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

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73340.1005 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
555 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

فاعمية أنموذج مقترح قائم عمى النظرية البنائية لتنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدى 
 STEMطالب الصف األول الثانوي الموىوبين  بمدارس 

 
 
 إعداد
 
 

 نيي أحمد حسن أبو العنينأ/ 
 
 
 
 
 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73340.1005 
 م8282األول( أبريل ( العدد )الثاني( الجزء )28) المجمد



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

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73340.1005 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
555 

 
 

 ممخص البحث: 
إلى تنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الصؼ األكؿ ىدؼ البحث الحالي       

كتعرؼ فاعمية أنمكدج قائـ عمى النظرية البنائية في تنمية STEM الثانكم المكىكبيف بمدارس 
ـ التصميـ شبو التجريبي ذم باستخدا ،كاتبع البحث المنيج التجريبي ،ىذه الميارات لدييـ
( طالبا كطالبة مف طبلب الصؼ األكؿ 44كتككنت مجمكعة الدراسة مف ) ،المجمكعة الكاحدة

( التابعة إلدارة شرؽ طنطا التعميمية STEMالثانكم بمدارس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا)
 يريف تقريبا.ـ كقد استغرؽ التطبيؽ ش 0202-0202بمحافظة الغربية  لمعاـ الدراسي

قائمة بميارات الكتابة بمغت  ولتحقيق أغراض البحث تم  إعداد األدوات والمواد التالية:    
 ،كأنمكذج تدريسي تتطمب كتابا لمطالب ،( ميارات رئيسة4( مؤشرا سمككيا مكزعة عمى )04)

 اء المتدرج  فييا.كمقياسا لتقدير مستكل األد ،كاختبارا لميارات الكتابة اإلبداعية ،كدليبل لممعمـ
فاعمية األنمكذج القائـ عمى النظرية البنائية في تنمية  وتوصل البحث إلى النتائج التالية:

كتبيف ذلؾ مف خبلؿ  ،ميارات الكتابة اإلبداعية لدل الطبلب المكىكبيف بالصؼ األكؿ الثانكم
الكتابة  حساب الفركؽ بيف متكسطات درجات طبلب مجمكعة الدراسة عمى اختبار ميارات

كجاء  ،كعمى الميارات الرئيسة لو كؿ عمى حدة في التطبيقيف القبمي كالبعدم ،اإلبداعية ككؿ
ككاف حجـ أثر األنمكذج  ،( لصالح التطبيؽ البعدم2.22الفرؽ داالن إحصائينا عند مستكل )

 .(2.99كبيرنا؛ حيث بمغت قيمة حجـ األثر لؤلنمكذج عمى ميارات القراءة اإلبداعية)
بتطبيؽ األنمكذج القائـ عمى البنائية في التدريس لممتعمميف في المراحؿ الدراسية  صى البحثوأو 

كاإلفادة مف أدكات الدراسة  ،كاالىتماـ بتنمية جكانب اإلبداع في ميارات المغة كافة ،المختمفة
ف كما قدـ البحث مجمكعة م ،كغيرىا مف التكصيات ،كمكادىا كتكظيفيا في العممية التعميمية

 المقترحات المرتبطة بما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج.
 الطبلب المكىكبكف بالمرحمة الثانكية.  -الكتابة اإلبداعية -: النظرية البنائيةالكممات المفتاحية
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Abstract 

     The present study aimed to develop some creative writing skills 

among gifted students at the secondary stage، and it was effectively 

known as a constructivist theory-based approach in developing these 

skills among students، and the study followed the experimental 

approach، using the quasi-experimental design with one group، and the 

study group consisted of (44) Male and female students of the first grade 

of secondary school at the Schools of gifted in Science and Technology 

(STEM) of the East Tanta Educational Administration in the Western 

Governorate for the academic year 2020-2021 AD، and the application 

took about two months. 
  To achieve the objectives of the study، the researcher prepared the 
following tools and materials: a checklistof creative writing skills 
amounted to (24) behavioral indicators distributed into (4) basic skills، 
and a teaching model that requires a book For the student، a teacher's 
guide for teaching، ، testing creative writing skills، and measures to 
assess the level of performance graduated in its. 
The study reached the following results:- 

 The  effectiveness of  model based on constructivist theory in 
developing creative reading skills and creative writing skills for gifted 
students in the first grade of secondary school، and this was shown by 
calculating the differences between the mean scores of the study group 
students separately on the tests of  creative writing skills as a whole، and 
on the main skills for them separately in the two applications، pre and 
post، and the difference was statistically significant at a level (0.01) in 
favor of the post application، and the size of the model effect was large. 
as the value of the model's effect on creative reading skills (0.99) for 
both boys and girls. 
The study recommended the necessity of a constructivism-based 
model in teaching to learners in different academic stages، and attention 
to developing aspects of creativity in all language skills، making use of 
study tools and materials and employing them in the educational 
process، and other recommendations، as the study presented a set of 
proposals related to the results of the study consequences 
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 مقدمة البحث:
أصبحت رعاية المكىكبيف كتقديرىـ بما يتبلءـ مع قدراتيـ ضركرة حتمية، كذلؾ ألنيـ           

ثركة كطنية يجب تنميتيا كاالىتماـ بيا مف أكلكيات العممية التعميمية في مكاكبة التعيرات 
المعرفي في شتي مجاالت الحياة،  كالتطكرات المتسارعة في عصر العكلمة كالتكنكلكجيا كالتقدـ

ألف ىؤالء الطمبة أمؿ مجتمعاتيـ في التقدـ كمكاكبة ىذه التغيرات؛ حيث يمتاز الطالب 
المكىكب بسمات كخصائص لغكية تميزه عف الطبلب  كمف ىنا ينبغي استثمار طاقاتيـ كتنمية 

 ابداعتيـ كامتبلكيـ لميارات المغة العربية .
الحالى يتميز بالتغيرات السريعة في المعمكمات كالمفاىيـ بتعددىا كبما أف العصر         

كالنظريات كأصبحت الفترة الزمنية التي نعيشيا في مرحمة ثكرة المعمكمات أم ثكرة معرفية التي 
تعتمد في المقاـ األكؿ عمى قدرات اإلنساف الذىنية كلكي تتصدم إلى ىذا التحدم فإنو يمـز 

ة تتعامؿ مع المعمكمات بطبلقة كتنمي القدرات اإلبداعية بأسمكب إعداد أجياؿ جديدة كاعي
 ،0222عممي منظـ يقكـ في المقاـ األكؿ عمى ثقافة اإلبداع ال عمى ثقافة الذاكرة.)أحمد السيد،

0). 
كيحتاج المكىكبكف إلى تدريب كدعـ خاص لمساعدتيـ عمى تطكير أفضؿ لقدراتيـ     

تيا االستماع، كالتحدث، ثـ القراءة كالكتابة، كربطيا باإلبداع كمكىبتيـ عمى فنكف المغة كميارا
 أمر في غاية األىمية إلظيار المكاىب كسعة آفاؽ ىذه الفئة مف الطبلب.

كتعد الكتابة اإلبداعية مجاال خصبا لمتمرف عمى استعماؿ المغة حيث تساعده عمى إجادة   
عبير عف أنفعاالتو كخكاطره النفسية كأفكاره ميارات القراءة كالكتابة ، كما تمكف الطالب مف الت

الخاصة كنقميا إلى اآلخريف في كعاء لغكم أدبي يتميز بجماؿ التعبير كرقي األسمكب إلى 
جأنب أنيا تحافظ عمى المغة مف حيث ببلغة األسمكب كجكدة النسؽ كصحة الصياغة لغكينا 

 (254، 0222يز،كنحكيا كليا أىميتيا في تحقيؽ المتعة النفسية . )عادؿ عج
كعمى الرغـ مف أىمية الكتابة اإلبداعية لمطبلب في المراحؿ التعميمية المختمفة بصفة      

عامة، كلمطبلب المكىكبيف بالمرحمة الثانكية بصفة خاصة؛ إال أنو مف المبلحظ كجكد قصكر 
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التعبير في كتابات الطبلب كيتجمي ىذا في العديد مف المشكبلت منيا: محدكدية قدرتيـ عمى 
) أمانى عف أنفسيـ، أك ترتيبيا ترتيبا منطقيا ككذلؾ  تكاضع األسمكب كالقدرة عمى التصكير.

 (65، 0224عبد الكاحد،  
كلكي يعالج ىذا القصكر ال بد مف االعتماد عمى النظريات التدريسية الحديثة      

يجابيتو أثنا ء العممية التعميمية، كمف ىذه كاالستراتيجيات المبلئمة التي تراعي فاعمية المتعمـ كا 
النظريات النظرية البنائية حيث أثبتت فاعميتيا مف خبلؿ  الدراسات كالبحكث السابقة التي 

(؛)أميف 424، 0227استخدمت بعض مف النماذج كاالستراتيجيات القائمة عمييا.)ىند أحمد،
 (245، 0224()مركاف السماف،0، 0222راشيد،
المعرفية الحديثة، فيي نظرية في التعمـ المعرفي ترم أف المتعمـ  كالبنائية مف النظريات    

نشط بطبعو، قادر عمى تككيف بيئة معرفية بنفسو مف خبلؿ ربط ما يتمقاه مف معمكمات جديدة 
بما يتمقاه مف مف معمكمات سابقة كىي تقكـ عمى عدة مبادئ منيا أف التعمـ عممية بنائية نشطة 

دة بناء الفرد لمعرفتو مف خبلؿ التفاكض االجتماعي، كأف المعرفة غرضية التكجو، كتتضمف إعا
القبمية لممتعمـ شرط أساسي لحدكث التعمـ ذم المعني كأف اليدؼ مف عممية التعمـ ىك إحداث 
نكع مف التكيؼ مع الضغكط المعرفية الممارسة عمى خبرة الفرد أثناء عممية التعمـ كبناء عمى 

مف المعمـ  -فقط–مـ مف حيث ككنو متمقيا سمبيا لممعمكمات ذلؾ فقد تغيرت أدكار المتع
فأصبحت أدكاره في أثناء التعمـ البنائي ىي :أف المتعمـ نشط المتعمـ اجتماعي المتعمـ 

 (27،0222مبدع.)حسف زيتكف ككماؿ زيتكف،
القائمة كتتضمف النظرية البنائية كأية نظرية العديد مف النماذج كاالستراتيجيات التدريسية       

عمى مبادئيا، التي تعتمد كؿ منيما عمى أسس فمسفية مختمفة كمبادئ متنكعة تكضح لنا كيفية 
ج في صكرة مجمكعة مف إتماـ عممية التعمـ حيث تعتمد البنائية التربكية عمى تقديـ المني

ؿ الخطكات التعميمية التي يقـك بيا المعمـ كالمتعمـ، كتحدث بشكؿ منظـ كمتسمساإلجراءات ك 
حيث يككف المتعمـ إيجابيا كنشطا كفعاال في بناء معرفتو كأفكاره كتصكراتو فيك يعمؿ بنفسو 

 (265، 0220لتطكير كتنمية تعممو مف خبلؿ أىداؼ مقصكدة ككاعية.)حاتـ عزمي،
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لذا فيي تسيـ في تحقيؽ التعميـ الضمني الذم ينالو الطبلب مف التعميـ ككؿ، فيي تمكننا     
 لبناء ك بالتالى إثراء مجاؿ الخبرة العقمية لمطبلب في المدرسة . مف تكسع طرؽ ا

، كما   (learning)نماذج التدريس ىي النماذج المعتمدة في أصكليا عمى نظريات نفسية    
أنيا ىي عبارة عف كسائؿ كأدكات كمخططات كتمثؿ النظرية التي تتبناىا عمى صكرة خطكات 

 كممارسات صفية كال صفية .
( أف األنمكذج ىك خطة يمكف استخداميا في تنظيـ 52،  0228كرت عبير البينساكم )كقد ذ 

عمؿ المعمـ ، كميامو كأدكاتو كخبرات تعميمو كتدريسو ، كذلؾ ألف عممية التدريس تتضمف " 
تكفير الظركؼ البيئية كتضـ عناصر كأجزاء مترابطة كمتكاممة كالمحتكل كالميارات كاألدكار 

 النشاط كاإلجراءات المحددة مف قبؿ المعمـ . التعميمية ألكاف
كلما كاف أنمكذج التدريس تطبيقنا ألنمكذج التعمـ داخؿ غرفة الصؼ فإنو يمكف تصنيؼ     

 تكثيؽ(نماذج التدريس كفقنا لكظيفتيا التربكية إلى قسميف ىما
 نماذج كصفية: كىي تشرح ما يحدث أك تصفو. - أ
 راتيجيات كالسياسات كاإلجراءات.نماذج إرشادية تكجيييو:تقترح االست - ب

كمما سبؽ تتضح أىمية استخداـ أنمكذج قائـ عمى النظرية البنائية، حيث إنيا تركز عمى    
نشاط المتعمـ أثناء العممية التعميمية، فيبني معارفو بالتفاعؿ مع ما يعرفو كما يعتقده كما يريده 

 مف تحقيؽ التكازف لنفسو.
 مشكـمة البحث:

مبلحظة كحضكر عدد مف الحصص لمعممي المغة العربية لمطبلب المكىكبيف مف خبلؿ    
بالغربية إدارة شرؽ  (STEMبالصؼ األكؿ الثانكم بمدراس المتفكقيف في العمكـ كالتكنكلكجيا)

 التالي: طنطا التعميمية اتضح 
شتراؾ في الطبلب ليس لدييـ اليمة العالية لتعمـ المغة العربية كما أف، عدد كبير  يرفضكف اإل -2

األنشطة المتعمقة بالمادة داخؿ الفصؿ أك خارجو كعدـ القياـ بعمؿ التكميفات كالكاجبات التي 
 يكمفيـ بيا المعمـ.
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أف الطريقة المتبعة في التدريس ال تثير دافعية الطبلب كال تحفزىـ عمى التعمـ كالمشاركة   -0
 كال تصحيح األخطاء لدييـ.النشطة كال تنمي ميارات اإلبداع)الكتابة( بفاعمية الطبلب 

كلتأكيد مبلحظة المشكمة تـ إجراء دراسة كشفية؛ لمكقكؼ عمى مدم تمكف طبلب الصؼ     
األكؿ الثانكم المكىكبيف مف ميارات الكتابة االبداعية، حيث تـ تطبيؽ اختبار كشفي عمى عدد 

كالتكنكلكجيا  ( طالبا كطالبة مف طبلب كطالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدراس العمكـ22)
(STEM)  بإدارة شرؽ طنطا التعميمية كالتي أسفرت نتائجو عف كجكد ضغؼ في ميارات

 حيث كانت النتائج كالتالى:  ،الكتابة اإلبداعية لدييـ
 %مف الطبلب في ميارة الطبلقة.65كجكد ضعؼ لدل  -
 %مف الطبلب في ميارة المركنة.72كجكد ضعؼ لدل  -
 طبلب في ميارة األصالة.% مف ال75كجكد ضعؼ لدل  -
 %مف الطبلب في ميارة اإلثراء بالتفاصيؿ.82كجكد ضعؼ لدل -

في ضكء ما سبؽ تحددت مشكمة البحث الحالي في ضعؼ بعض ميارات الكتابة      
اإلبداعية لدل الطبلب المكىكبيف لغكينا بالصؼ األكؿ الثانكم؛ كلعبلج ىذه المشكمة تـ استخداـ 

 لنظرية البنائية لتنمية ىذه الميارات لدييـ. أنمكذجا قائما عمى ا
 :أسئمة البحث

تحددت مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس التالى: كيؼ يمكف تنمية بعض الكتابة اإلبداعية  
 لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم المكىكبيف لغكينا؟  

 كقد أنبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية: 
 اإلبداعية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم المكىكبيف لغكينا؟ ما ميارات الكتابة -2
ما األنمكذج المناسب لتنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية بالصؼ األكؿ الثانكم المكىكبيف  -0

 لغكينا؟
ما فاعمية ىذا األنمكذج في تنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الصؼ األكؿ  -2

 ؟الثانكم المكىكبيف لغكينا
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 ىدؼ البحث الحالي إلى ما يمي:البحث:  ىدفا
 تنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم المكىكبيف لغكينا. -2
تعرؼ فاعمية األنمكذج في تنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الصؼ األكؿ  -0

 الثانكم المكىكبيف لغكينا.
 :البحث أىمية
 مية التطبيقية لمبحث فيما يمي:تنبع األى     

: تفيد الدراسة مخططي المناىج في إمداد مخططي مناىج المغة مخططوا المناىج ومطوروىا -2
 العربية كمطكرييا بقائمة الكتابة اإلبداعية. 

تكجيو نظر المعمميف بصفة عامة كمعممي المغة العربية بصفة خاصة إلى أىمية المعممون : -0
اذج تدريسية جديدة فى تدريس المكضكعات الكتابة كفتح آفاؽ جديدة استخداـ استراتيجيات كنم

لمطبلب ك االنتقاؿ مف األساليب التدريسية التقميدية إلى األساليب الحديثة التي تجعؿ المعمـ 
مرشدنا كمكجينا لمطالب مما يتيح لو القدرة عمى تقييمو كتقكيمو في كافة جكانبو المختمفة كليس 

 الجانب المعرفي فقط
تدريب الطالب عمى العمؿ في مجمكعات؛ حتي يككف لو دكر إيجابي في عممية الطالب: - -2

التعمـ بدال مف دكره السمبي كمتمقي لممعرفة، كتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية كما يستطيع 
 الطالب استخداـ كتطبيؽ مراحؿ األنمكذج المقترح بكجو عاـ كليس في المغة العربية فحسب .

يفيد المكجييف في اطبلعيـ عمى االستراتيجيات المعدة في األنمكذج القائمة :   الموجيون-4
عمى النظرية البنائية كتطبيقاتيا التربكية كمف ثـ عقد دكرات تدريبية لممعمميف لؤلخذ بيذه 
االتجاىات الحديثة في تدريس الكتابة اإلبداعية كمحاكلة الخركج بالتدريس مف القكالب الجامدة 

 ت تربكية أرحب؛ كذلؾ بيدؼ تطكير الممارسات التربكية.إلى مجاال
تقديـ نكاة لبحكث جديدة في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس كفتح آفاؽ رحبة  الباحثون :-5

جديدة ؛لعمؿ بحكث مستقبمية في ىذه النماذج التدريسية في مراحؿ دراسية مختمفة كميارات 
، اإلسترشاد بالبحث الدراسات كالبحكث التربكية يد مفكمتغيرات أخرم؛ مما يثرم المكتبة بالمز 
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الحالى مف حيث نتائجو كأدكاتو في إجراء بحكث مماثمة عمى فئات أخرم مف المعمميف 
 كمكضكعات متباينة.

يفيد الدراسة في ميداف المغة العربية إمداد الميداف برؤية جديدة  ميدان تعمم المغة العربية :-6
ج تحت النظرية البنائية كدكرىا في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية عف استراتيجيات متعددة تندر 

 لمطالب المكىكب لغكينا بالمرحمة الثانكية خاصة الصؼ األكؿ.
  :البحث مصطمحات

 أنموذج : -
(عممية تنظيمية مخططو يتحدد فييا مسار التدريس كفقنا 20،0228عرفتو ريـ عبد العظيـ)   

؛ تصؿ مع بعضيا البعضفة ،كتحتكم عمى جممة مف المككنات تالستراتيجيات ما كراء المعر 
 لتخطيط العممية التعميمية لتنمية بعض الميارات.

كيعرؼ إجرائيا بأنو: المخطط الذم يحدده المعمـ كيتبعو أثناء التدريس، بما يحقؽ نجاح سير    
حؿ المتتابعة العممية التعميىمية داخؿ الصؼ الدراسي، كالتي تشتمؿ عمى مجمكعة مف المرا

كالمرتبة ترتيبا منطقيا؛باستخداـ استراتيجيات كأنشطة حيث أنو عممية منظمو كمخططة يتحدد 
؛ لتحديد الخبرات مى مككنات مرتبطة مع بعضيا البعضفييا مسار التدريس، كتحتكم ع

 التعميمية التي تنمي ميارات الكتابة اإلبداعية .
 النظرية البنائية: -

المعرفي تركز عمى أف التعمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة كغرضية التكجو نكع مف التعمـ      
تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفة ما مف خبلؿ عممية تفاكض اجتماعي مع 

 (82،0222اآلخريف.)حسف شحاتة كزينب النجار،
و إعادة بناء محتكيات كتعرؼ النظرية البنائية إجرائيا بأنيا: منظكمة تبدأ بنشاط المتعمـ فتتيح ل

بنيتو المعرفية مف خبلؿ ربط خبراتو السابقة بمعرفتو الحالية ؛حيث تعتمد عمى بناء المتعمـ 
جراء التجارب كالطرائؽ التدريسية  لتعممو بصكرة اجتماعية مف خبلؿ عبلقتو مع اآلخريف كا 

 بالصؼ األكؿ الثانكم.المتنكعة بصكرة تسمح بتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لممكىكب لغكينا 
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 الكتابة اإلبداعية: 
عرؼ في معجـ المصطمحات التربكية الكتابة اإلبداعية بأنيا: ترجمة لؤلفكار كالمشاعر    

الكامنة داخؿ الفرد، كبطريقة منظمة كمنطقية مصحكبة باألدلة كالبراىيف، التي تؤيد أفكاره 
اضافة شيء جديد، أك حؿ جديد لـ  كآراءه تجاه مكضكع معيف، أك مشكمة معينة، تساىـ في

يكف مكجكد مف قبؿ لممشكبلت أك المكضكعات التي يطمب منيـ المشاركة فييا )أحمد القاني، 
 (84،0222عمى الجمؿ،

( بأنيا:  تنمية مجمكعة قدرات إبداعية مف خبلؿ استثارة 522، 0202كيعرفيا كائؿ صبلح )
معيا بإيجابية مف خبلؿ مياـ اكتشافية  كجداف الطالب كتييئتو لترجمة النصكص كالتفاعؿ

 تتطمب التعمؽ كاشتقاؽ المعني كتذكقيا.  
ك تعرؼ إجرائيا بأنيا: فف لغكم يمكف لطالب الصؼ األكؿ الثانكم المكىكب لغكينا مف التعبير 

بالطبلقة  عف أفكاره كتجاربو كمشاعره كأحاسيسو بأسمكب كاضح كمميز كبألفاظ محكمة  تتميز
نتاج فكر غير التقميدية، يراعى فييا سبلسة المغكية، كا لمركنة، كاألصالة، كاإلثراء بالتفاصيؿ، كا 

تعكس مكىبتو المغكية كشخصيتو الذاتية كيؤثر في اآلخريف كالتي األفكار كعمقيا كحداثتيا، 
  تقاس مف خبلؿ الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار الكتابة اإلبداعية المعد لذلؾ.

 وىوب لغوًيا:الم   
( الطبلب المكىكبيف بأنيـ:  يمتمككف 082، 0229يعرؼ  خطاب أحمد، كعيسي صالح)   

القدرة عمى استخداـ المغة المكتكبة لصياغة أعماالن كتابية بنفس مستكم الكفاءة التي يقدميا 
 الكتاب كبمستكم متميز كبأسمكب يشبو الكتاب المبدعيف ،كما يراه الخبراء المحكمكف الذم

 تعرض عمييـ ىذه األعماؿ. 
الذيف لييـ القدرة عمى  طبلب الصؼ األكؿ الثانكمكيعرؼ المكىكب لغكيا إجرائي ابأنو:    

تقاف لميارات اإلبداع في القراءة كالكتابة كلدييـ مف  ظيار براعة كا  اإلنتاج المغكم المتميز كا 
ا أنيـ يتميزكف بمجمكعة مف االستعدادات كالقدرات المغكية كاإلبداعية ما يؤىميـ لذلؾ، كم
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الخصائص المغكية كالمعرفية كاالنفاعمية التي تميزىـ عف غيرىـ مف الطبلب العادييف كيمكف 
 التعرؼ عمييـ مف خبلؿ أدكات الكشؼ في البحث الحالي.

 :المحددات التالية عمى الحالي البحث اقتصرمحددات البحث: 
يف لغكينا بمدارس المتفكقيف في العمـك مجمكعة مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم المكىكب -2

( بإدارة شرؽ طنطا التعمىمية بمحافظة الغربية، كتـ اختيارىـ نظرا STEMكالتكنكلكجيا)
إلمتبلكيـ ناصية األلفاظ كاألساليب كالتعبيرات المغكية بصكرة أفضؿ مف الصفكؼ التعميمية 

 التي تسبقيـ.
 ث الحالى عف ضعؼ مستكم الطبلب فييا.بعض ميارات الكتابة اإلبداعية التي كشؼ البح -0
 (.0202-0202الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي) -3

استخداـ المنيج التجريبي ذم التصميـ شبو التجريبي الذم يعتمد عمى تـ  : البحث منيج
بعدم( حيث تـ قياس فاعمية المتغير المستقؿ األنمكذج المقترح  -مجمكعة تجريبية كاحدة) قبمي

عمى النظرية البنائية في تنمية الكتابة اإلبداعية لدل الطبلب المكىكبيف بالصؼ األكؿ القائـ 
 .الثانكم المجمكعة التجريبية كيقاس بتطبيؽ أداة القياس قبميا كبعديا عمى المجمكعة التجريبية

 اإلطار النظري لمبحث:
  :األنموذج المقترح  القائم عمى النظرية البنائيةالمحور األول: 

 ساس النظرى لألنموذج:األ 
البنائية نظرية تعتمد عمى دراسة كمعرفة كيؼ يتعمـ الفرد كتقكؿ بأف الفرد يبني فيمو    

كمعارفو الخاصة مف خبلؿ خبراتو الخاصة عندما يكاجو شيئا جديدا فيقكـ بمعالجتو مف خبلؿ 
عؿ أك ما يقدـ لو ما لديو مف معارؼ كخبرات كأفكار سابقة ، كربما يغير ذلؾ ما يؤمف بو بالف

مف معمكمات جديدة، كفي كؿ األحكؿ األفراد أك المتعممكف مبدعكف نشيطكف لمعارفيـ الخاصة 
كلتحقيؽ ذلؾ البد أف نسأؿ أسئمة كنكتشؼ كنقييـ أك نقكـ ما نعرفو بالفعؿ كنستخدـ أساليب 

ممو كنفيمو نشطو كتجارب كمشكبلت كاقعة لخمؽ معرفة أكثر ثراء كلنتمكف مف التعبير عما نع
(.Neuman،2002،54.) 
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(، Connolly&Begg، 2006،45(، ك)280، 0228كيؤكد كبل مف كماؿ عبدالحميد)  
( أف البنائية المعرفية أحد التيارات الفكرية البنائية كالتي Rezaei&Katz، 2002. 368ك)

تتسـ بالفردية تتعامؿ مع المعمـ كالمعرفة مف منظكر الفرد كفييا يبنى المتعمـ المعرفة بصكرة 
 الشديدة، معتمدان عمى معارفو المكجكدة لديو بالفعؿ، كمعتمدان عمى خبرات التدريس الرسمية.

كما تركز البنائية المعرفية عمى أف التعمـ ذا المعنى يعتمد عمى الخبرة الشخصية كفييا يقـك   
عتماد عمى البناء أك المتعمـ باختيار كتحكيؿ المعمكمات كفرض الفركض كاتخاذ القرارات مع اال

التركيب المعرفي لتحقيؽ ذلؾ، كأف المتمميف يحتفظكف باألفكار التي يركنيا صحيحة كمعقكلة، 
لكنيـ ال يستطيعكف تطبيقيا في مكاقؼ كثيرة ألنيا قد تفقد االتساؽ الداخمي، مما يعكؽ نمك 

 (42، 0227مكد، المفاىيـ كالتفسيرات ككذلؾ تفاعؿ المتعمـ مع التعميـ الرسمي )عايش مح
كتـ إعداد األنمكذج المقترح القائـ عمى النظرية البنائية  كنتيجة ألبحاث عمماء النفس  

المعرفييف  في النظرية البنائية كاستراتيجياتيا كنماذجيا المختمفة باعتبارىا تحرؾ المتعمميف في 
مجاؿ تنظيـ المعمكمات  المجاالت التالية: اإلجراءات كالمساعدة عمى بناء ارتباطات داخمية، في

في الذاكرة النشطة، لتصبح مفيكمة كذات معني، كفي مساىماتيا في بناء ارتباطات بيف 
 المعمكمات الجديدة كاألخرم المكتسبة.

 مفيوم األنموذج المقترح القائم عمى النظرية البنائية - أ
صاحب (  بأنو:  مخطط تدريس يتبعو المعمـ ، كي  0222،75عرفو حساـ الديف محمد )

بنشاط المتعمـ داخؿ الصؼ كعارضو ، مف أجؿ اتفاؽ أىداؼ الدرس مما يجعؿ أىداؼ 
 كخطكات الدرس كاضحة.

، بما يحقؽ نجاح سير دده المعمـ كيتبعو أثناء التدريسكيعرؼ إجرائيان بأنو: المخطط الذم يح   
ؿ المتتابعة العممية التعميمية داخؿ الصؼ الدراسي ،كالتي تشتمؿ عمى مجمكعة مف المراح

كمخططة يتحدد  كالمرتبة ترتيبا منطقيا؛ باستخداـ استراتيجيات كأنشطة حيث أنو عممية منظمو
لتحديد الخبرات  مى مككنات مرتبطة مع بعضيا البعض؛، كتحتكم عفييا مسار التدريس

 التعميمية التي تنمي ميارات الكتابة اإلبداعية .



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

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73340.1005 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
555 

 
 

  األنموذج التدريسي المقترحمراحل: 
بلؿ تحميؿ األدبيات كالدراسات السابقة في التكصؿ إلى األنمكذج التدريسي المقترح ثـ مف خ

 تحديد مراحؿ األنمكذج فيما يمى:
 يتـ فى ىذه الخطكة اإلعداد لمتدريس مف خبلؿ جانبيف:المرحمة األولي: اإلعداد 

 اإلعدادالمادى:  - أ
اعد كعددىا كتشكيميا كتكزيعيا كيتمثؿ فى إعداد البيئة الصفية لمعمؿ الجماعى مف حيث المق

 كعددالطبلب فى كؿ مجمكعة ،بحيث يسمح لمطبلب التفاعؿ مع بعضيـ البعض .
  اإلعداد المعنوى : –ب 
يعد المعمـ البيئة الصفية لمعمؿ فى مجمكعات إعدادا معنكينا، كيتمثؿ ذلؾ فى تكجيو   

 بادئ التعمـ التعاكنى.التعميمات كاإلرشادات إلى الطبلب بما يمكنيـ مف تعمـ أسس كم
 استدعاء الخبرات المعرفية و الميارية السابقة المرحمة الثأنية :

يتـ تييئة الخبرات المعرفية السابقة ذات الصمة بمكقؼ التعمـ الحالى مف خبلؿ تدرج األسئمة   
مف السيؿ إلى الصعب، كمف المعمكـ إلى المجيكؿ، كمف البسيط إلى المركب، عف طريؽ 

، كذلؾ الستدعاء الخبرات المعرفية السابقة لدل المتعمميف، كمعالجتيا كتجييزىا بما المناقشة
 يتبلءـ مع مكقؼ التعمـ الحالى. 

 المرحمة الثالثة: تحديد الفجوة المعرفية والميارية 
كفي ىذه الخطكة تعد المحكر الرئيس لمبنائية حيث يتـ تحديد الفجكة المعرفية كالميارية لدل   

ف عف طريؽ المقارنة بيف ما لدل المتعمميف مف معمكمات كميارات كما ينطكم عمىو المتعممي
المكقؼ المثير مف متناقضات أك مشكبلت تعكس كجكد فجكة معرفية فإذا كانت قاصرة أك 
ناقصة عف تفسير المكقؼ المثير فيي تحتاج إلى تطكير كتعميؽ فيدرؾ المتعمـ أنو بحاجو 

ا النقص أك القصكر فى بنيتو المعرفية ، كالذل يؤدل إلى حالة لمزيد مف المعمكمات لسد ىذ
مف عدـ اإلتزاف المعرفي، كمف ثـ عدـ الرضا عف البنية المعرفية السابقة، مما يدفع المتعمـ إلى 
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التفكير كالمعالجة العميقة لحؿ المكقؼ المثير كسد الفجكة المعرفية، كذلؾ مف خبلؿ تكجيو 
رشاد المعمـ لمكصكؿ إلى  الحمكؿ المناسبة. كا 

 المرحمة الرابعة :  ميام التعمم ونشاط المتعمم
تعد ىذه الخطكة المحكر الرئيس لمتعمـ البنائي، كتتضمف ىذه المرحمة خطكة فرعية )نشاط      

 المتعمميف(:
حيث يتـ اعطاء الفرصة لممتعمميف ببذؿ نشاط مقصكد عف طريؽ الدراسة كاالكتشاؼ   

تفكير كاستثارة التساؤالت التى تدعك إلى التفكير كالدراسة كاكتشاؼ أفكار كالتجريب؛ لمكاصمة ال
 كمعمكمات لـ تكف معركفة لدييـ كتجميعيا كالربط فى عبلقات جديدة .
 المرحمة الخامسة : )السقاالت التعميمية(، اقتراح الحمول أو البدائل

أك جماعي كيتـ تسجيميا لتشجيع يقكـ المتعمميف بتكليد الحمكؿ أك البدائؿ سكاء بشكؿ فردل    
تكليد أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ، كالتشجيع المستمر مف جانب المعمـ عمى استمرار صياغة 
ما يتكصمكف إلىو مف خبلؿ التفاعؿ المستمر عف طريؽ المناقشة كالحكار، كبالتالي فكؿ متعمـ 

 ، لينجحيد األفكار الجديدةكميارات كتكل يبنى معرفتو بنفسو مف أجؿ تنمية ما لديو مف مفاىيـ
، ثـ يقـك عرفية بتكليد أكبر عدد مف الحمكؿ، كيسد الفجكة المفي تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

، كيعرضيا عمى المتعمميف دكف إصدار حكـ أك ع الحمكؿ أك البدائؿ مف كؿ متعمـالمعمـ بتجمي
، كبيف تعمميف كبعضيـؿ المناقشة بيف الممف خبل تمييدنا النتقاء الحمكؿ كتعديمياتقييـ، 

المتعمميف كبيف المعمـ مما يساعد عمى نمك الخبرات كتعديؿ المفاىيـ كتعميؽ الفيـ، كيتـ 
استبعاد الحمكؿ غير المناسبة، كفي ىذه المرحمة قد يساعد المعمـ الطبلب مف خبلؿ تقديـ 

المصادر  المزيد مف الشرح الشفيي أك مف خبلؿ إحالتيـ إلى الكتاب المدرسي اك إلى أحد
األخرم التي قد تساعدىـ كعادة تككف ىذه السقاالت التعميمية بيف المعمـ كالطبلب، كلكف مف 
المفيد جدا أف يتمكف المعمـ بيف الطبلب كبعضيـ البعض كتتـ السقاالت مف خبلؿ مصادر 
متعددة مثؿ ما يقدمو المعمـ مف عركض عممية أك مف الكتاب المقرر أك الكسائؿ السمعية 

صرية المتاحة أك مف خبلؿ أفكار الطبلب أك أفكاره، كيرجي أف يتـ تقديـ ىذه السقاالت في الب
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سياؽ اجتماعي لمتدريس كالتعمـ، خاصة كأف بعض الطبلب ال يستطيعكف تقديـ اإلجابات 
الكاممة ، فبمساعدة المعمـ يمكف أف يتمكنكا مف اإلجابة الجيدة بالتدريج ،كما يمكف أف يساعد 

 شجيع المعمـ في التكصؿ إلى اإلجابة.في ذلؾ ت
 المرحمة السادسة: الدعائم المعرفية :

يتـ دعـ المتعمميف مف خبلؿ مصادر متعددة يقدميا المعمـ لممجمكعات كتتمثؿ ىذه الدعائـ     
) المزيد مف الشرح الشفيى ( أك مف خبلؿ مصادر المعرفة المتنكعة كعادة ما تككف ىذه 

المعمـ كلكف مف المفيد أف يتمكف المعمـ مف أف يجعميا لمطبلب بعضيـ الدعائـ بيف الطالب ك 
 ببعض .

كبذلؾ يقدـ المعمـ لمطبلب كسائؿ كمدعمات تثبت المعمكمات الجديدة مما يساىـ فى بمكغ   
 ،اليدؼ المنشكد

كتبدأ ىذه المساعدة مف خبلؿ إعداد الدركس باألسمكب الذل يسيؿ عممية التعمـ كالتغمب   
يكتشفكنو فى أنفسيـ مف نقاط الضعؼ كمحاكلة التغمب عمييا كتقديـ التغذية الراجعة  عمى ما

البلزمة كمساعدة المتعمميف عمى مساعدة غير القادريف عمى اإلكماؿ بمفردىـ كبذلؾ ينقؿ 
 .المعمـ مسئكلية تعمـ الطبلب إلى بعضيـ البعض كمف ثـ إلى أنفسيـ فتزداد ثقتيـ بأنفسيـ 

 (:اقتراح الحمول والبدائل )التأملعة: إعادة تشكيل المعارف والميارات من خالل المرحمة الساب
ية كأداء اليدؼ مف ىذه الخطكة ىى إتاحة الفرصة لممتعمميف بالتأمؿ فى أدائيـ الفردل مف ناح

، ثـ تكليد الحمكؿ أك البدائؿ مع تسجيميا لتشجيع تكليد أكبر عدد المجمكعة مف ناحية آخرل
مكؿ كيقـك المعمـ  بتأمؿ كؿ متعمـ كتشجيعو عف طريؽ طرؽ متنكعة ) طرح ممكف مف الح

تفاعؿ مستمر ( كبالتالي فكؿ متعمـ يبنى معرفتو بنفسو مف أقؿ تكليد  –حكار كمناقشة  –اسئمة 
أفكار جديدة ، لينجح فى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كسد الفجكة المعرفية لتكليد أكبر عدد ممكف 

ؿ األسئمة كالمناقشة يقكـ المعمـ كميسر كمرشد كمكجو كقائد لممناقشة مف الحمكؿ فمف خبل
 الجماعية بينو كبيف المتعمميف كبيف المتعمميف بعضيـ ببعض .
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، كمف ثـ تمثؿ المعارؼ كالميارات الجديدة كيتكصؿ المتعمميف إلى الحمكؿ المناسبة كالتي
ـ الذل يمدىـ بالصياغة العممية التكصؿ لحالة االتزاف المعرفي كالميارل بمساعدة المعم

، كيتـ خبلؿ ىذه المرحمة تقديـ المخططات ف ىذه المعارؼ كالميارات الجديدةالمناسبة لتككي
 الجديدة كالتي تساعد عمى بناء المعارؼ كالميارات الجديدة بناء عمى خبراتيـ السابقة.

 لميارات:المرحمة الثامنة : التعمق وانتقال أثر التعمم وتطبيق المعارف وا
التعمؽ كانتقاؿ أثر التعمـ كالتطبيؽ لمميارات فى ىذه المرحمة يظير مدل فيـ الطبلب    

لمميارات المكتسبة كذلؾ مف خبلؿ قدرتيـ عمى تطبيقيا فى مكاقؼ جديدة كتعميميا فى مكاقؼ 
ى تعمـ جديدة كذلؾ بتقديـ اسئمة ذات الصمة بالمعمكمات الجديدة لمتحقؽ مف قدرة الطبلب عم

 .تكظيفيا كاستخداميا كأدكات لحؿ المشكبلت الجديدة كتطبيقيا فى مكاقؼ حياتيو جديدة 
كىنا يتـ الربط بيف المعمكمات كالخبرات الجديدة بالمعمكمات السابقة مما يكلد لدييـ استفسارات 

رحمة يتـ خبلؿ ىذه المجديدة كفيـ جديد كبذلؾ يككف التعمـ أكثر بقاء كأكثر ثباتا فى الذاكرة .
مدم فيـ الطبلب لممعمكمات كالميارات كالخبرات الجديدة المراد تعمميا كمساعدة المتعمميف 

ميـ خبراتيـ فى مكاقؼ تعمـ ، كتعمف خبلؿ تطبيؽ المعارؼ كالمياراتعمى انتقاؿ أثر التعمـ 
حيث يقكـ الطالب بتعميـ ما تـ تعممو في مراحمو الدراسية عمى مكاقؼ جديدة كلذلؾ  ،جديدة

، لمتحقؽ مف قدرة المتعمميف عمى تكظيفيا فى ف ذات الصمة بالمعرفة الجديدةبتقديـ التماري
 التطبيقات المرتبطة.

 المرحمة التاسعة: التقويم:
بالتالى فيك يعد التقكيـ عممية بنائية : فيك عممية طة البدأية إلثراء تعمـ الطبلب ك ىك نق   

، تتيح لمطبلب الفرص لمتعرؼ عمى مدل لتعميميرحمة مف المراحؿ المكقؼ امستمرة فى كؿ م
كتكمف  ،، فيك مفيد لمطالب كالمعمـ عمى حد سكاءما تعممكنو كتحقيؽ اليدؼ المنشكدفيميـ ل

 أىمية التقكيـ في أنو يعد نقطة بداية إلثراء تعمـ الطبلب، كقد يككف مؤشرنا  لحتمية التطكر.
ية بنائية مفتكحة النياية ،حيث تؤدم األسئمة إلى كالتقكيـ المستمر يجعؿ مف عممية التعمـ عمم  

 إجابات كاإلجابات تؤدم إلى أسئمة جديدة كىكذا.
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كما أنو مف مزايا استمرارية التقكيـ أنو يمكف المعمـ مف التعرؼ عمى فيـ الطبلب لممعارؼ 
 كالمعمكمات المتضمنة مكضكع الدرس، كيتضمف ذلؾ التقكيـ الذاتي الذم يقـك فيي كؿ طالب
بتقكيـ ذات ىك يساعد التقكيـ عمى التعرؼ عمى مدم نجاح المعممكف الطبلب في بمكغ 

فيك مفيد إلى حد ما لممعمـ كالطالب عمى حٍد سكاء  ،األىداؼ المرجكة كالمحددة مف قبؿ
،كيمكف أف يتـ مف خبلؿ تقكيـ ما تكصمكا إلىيـ نتائج كاستنتاجات ،كتطبيؽ ما تكصمكا إلييـ 

 مكاقؼ جديدة.مف تعميمات في 
لى مجمكعة كقد يككف تقكيـ مف المعمـ لمطبلب ،أك مف الطبلب ألنفسيـ أك مف كؿ مجمكعة إ

قمية عف تقكيـ قد يككف جماعي كتختمؼ كسائمو في تقكيـ الميارات العكقد يككف فردم ك  أخرم،
ي كعف تقكيـ الميارات االجتماعية. فكممنا يحتاج إلى أسمكب خاص ف ،النكاحي الكجدانية

 التقكيـ. 
يتـ التقكيـ عف طريؽ التحقؽ مف مدل تنمية المفاىيـ كالميارات كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة 

 ،مف خبلؿ أنكاع التقكيـ المتعددة :
 تقكيـ قبمي : -أ 

يستخدـ ىذا التقكيـ قبؿ عممية التعمـ ،اليدؼ مف  معرفة الخمفية السابقة مف معمكمات كميارات  
ناء المفاىيـ كالميارات الجديدة عمى تمؾ المعرفة السابقة بأسمكب متدرج عند المتعمـ، مف أجؿ ب

 يبلئـ مراحؿ األنمكذج التدريسي المقترح .
 تقكيـ بنائي :  -ب 

يستخدـ ىذا التقكيـ أثناء عممية التعمـ عند االنتياء منؾ لجزء ،اليدؼ منو معرفة نكاحي القكة 
تكاجو المتعمـ مف خبلؿ تقديـ تدريبات عممية كالضعؼ عند المتعمـ، كعبلج الصعكبات التي 

مختمفة كأسئمة نظرية في نيأية كؿ درس، كيعتبر المتعمـ قد كصؿ إلى المستكل المطمكب إذا 
 % في كؿ درس ،لينتقؿ إلى الدرس التالى .82حقؽ مستكيات أنجاز ال يقؿ عف 
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 ج( تقكيـ نيائي :
اء المحتكل ،اليدؼ منو معرفة ما تـ تحقيقو مف كىك الذل يتـ بعد االنتياء مف دراسة جميع أجز 

 أىداؼ مرجكة مف استخداـ األنمكذج التدريسي المقترح، كيتـ التقكيـ النيائي مف خبلؿ :
 اختبار تحصيمي لقياس مدل اتقاف المتعمميف لمميارات. •
 اختبار الميارات لقياس أداء المتعمميف في الجانب الميارل . •

 تغذية الراجعة.المرحمة العاشرة : ال
يتـ معرفة نتائج المتعمميف ممثمة في مخرجات تعمىمية مف خبلؿ خطكة التقكيـ ،كالتي تمثؿ 
مستكل تنمية المفاىيـ كالميارات كاالتجاه نحك المادة، حيث يمكف الحصكؿ عمى معمكمات 
 كبيانات تكشؼ عف مدل صبلحية األنمكذج التدريسي المقترح ،كمدل تحقؽ األىداؼ في ضكء

كاتخاذ القرارات العممية المناسبة بشأف تطكير  ،حميميا حيث تككف التغذية الراجعةتمؾ النتائج كت
عادتيا ) كميا أك جزئيا (عناصر األن حسب ما يظير مف نقاط قكة أك نقاط ضعؼ .  ،مكذج كا 

كتأخذ التغذية الراجعة شكبل خاصا في األنمكذج المقترح حيث ترتبط ارتباطا كثيقا بعناصر 
األنمكذج  التدريسي ،كالتي تتمثؿ في) األىداؼ، كالمحتكل، كاالستراتيجيات، كاألنشطة اإلثرائية 
،كالبيئة التعميمية، كمصادر التعمـ ،كدكر المعمـ  ،كدكر المتعمـ، كالتقكيـ ( أف جميع القرارات 

مثاؿ العممية المرتبطة بعممية التطكير سكؼ تسير تبع الشريحة  كؿ عنصر ،فعمى سبيؿ ال
برات المعرفية تييئة الخالخاصة بو مف المرحمة الثانية ) عنصر األىداؼ ترتبط القرارات العممية

(، كحتى ات المعرفية كالميارية لممتعمميفثـ المرحمة الثالثة) استثارة الخبر  ،كالميارية السابقة(
 مرحمة ) التقكيـ (، ككذلؾ باقي عناصر األنمكذج. 

 :اإلبداعيةالكتابة المحور الثاني: 
  الكتابة اإلبداعيةمفيوم: 

تعددت تعريفات المغكيكف كالتربكيكف لمكتابة اإلبداعية بتعدد أراء كاتجاىات الباحثيف     
، كلقد كرد فإف كجية نظر منيما تكمؿ األخرل ككجيات النظر إلييا، كميما يكف مف اختبلؼ
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كفيما يمي  ،يفات لمكتابة اإلبداعيةمف التعر  في األدبيات كالبحكث كالدراسات التربكية العديد
 عرض لبعض تمؾ التعريفات:

تعرؼ في معجـ المصطمحات التربكية بأنيا: ترجمة لؤلفكار كالمشاعر الكامنة داخؿ الفرد   
،كبطريقة منظمة كمنطقية مصحكبة باألدلة كالبراىيف، التي تؤيد أفكاره كآراءه تجاه مكضكع 

، أك حؿ جديد لـ يكف مكجكد مف قبؿ اضافة شيء جديد نة ، تساىـ فيمعيف، أك مشكمة معي
لممشكبلت أك المكضكعات التي يطمب منيـ المشاركة فييا )أحمد القاني، عمى 

 (84،0222الجمؿ،
(أحد ألكاف الكتابة التي تمكف الطبلب مف التعبير عف 49، 0228كعرفيا مصطفي حسانيف)

كآرائيـ، في لغة جميمة األسمكب ككاضحة  مشاعرىـ كأحاسيسيـ كعكاطفيـ كأفكارىـ كمعتقداتيـ
 المعاني كأصيمة األفكار، كشيقة العرض بما يحقؽ المشاركة الكجدانية كالقبكؿ لدل القارئ.

فف لغكم مف فنكف الكتابة يمكف لطالب الصؼ كُتعرَّؼ الكتابة اإلبداعية إجرائيا بأنيا:     
الثانكم المكىكب لغكينا مف التعبير عف أفكاره كتجاربو كمشاعره كاحاسيسو بأسمكب كاضح  األكؿ

، كترتبط مككناتو المتعددة ارتباطا كثيقا تتسـ بالقدرة عمى اإلبداعكمميز كبألفاظ محكمة  
لخصبة المتجددة في أثناء بالطبلقة المغكية كىي التدفؽ كالسبلسة في األلفاظ كالمعاني ا

ظيار القدرة عمى التفجاكز القصكر في التفكير، كالمركنة كىي القدرة عمى تالتعبير كير مع ، كا 
كد أك ، كاألصالة كىي التفرد في االتياف بأفكار مختمفة لما ىك معيمختمؼ المكاقؼ، كاألصالة

ا سبلسة األفكار كعمقيا ، يراعى فييمتكقع. كاإلثراء بالتفاصيؿ، كىي إنتاج فكر غير التقميدية
تعكس مكىبتو المغكية كشخصيتو الذاتية كيؤثر في اآلخريف كالتي تقاس مف خبلؿ ، داثتياكح

 الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار الكتابة اإلبداعية الذم يعد لذلؾ  
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 أىمية الكتابة اإلبداعية: 
بيف منيـ،  كذلؾ تزداد أىمية الكتابة اإلبداعية لدل طبلب المرحمة الثانكية كخاصة المكىك     

مف منطمؽ طبيعة تمؾ المرحمة التي تزداد فييا العمكـ كالمعارؼ بالنسبة لممراحؿ التعميمية 
 السابقة ،كتظير تمؾ األىمية في الجكانب التالية :

تعد الكتابة ميارة التعبير عف المشاعر كاألفكار، فيي مترجمة لمحاجات كالرغبات كاذا     
افذ المعرفة كمف أدكات التثقيؼ البشرم فإف الكتابة ىي أعظـ ما كانت القراءة ىي إحدم نك 

 ( 277،0224أنتجو العقؿ األنساف.)الحداد كحسف،
، كسيمة ميمة لتكضيح الفكرة بدقة  لمكتابة اإلبداعية أىمية خاصة يقررىا عمماء المغةك   

إلى نسجيا في إطار كطريقة لتكليد األفكار كمحاكاتيا، كحسف اختيار األلفاظ كالتراكيب كصكال 
 ( 222،0228إبداعي خاص يتميز بالجدة كاألصالة )احمد األحكؿ،

كعند الحديث عف أىمية الكتابة اإلبداعية يتفؽ المتخصصكف في ىذا الميداف عمى أنيا تتيح   
لمطبلب المجاؿ لمتعبير عف مشاعرىـ كأفكارىـ كخياالتيـ، كاستثارة حساسية المتعمميف نحك 

ثارة حماساتيـ شؼ عف مكاىب المكىكبيف مف الطبلبدب الجيد كأنيا فرصة لمكتقدير قيـ األ ، كا 
كتشجيعيـ عمى االستخداـ المغكم السميـ كأداة لمتعبير ككسيمة مف كسائؿ االتصاؿ كممارسة 

 ( 54، 0222الكتابة اإلبداعية ،الذم يصقؿ مكاىبيـ كينضجيا.)اسماعيؿ محمد،
أىمية آخرم تتمثؿ في أنيا تجعؿ القارئ أكثر ثقة بنفسو مف  كما أف الكتابة اإلبداعية ليا   

خبلؿ الشعكر بالرضا عندما يقدـ مكضكعا ناجحا أك عمبل مفيدا فالكتابة اإلبداعية تعالج التردد 
كاالنطكاء كما تبعث عمى الثقة بالنفس كالشجاعة كاالطمئنأف ، كتمنح الطالب قكة في التصكر 

دراؾ لمكاقع كتقيمو كتكسع ، الطبلب في قضأيا مجتمعيـ ككطنيـ مداركو كتعمؿ عمى مشاركة كا 
كالتعرؼ عمى عاداتو كتقاليد ىك األساس بأصالة األمة كتساعد عمى تبادؿ اآلراء كاألفكار 
كالثقافات كاالنفتاح عمى اآلخريف كالتعاكف في حؿ المشكبلت كمناقشتيا كمحاكلة عبلجيا 

جاىات المجتمعات اآلخرم كمدم تطكرىا كتقدميا كيمكف مف خبلليا ألم مجتمع التعرؼ ات
 (.224، 0224)الحداد كحسف،
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 ميارات الكتابة اإلبداعية:
يات ذىنية معقدة تعد الكتابة اإلبداعية  مف أرقي مستكيات الكتابة ،فالكاتب المبدع يمارس عمم 

عادة البناء ،كتكليد األفكار التي تتسـ بالجدة كالتفرد.  ،كعمميات التأكيؿ  كا 
كبذلؾ تحتاج الكتابة اإلبداعية إلى مجمكعة مف الميارات التي يجب عمى الطمبة المكىكبيف     

لغكينا كالمتفكقيف التمكف منيا مف أجؿ تحقيؽ أىدافو كغاياتيـ مف الكتابة اإلبداعية كمف أجؿ 
 كقد أكدت العديد مف البحكث ،ارات اإلبداعية بأعمى جكدة ممكنةآخراج أعماليـ كفؽ المي

كالدراسات السابقة أنو ال يكجد تصنيؼ خاص بميارات الكتابة اإلبداعية ألنيا مف االمكر 
الشائكة نكعا ما، بسبب تنكع اإلختصاصييف حكليا ،حيث أف ىذا المستكم مف الكتابة يتطمب 
  تكافر قدر مف الميارات األدائية ،كالذىنية، المغكية التي تقع ضمف إطار العمميات العقمية العميا

؛عبد 0222)آمنة محمد، كقد اعتمدت البحث عمى خمس ميارات أشار كبل مف
( حيث 0228؛أحمد عبد اهلل صالح،0226؛رانيا مدحت0226؛كجيو أبك لبف،0224البارم،

كىناؾ ما يشير إلى أف ممارسة السمكؾ اإلبداعي في األداء المغكم يتطمب كجكد سياقات 
رات الذىنية لدل الفرد قصد ابتكار الفكر كمف بياف كمحتكيات، كمكاقؼ قادرة عمى تحريؾ القد

 أىـ الميارات البلزمة لممارسة الكتابة اإلبداعية،كفيما يمي شرح  تفصيمي لذلؾ:
  الطبلقةFluency: 
  ىي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار كاالستجابات في المكاقؼ، أك استدعاء أكبر

 معينة كال تتعمؽ بالمعني، كذلؾ خبلؿ فترة زمنية معينة . عدد مف الكممات تتكافر فييا شركط
  :كلمطبلقة صكر كأنكاع متعددة كالتالى 
   الطبلقة المفظيةVerbal Fluency  تيتـ بإنتاج اكبر عدد ممكف مف  األلفاظ  التي تتكافر :

 في تراكيبيا شركط بنائية معينة كمف مياراتيا ما يمي:
  الطبلقة الفكريةFluency tionalIdea تشير إلى قدرة الطالب عمى كتابة أكبر عدد ممكف :

 مف األفكار  في إطار متطمبات كشركط محددة كمسبقة.
 



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

ISSN (Online):- 2735-3761 

DOI: - 10.21608/mkmgt.2021.73340.1005 

                      (0202) ابريل  

 

 

 
555 

 
 

 :كمف مياراتيا ما يمي 
 الطبلقة التعبيريةExpressive Fluency تشير إلى قدرة الطالب عمى صياغة كترجمة :

عبارات التي ترتبط بطريقة األفكار في ألفاظ التي أنتجيا في أكبر عدد ممكف مف الجمؿ كال
 كثيقة بالمعني المراد التعبير عنو كمف مياراتيا الكتابية ما يمي:

  الطبلقة الترابطيةAssociational Fluency   
 .طبلقة التداعي تطمب معني محددة لمكممات المعطاة 
 طبلقة االشكاؿ تعني تقديـ بعض االضافات إلى اشكاؿ معينة لتككيف رسكـ حقيقية في زمف 

 محدد
 المركنةFlexibility ىي القدرة عمى إنتاج عدد متنكع مختمؼ مف األفكار أك االستجابات :

كالتحكؿ  نكع معيف إلى نكع آخر كىذا يعني حرية الحركة في معالجة المكضكع أصبل كفرعا 
 كاالنتقاؿ مف الجمؿ اإلسمية إلى الجمؿ الفعمية كمف الخبر إلى االنشاء كىكذا.

 عف الطبلقة في أف الطبلقة  تتحدد بالخصائص الكمية لبلستجابة)السرعة  كتختمؼ المركنة
،أكعدد االستجابات ،أك كمييما (،في حيف تستند المركنة عمى  الخصائص الكيفية لبلستجابات 

 كتقاس بمقدار تنكع تمؾ االستجابات 
 :المركنة التمقائيةSpontaneous Flexibility   
  المركنة التكيفيةexibility Adaptive Fl 
  األصالةOriginality المقصكد بيا الجدة كالتفرد كعدـ الشيكع أم النتاج اإلبداعي يجب أف :

يككف أصيؿ غير مسبكقا بعمؿ آخر كليس مجرد تفكير لعمؿ سابؽ .كىي إنتاج االجابات غير 
ير عادية العادية كغير المتكقعة، كالتي تتميز بالجدة كالتفرد كتعد االجابات اصيمة اذا كانت غ

بداعية بطبيعتيا .  ،كمبتكرة كا 
 في ككنيا ال تشير إلى كمية استجابات صالة عف باقي القدرات اإلبداعيةكىكذا تختمؼ األ ،

، أم قمة تكرارىا بيف الجماعة التي ينتمي إلييا دىا بؿ تيتـ بجدة ىذه االستجاباتالتعمـ أك عد
 المتعمـ 
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 اإلثراء بالتفاصيؿtails:Enrichment through de ىي عبارة عف مساحة الخبرة، كالكصكؿ :
إلى أفكار جديدة مف خبرات سابة لدل المتعمـ كىي القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة كمتنكعة 
لفكر أك لحؿ المشكمة كما تتمثؿ في جعؿ الفكرة البسيطة أك اإلجابة البسيطة أكثر تقببل بعرض 

 تفاصيبلىا.  
جراءات إع  دادىا وتطبيقيا:أدوات البحث ومواده وا 

 قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية المناسبة لمطالب الموىوبين بالصف األول الثانوي:أوال:  .2
  المتضمنة بعد الرجكع إلى الكتب المتخصصة. ميارات الكتابة اإلبداعية تـ التكصؿ إلى قائمة

ختصيف في الم كالمحكميف الخبراء مف مجمكعة عمى عرضيا تـوكقد تـ إعداد قائمة مبدئية 
( مختصا 29كمختصيف في التربية كالتعميـ بمغ عددىـ ) ،المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية

كفي ضكء آراء السادة المحكميف تـ التكصؿ إلى القائمة النيائية كالتي اشتممت  ،كمكجيا كمعمما
 ،األصالة ،المركنة ،( مؤشرا سمككيا أندرجت تحت الميارات الرئيسة: الطبلقة04عمى )

كدراسة ماىر شعباف  ،كيتفؽ ىذا التصنيؼ لمميارات الرئيسة مع دراسة ،كاإلثراءبالتفاصيؿ
كدراسة محمد ماجد  ،(0226(، كدراسة سمكل حسف )0222كدراسة عادؿ عجيز) ،(0222)
(  كبيذا تككف تمت االجابة عمى السؤاؿ الثأني مف أسئمة الدراسة  كالذم ينص عمى 0228)

  اإلبداعية المناسبة لمطبلب المكىكبيف  الصؼ األكؿ الثانكم؟. )ما ميارات الكتابة
 :ثانيا: مادتا البحث 

 ىي: ،تـ إعداد دليؿ المعمـ كفقا لثبلث مراحؿإعداد دليل المعمم وفقا األنموذج المقترح: .2
كالتكزيع الزمني لتدريس ميارات  ،مقدمػة الدليؿ اشتممت عمى: إعداد صورة مبدئية لمدليل -أ

 .كالدركس التي يحتكم عمييا الدليؿ ،بة اإلبداعيةالكتا
 الخبراء مف مجمكعة لعرضو في صكرتو األكلية عمى تـ  عرض الدليل عمى المحكمين: -ب

كمختصيف في التربية كالتعميـ  ،المختصيف في المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية كالمحكميف
 مف صدقو.؛ كذلؾ لمتأكد ( مختصا كمكجيا كمعمما29بمغ عددىـ )
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بناء عمى آراء المحكميف تـ دليل المعمم وفقا لألنموذج المقترح في صورتو النيائية:  -ج
كتحديد الزمف المخصص  ،حيث تـ تعديؿ صياغة بعض األىداؼ التعميمية ،إجراء التعديبلت

 .كمف ثـ أصبح دليؿ المعمـ في صكرتو النيائية ،لبعض األنشطة التعميمية الكاردة في الدركس
بناء كتاب الطالب القائم عمى النظرية البنائية لدى الطالب الموىوبين بالصف األول  -0

بناء كتاب الطالب القائـ عمى النظرية البنائية لدل الطبلب المكىكبيف بالصؼ األكؿ تـ :الثانوي
 كفقا لثبلث مراحؿ ىي: الثانكم

كقد اشتممت عمى: مقدمة  تـ إعداد صكرة مبدئية لمحتكل الكتاب،: إعداد الصورة المبدئية - أ
 كمحتكل الكتاب. ،لمطالب

لمتأكد مف صدؽ كسػبلمة إعداد محتكل الكتاب، تـ  عرض الصورة المبدئية عمى المحكمين: - ب
المختصيف في المناىج  كالمحكميف الخبراء مف مجمكعة لعرضو في صكرتو األكلية عمى 

( مختصا كمكجيا 29مغ عددىـ )كمختصيف في التربية كالتعميـ ب ،كطرؽ تدريس المغة العربية
 ؛ لمكقكؼ عمى تعديبلتيـ كآرائيـ كتكضيحاتيـ.كمعمما

تـ إجراء التعديبلت التي أشار إلييا المحكمكف؛ حيث تـ اجراء بعض  الصورة النيائية: - ت
كمف ثـ  ،التعديبلت في بعض الدركس مثؿ كضع زمف تنفيذ النشاط بجكار عنكاف النشاط

 .أصبح كتاب الطالب في صكرتو
اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لمطالب الموىوبين بالصف األول : ثالثا: أداة القياس

 : كمر إعداد االختبار بالخطكات اإلجرائية التالية: الثانوي
ىدؼ االختبار إلى قياس مدل تمكف  طبلب الصؼ  :تحديد اليدف من االختبار - أ

المستيدؼ تنميتيا باستخداـ أأنمكذج  ميارات الكتابة اإلبداعيةالمكىكبيف ل األكؿ الثانكم
 مقترح قائـ عمى النظرية البنائية.
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 لمطبلب المكىكبيف بالصؼ األكؿ الثانكم مكاصفات اختبار الكتابة اإلبداعية (2جدكؿ )   

 

 المؤشرات السلوكيات الدالة عليها المهارة
 األسئلة

 رقم السؤال
 

العدد 
 الفقرات

 النسبة

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
طـ

ال
ـة

ـــ
ـــ

ـــ
القـ

 

 %55،5 5 5 تعدد استخدامات اللفظ الواحد فى أكثر من سياق لغوى.

 –اقتراح أكبر عدد ممكن من المقدمات لعمل أدبى ما )قصة 
 خاطرة ...........( -مقال

5 

 –اقتراح أكبر عدد ممكن من النهأيات لعمل أدبى ما)قصة 
 خاطرة ...........( -مقال

5 

 5 عدد ممكن من الفكر المرتبطة بموضوع جديد.إنتاج أكبر 
 5 تعدد محاور الكتابة فى الحدث الواحد.

 5 اقتراح عناوين إبداعية متعددة للنص األدبي .
.........( بين فكروكلمات -تضاد  –أيجاد عالقات )تشابه 

 معينة.
5 

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

نــ
رو

لم
ا

 

ألحداث ،أو بناء تصور جديد للنص مع تغيير بعض ا
 األشخاص.

5 5 55% 

 5 سالسة االنتقال بين الفكر خالل الكتابة .
ترتيب الفكر بشكل أفضل مما وردت علىه فى النص -5

 األصلى
5 

 5 تطوير الفكرة اللغوية إلنتاج فكر جديدة . -5

 5 كتابة مقدمات متنوعة للعمل األدبى . -5
 5 ى آخر .تحويل نص أدبى إلى نوع أدب -5

لة
صا

أل
ا

 

 %55 5 5 حداثة الفكر المقدمة فى النص المكتوب .
 5 تفرد الفكر وأصالتها .

 5 استخدام التراكيب الشائعة ،وغير المألوفة .
 5 كتابة خاتمة غير تقليدية للعمل األدبى .

 5 استدعاء فكر، وأراء مختلفة عن اآلخرين خالل الكتابة 
 5 ن تجارب وأحداث حقيقية بشكل غير مألوف .التعبير ع

اء
ر
إلث

ا
 

ل
صي

فا
الت

ب
 

 %55،5 5 5 إضافة أجزاء جديدة للنص المكتوب إلثراء الفكرة

 5 إعادة إنتاج النصوص بأسلوب أدبى أكثر توسعا .

 5 الجمع بين فكرتين مختلفتين إلنتاج فكرة جديدة تماما .
 5 تاج أفكار جديدة .الربط بين األشتات اللغوية إلن

 5 تدعيم الفكر اللغوية باألدلة والشواهد .
 %555 55 اإلجمإلى
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قامت الباحثة بإعداد جدكؿ مكاصفات ركعي في إعداده الكزف تحديد مواصفات االختبار:  -ب
النسبي لميارات الكتابة اإلبداعية التي يقيسيا، كذلؾ  لتحديد عدد األسئمة المتضمنة في 

 كالجدكؿ التالي يكضح مكاصفات االختبار. ،باراالخت
تمت صياغة مفردات االختبار، بحيث تغطى ميارات الكتابة : إعداد مفردات االختبار -ج

اإلبداعية التي تـ التكصؿ إلىيا مف خبلؿ استطبلع رأل المحكميف، كقد تككف االختبار مف 
 .(  مفردة مف نمط أسئمة المقاؿ04)
صياغة تعميمات االختبار ال بد أف تككف باألىمية نفسيا التي تناكلتيا  :تعميمات االختبار -د

عمى أف تككف ىذه التعميمات في بداية االختبار؛ كذلؾ  الباحثة صياغة مفرداتو، كقد حرصت
 ليزكؿ شعكر الطبلب بالقمؽ كالخكؼ.

مف تـ عرض االختبار عمى  مجمكعة   عرض الصورة األولية لالختبار عمى المحكمين: -ق
( محكمنا؛ لمحكـ 29المحكميف المختصيف في المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية بمغ عددىـ )

كمف ثـ أصبح  ،كقد أشاركا إلى مناسبتو ،عمى مدل صبلحيتو لمتطبيؽ في المجاؿ الميداني
ا لمتطبيؽ عمى المجمكعة االستطبلعية.   االختبار صالحن

الختبار عمى عينة استطبلعية مف طبلب الصؼ قامت الباحثة بتطبيؽ ا  ضبط االختبار: -ح
( طالبا مف مدرسة) 22األكؿ الثانكم المكىكبيف ) مف غير عينة التطبيؽ األساسية( قكاميا )

محافظة  -بإدارة شرؽ كغرب طنطا التعمىميةاألحمدية(  -أـ المؤمنيف –طنطا الثانكية 
حساب معامؿ الصدؽ  إلى: كىدؼ ضبط االختبار ـ ،27/22/0202كذلؾ يـك السبت ،الغربية

 كتحديد زمف إجراء االختبار. ،كحساب معامؿ الثبات ،لبلختبار
 فقراتو، عمى االستطبلعية العينة طبلب إجابة بعد االختبار تصحيح تـ : االختبار تصحيح -ز

 حصؿ التي الدرجة تككف تـ تطبيؽ المقياس المتدرج الختبار الكتابة اإلبداعية، كبذلؾ حيث
 :تعرؼ بيدؼ كذلؾ ؛ة لكؿ ميارة يقيسيا االختباردرج ) 4 -2( بيف محصكرة البالط عمييا
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  :اعتمد البحث في تحديد صدؽ الصدق المنطقي )صدق المحكمين(:  -2صدق االختبار
كقد تـ التأكد مف أف مفردات االختبار صادقة بعد العرض عمى  ،االختبار عمى صدؽ المحتكل

جراء التعديبلت البل  زمة بناءن عمى آرائيـ كمبلحظاتيـ. المحكميف، كا 
لمتحقؽ مف مدل ارتباط درجة كؿ سؤاؿ مع الدرجة الكمية لبلختبار،  صدق االتساق الداخمي: -0

تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ميارة كالدرجة الكمية لبلختبار بعد حذؼ درجة الميارة مف 
ككانت جميع قيـ معامبلت االرتباط  ، مميارةالدرجة الكمية لبلختبار باعتبار باقى الميارت محكان ل

( كالذم يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات مع 2.22ك 2.25دالة عند مستكل داللة )
 االختبار، كىذا يعني اف االختبار بكجو عاـ صادؽ كيمكف االعتماد عميو.

طبلب الصؼ تـ  حساب الثبات الختبار الكتابة اإلبداعية لدل  حساب معامل ثبات االختبار: .2
كتـ حساب ثبات  األكؿ الثانكل المكىكبيف بطريقة الفا كركنباخ كالتجزئة النصفية لجتماف

 (، مما يدؿ عمى اف االختبار يتمتع بثبات مقبكؿ.2.8ككانت جميعيا أكبر ) ،االختبار
كتـ حساب الزمف البلـز لئلجابة عف اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية  تحديد زمن االختبار:  -2

الزمف الذم استغرقتو أكؿ طالب في اإلجابة +  عف طريؽ التسجيؿ التتابعي، ، كتـ حساب
( 52كبذلؾ يصبح زمف االختبار)  ،0الزمف الذم استغرقتو آخرطالب في اإلجابة كقسمتو عمى 

 دقيقة.
 دقيقة 52=     222=   55+ 45زمن االختبار = 

                      8          8 
بعػد   النيائية الختبار الكتابة اإلبداعية لطالب الصـف األول الثـانوي الموىـوبين:الصورة  -ح

إجػػػراء التعػػػديبلت البلزمػػػة لمفػػػردات االختبػػػار كذلػػػؾ فػػػي ضػػػكء آراء المحكمػػػيف، كنتػػػائج التجربػػػة 
االسػػػتطبلعية، كبعػػػد  التأكػػػد مػػػف ثبػػػات االختبػػػار كصػػػدقو كمناسػػػبة معامػػػؿ السػػػيكلة كالصػػػعكبة 

 جاىزان لمتطبيؽ الفعمى. ختبار في صكرتو النيائيةلمفرداتو أصبح اال
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 تم اتخاذ مجموعة من الخطوات واإلجراءات تمثمت في:: رابعا: اإلجراءات التجريبية لمبحث
تـ اختيار مجمكعة البحث بطريقة قصدية بمدرسة المتفكقيف في العمـك  اختيار مجموعة البحث: .2

الغربية لكي تمثؿ عينة الدراسة، كقد قامت  (بإدارة شرؽ طنطا بمحافظةSTEMكالتكنكلكجيا)
طالب كطالبة مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم كذلؾ لتطبيؽ  222الباحثة باختيار عينة قكاميا 

طالب كطالبة  56أدكات الكشؼ عف المكىكبيف لغكينا كبعد التصحيح ألدكات الكشؼ استبعاد 
لصؼ األكؿ الثانكم لكي تمثؿ بنات مف المكىكبيف با 00بنيف 00طالب كطالبة  44كتبقي 

 .المجمكعة التجريبية لمبحث
قامت الباحثة بعقد لقاءيف تمييدييف مع طبلب المجمكعة التجريبية بيدؼ  زمن تطبيق التجربة: .8

خمؽ جك مف األلفة كالمكدة ، كتعريفيـ باألنمكذج الحالى كأىدافو كاألنشطة المستخدمة أثناء 
كاتو ، كقد تـ عقد الجمسات التمييدية يكـ الثبلثاء المكافؽ التدريس كطرؽ التعميـ البنائي كخط

بدأ تطبيؽ األنمكذج البنائي المقترح في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ و، 0202مف نكفمبر 2
مف 22حتي  االربعاء  0202مف نكفمبر 4ـ في الفترة بيف األربعاء 0202/0202الدراسي
 يف .ـ حيث استغرؽ تدريس األنمكذج شير 0202ديسمبر

  :عمى عينة البحث في يـك  تـ تطبيؽ أداة القياس  تطبيقا قبمياالتطبيق القبمي ألداة القياس
كتـ تصحيح  ، ( دقيقة92مف اكتكبر كقد خصص لبلختبار فترة أم )حصتاف دراسيتاف() 08

المتكسط الحسابى كاإلنحراؼ كالتي أشارت إلى  ،كرصد النتائج ،إجابات الطبلب في االختبار
،  2اعية ، تراكحت ما بيف )+ارل كالكسيط كمعامؿ االلتكاء الختبار ميارات الكتابة اإلبدالمعي
 .بيانات  اتبعت التكزيع االعتدالى، كىذا أعطى داللة مباشرة عمى أف  ال( 2-

  :تـ تطبيؽ اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية تطبيقا بعديا عمى التطبيق البعدي ألداة القياس
 ،كتـ تصحيح إجابات الطبلب في ،ـ0202مف ديسمبر22كـ الخميس المكافؽي مجمكعة البحث

كمعالجتيا إحصائياعف طريؽ الحاسب اآللي باستخداـ البرنامج ،كرصد النتائج المتعمقة 
 SPSS (Statistical Package for Social Sciences.)اإلحصائي  
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 اعية:نتائج اختبار ميارات الكتابة اإلبد: نتائج البحث وتفسيرىا
الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي و البعدي الختبار ميارات الكتابة  - أ

 اإلبداعية:
قامػػػت الباحثػػػة بمقارنػػػة متكسػػػطات درجػػػات طػػػبلب  المجمكعػػػة التجريبيػػػة  فػػػى القياسػػػيف القبمػػػى  

لمرتبطػػػػػة  كالبعػػػػػدل ، كذلػػػػػؾ الختبػػػػػار الكتابػػػػػة اإلبداعيػػػػػة باسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار "ت" لممجمكعػػػػػات ا
Paired- Samples t Test   لمكشؼ عف داللة الفرؽ بػيف المتكسػطات  ) باسػتخداـ برنػامج

SPSS .v21   ) 
 كيكضح الجدكؿ التالى تمؾ النتائج :

طبلب المجمكعة التجريبية المتكسطات كاالنحرافات المعيارية  كقيـ " ت "  لدرجات  (0جدكؿ )
 الكتابة اإلبداعية كمستكياتو الفرعية الختبار فى القياسيف القبمى كالبعدل  

األنحراف  المتوسط  العدد القياس  المهارات 
 المعيارى 

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة ت 
 الداللة 

 مربع أيتا

 5.55 5.55 55.55 55 5.55 55.55 55 القبلى الطالقة 

 5.55 55.55 55 البعدى
 5.55 5.55 55.55 55 5.55 5.55 55 القبلى المرونة  

 5.55 55.55 55 البعدى
 5.55 5.55 55.55 55 5.55 5.55 55 القبلى األصالة   

 5.55 55.55 55 البعدى
 5.55 5.55 55.55 55 5.55 5.55 55 القبلى اإلثراء   

 5.55 55.55 55 البعدى
مهارات 
الكتابة 

 اإلبداعية     

 5.55 5.55 55.55 55 5.55 55.55 55 القبلى

 5.55 55.55 55 البعدى

 0.20=  2.25كمستكل   داللة  42*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 
  0.69= 2.22كمستكل   داللة  42** قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 

( أف  حجـ تأثير أنمكذج مقترح قائـ عمى النظريػة البنائيػة مقاسػان بمربػع  0كيتضح مف جدكؿ ) 
"2(  2.98 -2.95بيػػران فػػي اختبػػار ميػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة حيػػث تػػراكح مػػا بػػيف )"، كػػاف ك

( أف حجػػػـ تػػػأثير 0كمػػػا يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ ) ،(2.24أكبػػػر مػػػف ) 2"كذلػػػؾ ألف قيمػػػة "
العامؿ المستقؿ )أنمكذج مقتػرح قػائـ عمػى النظريػة البنائيػة( عمػى العامػؿ التػابع )ميػارات الكتابػة 
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%  98(. كىذه النتيجػة تعنػى أف   2.24( أكبر مف )  2"ران ألف قيمة )"اإلبداعية( كبير، نظ
مػػػػف التبػػػػأيف الكمػػػػي لممتغيػػػػر التػػػػابع )ميػػػػارات الكتابػػػػة اإلبداعيػػػػة ( يرجػػػػع إلػػػػى المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ 

 )أنمكذج مقترح قائـ عمى النظرية البنائية(.
 ويمكن تفسير النتيجة السابقة بمأيمى :

التي تكصؿ إلييا البحث الحالي أف استخداـ أنمكذج مقترح قائـ  يمكف القكؿ مف خبلؿ النتائج
 عمى النظرية البنائية يعد مف األنشطة الفعالة في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية   .

كتتفؽ ىذه النتيجة مع  نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى فاعمية األنمكذج المقترح القائـ 
تنمية الميارات  في مجاالت مختمفة كمراحؿ دراسية مختمفة كقد ترجع عمى النظرية البنائية في 

 تمؾ الفاعمية إلى :
تنكع محتكم األنمكذج المقترح القائـ عمى النظرية البنائية كعرض المكضكعات في صكرة سيمة  -

كمبسطة مناسبة لمستكيات الطبلب المكىكبيف العقمية كالعمرية كمتفقة مع ميكليـ كاىتماماتيـ 
ـ بالسيكلة كالكضكح كالبعد عف الغمكض كلعؿ ذلؾ قد ساىـ في االرتفاع بدافعيتيـ كتتس

 لمتفاعؿ مع المكضكعات المطركحة كميارات الكتابة اإلبداعية التي تضمنتيا ،بجد كاجتياد.
تضمنت دركس األنمكذج تدريبات كأنشطة متعددة ساعدت عمى زيادة دافعية الطبلب نحك  -

ح؛حيث أسيـ في زيادة حماس عالة أثناء تدريس خطكات األنمكذج المقتر المشاركة اإليجابية الف
كيرجع ذلؾ أيضا إلى فاعمية النظرية البنائية،التي أثرت عمى أداء الطبلب في تنمية  ،الطبلب

ميارات الكتابة اإلبداعية ؛نتيجة اعتماد الطبلب عمى أنفسيـ ، كالتنافس أثناء عممية التعمـ 
جات ثـ حصكليـ عمى التعزيز األيجابي في نياية عممية التعمـ ،كالتي لمحصكؿ عمى أعمى الدر 
 أثارت اىتماـ الطبلب .

دكر التعزيز )المكافآت( الذم حفز الطبلب عمى العمؿ الجاد ،لتحقيؽ المكافأة المتفؽ عمييا  -
،مما جعؿ الطبلب يسعكف باستمرار إلى تحصيؿ دركس األنمكذج مما كأف لو أبمغ األثر في 

 ميارات الكتابة اإلبداعية لدييـ كارتفاع درجاتيـ في االختبار البعدم. تنمية
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يقـك  ،ب فييا إلى مجمكعات غير متجانسةالمجمكعات المتعاكنة المككنة مف مجمكعات الطبل -
كتسمـ بعد ذلؾ ككرقة كاحدة مف المجمكعة ككؿ يتسشارؾ فييا  ،الطبلب بتنفيذ أكراؽ العمؿ

األفكاركيساعد بعضيـ البعض ،ليس بيف المجمكعة الكاحدة فقط أعضاء المجمكعة كيتبادلكف 
 كلكف بيف المجمكعات أيضا بعضيا كبعض.

أدم قياـ كؿ مجمكعة بالمياـ المكمؼ بيا، كاالستعانة بمصادر المعمكمات المتاحة داخؿ  -
الصؼ الدراسي؛ كيفتح باب المناقشة،كتعرض كؿ مجمكعة ما تكصمت إليو،كتقـك المجمكعة 

اؿ اضافات مف المجمكعات اآلخرم،أك ممخص نيائي تضمف الخطأكتحديد نكعو باستقب
 كتصكيبو كتعميمو كمف ىنا يتدخؿ المعمـ بالتكجيو كاإلرشاد.

دكر المعمـ يككف ميسر كمكجو كمرشد لعممية التعمـ ،حيث يقدـ بعض التكجييات كاإلرشادات  -
ا في أثناء التعمـ ،كما يراجع كيساعد الطالب عمى التغمب عمى الصعكبات التي قد يكاجيي

 أعماؿ الطبلب كيصححيا كيراجع الدرجات كيقدـ التعزيز ليـ
مبلحظة استمتتاع الطبلب كالطالبات في أثناء أداء أنشطة األنمكذج المثيرة لمتفكير بكتاب  -

 الطالب كالتي تنمي ميارات الكتابة اإلبداعية لدييـ.
عمى شرح مفصؿ لميارات الكتابة اإلبداعية كىك ما  اشتماؿ المكاد التعمىمية المقدمة لمطبلب  -

كاف يحتاج إليو الطبلب بشدة؛حيث كانت تفتقر المقررات الدراسية الحالية في المغة العربية إلى 
ذلؾ، مما أدم أم اقباؿ الطبلب عمى دركس األنمكذج ،كالرغبة في االستفادة منو،كبالتالي نمك 

حيث أف الكتابة في المناىج المقررة تأخذ شكبل اختباريا  ،ببة اإلبداعية لدل الطبلميارات الكتا
كليس تعميميا أك تدريسيا فالطبلب مطالبكف دائما في حصص التعبير الكتابي بأف يكتبكا في 

 -إعبلف -برقية –في أحد المكضكعييف التالييف أك التعبير الكظيفي المشتمؿ عمى)الفتة 
 كه .رسالة......( كلـ يتـ تعميميـ كيؼ يكتب

تنكع التدريبات كاألنشطة اإلثرائية كالتطبيؽ عمى كؿ درس مف دركس األنمكذج سكاء كانكا  -
مجمكعات ككؿ فرد في المجمكعة لو دكره المحدد أك بيف المجمكعات بعضيـ كبعض مف 

كالقياـ بشرح بعض  ،باالطبلع عمى اجابات بعضيـ البعضخبلؿ المشاركات اإليجابية 
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إلى المناقشات الفعالة داخؿ المجمكعات كىذا بدكره ادم إلى تنمية الجزئيات كؿ ذلؾ ادم 
 ميارات الكتابة اإلبداعية.

)ت( المحسكبة قبميا  كقد أكدت النتائج االحصائية مف خبلؿ العرض السابؽ مف حساب قيمة  
رية مما يدؿ عمى أثر المعالجة التجريبية )األنمكذج القائـ عمى النظ كمقارنتيا بقيمة)ت( بعديا؛

 البنائية ( في القياس البعدم لصالح المجمكعة التجريبية في اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية.
مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح فاعمية األنمكذج المقترح القائـ عمى النظرية البنائية في   

ذه تنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم المكىكبيف كتتفؽ ى
في مجاالت مختمفة كمراحؿ دراسية مختمفة مثؿ دراسة،)  ،تيجة مع نتائج الدراسات السابقةالن

 ،) آالء محمد  ،(0228 ،(، ،) رحاب طمعت0228 ،(،)جيادعمار0229 ،الحسيف محمد
 (.0224 ،(،) سعيد عبدالقادر0222 ،(،) عادؿ عجيز0226،)رانيا مدحت ،(0227
خبلؿ النتائج التي تكصؿ إلىو البحث الحالي، ككذلؾ النتائج التي  كبالتالي يمكف القكؿ مف     

تكصمت إلييا الدراسات السابقة إلى أف استخداـ أنمكذج مقترح قائـ عمى النظرية البنائية يعد 
 تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية .مف المداخؿ الفعالة في 

 م التوصيات التالية:وفي ضوء ما توصل إليو البحث الحالي من نتائج يمكن تقدي
 كفي ضكء ما أسفر عنو نتائج البحث تـ تقديـ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات:

 أوال: توصيات البحث:
 مثؿ: ،في ضكء النتائج السابقة يمكف تقديـ بعض التكصيات التي يمكف األخذ بيا

تمفة؛ لما تحققو مف ضركرة االىتماـ بتطبيؽ النظرية البنائية في تدريس المكاد الدراسية المخ -2
 فاعمية في تنمية المستكيات المختمفة.

ضركرة تدريب الطبلب عمى فنيات الكتابة اإلبداعية؛ ألنيا تساعدىـ عمى إبراز  -0
 شخصياتيـ.

عقد مجمكعة مف الدكرات التدريبية الفعمىة؛ لتدريب معممي المغة العربية قبؿ كأثناء الخدمة  -2
 كية المختمفة كخاصة النظرية البنائية.عمى النظريات كالمداخؿ الترب
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ضركرة االىتماـ بالكتابة اإلبداعية لدل الطبلب المكىكبيف بالمراحؿ التعمىمية المختمفة  -4
 باستخداـ مداخؿ كاستراتيجيات كبرامج جديدة تعيف عمى تككيف الشخصيات المبدعة.

مناىج التعميمية التي تناسب ضركرة اىتماـ الدراسات التربكية بفئة المكىكبيف لغكينا كال -5
 كتصميـ ألنشطة المغكية التي تعمؿ عمى الكشؼ عف مكاىبيـ كصقميا. ،قدراتيـ كامكاناتيـ

االستفادة مف البرنامج الحالى ككضعو مكضع التنفيذ؛ إلكساب الطبلب بالمرحمة الثانكية  -7
 ميارات الكتابة اإلبداعية كخاصة المكىكبيف منيـ.

 ح دراسة الموضوعات التالية:كما يمكن اقترا   
فاعمية أنمكذج مقترح قائـ عمى النظرية البنائية في تنمية الميارات الببلغية كالتذكؽ األدبي لدل  (2)

 الطبلب المكىكبيف بالمرحمة الثانكية.
( فاعمية أنمكذج إثرائي قائـ عمى النظرية البنائية في تنمية بعض ميارات فنكف المغة العربية 0)

 ل الطبلب المكىكبيف لغكينا بالمرحمة اإلعدادية.المختمفة لد
( برنامج تدريبي لمعممي المغة العربية لتنمية ميارات تكظيؼ بعض استراتيجيات التدريس 4) 

اإلبداعي كأثره عمى تنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدل الطبلب المكىكبيف بالمرحمة 
 اإلعدادية.

مكذج قائـ عمى النظرية البنائية في تنمية الميارات المغكية ( إجراء دراسة لبياف فاعمية أن5)
 األساسية لدل الطبلب المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ.
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 قائمة المراجع    
 اواًل : المراجع العربية :

(: "التدريس اإلبداعي" ندكة التفكير اإلبداعي 0222أحمد السيد محمد إبراىيـ ) .2
غة العربية في القرف الحادم كالعشريف ، العيف، جامعة اإلمارات ـ الميكاستراتيجيات تعم

 العربية.
( : فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ فى تنمية ميارات  0224نى عبد الكاحد جميؿ) اأم .0

ساسى ، رسالة بداعى كميارات التعبير الكتابى لدل تبلميذ الصؼ السابع األالتفكير اإل
 . ةات العربية ، جامعة الدكؿ العربية ، القاىر ماجستير ، معيد البحكث كالدراس

معجـ المصطمحات التربكية المعرفة في  :(0222ني كعمى الجمؿ )اأحمد حسيف المق .2
 , عالـ الكتب, القاىرة.2في المناىج كطرؽ التدريس, ط 

إجراءات تدريسية مقترحة في ضكء مدخؿ نحك النص :(0228أحمد سعيد األحكؿ )   .4
ارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب المرحمة الثانكية,  مجمة جامعة كأثرىا في تحسيف مي

:  202(, ص ص 2(, العدد )25الشارقة لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية, المجمد )
285. 

فاعمية برنامج إلكتركني قائـ عمى المدخؿ  :(0222إسماعيؿ محمد أحمد حجاج ) .5
ة العربية لطبلب المرحمة الثانكية, المعرفي في تنمية ميارات التعبير الكتابي في المغ

ـ, يرسالة دكتكراه )غير منشكرة(, معيد الدراسات كالبحكث التربكية, قسـ تكنكلكجيا التعم
 القاىرة.

ستراتيجيات التعمـ المستند إلى افاعمية بعض  :(0222يفات )دآمنة محمد يعقكب الش .6
ية لدل طمبة الصؼ األكؿ الدماغ في تنمية ميارات القراءة الناقدة كالقراءة اإلبداع

 األردف, رسالة دكتكراه, في الثانكم 
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أثر استخداـ استراتيجية تكليد األفكار ) سكامبر( فى :(  0226آالء محمد ابك سيؼ )  .7
تحسيف ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طالبات الصؼ العاشر فى االردف ، رسالة 

 .رمكؾ ، االردف يلادكتكراه ، كمية التربية ، جامعة 
ستراتيجية دكائر األدب في تحسيف افاعمية  :(0229ف )االحسيف محمد عمى سميم .8

الكتابة اإلبداعية كاالتجاه نحك قراءة األدب لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم, رسالة 
 .دكتكراه, كمية التربية, جامعة عيف شمس

الكتابة  ستراتيجية التغير المكجو في تنمية مياراتاأثر  :(0228جياد عمار مكطكم ) .9
ني المتكسط, مجمة كمية التربية األساسية لمعمـك ااإلبداعية لدل طمبة الصؼ الث

 29التربكية/ اإلنسانية, جامعة بابؿ, العدد
 ، كالنفسية التربكية المصطمحات معجـ( :  0222)  النجار كزينب ، حسف شحاتو .22

  القاىرة ، المبنانية المصرية الدار
( : التعمـ كالتدريس مف 0222الحميد زيتكف ) حسف حسيف زيتكف ، ككماؿ عبد .22

 ، عالـ الكتب ، القاىرة . 2منظكر النظرية البنائية ، ط 
(: فاعمية أنمكذج رحمة التدريس فى  0222ف محمد عبد اليادل الحركنى) يحساـ الد .20

فيـ مفاىيـ العمكـ كتنمية بعض ميارات االستقصاء كحب االستطبلع العممى لدل 
 جامعة طنطا  ربية،االعدادية ، ماجستير ، كمية التتبلميذ المرحمة 

(: "استخداـ أنمكذج التعمـ البنائي فى تنمية 0220حاتـ عزمى عبد الحميد أبك العـز ) .22
المفاىيـ الجغرافية لدل تبلميذ المرحمة االعدادية"،ماجستير ، كمية التربية ،جامعة 

 طنطا .
تكسيع اإلدراؾ كاإلبدع في تنمية  (,  فاعمية بعض إستراتيجيات0226نيا  مدحت )ار  .24

ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الصؼ الثأني الثانكم, رسالة ماجستير, كمية 
 التربية,  جامعة المنصكرة.
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إستراتيجية قائمة عمى التعمـ التكليدم لتنمية  :(0228رحاب طمعت محمكد )   .25
مرحمة الثانكية المكىكبيف, كمية ميارات الكتابة اإلبداعية كالكعي بعممياتيا لدل طبلب ال

ني, السنة الثالثة االتربية النكعية, جامعة المنكفية, مجمة كمية التربية, العدد الث
 .078:  009كالثبلثكف, ص ص 

أسس الكتابة اإلبداعية, عمات, عالـ الكتب  :(0228رعد مصطفى الحصاكنة ) .26
 الحديثة لمنشر.

قترح قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة (:"فاعمية أنمكذج م0228ريـ عبد العظيـ) .27
في تنمية ميارات القراءة لمدراسة كالقراءة اإلبداعية لدل طبلب المرحمة 

 الثانكية"،دكتكراه،كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية، جامعة عيف شمس. 
ستراتيجية تكليفية لتنمية ميارات القراءة ا(:"0224سعيد عبد الحميد عبد القادر) .28

اإلبداعية كالكتابة اإلبداعية لدل تبلميذ المرحمة اإلبداعية"،دكتكراه ، كمية التربية ، 
 جامعة عيف شمس.

ستراتيجية العصؼ الذىني في تنمية افاعمية  :(0222عادؿ أحمد محمد عجيز ) .29
ميارات الكتابة اإلبداعية كقدرات التفكير االبتكارم لدل الطمبة المكىكبيف الفائقيف 

الثانكية, مجمة القراءة كالمعرفة, الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة, كمية بالمرحمة 
 .245:  99ير, ص ص ا, فبر 226التربية, جامعة عيف شمس, العدد 

. عم(0227زيتكف)عايش محمكد  .02 ف، ا: النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك
 .دار الشركؽ

التفكير كاكتساب المفاىيـ العممية فى (: "تنمية بعض عمميات 0228عبير البينساكل ) .02
نك لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية كعبلقة ذلؾ بنمط امادة العمكـ فى ضكء أنمكذج مارز 

 التعمـ"،دكتكراه ،كمية التربية،جامعة طنطا .
( : تصميـ البرامج بفكر البنائية : تأصيؿ فكرل 0228كماؿ عبد الحميد زيتكف) .00

 لكتب ، القاىرة .كبحث إمبريقى ، مكتبة عالـ ا
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ستراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية تجييز المعمكمات :ا(0228كريستيف زاىر حنا ) .02
لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل الطبلب المكىكبيف بالمرحمة الثانكية ،مجمة القراءة 

 (.295)ددع(،ال04،مجمد)كالمعرفة 
 -إلبداعية )المجاالتالكتابة الكظيفية كا :(0222ف عبد البارم )اماىر شعب .04

 0طف, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.االتقكيـ(, عم –األنشطة  -الميارات
لى استراتيجية تكليفية قائمة عمى المدخؿ الجما :(0224ف أحمد محمد السماف )امرك  .05

لتنمية ميارات القراءة التأممية كاإلبداعية لدل طبلب المرحمة الثانكية المتفكقيف عقميا, 
ءة كالمعرفة, كمية التربية, جامعة عيف شمس, الجمعية المصرية لمقراءة مجمة القرا

 208: 82, سبتمبر, ص ص 255كالمعرفة, عدد 
(: استخداـ التعمـ بالتعاقد في تنمية  ميارات 0228ف خياؿ)يمحمد ماجد نكر الد .06

ية، جامعة القراءة كالكتابة اإلبداعيتيف لدل تبلميذ المرحمة االعدادية،دكتكراه ، كمية الترب
 طنطا.

(, أثر برنامج قائـ عمى نظرية الحؿ اإلبداعي 0228نيف أحمد )امصطفى حس .07
لممشكبلت )تريز( في عبلج ضعؼ المفاىيـ النحكية كتنمية األداء الكتابي اإلبداعي 

 ني اإلعدادم, رسالة دكتكراه, كمية التربية, جامعة أسيكط.الدل تبلميذ الصؼ الث
(:استراتيجية مقترحة قائمة عمي التكامؿ بيف 0202يفي)كائؿ صبلح محمد سيد السك  .08

نمكذج ركجرز بيبي كنظرية التمقي أليزر في تدريس الترجمة الذاتية لتنمية الكتابة 
اإلبداعية كالذات المغكية لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي، كمية التربية ،جامعة المنيا 

 .502: 492،ص ص 0202(، يكنيك 74، المجمة التربكية العدد )
ستراتيجية سكامبر في تنمية بعض ا(, فاعمية 0226كجيو المرسي إبراىيـ أبك لبف )  .09

ميارات التذكؽ األدبي كالتعبير الكتابي اإلبداعي لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم, 
, 72مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس, المممكة العربية السعكدية, العدد 

 .مارس
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