ الكتابية؛ مما ينتج  -ِ
   .عنو ضبط ألدائيـ كتعمميـ، كجكدة في المنتج المغكم

تنكع العمميات العقمية التي يسيـ التفكير المتشعب في حدكثيا؛ مما يسيـ في تنكع  -ّ
 األنشطة كمسارات التفكير.  

دكر الخبرات كالمعارؼ السابقة في تعمـ الخبرات الجديدة، فمف الميـ أىمية  -ْ
تعرض الطالب لخبرات ليا عالقة بخبرات سابقة لديو، كمف الميـ تنشيط الخبرات 

 السابقة لدل الطالب، كربطيا بالخبرات الجديدة. 
  .تييئة كتقديـ أنشطة تعميمية تساعد الطالب عمى التفكير في اتجاىات متنكعة -ٓ
  .اعاة إيجابية الطالب كمشاركتيـ كنشاطيـ في بناء الخبرة المغكيةمر  -ٔ
  .مساعدة الطالب في بناء المعنى كالمشاركة الفكرية كالكجدانية -ٕ
أىمية استثارة دكافع الطالب في أداء المياـ المغكية، حيث تسيـ الدافعية في  -ٖ

بى  ثّْوى ركحى الحماس تطكير تعميـ الكتابة، كيمكف تقكيتيا مف خالؿ تكجييات المعمـ كى
 كالمشاركة في نفكس الطالب، كتكظيؼ أنشطة تعميمية متنكعة ذات معنى. 

مراعاة خصائص نمك الطالب، حيث راعى البرنامج متطمبات النمك السميـ  -ٗ
   .كمساعدة الطالب عمى أداء أدكراىـ بصكرة فعالة كجيدة

نكع في األنشطة مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الت -َُ
التعميمية كاالستراتيجيات التدريسية، بما يتناسب مع تنكع أنماط الطالب كطرؽ 

  .تفكيرىـ كتعمميـ
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االىتماـ بتعميـ الكتابة األدبية في مكاقؼ طبيعية متصمة بخبرات الطالب  -ُُ
كمشاىداتيـ في مجتمعيـ، مف خالؿ تييئة الحرية لمطالب في اختيار 

حكليا، كقد تككف حرية مكزكنة حيث يختار الطالب  المكضكعات التي يكتبكف
   .مف بيف عدة مكضكعات مالئمة لمطالب في مستكاىـ

عدـ السخرية مف أداء الطالب لممياـ المغكية الكتابية، مىٍيمىا كانت مستكياتيـ،  -ُِ
ا عف ذلؾ يقدـ ليـ التعزيز كالتغذية الراجعة، كالتزاـ الصبر كاألناة في  كعكضن

  .عمى الميارات المستيدفةتدريب الطالب 
االعتماد عمى قائمة ميارات الكتابة األدبية، حيث ترجمت في صكرة أىداؼ  -ُّ

  .إجرائية ىدؼ البرنامج إلى تحقيقيا
تنكع أساليب التقكيـ كأدكاتو، بما يتناسب مع طبيعة مرحمة التعمـ كالمياـ المغكية  -ُْ

  .المتنكعة، كالفركؽ الفردية بيف الطالب
 امج: مكونات البرن

فى البرنامج التعميمي مف المككنات التالية: األىداؼ العامة كالخاصة، كالمحتكل  تىكىكَّ
التعميمي، كاألنشطة التعميمية، كاالستراتيجيات التدريسية، كمصادر التعمـ، كأساليب 

 التقكيـ، كتفصيؿ ىذه المككنات عمى النحك التالي: 
 الهدف العام لمبرنامج: 
يمي القائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب إلى تنمية ميارات سعى البرنامج التعم

الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط المتعمقة 
بالمحاكر التالية: األفكار، كالبيئة الزمانية كالمكانية، كالشخصيات، كالحبكة، كالشكؿ 

  .كالتنظيـ، كاألسمكب
 برنامج: األهداف الخاصة لم

أعدت الدراسة قائمة بميارات الكتابة األدبية، كتيٍرًجمىٍت القائمة إلى أىداؼ إجرائية يسعى 
  .البرنامج إلى تحقيقيا
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 المحتوى: 
اعتمد الباحث في البرنامج التدريسي درس كتابة قصة فنية قصيرة في مككف التكاصؿ 

لمصؼ الثاني المتكسط )الفصؿ  الكتابي في الكحدة الرابعة، كذلؾ في مقرر لغتي الخالدة
ـي أنشطًة محتكل الدركس بما يتناسب مع ُِْْالدراسي الثاني( طبعة  ىػ، كقد أيًعيدى تنظي

  .مبادئ استراتيجيات التفكير المتشعب كعممياتيا
 االستراتيجيات التدريسية:

ب، حيث كظفت الدراسة االستراتيجيات التدريسية المنبثقة مف استراتيجيات التفكير المتشع
ٍت بينيا في اإلجراءات التدريسية المختمفة في دركس البرنامج،   دىمىجى

كقد كظفت الدراسة استراتيجيات التفكير المتشعب التالية: )استراتيجية التفكير االفتراضي، 
كاستراتيجية التفكير العكسي، كاستراتيجية تطبيؽ األنظمة الرمزية المختمفة،  كاستراتيجية 

راتيجية تحميؿ كجيات النظر، كاستراتيجية التكممة،  كاستراتيجية التحميؿ التناظر، كاست
   .الشبكي(

 مصادر التعمم: 
في  Whiteboardالكتاب المدرسي، كدليؿ الطالب، كأكراؽ العمؿ، كالسبكرة البيضاء 

، Teams، كجياز الحاسب، كمنصة مدرستي، كبرنامج التيمز  Teamsبرنامج التيمز 
  Word كبرنامج الككرد

 أساليب التقويم وأدواته: 
 لمحكم عمى مدى التقدم في سير البرنامج، اتبع البرنامج أساليب التقويم التالية: 

 التقويم القبمي:
ـي القبمي قبؿى البدًء بتدريس الدركس في دليؿ الطالب، مف خالؿ تطبيؽ    يينىفَّذي التقكي

إلى تحديد مستكل الطالب في ميارات  كييدؼ اختبار الكتابة األدبية المعد في الدراسة، 
الكتابة األدبية المستيدفة بالتنمية، كالتحقؽ مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة الضابطة 
كالتجريبية، كالتحقؽ مف فاعمية البرنامج مف خالؿ مقارنة درجات الطالب في القياسيف 

 القبمي كالبعدم.
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 التقويم البنائي: 
الطالب مف خالؿ تنفيذ مجمكعة مف المياـ، مثؿ:  كيككف أثناء تدريس الدركس في دليؿ

األنشطة التعميمية، كالمناقشات الصفية، كمالحظة أداء الطالب، كالكاجبات المنزلية، 
  .كتقكيـ األقراف، كقكائـ المراقبة الذاتية، كاألعماؿ الكتابية

  التقويم النهائي:
ذلؾ مف خالؿ تطبيؽ اختبار كيككف بعد االنتياء مف تدريس الدركس في دليؿ الطالب،  ك 

الكتابة األدبية؛ لمكقكؼ عمى فاعمية البرنامج في تنمية ميارات الكتابة األدبية لدل الطالب 
 .عينة الدراسة، كدرجة تحقؽ أىدافو التي خطط ليا

 دليل الطالب ودليل المعمم:
الكتابة األدبية  أىعىدَّ الباحثاف دليؿى الطالب لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المتمثؿ في تنمية ميارات

لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط، كقد تككف دليؿ الطالب مف مقدمة، كاليدؼ العاـ 
لمبرنامج، كبعض التعميمات كاإلرشادات المساعدة لمطالب في تنمية ميارات الكتابة 
األدبية، كقائمة المكضكعات، كالخطة الزمنية لتنفيذىا، كالميارات المستيدفة، كالمحتكل 

ي المتضمف درسيف لميارة كتابة قصة قصيرة في مككف التكاصؿ الكتابي في مقرر التعميم
ىػ، كقد بيًدئى ُِْْلغتي الخالدة لمصؼ الثاني المتكسط )الفصؿ الدراسي الثاني( طبعة 

ىا المحتكل الخاص بالكتابة األدبية، ثـ  كؿ درس مف الدركس باألىداؼ اإلجرائية، ثـ تىالى
   .ليؿاألنشطة المضمنة في الد

كما أعدَّ الباحثاف دليؿى المعمـ الذم ييدؼ إلى مساعدة المعمـ في تنفيذ دركس البرنامج، 
كتنمية ميارات الكتابة األدبية لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط، كما ييدؼ إلى تكضيح 
اإلجراءات التدريسية المتعمقة بتنفيذ البرنامج، كتقديـ نبذة لممعمـ عف البرنامج كىدفو 

  .كناتو، كبعض التكجييات كاإلرشادات المساعدة في تحقيؽ أىدافوكمك
كقد تككف دليؿ المعمـ مف اليدؼ العاـ لمدليؿ، كالخطة الزمنية لتنفيذ الدركس، كالفئة 
المستيدفة مف البرنامج، كالتعريؼ ببعض المصطمحات المتعمقة بالبرنامج، كأسس بناء 

اـ لمبرنامج، كاألىداؼ اإلجرائية لمبرنامج، البرنامج، كمككنات البرنامج، كاليدؼ الع
كالمحتكل، كاالستراتيجيات التدريسية المقترحة، كمصادر التعمـ، كأساليب التقكيـ كأدكاتو، 
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إضافة إلى الخطة التفصيمية لكؿ درس مف الدركس، كتشتمؿ عمى: األىداؼ اإلجرائية، 
ادر التعمـ المقترحة، كالزمف المخصص، كاالستراتيجيات التدريسية المقترحة، كمص
   .كاإلجراءات التدريسية، كاإلجابات المقترحة لألنشطة، كقائمة المراجع

 ضبط البرنامج: 
بعد إعداد البرنامج كتنظيمو في دليؿ الطالب كدليؿ المعمـ، عرض الباحثاف دليؿ الطالب 

مناىج كدليؿ المعمـ  في صكرتيا المبدئية عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في ال
كطرؽ التدريس، كتعميـ المغة العربية، كالممارسيف في ميداف تعميـ المغة العربية، كقد بمغ 
عددىـ خمسة عشر محكمنا، حيث طمب إلييـ إبداء رأييـ في دليؿ الطالب كدليؿ المعمـ 
كفؽ معايير معدة في بطاقة تحكيـ خاصة بدليؿ الطالب كبطاقة تحكيـ أخرل خاصة 

د أبدل المحكمكف تجاكبنا مشككرنا مع الباحثيف، مف خالؿ ممحكظاتيـ بدليؿ المعمـ، كق
جراءاتو  اىـ عف بناء البرنامج كتنظيـ أنشطتو، كخطكاتو كا  القيمة، كما أبدل المحكمكف ًرضى
التدريسية، كاستخداـ المغة السيمة الكاضحة المكجية لمطالب، كمناسبتيا لمطالب عينة 

نظـ لمعرض، كتنفيذ الدركس في دليؿ المعمـ، مع كجكد الدراسة، إضافة إلى التفصيؿ الم
بعض الممحكظات مثؿ: تعديؿ بعض الصياغات، كمناسبة الزمف المحدد لبعض األنشطة 

   .التعميمية
كقد أجرل الباحثاف التعديالت الالزمة لمبرنامج القائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب 

كف كؿ مف دليؿ المعمـ كدليؿ الطالب في في ضكء آراء السادة المحكميف، كبذلؾ يك
اًىزىيف لمتطبيؽ   .صكرتيما النيائية، كىجى

 إجراءات تطبيق الدراسة: 
بعد إعداد أدكات الدراسة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كضبط المكاد البحثية لمدراسة، شرع 

 الية: الباحثاف في تنفيذ إجراءات التطبيؽ الميداني لمدراسة، كذلؾ كفؽ الخطكات الت
الحصكؿ عمى المكافقة الرسمية مف اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بالمنطقة  -

الشرقية، كذلؾ بمكجب الخطاب المكجو مف مديرة إدارة التخطيط كالتطكير 
التربكم إلى مدير مكتب التربية كالتعميـ بالظيراف، تيًحيطي فيو المكتب كالمدرسة 
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نة الدراسة في مدرسة الظيراف بالمكافقة عمى تطبيؽ الدراسة عمى عي
   .المتكسطة، كتىٍطميبي فيو تسييؿ ميمة الباحث كمساعدتو

زار أحد الباحثيف مدرسة الظيراف المتكسطة، كالتقى بمديرىا، كقدـ خالؿ ىذه  -
  .الزيارة فكرة عف أىداؼ الدراسة كأىميتيا كخطكات تنفيذىا

مفيف؛ كي ال ينتقؿ أثر رأل الباحثاف إسناد تدريس المجمكعتيف لمعمميف مخت -
   .التجربة إلى طالب المجمكعة الضابطة

دىرَّبى أحد الباحثيف معمـ المجمكعة التجريبية عمى استراتيجيات التفكير  -
المتشعب، كفؽ اإلجراءات التدريسية المعدة في البرنامج، كقد عيًقدى لذلؾ أربع 

ييا الميارات جمسات تدريبية عف بعد، مدة كؿ جمسة منيا ساعة، كىضَّحى ف
المستيدفة، كمفيكـ االستراتيجيات كخطكاتيا، كاإلجراءات التدريسية المعدة في 
البرنامج كفؽ مراحؿ منظمة، كقد أجيب عف استفسارات المعمـ كتساؤالتو حكؿ 
بعض الجكانب؛ مما طىٍمأىفى الباحثاف إلى جاىزية المعمـ لتدريس المجمكعة 

  .المعدالتجريبية كفؽ البرنامج التعميمي 
نىفَّذى معمما المغة العربية لمصؼ الثاني المتكسط التطبيؽ القبمي الختبار الكتابة  -

األدبية عمى طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، عف بعد مف خالؿ 
منصة مدرستي التابعة لكزارة التعميـ، في ظؿ ظركؼ جائحة ككركنا، بإشراؼ 

سبكع الثالث مف الفصؿ الدراسي مباشر مف قائد المدرسة كالباحثيف، في األ
ىػ؛ كذلؾ لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف ُِْْ/ُُْْالثاني لمعاـ الدراسي 

حيث استخدـ الباحثاف  التجريبية كالضابطة قبؿ البدء في تدريس البرنامج،
(، كبديؿ الختبار )ت( لداللة الفركؽ Mann-Whitneyاختبار ماف كتني )

لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف درجات المجمكعتيف بيف مجمكعتيف مستقمتيف، كذلؾ 
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار الكتابة األدبية. كالجدكؿ 

 التالي يبيف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:
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بين درجات المجموعتين  وتني لداللة الفروق-نتائج اختبار مان (7جدول رقم )
 يق القبمي الختبار الكتابة األدبيةوالضابطة في التطب التجريبية

 العدد المجموعات المحور
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قيمة 

U 
مستوى 
 التعميق الداللة

 محور األفكار
 َٓ.َٖٗ ُٕ.َّ ِٗ التجريبية

 غير دالة ُّٕ.َ ّٔ.ُ
 َٓ.ْٗٔ ٖٗ.ِْ ِٔ الضابطة

محور البيئة الزمانية 
 والمكانية

 َٓ.ٕٕٗ َٓ.ِٕ ِٗ التجريبية
 غير دالة َِٖ.َ ِٓ.َ

 َٓ.ِْٕ ٔٓ.ِٖ ِٔ الضابطة

 محور الشخصيات
 ََ.ّٕٗ ّْ.ِٕ ِٗ التجريبية

 غير دالة ُٕٗ.َ ّٔ.َ
 ََ.ْٕٕ ّٕ.ِٖ ِٔ الضابطة

 محور الحبكة
 ََ.ّٖٗ ٕٗ.َّ ِٗ التجريبية

 غير دالة ُْٔ.َ ّٗ.ُ
 ََ.ْٕٔ ٖٖ.ِْ ِٔ الضابطة

 محور الشكل والتنظيم
 ََ.َٕٔ ُِ.ِٔ ِٗ يةالتجريب

 غير دالة ِّٕ.َ ٖٗ.َ
 ََ.َٖٕ ََ.َّ ِٔ الضابطة

 محور األسموب
 ََ.َّٕ ِْ.ِْ ِٗ التجريبية

 غير دالة َِٔ.َ ٕٖ.ُ
 ََ.ّٕٖ ُٗ.ِّ ِٔ الضابطة

الدرجة الكمية لمهارات الكتابة 
 األدبية

 َٓ.ٕٗٗ ٕٓ.ِٕ ِٗ التجريبية
 غير دالة ُّٖ.َ ُِ.َ

 َٓ.َْٕ ْٖ.ِٖ ِٔ الضابطة
( أف قيـ )م( غير دالة في محاكر اختبار الكتابة األدبية: )األفكار، ٕيتضح مف الجدكؿ )

كالبيئة الزمانية كالمكانية، كالشخصيات، كالحبكة، كاألسمكب، كالشكؿ كالتنظيـ(، ككذلؾ في 
لة إحصائية الدرجة الكمية الختبار الكتابة األدبية، مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دال

بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في درجات التطبيؽ القبمي لمحاكر اختبار 
 الكتابة األدبية، ككذلؾ في الدرجة الكمية لالختبار.
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قَّقىا مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة: )التجريبية كالضابطة( في  كبذلؾ يككف الباحثاف قد تىحى
بتدريس البرنامج القائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب  اختبار الكتابة األدبية قبؿ البدء
 عمى طالب المجمكعة التجريبية.

بدأ التدريس لدركس البرنامج في األسبكع الرابع مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  -
لكتركنيةه عمى ُِْْ/ ُُْْالدراسي ىػػ، كذلؾ بعد أف كيزّْعىٍت نسخه كرقيةه كا 

كقد تىابىعى الباحثياف كأشرفىا عمى تدريس البرنامج  طالب المجمكعة التجريبية،
أثناء تطبيؽ الدراسة؛ لمتأكد مف سالمة اإلجراءات كتنفيذىا بالصكرة 

  .الصحيحة
حضر أحد الباحثيف أربع حصص دراسية مف دركس البرنامج؛ لالطمئناف عمى  -

  .سالمة اإلجراءات التدريسية كصحتيا مف معمـ المجمكعة التجريبية
التدريس لدركس البرنامج في األسبكع التاسع مف الفصؿ الدراسي الثاني  انتيى -

ىػػ،  كقد كاف الزمفي المخصصي لتدريس البرنامج ُِْْ/ُُْْلمعاـ الدراسي 
  .ستة أسابيع دراسية بكاقع حصتاف دراسيتاف في األسبكع

نفذ معمما المغة العربية لمصؼ الثاني المتكسط التطبيؽ البعدم الختبارم  -
كتابة األدبية عمى طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، بإشراؼ مباشر ال

مف قائد المدرسة كالباحثيف؛ في األسبكع العاشر مف الفصؿ الدراسي الثاني 
  .ىػُِْْ/ُُْْلمعاـ الدراسي 

استغرقت فترةي تطبيؽ الدراسة إجماالن ثمانية أسابيع دراسية، متضمنةن التطبيقيف  -
   .الختباراتالقبمي كالبعدم ل

 األساليب والمعالجات اإلحصائية: 
استخدـ الباحثاف في معالجة بيانات الدراسة عددنا مف األساليب كالمعالجات اإلحصائية 

 المناسبة، كىي: 
( كبديؿ الختبار )ت( لممقارنة بيف Mann-Whitneyاختبار ماف كتني ) -ُ

  .مجمكعتيف مستقمتيف
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الختبار )ت( لممقارنة بيف مجمكعتيف  (، كبديؿWilcoxonاختبار كيمكككسف ) -ِ
  .مترابطتيف

 Eta  (²η) المستخرج بكاسطة معادلة مربع إيتا Effect Sizeحجـ األثر  -ّ
Squared لقياس حجـ أثر المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع.  

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:
 اإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فروضها:

 اإلجابة عن السؤال األول: أواًل:
وي: ما ميارات الكتابة األدبية المناسبة لطالب الصؼ  لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ كنىصُّ

 الثاني المتكسط؟
عرض الباحثاف قائمة ميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة في صكرتيا 

اف، كاعتمدت المبدئية عمى مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف كالممارسيف في الميد
الدراسة الميارات التي كانت منتمية لمجانب الذم صنفت فيو، كمناسبة لطالب الصؼ 

٘ فأعمى، كاستقرت الميارات عمى ًستٍّ كعشريف ميارة مناسبة َٖالثاني المتكسط بنسبة 
   .لطالب الصؼ الثاني المتكسط، كبذلؾ يككف الباحثاف قد أجابا عف السؤاؿ األكؿ

 عن السؤال الثاني واختبار فرض الدراسة: رابًعا: اإلجابة
وي: ما فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير  لإلجابة عف السؤاؿ الثاني كنىصُّ

 المتشعب في تنمية ميارات الكتابة األدبية لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط؟ 
وي:   لإلجابة عف ىذا السؤاؿ اختبر الباحثاف فرض الدراسة كنىصُّ

( بيف متكسطي درجات طالب َٓ.َكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )"ال ت
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار الكتابة األدبية"، كذلؾ 

(، كبديؿ الختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف Mann-Whitneyباستخداـ اختبار ماف كتني )
الفركؽ بيف درجات المجمكعة التجريبية كدرجات  مجمكعتيف مستقمتيف، كذلؾ لمتعرؼ عمى

المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار الكتابة األدبية. كالجدكؿ التالي يبيف 
 النتائج التي تكصمت الدراسة إلييا: 
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 نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين درجات المجموعة التجريبية (8جدول رقم )
 ابطة في التطبيق البعدي الختبار الكتابة األدبيةودرجات المجموعة الض

 العدد المجموعات المحور
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قيمة 

U 
مستوى 
 التعميق الداللة

حجم 
 األثر

 محور األفكار
 َ.ٖٓٗ ٕٗ.ّّ ِٗ التجريبية

ّ.ََ َ.ََّ 
دالة عند مستكل 

َ.َُ 
َ.ُِ 

 َ.ٓٓٓ ّٓ.ُِ ِٔ الضابطة

محور البيئة 
 ية والمكانيةالزمان

 َ.َُٓٗ ٕٔ.ّٕ ِٗ التجريبية
ْ.ٖٔ َ.َََ 

دالة عند مستكل 
َ.َُ َ.ٓٔ 

 َ.ْْٓ ُِ.ُٕ ِٔ الضابطة

 محور الشخصيات
 ٓ.ِٔٗ ُٗ.ّّ ِٗ التجريبية

ِ.ٕٔ َ.ََٖ 
دالة عند مستكل 

َ.َُ 
َ.ُٔ 

 ٓ.ٕٕٓ ُِ.ِِ ِٔ الضابطة

 محور الحبكة
 َ.َُِٓ ّْ.ّٓ ِٗ التجريبية

ّ.ْٔ َ.َََ 
دالة عند مستكل 

َ.َُ 
َ.ِّ 

 َ.ُٓٓ ُٖ.ُٗ ِٔ الضابطة
محور الشكل 

 والتنظيم
 ٓ.َُِٓ ِٗ.ّٔ ِٗ التجريبية

ْ.ُِ َ.َََ 
دالة عند مستكل 

َ.َُ 
َ.ُْ 

 ٓ.ْٕٖ ٕٓ.ُٖ ِٔ الضابطة

 محور األسموب
 ٓ.ََُٓ ٕٔ.ّْ ِٗ التجريبية

دالة عند مستكل  ََُ.َ َّ.ّ
َ.َُ 

َ.ِٔ 
 ٓ.ّْٓ ٔٓ.َِ ِٔ الضابطة

الدرجة الكمية 
لمهارات الكتابة 

 األدبية

 َ.َُُٖ ٗٔ.َْ ِٗ التجريبية
ٔ.ِِ َ.َََ 

دالة عند مستكل 
َ.َُ 

َ.ٗٓ 
 َ.َّٔ ٖٓ.ُّ ِٔ الضابطة

(، كما تساكم ّ.ََ( أف قيـ )م( في محكر األفكار تساكم )ٖيتضح مف الجدكؿ رقـ )
(، كما ِ.ٕٔ(، كتساكم في محكر الشخصيات )ْ.ٖٔ) في محكر البيئة الزمانية كالمكانية

(، ْ.ُِ(، كتساكم في محكر الشكؿ كالتنظيـ )ّ.ْٔتساكم قيمة )م( في محكر الحبكة )
، كما َ.َُ(، كجميعيا قيـ دالة إحصائيِّا عند مستكل ّ.َّكتساكم في محكر األسمكب )

( كىي قيمة دالة ٔ.ِِألدبية )تساكم قيمة )م( في الدرجة الكمية الختبار القراءة الكتابة ا
،  مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف َ.َُإحصائيِّا عند مستكل 

المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في درجات التطبيؽ البعدم لمحاكر اختبار 
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الكتابة األدبية ككذلؾ في الدرجة الكمية لالختبار، ككانت تمؾ الفركؽ لصالح المجمكعة 
 التجريبية.

( أف متكسطات الرتب لممجمكعة التجريبية أكبر مف ٖكما يالحظ مف خالؿ الجدكؿ )
متكسطات الرتب في المجمكعة الضابطة، كذلؾ في كؿ محكر مف المحاكر عمى حدة، 
كفي الدرجة الكمية الختبار الكتابة األدبية، كىذا يشير إلى تفكؽ طالب المجمكعة 

عة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار الكتابة األدبية، التجريبية عمى طالب المجمك 
كيعزل ذلؾ إلى أثر العامؿ التجريبي المتمثؿ في )البرنامج القائـ عمى استراتيجيات التفكير 

 المتشعب(. 
ككذلؾ يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ األثر )المستخرج بكاسطة معادلة مربع إيتا( 

%( مف التبايف ٓٗ(، كىذا يعني أف )َ.ٓٗاألدبية قد بمغ ) لمدرجة الكمية الختبار الكتابة
الكمي لمفركؽ بيف درجات التطبيؽ البعدم الختبار الكتابة األدبية لممجمكعتيف يعكد لتأثير 

 البرنامج القائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب عمى طالب المجمكعة التجريبية.
د فركؽ ذات داللة إحصائية عند كبذلؾ يرفض الفرض الصفرم الذم ينص عمى كجك 

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في َ.َٓمستكل )
التطبيؽ البعدم الختبار القراءة الكتابة األدبية، كيقبؿ الفرض البديؿ الذم يؤكد كجكد 

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف َ.َُفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
   .ريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار القراءة الكتابة األدبيةالتج

( تمثيالن بيانيِّا لمتكسط رتب درجات اختبار القراءة الكتابة األدبية لطالب ُكيمثؿ الشكؿ ) 
 المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم
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دبية لطالب المجموعتين متوسط رتب درجات اختبار القراءة الكتابة األ (1الشكل )
 الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

كلحساب الفركؽ بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار الكتابة األدبية لطالب المجمكعة 
(، كبديؿ الختبار )ت( لداللة Wilcoxonالتجريبية، استخدمت الدراسة اختبار كلكككسكف )

 جدكؿ التالي يبيف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: كال .الفركؽ بيف مجمكعتيف مترابطتيف
 

بين درجات التطبيق القبمي نتائج اختبار ولكوكسون لداللة الفروق  (9جدول رقم )
 التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية في اختبار الكتابة األدبية ودرجات

متوسط  العدد المجموعات المهارات
 الرتب

مجموع 
مستوى  Zقيمة  الرتب

 التعميق الداللة

 محور األفكار
 ََ.َ ََ.َ َ البعدم أقؿ مف القبمي

ْ.ٓٔ َ.َََ 
دالة عند 

مستكل 
َ.َُ 

 ََ.ّٖٕ ََ.ُْ ِٕ البعدم أكبر مف القبمي
   ِ البعدم يساكم القبمي

محور البيئة 
الزمانية 
 والمكانية

 ََ.َ ََ.َ َ البعدم أقؿ مف القبمي
ْ.ٔٓ َ.َََ 

دالة عند 
 مستكل
َ.َُ 

 ََ.َْٔ َٓ.ُْ ِٖ البعدم أكبر مف القبمي
   ُ البعدم يساكم القبمي

دالة عند  َََ.َ ُٗ.ّ َٓ.ُْ ِٓ.ٕ ِ البعدم أقؿ مف القبميمحور 
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متوسط  العدد المجموعات المهارات
 الرتب

مجموع 
مستوى  Zقيمة  الرتب

 التعميق الداللة

مستكل  َٓ.ِٖٓ ٖٗ.ُِ ِِ البعدم أكبر مف القبمي الشخصيات
   ٓ البعدم يساكم القبمي َُ.َ

 محور الحبكة
 ََ.َ ََ.َ َ القبمي البعدم أقؿ مف

ْ.ّٗ َ.َََ 
دالة عند 

مستكل 
َ.َُ 

 ََ.ِّٓ ََ.ُّ ِٓ البعدم أكبر مف القبمي
   ْ البعدم يساكم القبمي

محور الشكل 
 والتنظيم

 ََ.َ ََ.َ َ البعدم أقؿ مف القبمي
ْ.ِٕ َ.َََ 

دالة عند 
مستكل 
َ.َُ 

 ََ.ّْٓ ََ.ُٓ ِٗ البعدم أكبر مف القبمي
   َ عدم يساكم القبميالب

 محور األسموب
 ََ.َ ََ.َ َ البعدم أقؿ مف القبمي

ْ.ُٕ َ.َََ 
دالة عند 

مستكل 
َ.َُ 

 ََ.ّْٓ ََ.ُٓ ِٗ البعدم أكبر مف القبمي
   َ البعدم يساكم القبمي

الدرجة الكمية 
الختبار الكتابة 

 األدبية

 ََ.َ ََ.َ َ البعدم أقؿ مف القبمي
ْ.ُٕ َ.َََ 

دالة عند 
مستكل 
َ.َُ 

 ََ.ّْٓ ََ.ُٓ ِٗ البعدم أكبر مف القبمي
   َ البعدم يساكم القبمي

في المحاكر التالية:  َُ.َ( أف قيـ )ز( دالة عند مستكل ٗيتضح مف الجدكؿ رقـ )
)األفكار، كالبيئة الزمانية كالمكانية، كالشخصيات، كالحبكة، كالشكؿ كالتنظيـ، كاألسمكب(، 

ذلؾ في الدرجة الكمية الختبار الكتابة األدبية، مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة كك
إحصائية بيف التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية في درجات محاكر 
اختبار الكتابة األدبية، ككذلؾ في الدرجة الكمية لالختبار، ككانت تمؾ الفركؽ لصالح 

 التطبيؽ البعدم.
عزت الدراسة فاعمية البرنامج القائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية كقد 

 ميارات الكتابة األدبية إلى األسباب التالية: 
حداث حمقة كصؿ فيما  -ُ أسيـ البرنامج في تنشيط جانبي الدماغ لدل الطالب، كا 

ية في بينيما؛ مما ساعد عمى التفكير بطرؽ متنكعة، كالخركج عف الطريقة النمط
 التفكير، كالقدرة عمى ربط المككنات بصكرة جيدة كمرنة.  
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( مف دكر استراتيجيات َِٓ، صََِِعمراف )كتتفؽ نتائج الدراسة مع ما أشارت إليو 
التفكير المتشعب في تنشيط جانبي الدماغ، كالربط بينيما،؛ مما يتيح لمطالب الخركج عف 

   .عدم في أداء المياـ الكتابيةالمألكؼ في التفكير، كتكظيؼ التفكير التبا
ساعد البرنامج الطالب في تكسيع الرؤية الذىنية ليـ، كذلؾ بتكظيؼ عمميات  -ِ

جراءات تستخدـ أنماطى تفكيًر متعددة: نمطنا بصريِّا يساعد عمى التحميؿ  كا 
كالتنظيـ، كنمطنا مفاىيميِّا يساعد عمى ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة، 

ميِّا يساعد عمى التنبؤ باألحداث كاكتشاؼ عالقات جديدة، كنمطنا تحميميِّا كنمطنا تخي
دراؾ تفاصيميا   .منطقيِّا يساعد عمى تحميؿ اآلراء كنقدىا كا 

( مف أف التفكير َِْ، ص َُِٖكتتفؽ نتائج الدراسة مع ما أشارت إليو بصؿ )
لربط بينيا كبيف خبراتو المتشعب نمطه مف التفكير ينمي قدرة الطالب عمى فيـ المعرفة كا

  .السابقة ليصبح التعمـ ذا معنى؛ مما يجعؿ التفكير ينطمؽ في اتجاىات متنكعة
( مف دكر ميـ ُِّ، صُّْٕكما تتفؽ نتائج الدراسة مع ما أشارت إليو البشر )

الستراتيجيات التفكير المتشعب في تعميـ المغة العربية، حيث تكظؼ العمميات الفكرية 
ما تجد في المياـ المغكية بما تتضمنو مف مكاقؼ كأفكار مجاالن خصبنا لتكظيؼ المتقدمة، ك

األسئمة التي تنشط العقؿ كتنظـ الخبرات المغكية كتقكم إدراؾ العالقات كتضبط الفيـ 
   .كالتفكير، كما أنيا تساعد الطالب عمى التفكير بمركنة كاالنطالؽ في الخياؿ

يط المياـ الكتابية كتنظيميا كتقكيميا كمراقبتيا، دىرَّبى البرنامج الطالب عمى تخط -ّ
  .كمتابعة التزاـ الطالب بتنفيذىا

تنمية ثقة الطالب بأنفسيـ مف خالؿ تدريبيـ عمى العمميات المعرفية المصاحبة  -ْ
 التعمـ التي تجعميـ مستقميف في تعمميـ. 

ـى البرنامج معالجاتو تربكيةن متنكعةن تتناسب مع أنماط التعمـ -ٓ المختمفة لمطالب،  قىدَّ
جراءات تدريسية متنكعة،  كذلؾ بما تضمنو مف أنشطة تعميمية كأساليب تقكيـ كا 
أسيمت في تقديـ التغذية الراجعة بصكرة متنكعة، كتعديؿ مسار التعمـ، كتجكيد 

  .األداء الكتابي
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( مف  دكر استراتيجيات َْ، صَُِِكتتفؽ نتائج الدراسة مع ما أشار إليو الحديبي )
تفكير المتشعب في الميداف التربكم مف تكضيح األساليب التي يمكف مف خالليا تحفيز ال

حداث ترابطات بيف الخاليا العصبية المككنة لمدماغ، كما تقدمو مف تنكيع  عمؿ الدماغ، كا 
لألنشطة كاالستراتيجيات، كىك مبدأ يتفؽ مع تنكع أنماط الطالب، كمف ثـ فيي تييئ 

 نكعة تتناسب مع طبيعة الطالب كاختالفاتيـ.أنشطة كاستراتيجيات مت
ساعد البرنامج الطالب في بناء المعنى، كالمشاركة الفكرية كالكجدانية، بما  -ٔ

تضمنو مف أنشطة تعميمية متنكعة دفعتيـ إلى التعبير عما في عقكليـ كمشاعرىـ 
   .مف أفكار كخكاطر، كالمشاركة كالتفاعؿ مع زمالئيـ

افعية لمطالب في أداء المياـ الكتابية، نظرنا لمتنكع في زاد البرنامج مستكل الد -ٕ
األنشطة كالمعالجات التربكية، كترؾ الحرية لمطالب في اختيار المكضكعات التي 
يريدكف الكتابة حكليا، كالكتابة في مكضكعات متصمة بما يدكر في مجتمعيـ 

  .كمشاىداتيـ
كظفت في البرنامج  مراعاة البرنامج خصائص نمك الطالب كمتطمباتيا؛ فقد -ٖ

أنشطة متنكعة حققت ميؿ الطالب إلى التعبير عما في نفكسيـ مف مشاعر 
   .كمشاىدات كمغامرات في مكاقؼ طبيعية متصمة بمجتمعيـ

يىاتو كاضحة  -ٗ رشاداتو كانت بمثابة ميكىجّْ نَّوي البرنامج مف تكجيياتو كا  مى مىا تىضى
  .يـ في الميمة الكتابيةكمنظمة لمطالب، يراقبكف مف خالليا فيميـ كتقدم

أسيـ البرنامج بما تضمنو مف استراتيجيات التفكير المتشعب في دفع الطالب  -َُ
نتاج أفكار جديدة متنكعة،  إلى اكتشاؼ عالقات جديدة بيف جكانب المكضكع، كا 
كتنمية المركنة الفكرية، كالنظر إلى المكضكع مف زكايا مختمفة، كالخركج برؤل 

ار، كالتعبير عنيا بصكرة مختمفة، كالنظرة الشمكلية العميقة جديدة لممكاقؼ كاألفك
   .لممكضكع؛ مما أسيـ في تنمية ميارات الكتابة األدبية في مجاؿ القصة القصيرة

؛ كالعتيبي، ََِٗكتتفؽ نتائج الدراسة مع ما أشارت إليو دراسة كؿ مف )عبد العظيـ، 
استراتيجيات التفكير المتشعب، ( مف تكظيؼ برامج كنماذج تدريسية قائمة عمى َُِٗ

حيث ىىيَّأىٍت استراتيجيات التفكير المتشعب الفيرىصى لمطالب لتنمية ميارات الكتابة األدبية 
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طالؽ خياليـ،  ٍنًحًيـ معالجاتو متنكعةن لممارسة التفكير الحر المطمؽ، كا  مف خالؿ مى
فَّزىت أذى سَّعىت كتحميؿ أفكارىـ، كتككيف عالقات كأفكار جديدة، كما حى اف الطالب ككى

مىدىاًركىييـ كأفكارىـ أثناء الكتابة، كقد أسيـ تنكع االستراتيجيات في مالئمة قدرات الطالب 
مكاناتو،  كميكليـ المختمفة، كما أسيمت االستراتيجيات في رفع كفاءة العقؿ البشرم كا 

 كتنكع مسارات التفكير لدل الطالب أثناء الكتابة.  
الحالية مع مجمكعة مف الدراسات التي كظفت برامج كنماذج كتتفؽ نتائج الدراسة 

كاستراتيجيات تدريسية لتنمية ميارات الكتابة األدبية، كأثبتت فاعميتيا، كمف ىذه الدراسات 
؛ كبصؿ، َُِْ؛ كاألحمدم، ََِٖ؛ كأبك سعدة، َُِٓدراسة كؿ مف: )أبك رحمة، 

؛ ََِٔكحافظ كعطية، ؛ َُِٖ؛ كالحاطي، َُِْ؛ كالبطاينة كالمخزكمي، َُِٓ
؛  كالسماف، َُِٖ؛ كسالمة كآخركف، َُِٕ؛ كمرضي الزىراني، َُِٗكالركيمي، 

؛ كعبد َُِٓ؛ كعاشكر كالشكابكة، َُِٖ؛ كصالح، َُِٖ؛ كالصراؼ كخياؿ، َُُِ
  .(ََِِ؛ كمكسى، َُِٖ؛ كقحكؼ، َُِّالبارم، 

؛ كعبدالعظيـ، َُِٖكما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف: )الخفاجي، 
( في تكظيؼ استراتيجيات التفكير المتشعب لتنمية ميارات َُِٗ؛ كالعتيبي، ََِٗ

  .الكتابة األدبية، كقد اتضح فاعميتيا في الدراسات المذككرة
 ثانًيا: توصيات الدراسة: 

 في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، فإنيا تكصي بجممة مف التكصيات، كىي:
لقائميف عمى تخطيط مناىج تعميـ المغة العربية إلى بنائيا في ضكء دعكة ا-1

  .تطبيقات استراتيجيات التفكير المتشعب
بناء برامج تعميمية كأدلة قائمة عمى استراتيجيات التفكير المتشعب؛ لتنمية  -2

   .الميارات المغكية لدل طالب المرحمة المتكسطة
ت تدريبية لمعممي المغة العربية؛ دعكة مشرفي المغة العربية إلى عقد دكرا -3

لتدريبيـ عمى تكظيؼ استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية الميارات 
  .المغكية، مع تقديـ أدلة إرشادٌية تكضح األساليب كاإلجراءات الالزمة
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االستفادة مف قائمة ميارات الكتابة األدبية المعدة في الدراسة في تخطيط مناىج -4
  .ية  كتنظيمياتعميـ المغة العرب

  .االستفادة مف قائمة تقدير األداء التحميمية في تصحيح المياـ الكتابية لمطالب-5
االىتماـ بتنمية ميارات الكتابة األدبية لدل الطالب في مراحؿ التعميـ العاـ، -6

  .كتكظيؼ البرامج كالنماذج كاالستراتيجيات التدريسية الحديثة لذلؾ
 ثالثًا: مقترحات الدراسة: 

نطالقنا مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، كسعينا إلى تطكير ميداف البحث التربكم، ا
 فإف الباحثيف يقترح إجراء البحكث كالدراسات التربكية التالية: 

فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية ميارات التكاصؿ -ُ
  .الكتابي لدل طالب المرحمة المتكسطة

اعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية ميارات فيـ ف-ِ
  .النص األدبي لدل طالب المرحمة الثانكية

تقكيـ األنشطة التعميمية المغكية في مقررات لغتي الخالدة في المرحمة المتكسطة -ّ
  .في ضكء تطبيقات استراتيجيات التفكير المتشعب
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 المراجع
(. فاعمية برنامج قائـ عمى معايير نحك النص في َُِٖمد سعيد )األحكؿ، أح -

المجمة تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم. 
 .ِّْ-َُٗ(، ُ) ِْ الدكلية لألبحاث التربكية.

 .(َُِْإبراىيـ، أحمد سعيد، محمكد، عبد الرزاؽ مختار كسعيد، فاطمة محمد ) -
مج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب لتنمية ميارات الفيـ القرائي فاعمية برنا

مجمة  .اإلبداعي كبعض عادات العقؿ المنتج لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم
  .ُٓٔ-ُُٔ(، ْ) َّ كمية التربية بجامعة أسيكط،

عمـ النفس العصبي المعرفي: رؤية  .(ََُِإبراىيـ، سميماف عبد الكاحد ) -
  .دار الفكر العربي .القاىرة .كجية لمعمميات العقمية المعرفيةنيكركسيككل

 .(ُٕ.)ط .المكجو الفني لمدرسي المغة العربية .(ََِِإبراىيـ، عبد العميـ ) -
  .دار المعارؼ .القاىرة

تعميـ التفكير: النظرية  .(َُِّأبك جادك، صالح محمد، كنكفؿ، محمد بكر ) -
  .دار المسيرة .عماف .(ْ.)ط .كالتطبيؽ

فاعمية استخداـ برنامج تعميمي قائـ عمى  .(َُِٓأبك رحمة، إياد حسيف ) -
استراتيجية الصحؼ الحكارية اليدكية كاإللكتركنية في تنمية ميارات القراءة كالكتابة 

مجمة العمكـ  .اإلبداعية كالتفكير التأممي لدل طالب المرحمة الثانكية بالطائؼ
  .َُٕ-ََُ، (ِِ) التربكية بجامعة جنكب الكادم،

فاعمية برنامج مقترح بأسمكب المناقشة  .(ََِٖأبك سعدة، فيصؿ حسيف ) -
)رسالة  .لتطكير بعض ميارات كتابة القصة لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي

   .الجامعة اإلسالمية بغزة .ماجستير غير منشكرة(
تفكير فاعمية استخداـ برنامج قائـ عمى تعميـ ال .(َُِْاألحمدم، مريـ محمد ) -

)المكاىب غير المحدكدة( في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طالبات المرحمة 
  .ُِٓ-ْٕٖ(، ُ)ُٓمجمة العمـك التربكية كالنفسية،  .المتكسطة
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)المترجـ: السيد محمد  .استراتيجيات تعمـ المغة .(ُٔٗٗأكسفكرد، ربيكا ) -
  .(َُٗٗاألصمي نشر في  )العمؿ .مكتبة األنجمك المصرية .القاىرة .الدعدكر(

)المترجـ: عبده الراجحي،  .أسس تعمـ المغة كتعميميا .(ُْٗٗبراكف، دكجالس ) -
  .دار النيضة العربية .القاىرة ).عمي شعباف

أثر استخداـ منحى العمميات في الكتابة في تحسيف  .(َُِّالبرم، قاسـ نكاؼ ) -
دارس البادية الشمالية ميارات كتابة القصة لدل طالب المرحمة األساسية في م

  .ٖٗ-ٕٔ(، ٕ)ِٖمجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات، جامعة مؤتة،  .الغربية
برنامج مقترح قائـ عمى التفكير المتشعب كقياس  .(ُّْٕالبشر، منى عبد اهلل ) -

فاعميتو في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم 
  .( جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية)رسالة دكتكراه غير منشكرة

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيا  .(َُِٓبصؿ، سمكل حسف ) -
لتنمية بعض ميارات األداء الكتابي في ضكء عمميات الكتابة لدل طالب الصؼ 

  .ُٔٔ-ّٕ(، ُٔٔ، )مجمة القراءة كالمعرفة .األكؿ الثانكم
فاعمية استخداـ استراتيجيات التفكير المتشعب في  .(َُِٖبصؿ، سمكل حسف ) -

مجمة القراءة كالمعرفة  .تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية
(َِٔ ،)ُِِ-ُِٕ.  

تنمية ميارات القراءة كالكتابة: استراتيجيات  .(َُُِالبصيص، حاتـ حسيف ) -
  .ئة العامة السكرية لمكتابمنشكرات اليي .دمشؽ .متعددة لمتدريس كالتقكيـ

فاعمية استراتيجية  .(َُِْالبطاينة، زياد أحمد، كالمخزكمي، ناصر محمكد ) -
قائمة عمى التخيؿ في تحسيف ميارات التعبير الكتابي كالتفكير االستقرائي لدل 

(، ٕٕ) ُْمجمة الثقافة كالتنمية،  .طالب المرحمة الثانكية في مدينة الطائؼ
ُُْ-َُٖ.  

 .)المترجـ: مانع حماد الجيني( .كتابة القصة القصيرة .(ُِٗٗ، كلسف )ثكرنمي -
  .النادم األدبي الثقافي بجدة .جدة
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)المترجـ: دار  .كيؼ نكظؼ أبحاث الدماغ في التعمـ .(ََِٖجنسف، إيريؾ ) -
)العمؿ األصمي نشر في  .دار الكتاب التربكم .الظيراف .الكتاب التربكم(

ََِٓ).  
استخداـ التعمـ بالتعاقد في تنمية بعض ميارات  .(َُِٖمي )الحاطي، إيناس ع -

مجمة البحث العممي  .كتابة القصة كالكعي بيا لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم
  .َّٔ-ِٕٖ(، ُٗ) ٔ، في التربية

فاعمية برنامج قائـ عمى  .(ََِٔحافظ، كحيد السيد كعطية، جماؿ سميماف ) -
 .ابة اإلبداعية لدل طالب المرحمة الثانكيةالتعمـ المنظـ ذاتيا في ميارات الكت

  .َِّ-ُٓٔ(، ٖٔ) ُٔ مجمة كمية التربية بجامعة بنيا،
فاعمية استراتيجيات التفكير المتشعب في  .(َُِِالحديبي، عمي عبد المحسف ) -

تنمية المفاىيـ البالغية كاالتجاه نحك البالغة لدل متعممي المغة العربية الناطقيف 
(، ُْ) المغة العربية لمناطقيف بغيرىا بجامعة أفريقيا العالمية، مجمة .بمغات أخرل

ُ-َُْ.  
مكتبة األنجمك  .القاىرة .(ٔ)ط .في أدب األطفاؿ .(ُِٗٗالحديدم، عمي ) -

   .المصرية
فاعمية استراتيجية التفكير المتشعب في تنمية  .(َُِٓالحربي، خالد ىديباف ) -

مجمة كمية  .العربية الناطقيف بمغات أخرلميارات الفيـ القرائي لدل متعممي المغة 
  .ُٓٗ-َُٔ(، ْ)ُّالتربية بأسيكط، 

تقكيـ مستكل األداء التعبيرم الكتابي اإلبداعي  .(َُِْالحرداني، محمد رحيـ ) -
 .َِٗ-ِٓٓ(، ُُِ) ِ، مجمة األستاذ .ملدل طمبة الصؼ الخامس اإلعداد

عالـ  .إربد .داعيةأسس تعميـ الكتابة اإلب .(ََِٖخصاكنة، رعد مصطفى ) -
  .الكتب الحديث

برنامج قائـ عمى استراتيجية  .، أغسطس(َُِٖالخفاجي، عدناف عبد طالؾ ) -
التفكير المتشعب لتنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي في مدارس 

المؤتمر العممي الثامف عشر: "مكضكعات كتب القراءة كتدريسيا في .المتميزيف
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عمى المستكييف القكمي كالعالمي، الجمعية المصرية لمقراءة مراحؿ التعميـ المختمفة 
  .كالمعرفة، القاىرة، مصر

القصة القصيرة: كظائفيا التربكية، كشركط  .(ُٖٖٗدمعة، مجيد إبراىيـ ) -
حكلية  .تدريسيا كتدريب التالميذ عمى كتابتيا في المرحمتيف المتكسطة كالثانكية

  .َُْ-ُِٓ(، ٔ)ٔجامعة قطر،  .كمية التربية
التدريس الصفي  .(َُِِديف، سيريف، بتمر، ىكارد، ىكبؿ، إليزابث كستكف، بج ) -

)المترجـ:  .الفاعؿ: استراتيجيات معتمدة عمى البحكث لزيادة تحصيؿ الطمبة
  .مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج .الرياض .مكتب التربية لدكؿ الخميج العربي(

ـ األداء الكتابي اإلبداعي في ضكء تقكي(. َُِّالرشيدم، منصكر ربيعاف ) -
المستكيات المعيارية لدل تالميذ المرحمة المتكسطة في ضكء المستكيات 

 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة طيبة.المعيارية
أثر استراتيجية الكتابة التفاعمية في تنمية  .(َُِٗالركيمي، محمد ناصر ) -

ابع االبتدائي في المممكة العربية ميارات كتابة القصة لدل تالميذ الصؼ الر 
  .جامعة اليرمكؾ .)رسالة دكتكراه غير منشكرة( .السعكدية

اتجاىات حديثة في تدريس المغة (. َُِٓزايد، سعيد عمي كداخؿ، سماء تركي ) -
 الدار المنيجية. .. عمافالعربية

فاعمية التدريس التأممي في تنمية بعض  .(َُِِالزىراني، أحمد جار اهلل ) -
)رسالة ماجستير غير  .يارات الكتابة اإلبداعية لتالميذ الصؼ الثالث المتكسطم

   .جامعة أـ القرل .منشكرة(
برنامج قائـ عمى عادات العقؿ لتنمية  .(َُِٕالزىراني، مرضي غـر اهلل ) -

مجمة دراسات في  .ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم
  .َُِ-ُٗٓ(، ِِْ) ،المناىج كطرؽ التدريس

الصعكبات التي تكاجو معممات المغة العربية  .(َُِٕالسحيباني، أركل سميماف ) -
في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طالبات المرحمة المتكسطة في مكة 

  .جامعة أـ القرل .)رسالة ماجستير غير منشكرة( .المكرمة
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عبد العظيـ، ريـ أحمد سالمة، نجكل سميماف، حسف، ثناء عبد المنعـ، ك  -
استخداـ استراتيجية التخيؿ الحر في تنمية ميارات كتابة القصة لدل  .(َُِٖ)

  .ٖٓ-ِٓ(، ُٗ، )مجمة البحث العممي في التربية .تالميذ المرحمة اإلعدادية
برنامج قائـ عمى الدمج بيف التعمـ البنائي كما  .(َُُِالسماف، مركاف أحمد ) -

مجمة  .رات الكتابة اإلبداعية لدل طالب المرحمة الثانكيةبعد المعرفي لتنمية ميا
  .َِّ-ِٓٔ(، ُْٔ) ِ، كمية التربية بجامعة األزىر

برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير  .(َُِْالسيد، سامية عبد العزيز ) -
المتشعب في تدريس الرياضيات لتنمية القكة الرياضياتية كبعض عادات العقؿ 

  .جامعة الزقازيؽ .)رسالة دكتكراه غير منشكرة( .اإلعدادية لدل تالميذ المرحمة
 .معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية .(ََِّشحاتة، حسف كالنجار، زينب ) -

 الدار المصرية المبنانية.  .القاىرة
عالقة القراءة بالكتابة مع نظرة ( ٕ-ْ، مايك َُِٔالشريباجي، ضياء خضير ) -

 .المؤتمر الخامس الدكلي لمغة العربية .الكتابة في صعكبات القراءة الناتجة عف
المجمس الدكلي  ."القراءة: أثرىا، أصكليا، قياسيا، كاستراتيجياتياالندكة السادسة "

 اإلمارات .دبي .لمغة العربية
تقكيـ األداء الكتابي لتالميذ الصؼ السادس  .(َُِْالشيخ، فكاز عبد العالي ) -

  .)رسالة ماجستير غير منشكرة( .سبة ليـاالبتدائي في ضكء الميارات المنا
  .جامعة أـ القرل

برنامج مقترح قائـ عمى  .(َُِٖالصراؼ، رىاـ ماىر كخياؿ، محمد ماجد ) -
التعمـ بالتعاقد لتنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدل تالميذ المرحمة 

  .ُِٔ-ُِٓ(، ُٗٗ، )مجمة القراءة كالمعرفة .اإلعدادية
( فاعمية مسرحة المناىج في تنمية بعض ميارات َُِٖس )صالح، سمير يكن -

مجمة العمـك التربكية  .الكتابة اإلبداعية لدل تالميذ المرحمة االبتدائية بدكلة الككيت
  .َّٕ-ّّٖ(، ّٕ، )بجامعة جنكب الكادم
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أثر برنامج تعميمي مدار بالحاسكب في  .(ََِّالصكص، سمير عبد السالـ ) -
إلبداعية في المغة العربية لدل طمبة الصؼ التاسع تطكير ميارة الكتابة ا

  .جامعة عماف العربية .)رسالة دكتكراه غير منشكرة( .األساسي
تقكيـ مستكل أداء التعبير الكتابي عند طمبة  .(َُُِالصكيركي، محمد عمي ) -

(، َّ) ٔ، مجمة كمية المغة العربية بالمنصكرة .المرحمة األساسية في األردف
ٓٓٗ-ّٖٓ.  

تدريس المغة العربية كفقنا ألحدث الطرائؽ  .(ََُِاىر، عمكم عبد اهلل )ط -
  .دار المسيرة .عماف .التربكية

تدريس العربية في التعميـ:  .(َََِطعيمة، رشدم أحمد، كمناع، محمد السيد ) -
  .دار الفكر العربي .القاىرة .نظريات كتجارب

ي قائـ عمى األنشطة غير فاعمية برنامج إثرائ .(َُِٗطو، أماني محمد عمر ) -
الصفية كمبادئ التعمـ المتمايز في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية كالتفكير 

جامعة  ).)رسالة دكتكراه غير منشكرة .التحميمي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم
  .أـ القرل

فاعمية استراتيجية قائمة  .(َُِٖالطكيرقي، أمؿ عبيد، كعيسى، محمد أحمد ) -
دت العقؿ في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طالبات المرحمة عمى عا
  .ّٗ-ِٖ(، ٖ) ٕ، المجمة الدكلية التربكية المتخصصة .الثانكية

الميارات القرائية كالكتابية:  .(َُِّعاشكر، راتب قاسـ كمقدادم، محمد فخرم ) -
  .دار المسيرة .عماف .(ّ)ط .طرائؽ تدريسيا كاستراتيجياتيا

أثر استراتيجية حؿ  .(َُِٓراتب قاسـ كالشكابكة، عركب خمؼ ) عاشكر، -
المشكالت في تحسيف ميارات القراءة اإلبداعية كالكتابة اإلبداعية لدل طالبات 

مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث  .الصؼ السابع األساسي في األردف
  .ُٖٔ-ُّٓ(، ُُ) ّ، كالدراسات التربكية كالنفسية

التحرير العربي: مككناتو أنكاعو  .(ََُِىر شعباف )عبد البارم، ما -
  .دار الفكر العربي .القاىرة .استراتيجياتو
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( فاعمية استراتيجية تآلؼ األشتات في تنمية َُِّعبد البارم، ماىر شعباف ) -
 .مجمة رسالة الخميج العربي .ميارات الكتابة اإلبداعية لتالميذ المرحمة اإلعدادية

ّْ (َُّ). ٓٓ-ٖٖ.  
فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير  .(ََِٗعبد العظيـ، ريـ أحمد ) -

المتشعب في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية كبعض عادات العقؿ لدل طالب 
  .ُُِ-ِّ(، ْٗ، )مجمة القراءة كالمعرفة .المرحمة اإلعدادية

لكتابة في فاعمية نشاطات قائمة عمى عمميات ا .(َُّْالعبيدم، خالد خاطر ) -
)رسالة دكتكراه  .تنمية ميارات كتابة القصة لدل تالميذ الصؼ األكؿ المتكسط

  .جامعة أـ القرل .غير منشكرة(
أنمكذج مقترح قائـ عمى التفكير المتشعب في  .(َُِٗالعتيبي، ىاني مسرم ) -

تدريس النصكص األدبية كأثره عمى تنمية ميارات التذكؽ األدبي كالكتابة 
  .)رسالة دكتكراه غير منشكرة( .لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكماإلبداعية 

   .جامعة الممؾ خالد
تقكيـ األداء التدريسي لمعممي المغة العربية  .(َُِٕالعرداف، سمطاف عبد اهلل ) -

 .في المرحمة المتكسطة في ضكء استخداميـ لميارات التفكير الناقد بمدينة حائؿ
-ّٖٗ،  ٗ(، ممحؽ ْ) ْْ لجامعة األردنية، مجمة دراسات العمكـ التربكية با

ُِْ.  
ميارات الكتابة كاستراتيجياتيا: رؤية  .(ََِٗالعقيمي، عبد المحسف سالـ ) -

  .ُٖٔ-ُِّ .(ُٖ)ِٔمجمة رابطة التربية الحديثة،  .معاصرة
فاعمية استخداـ استراتيجيات التفكير المتشعب في  .(ََِٗعمي، كائؿ عبد اهلل ) -

يؿ في الرياضيات كتنمية بعض عادات العقؿ لدل تالميذ رفع مستكل التحص
(، ُّٓ، )مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس .الصؼ الرابع االبتدائي

ْٔ-ُُٕ.  
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مستكل تمكيف معممي المغة العربية مف أساليب  .(َُِٔالعمياني، محمد حامد ) -
الة ماجستير )رس .تنمية ميارات كتابة القصة لدل تالميذ الصؼ الثاني المتكسط

   .جامعة أـ القرل .غير منشكرة(
فاعمية التدريس باستخداـ بعض  .، يكليك(ََِِعمراف، تغريد عبد اهلل ) -

استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية مستكيات أداء تمميذات المرحمة اإلعدادية 
مناىج المؤتمر العممي الرابع عشر بعنكاف: " .كاتجاىاتيف نحك مادة التربية األسرية

التعميـ في ضكء مفيكـ األداء"، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، 
  .القاىرة، مصر

مشكالت تدريس مبحث  .(َُِٗالعنزم، عائشة عائد كالسعكدم، خالد عطية ) -
المغة العربية )لغتي الخالدة( لممرحمة المتكسطة مف كجية نظر معممييا في منطقة 

مجمة دراسات في العمكـ التربكية بالجامعة  .ديةتبكؾ بالمممكة العربية السعك 
  .ُُٔ-ٕٗ، ِ(، ممحؽ ُ) ْٔاألردنية،

أثر استخداـ استراتيجيات التفكير المتشعب في  .(َُِٕعيسى، كجداف رمضاف ) -
)رسالة ماجستير  .تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تمميذات الصؼ الرابع األساس

  .ةالجامعة اإلسالمية بغز  .غير منشكرة(
  .(ٕ)ط .التحرير العربي .(ََِِالفريح، عثماف صالح كرضكاف، أحمد شكقي ) -

  .مكتبة العبيكاف .الرياض
ضعؼ مخرجات تعمـ  .(َُِٔقاسـ، محمد جابر كالحديبي، عمي عبد المحسف ) -

المركز التربكم لمغة العربية  .الشارقة .العالج -األسباب -المغة العربية: المظاىر
  .لدكؿ الخميج

برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية  .(َُِٖكؼ، أكـر إبراىيـ )قح -
مجمة  .ميارات الكتابة اإلبداعية لدل التالميذ الفائقيف لغكيا بالمرحمة االبتدائية

  .ِِّ-ُْٔ(، ْ) ٔ، العمـك التربكية بجامعة القاىرة
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تساؤؿ الذاتي في فعالية استخداـ استراتيجية ال(. َُِِالقرني، دخيؿ محمد ) -
تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية في المغة العربية لدل طالب الصؼ األكؿ 

 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الممؾ خالد. الثانكم
أثر استخداـ استراتيجية التعميـ المستند إلى الدماغ  .(َُِٓالقرني، مسفر خفير ) -

لرتبة كبعض عادات العقؿ لدل في تدريس العمـك عمى تنمية التفكير عالي ا
)رسالة  .طالب الصؼ الثاني المتكسط ذكم أنماط السيطرة الدماغية المختمفة

  .جامعة أـ القرل .دكتكراه غير منشكرة(
)المترجـ:  .(ْ)ط. استراتيجيات لالستيعاب القرائي .(ََِّمارغريت، دايرسكف ) -

  .دار الكتاب التربكم .الظيراف .دار الكتاب التربكم(
التعمـ السريع: دليمؾ المبدع لتصميـ كتنفيذ برامج تدريبية  .(ََِٖماير، دايؼ ) -

)العمؿ  .إيالؼ تريف لمنشر .دمشؽ .)المترجـ: عمى محمد( .أسرع كأكثر فعالية
  .(َََِاألصمي نشر في 

دار الفكر  .القاىرة .تدريس فنكف المغة العربية .(ََِٔمدككر، عمي أحمد ) -
  .العربي

ي أحمد، المصرم، سمكل فتحي، خميؼ، سامية سامي كجاد، محمد مدككر، عم -
تقكيـ ميارات الكتابة اإلبداعية في المغة العربية لطالب الصؼ  .(َُِٔلطفي )

  .ّٖٓ-ٗٓٓ(، ِ) ِْ مجمة العمـك التربكية، .األكؿ الثانكم
 .(ٖ)ط  .القصة القصيرة: دراسة كمختارات .(ُٗٗٗمكي، الطاىر أحمد ) -

  .ر المعارؼدا .القاىرة
أثر برنامج مقترح في تنمية ميارات الكتابة  .(ََِِمكسى، مصطفى إسماعيؿ ) -

اإلبداعية في مجاؿ القصة كالكعي القصصي لدل تالميذ الصؼ الخامس 
  .ّٗٓ-ُِّ(، ٕٕ، )مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس .االبتدائي

 .(ََِٖامية عمي )مكسى، محمد محمكد، الشافعي، محمد السيد كالبسيكني، س -
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى القصة لتنمية بعض ميارات الكتابة كالميكؿ القرائية 
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 .لدل تالميذ الصؼ الخامس مف التعميـ األساسي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة
  .ِّٗ-ِْٔ(، ٕٗ، )مجمة القراءة كالمعرفة

  .تدار بيرك  .بيركت .فف القصة .(ُٓٗٗنجـ، محمد يكسؼ ) -
تقكيـ ميارات الكتابة لتالميذ الصؼ  .(َُِٓالناصر، زكية عبد الرحمف ) -

  .جامعة القصيـ .)رسالة ماجستير غير منشكرة( .السادس االبتدائي
تطكير األساليب  .(ََُِنيب، جيزلي مارتف، كزككاتشيا، جكانا بكككني ) -

 .الرياض .)المترجـ: أحمد سعد آؿ مفرح( .التدريسية يحسف طرؽ تعمـ الطالب
  .(ََِٗ)العمؿ األصمي نشر في  .مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج

ربط أبحاث الدماغ بالتدريس الفعاؿ: نمكذج التدريس  .(َُِّىارديمف، مالاير ) -
دار النشر  .القاىرة .)المترجـ: صباح عبد اهلل عبد العظيـ( .المكجو لمدماغ

  .(ََِّ)العمؿ األصمي نشر في  .لمجامعات
طرائؽ تدريس الكتابة األدب كالبالغة  .(ََِْائمي، سعاد عبد الكريـ )الك  -

  .دار الشركؽ .القاىرة .كالتعبير بيف التنظير كالتطبيؽ
كثيقة منيج المغة العربية لممرحمتيف االبتدائية  .(ُِْٕكزارة التربية كالتعميـ ) -

   .كزارة التربية كالتعميـ .الرياض .كالمتكسطة
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