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 : المستخلص
التعرؼ عمى مستكل التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة  ىدؼ ىذا البحث إلى      

شعبة المغة العربية ببعض كميات التربية، ككذلؾ التعرؼ عمى مستكل أدائيـ لميارات الكتابة 
اإلبداعية، كالكشؼ عف العبلقة بيف مستكل تنكرىـ المغكم كمستكل أدائيـ لميارات الكتابة 

، كما تـ اختيار كصفي التحميمي؛ لمناسبتو لطبيعة ىذا البحثالمنيج الكتـ استخداـ اإلبداعية. 
مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ كاألساسي بكميات  مجمكعة البحث

لباحثة األدكات أعدت اكقد ( طالب كطالبة. 033التربية بقنا كسكىاج كالغردقة، كبمغ عددىـ )
ختبار التنكر المغكم لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات ا  ، كالمكاد التعميمية اآلتية

قائمة ميارت الكتابة اإلبداعية المناسبة لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات  ،التربية
 ،ة اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربي ،التربية

بطاقة األداء المتدرج لتصحيح اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة 
تدني مستكل التنكر المغكم لدل   ،كتكصؿ البحث إلى النتائج اآلتية  العربية بكميات التربية.

تدني  ، غردقة(ال -سكىاج -طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية ببعض كميات التربية )قنا
مستكل ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية ببعض كميات 

طبلب  بيف متكسطات درجات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ،الغردقة( -سكىاج -التربية )قنا
ربية في مستكل التنكر الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية تبعا لنكع التعميـ )عاـ كأساسي( بكميات الت

 جكد فركؽ ذات داللة إحصائية،  ك  .3.30عند مستكل داللة المغكم لصالح طبلب التعميـ العاـ 
طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية تبعا لنكع التعميـ )عاـ كأساسي(  بيف متكسطات درجات

 .3.30عند مستكل داللة العاـ بكميات التربية في ميارات الكتابة اإلبداعية لصالح طبلب التعميـ 
جكد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طبلب الفرقة ، ك 

الرابعة شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ كالتعميـ األساسي بكميات التربية في مستكل التنكر المغكم 
 .3.30عند مستكل داللة  كميارات الكتابة اإلبداعية

 . ميارات الكتابة اإلبداعية  -التنكر المغكم  كلمات مفتاحية:
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Abstract: 
The aim of this research is to identify the level of Linguistic 

Enlightenment  among Arabic language department fourth year students 

in some Colleges of Education, as well as identify their performance level 

of creative writing skills. Also this research aims to reveal the relationship 

between their level of linguistic enlightenment and their level of creative 

writing skills. The descriptive design was used for its relevance to the 

nature of this research. The research group(N=300)- the fourth year 

Arabic Language department students- was selected from both general 

and basic education students in some Colleges of Education at Qena, 

Sohag and Hurghada. The researcher prepared the following instruments 

and materials: Linguistic Enlightenment Test for fourth year Arabic 

language department students. Creative Writing Skills List required for 

fourth year Arabic language department students. Creative Writing Skills 

Test for fourth year Arabic language department students . Performance 

gradual card to correct the creative writing skills test .  The results of 

the research indicated the following: Low level of linguistic 

enlightenment among fourth year Arabic language department students in 

some Colleges of Education (Qena - Sohag - Hurghada). Low level of 

creative writing skills among fourth year Arabic language department 

students in some colleges of education (Qena - Sohag - Hurghada). There 

are statistically significant differences between mean scores of the 

research group students according to the type of Education (general 

/basic) on the Linguistic Enlightenment level in favor of  general 

Education students at the level of significance 0.01. There are statistically 

significant differences between mean scores of the research group 

students according  to the type of education (general/basic)in creative 

writing skills in favor of general education students at the level of 

significance 0.01. There is  positive correlation with  statistical 

significance between mean scores of the research group students in the 

levels of Linguistic Enlightenment and  creative writing skills at the level 

of significance of 0.01. 
Keywords: Linguistic Enlightenment - Creative Writing Skills 
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 : مقدمة
الي بالتدفؽ المعرفي كالثكرة التكنكلكجية، كزيادة حجـ المعمكمات يتسـ العصر الح

كاتساع نطاقيا، كعميو يتعاظـ دكر كميات التربية في إعداد معمميف يمتمككف أكبر قدر مف 
المعارؼ كالميارات، كأساليب التفكير المختمفة، مما يمقي بالمسئكلية عمى طبلبيا ليتسمحكا بكؿ ما 

كرىـ في خدمة المجتمع بإيجابية؛ كليتمكنكا مف مكاجية مكاقؼ الحياة يعينيـ عمى القياـ بد
 المختمفة كالتي تتطمب معمكمات كميارات في التفكير كالفيـ كاتخاذ القرارات.

بصفة عامة كطبلب شعبة المغة العربية بصفة  –كحتى يتكيؼ طبلب كميات التربية 
مع طبيعة العصر كمتطمباتو، ينبغي عمييـ أف يككنكا متنكريف بما يبلئـ ىذه الطبيعة  –خاصة

كتمؾ المتطمبات، كيسعكا لتحصيؿ المعرفة كأساليب التفكير كاالتجاىات العممية البلزمة ليمارسكا 
ف لـ يكف مينتـ عمى  أحسف كجو، حيث أككؿ إلييـ المجتمع بعد تخرجيـ ميمة تعميـ األجياؿ، كا 

ىؤالء المعممكف عمى قدر مناسب مف المعرفة العامة بفنكف المغة كمياراتيا فإف أثرىـ في تعميـ 
 األجياؿ كتثقيفيـ سيظؿ محدكدنا.   

ربية إلى تمكينيـ مف كتيدؼ كميات التربية بما تقدمو مف برامج لطبلب شعبة المغة الع
أدكات المعرفة كتزكيدىـ بالميارات األساسية في فنكف المغة المختمفة، كاإللماـ بفركعيا المتعددة، 
ا في كافة المكاقؼ الحياتية، كتمكينيـ مف  ا ناجحن كالتمكف منيا ليستخدمكىا حديثنا ككتابةن استخدامن

لى القراءة الحرة كالبحث كاالطبلع، كالتفكير استخداـ األسمكب العممي في التفكير، كتنمية ميميـ إ
الناقد كاإلبداعي، كغيرىا مف الميارات التي تساعدىـ عمى امتبلؾ مستكل مف التنكر يساعدىـ 

 عمى التكيؼ مع ما يكاجيو المجتمع مف تحديات.
كمع تزايد حجـ المعرفة في السنكات األخيرة أصبحت الميارات األساسية كالقراءة 

تصؼ الفرد بأنو متنكر كال تؤىمو لممارسة دكر حيكم في المجتمع، بؿ أصبح الفرد  كالكتابة ال
الذم يكصؼ بأنو متنكر ىك الذم يمتمؾ الحد األدنى مف الخبرات المغكية التي تزيد مف مستكل 

 . (054، 6302كعيو المغكم، كقدرتو عمى فيـ كمسايرة التطكرات المجتمعية )أحمد كماؿ، 
(  فمـ يعد التنكر قاصرنا عمى قدرة الفرد 003، 6302يو أماني طو )كىذا ما ذىبت إل

يعبر بيا  –بكجو عاـ  –عمى إتقاف القراءة كالكتابة، بؿ إف التنكر يعني الطرؽ كاألساليب التي 
اإلنساف عف فيمو لمعالـ كعف أدكار كينكنتو فيو، فيك إذف صكرة لحياة الفرد تتكامؿ فييا مككنات 

دميا مع األفعاؿ التي يقـك بيا كالقيـ التي يتبناىا، كالمعتقدات التي يؤمف بيا، المغة التي يستخ

                                                           
 .مت التوثيق يف هذا البحث بذكر املؤلف مث التاريخ مث رقم الصفحة 
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كالمعارؼ التي اكتسبيا كاالتجاىات كاليكايات التي يتميز بيا عف غيره مف البشر بصفة عامة، 
 كعف غيره مف أبناء ثقافتو بصفة خاصة.

مكضكع التنكر باىتماـ كنظرنا ألىمية إعداد المعمـ كالمتعمـ المتنكَريف، فقد حظى  
( 0553ممحكظ، كقد كانت أكلى تمؾ الخطكات مؤتمر " إعداد المعمـ/ التحديات كالتراكمات" )

لمجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، حيث قدمت فيو دراسة استيدفت تحديد جكانب التنكر 
مكف منيا المعمـ بصرؼ العاـ في المجاالت العممية كالفنية كالمغكية كالبيئية التي ينبغي أف يت

النظر عف تخصصو، كتحديد جكانب التنكر البلزمة لكؿ معمـ في مجاؿ تخصصو)حسف شحاتة، 
6332،063  .) 

كيعد التنكر المغكم أحد مخرجات التعمـ التي يسعى تعميـ المغة العربية إلى تحقيقيا؛ 
، كما أنو يمكف الطبلب ألنيا تعمؿ عمى تنمية كعي الطبلب كفيميـ لجميع جكانب المغة العربية

مف استعماؿ المغة بميارة، كتزكيدىـ بثركة لغكية تنمي لدييـ القدرة عمى التكاصؿ الفعاؿ في 
المكاقؼ الحياتية المختمفة، كما يمكف التنكر المغكم الطبلب مف تجنب الكقكع في األخطاء 

عمى التحكـ في المغة، المغكية، كيعد مؤشرنا لمحكـ عمى مستكيات الطبلب، كما يمنحيـ القدرة 
كالبعد عف مزاحمة العامية لمفصحى، كالنظر إلى قكاعد المغة عمى أنيا أداة لفيـ المغة كتذكقيا 

 ككسيمة لضماف سبلمة األداء المغكم، ال عمى أنيا قكاعد جافة كمعقدة.  
ا كيستمد التنكر المغكم أىميتو مف أىمية المغة العربية كالتي أكلتيا الدكؿ العربية ا ىتمامن

كبيرنا، كظير ذلؾ جمينا في انعقاد المؤتمر الدكلي لمغة العربية لمعاـ السابع عمى التكالي بمدينة 
ـ، كذلؾ مف أجؿ التكعية بالمغة 6300دبي في اإلمارات العربية المتحدة، اعتبارنا مف عاـ 

جراء البحكث التي تسيـ في تطكيرىا. كمما يبر  ز أىمية التنكر العربية، كنشر االىتماـ بيا، كا 
المغكم ما أكصى بو المؤتمر الدكلي الرابع لمغة العربية )مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، 

( كالذم أكصى بضركرة  نشر الكعي بأىمية المغة العربية عمى مستكل الفرد كاألسرة 0، 6304
 كالمجتمع كالمؤسسات الحككمية كاألىمية.

( بضركرة أف تفي مناىج المغة العربية 001، 6335كما أكصت دراسة رندة إسميـ )
بمتطمبات كأبعاد التنكر المغكم، مع االىتماـ بالمكتبات كتكفير الكتب كالمكسكعات العممية كحث 
الطبلب عمى القراءة كغيرىا مف األمكر التي تسيـ في تككيف عناصر التنكر المغكم كرفع 

تفاع في مستكل الكعي لدل الطبلب، كالذم مستكاه؛ ألف ارتفاع مستكل التنكر المغكم يبلزمو ار 
 يمكنيـ مف أف يككنكا عمى مستكل أعمى في المستقبؿ.
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ا لمف يزاكلكف مينة التعميـ، إال أنو يعد أكثر   ذا كاف التنكر المغكم بصفة عامة ميمن كا 
أىمية بالنسبة لطبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية، كالذيف يككؿ إلييـ في المستقبؿ أمر 

ألنشطة تعميميا كنشر ثقافتيا لدل المتعمميف، كتنمية قدراتيـ كمياراتيـ المغكية، كتدريبيـ عمى ا
المغكية المختمفة؛ ليتمكنكا مف التعبير عف أنفسيـ كعما يعايشكنو مف مكاقؼ، كيستخدمكا الكممات 

 المبلئمة في بناء الجمؿ، لنقؿ معارفيـ كأفكارىـ كخبراتيـ إلى اآلخريف بأساليب لغكية سميمة. 
ة النيائية كلما كاف مف أىداؼ تعمـ المغة بناء القدرة التعبيرية كجعؿ التعبير المحصم

لمدراسات المغكية، فالتعبير يجسد ما اكتسبو الطالب مف مفردات كتراكيب كمعمكمات كحقائؽ، 
 كىذا يستمـز تآزر الميارات المغكية جميعيا لتحقيؽ ىذا اليدؼ.

( مؤكدنا أف الكتابة تمثؿ أحد أىـ 05، 6331كيشير في ىذا الصدد فتحي يكنس)
 المقياس لممتعمـ، كىي المغكية القدرة عناصر عمييا كؿ يظير تيال المرآة فيي الميارات المغكية؛ 

لو. كلما كاف اإلبداع أحد االىتمامات الرئيسة  كالفكرية المغكية القدارت تحديد يخطئ في ال الذم
لؤلفراد كالمؤسسات التعميمية في ظؿ المتغيرات العصرية، بدأ االىتماـ بالكتابة يتجو نحك اإلبداع، 

اإلبداعية، كىي مف أرقى أنكاع التعبير، حيث ال تيتـ بنقؿ المعارؼ فحسب بؿ يتـ  فبرزت الكتابة
عادة بنائيا كتنظيميا في صكرة جديدة.   مف خبلليا تحكيؿ المعرفة كتكليدىا كا 

كتعد الكتابة اإلبداعية إحدل أنكاع الكتابة التي تتطمب القدرة عمى إنتاج نص مكتكب 
د عمى ترجمة الفكر، كأحاسيس النفس بصكرة قصدية )آالء أبك منظـ في تقديمو كأفكاره، كتعتم

(، كما تعد مف أىـ مجاالت اإلبداع المرتبطة بالمغة، كيسيـ 653، 6303سيؼ كنصر مقابمة، 
يجاد  تمكف الطمبة مف الكتابة اإلبداعية في تنمية قدرتيـ عمى التعبير عف مشكبلت المجتمع كا 

(، كنظرا ألىمية الكتابة اإلبداعية 250، 6302األحمدم، حمكؿ إبداعية ليذه المشكبلت )مريـ 
 ,Nasir( كدراسة )6300فقد اىتمت بيا العديد مف الدراسات، مثؿ دراسة: ماىر عبد البارم )

et.al.,2013( كدراسة خالد الحربي ، )كدراسة ريياـ 6302(، كدراسة رائد خضير )6301 ،)
(، 6302(، كدراسة عمي مدككر كآخِرِيف )6302(، كدراسة رغد عمكاف )6302عبد العاؿ )

(، كدراسة محمد أبك 6303(، كدراسة مرضي الزىراني )6302كدراسة أحمد النعيمي كآخَرْيف )
 .(6304شفاء محمد ) دراسةك  (، 6304جراد كمحمد صكالحة )

تمثؿ الكتابة اإلبداعية أىـ األنشطة المغكية التي يقـك بيا الطالب ليعبر عما في نفسو 
مف مشاعر كأفكار كرؤل كتصكرات، كما يمر بو مف خبرات كنقميا إلى اآلخريف في قالب لغكم 

، كجكدة التنسيؽ، أدبي سميـ، يتميز بجماؿ التعبير، كالعرض الشائؽ المثير، كببلغة األسمكب
مبلئينا، كقكة التركيب، كتخير األلفاظ، كليا أىمية أيضا في تقميؿ  كصحة الصياغة نحكينا كا 
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االضطراب االنفعالي كتحقيؽ التكيؼ النفسي كاالجتماعي لمفرد، ككذلؾ تحقيؽ المتعة النفسية، 
أك المسرحية أك  كما تعمؿ عمى ثقؿ مكاىب مف لو مكىبة مف الطبلب في كتابة الشعر أك القصة

، 6303المقاالت األدبية، إلى غير ذلؾ مف ألكاف الكتابة اإلبداعية كفنكنيا )حسف شحاتة، 
003 . ) 

كبناءن عمى ما سبؽ تبدك بكضكح أىمية إلماـ طبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية 
القرف الحادم  بميارات الكتابة اإلبداعية كبمستكل عاٍؿ مف التنكر المغكم، في ظؿ متغيرات

كالعشريف، فكاف لزامنا عمى كميات التربية أف تعيف طبلبيا عمى حسف االنتقاء كاالختيار مف 
طكفاف المعمكمات كالمعرفة، كأف يممكا بقدر مناسب مف المعرفة بميارات كفنكف المغة العربية 

عف ظير قمب، كفيـ طبيعتيا، كما لـ يعد مقبكالن أف يستخدـ الطبلب قكالب معينة يحفظكنيا 
نما تبدك الحاجة إلى تنمية قدراتيـ عمى التعبير عف المشاعر كاألفكار، كاالنفعاالت بصكر  كا 

 مبدعة كمتميزة.
 مشكلة البحث   : 

تعد إجادة المغة مف متطمبات الشخصية القادرة عمى الفيـ كاإلفياـ، الناجحة في العممية 
ركاف التكاصؿ االجتماعي التي يحتاج الفرد فييا أف التعميمية، ألف المغة تمثؿ ركننا جكىرينا مف أ

 َيفيـ كُيفيـ.
كفي ظؿ الثكرة المعمكماتية كالتدفؽ المعرفي أصبحت ثركات األمـ تقاس بحجـ المعرفة 
كالمعمكمات؛ لذا لـ يعد التنكر المغكم مجرد ترؼ يمكف االستغناء عنو بالنسبة لكؿ مف يقـك 

حة لطبلب كميات التربية كخاصة طبلب شعبة المغة بمينة التدريس، بؿ أصبح ضركرة مم
العربية؛ ألنيـ القائمكف بأمر تعميميا لؤلجياؿ الناشئة، كمف المفترض أنيـ المصدر األساسي 

 لممعرفة كتنكير المتعمميف. 
كيتسـ الطالب المتنكر لغكينا بامتبلؾ ثقافة عامة مرتفعة، بجانب امتبلكو ثقافة لغكية 

في العصر ميارات المغة، كيظير ذلؾ في سبلمة األداء المغكم كاإلبداع فيو. فمتميزة، تمكنو مف 
الحالي أصبحت الميارات األساسية كالقراءة كالكتابة ال تصؼ الفرد بأنو متنكر كال تؤىمو لممارسة 
دكره الحيكم في مجتمعو، بؿ أصبح الفرد الذم يكصؼ بأنو متنكر ىك الذم يمتمؾ الحد األدنى 

التي تزيد مف كعيو العممي، كقدرتو عمى فيـ كمسايرة الحركة العممية كتطكراتيا  مف الخبرات
( . كيمكف القكؿ إف فشؿ بعض الطبلب أك رسكبيـ المتكرر قد 054، 6302)أحمد كماؿ، 

 يرجع إلى قمة التنكر المغكم كضعؼ النضج المغكم.
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النكعي كالسيما التنكر فقد أظيرت نتائج الدراسات كالبحكث السابقة تدني مستكل التنكر 
المغكم عمى المستكل العربي كالمحمي في المراحؿ الدراسية المختمفة، فيي مشكمة عامة يعاني 
منيا معظـ الطبلب في المراحؿ التعميمية المختمفة ليس في مصر فقط بؿ عمى مستكل الكطف 

مصر: دراسة عباس العربي كافة، كأثبت ذلؾ العديد مف الدراسات، فعمى سبيؿ المثاؿ مف خارج 
( حيث أشارت إلى تدني مستكل التنكر المغكم العاـ في بعض 0552أديبي كعبد عمي حسف)

الميارات المغكية لدل عينة مف معممي المرحمة االبتدائية في دكلة البحريف، كدراسة رندة إسميـ 
 ( التي كشفت عف تدني مستكل التنكر المغكم لدل طالبات الصؼ الحادم عشر في6335)

( التي كشفت عف تدني 6302محافظة غزة بفمسطيف، كدراسة مكي اإلبراىيمي، كحسيف السرام)
مستكل التنكر المغكر عند معممي المرحمة االبتدائية بمحافظة الديكانية بالعراؽ، ككمؾ دراسة 

( التي كشفت عف ضعؼ كاضح لدل طبلب المرحمة اإلعدادية في 6303صالحة الداىرم )
نتائج دراسة الجمعية المصرية  ي محافظة بغداد بالعراؽ، أما في مصر فقد أشارتالتنكر المغكم ف

( إلى تدني مستكل التنكر عند الطبلب المعمميف بمصر، ككذلؾ 0553لممناىج كطرؽ التدريس)
( التي كشفت عف تدني مستكيات التنكر المغكم لدل طبلب الصؼ 6301دراسة عقيمي مكسى)

 ه أدل إلى ضعؼ الكعي كاإلحساس بأبعاد التنكر البيئي. األكؿ الثانكم، كالذم بدكر 
كالقائمكف عمى تعميـ المغة العربية يممسكف تدني مستكيات الطبلب في فركع المغة 
المختمفة في كافة المراحؿ التعميمية بالتعميـ ما قبؿ الجامعي كحتى التعميـ الجامعي، فقد أشارت 

البية الطبلب غير قادريف عمى االستعماؿ السميـ ( إلى أف غ6331دراسة عبد الرازؽ محمكد )
( عف 6300لمغة، كىـ يفتقركف إلى المعرفة السميمة لقكاعدىا، بينما كشفت دراسة محمد سالـ )

تدني مستكيات معممي المغة العربية حتى مف خريجي كميات التربية، فأغمبيـ يفتقركف لمحد 
( إلى أف 6302) اإلبراىيمي، حسيف السرام األدنى مف الميارات المغكية، كأشارت دراسة مكي

الضعؼ في استعماؿ المغة العربية في المراحؿ التعميمية المختمفة أصبح عمبلن شاقنا ينكء بو 
المعممكف كالمتعممكف؛ إذ أف ىؤالء معظميـ ال يفيمكف ما يتمقكنو مف عمـك لغتيـ بيسر كسيكلة، 

 كال يقبمكف عمييا بشكؽ كرغبة.
( إلى كجكد ضعؼ كقصكر في كتابات 6302ة عمي مدككر كآخِريف )كما أشارت دراس

الطبلب، كيتجمى ذلؾ في افتقادىـ القدرة عمى التعبير عف أنفسيـ كعف حاجاتيـ أك مشكبلتيـ 
بمغة صحيحة، نتيجة قمة ثركتيـ المغكية، كاضطراب األفكار كغمكضيا، كسكء ترتيبيا ترتيبنا 

درة عمى التصكير، ككثرة األخطاء اإلمبلئية كالنحكية، كما منطقينا، كضعؼ العبارات، كقمة الق
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( إلى افتقار طبلب كمية التربية لميارات الكتابة اإلبداعية 6304أشارت دراسة شفاء محمد )
 كخمكىا مما يميزىا بأنيا إبداعية.

كمف مظاىر ضعؼ التنكر المغكم الذم الحظتو الباحثة أثناء تدريسيا لطبلب شعبة 
ية إحجاـ معظميـ عف المشاركة في المحاضرات خكفنا مف ظيكر األخطاء في المغة العرب

أحاديثيـ ككتاباتيـ، كعدـ مراعاتيـ لقكاعد المغة، مما يكشؼ عف ضعؼ مستكاىـ المغكم، ككذلؾ 
إحجاميـ عف المشاركة في المسابقة األدبية لكتابة القصة القصيرة التي تقيميا المجنة الثقافية 

ىـ ميارات كتابتيا، بجانب كثرة األخطاء التي تجرم عمى ألسنتيـ عند تقديـ أم بالكمية الفتقاد
احتفاؿ بالكمية عمى الرغـ أنيـ متخصصكف في المغة العربية، فضبلن عما الحظتو الباحثة عند 
إشرافيا عمى بعض مجمكعات التربية العممية مف ضعؼ األداء المغكم لمطبلب كالذم تمثؿ في 

عمى التحدث بمغة سميمة، كشيكع استخداـ األلفاظ العامية في أحاديثيـ ككتاباتيـ، افتقادىـ القدرة 
 كافتقادىـ القدرة عمى إنتاج جمؿ كفقرات معبرة بكضكح عف أفكارىـ.

كفي ضكء ما أظيرتو نتائج الدراسات السابقة مثؿ: دراسة عمي مدككر كآخِريف 
بلب في الكتابة اإلبداعية، كتدني ( مف ضعؼ ميارات الط6304(، دراسة شفاء محمد )6302)

قدرتيـ عمى التعبير عف أنفسيـ كانفعاالتيـ، مع ضحالة العبارات المستخدمة، ككثرة أخطائيـ 
(، دراسة عقيمي 6300المغكية كالنحكية، فضبلن عما أشارت إليو دراسة محمد سالـ )

قمة استخداميـ لمغة ( مف تدني مستكل التنكر المغكم لدل الطبلب كالذم يظير في 6301مكسى)
الفصيحة، كركاكة األساليب المستخدمة، كاستجابة لما نادل بو بعض التربكييف بأىمية تنكير 
الطبلب لغكينا بما يكاكب التغيرات الحديثة مف انفجار معرفي كثكرة تكنكلكجية تككف لدل الباحثة 

لدل طبلب شعبة  لمتعرؼ عمى مستكل التنكر المغكم إحساس بضركرة إجراء البحث الحالي؛
 المغة العربية بكمية التربية، كقياس مستكل أدائيـ لميارات الكتابة اإلبداعية.

 تحديد مشكلة البحث:

مما سبؽ تتحدد مشكمة البحث في ضعؼ مستكل التنكر المغكم لدل الطبلب بشعبة 
مف ىذه المغة العربية بكمية التربية، ككذلؾ ضعؼ مستكاىـ في ميارات الكتابة اإلبداعية، ك 

 المشكمة تنبثؽ أسئمة البحث.
 أسئلة البحث : 

 حاكؿ البحث اإلجابة عف األسئمة التالية :
 ما مستكل التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية ؟ -0
 ية التربية ؟ما ميارات الكتابة اإلبداعية البلزمة لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكم -6
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ما مستكل أداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية في ميارات الكتابة  -0 
 اإلبداعية ؟

ما العبلقة بيف مستكل التنكر المغكم كمستكل ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الفرقة  -2
 الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية؟

 أهداف البحث :

 سعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 
التعرؼ عمى مستكل التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية  -0

 التربية.
التعرؼ عمى مستكل أداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية لميارات  -6

 الكتابة اإلبداعية.
بلقة بيف مستكل التنكر المغكم كمستكل ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب التعرؼ عمى الع -0

 الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية.
 أهمية البحث :

 تكمف أىمية ىذا البحث في التالي: 
قد يفيد كاضعي المناىج كمقررات تعميـ المغة العربية، كمف يسعكف لتطكيرىا في التعرؼ عمى  -

د كمجاالت التنكر المغكم؛ لمعمؿ عمى تعزيزىا أثناء الدكرات التدريبية لممعمميف قبؿ كأثناء أبعا
 الخدمة.

تقديـ رؤية حكؿ تنمية التنكر المغكم كالكتابة اإلبداعية لدل طبلب شعبة المغة العربية بكميات  -
مغكم كالكتابة التربية، مما يدفع مصممي المناىج إلعداد مناىج تتبلءـ مع أبعاد التنكر ال

 اإلبداعية.
قد يفيد طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية في تحديد مستكاىـ في التنكر المغكم كميارات  -

 الكتابة اإلبداعية.
زيادة كعي طبلب شعبة المغة العربية كذلؾ باالطبلع عمى مجاالت التنكر المغكم كميارات  -

 عمى تنميتيا لديو بشكؿ ذاتي.الكتابة اإلبداعية البلزمة ليـ، كالعمؿ 
قد تفيد نتائج البحث معممي المغة العربية، في اإللماـ بمجاالت كأبعاد التنكر المغكم كالكتابة  -

 اإلبداعية، األمر الذم يترتب عميو تحسيف قدرات تبلميذىـ كمياراتيـ المغكية.
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االىتماـ بالتنكر المغكم تكجيو نظر مخططي كمطكرم برامج التعميـ الجامعي إلى ضركرة  -
كالكتابة اإلبداعية في برامج المغة العربية؛ لرفع مستكل الطبلب كتنمية قدراتيـ المغكية، كلمكاكبة 

 المتغيرات الحديثة.
 :  حدود البحث

 اشتمؿ البحث عمى الحدكد التالية :
ارات الكتابة اختبار مي -الحدكد المكانية : تـ تطبيؽ أداتي البحث)اختبار التنكر المغكم -

اإلبداعية( بكميات ثبلث ىي: التربية بالغردقة، التربية بقنا، التربية بسكىاج؛ لتمثيميـ لمنطقة 
جغرافية كاحدة، كلككف كمية التربية بسكىاج كانت ضمف جامعة جنكب الكادم قبؿ أف تستقؿ 

يدرس في كميتي التربية  فالمقررات الدراسية التي يحكييا برنامج المغة العربية ال تختمؼ كثيرنا عما
 بقنا كالغردقة، كالمتيف تجمعيما الئحة تدريسية كاحدة.

الحدكد الزمنية : تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  -
 ـ. 6303/6304

الحدكد البشرية : طبؽ البحث عمى مجمكعة مف طبلب الفرقة الرابعة شعبتي المغة العربية  -
 لعاـ كالتعميـ األساسي بكميات التربية المذككرة آنفنا.بالتعميـ ا

الحدكد المكضكعية : حد الكفاية الذم يمكف قبكلو لمحكـ عمى أف الطالب متنكر لغكم ىك -
% مف الدرجة الكمية في اختبار التنكر المغكم كالكتابة اإلبداعية، كقد تـ تحديد 31حصكلو عمى 

 قة في المجاؿ نفسو كآراء الخبراء مف أىؿ التخصص.تمؾ النسبة بناء عمى الدراسات الساب
 أدوات البحث : 

 أعدت الباحثة األدكات اآلتية؛ لبلستعانة بيا في ىذا البحث: 
 اختبار التنكر المغكم لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية .     -
ة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات لطبلب الفرق البلزمةقائمة ميارات الكتابة اإلبداعية  -

 التربية.
 اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية .    -
بطاقة األداء المتدرج لتصحيح اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لطبلب الفرقة الرابعة شعبة  -

     المغة العربية بكميات التربية.
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 فروض البحث : 

طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة  بيف متكسطي درجات ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية -0
في مستكل التنكر   -مجمكعة البحث –العربية تبعنا لنكع التعميـ )عاـ كأساسي( بكميات التربية 

 المغكم.
طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة  بيف متكسطي درجات ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية -6

في ميارات الكتابة  -مجمكعة البحث –العربية تبعنا لنكع التعميـ )عاـ كأساسي( بكميات التربية 
 اإلبداعية.

تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طبلب الفرقة الرابعة شعبتي  -0
في مستكل   -مجمكعة البحث –ساسي بكميات التربية المغة العربية بالتعميـ العاـ كالتعميـ األ
 التنكر المغكم كميارات الكتابة اإلبداعية.

 منهج البحث :

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي؛ كذلؾ لمقياـ بدراسة مسحية لمدراسات  
د مستكل كالبحكث كاألدبيات التربكية ذات العبلقة بالمكضكع، بيدؼ بناء اختباريف أحدىما لتحدي

التنكر المغكم كاآلخر لقياس ميارات الكتابة اإلبداعية لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية 
 بكميات التربية.

 مصطلحبت البحث : 

 تضمف البحث  المصطمحات التالية : 
 : Enlightenment Liguisticالتنكر المغكم   -أ

كالميارات البلزمة لمفرد في مجاؿ المغة يعرؼ التنكر بأنو : إحراز حد أدنى مف المعرفة  
كيكظؼ لغتو في إحراز  ،الكطنية لكي يمكنو التفاعؿ مع مجاالت الحياة المختمفة بسيكلة كيسر

 ( .002، 0552مزيد مف التعمـ )عباس أديبي، عبد عمي حسف، 
جمؿ كيقصد بالتنكر في كثائؽ اليكنسكك: قدرة الفرد عمى القراءة كالكتابة مع فيـ قصار ال

المستخدمة في حياتو اليكمية، كبعد تممؾ كفايات الحد األدنى مف التنكر تتعاقب المستكيات 
عادة التركيب كالتفسير كالتكاصؿ كالحساب )أماني طو،  األعمى التي تتمثؿ في كفايات التحميؿ كا 

6302 ،003. ) 
عارؼ كالمفاىيـ كيعرؼ التنكر المغكم إجرائيا بأنو : إلماـ الطبلب بقدٍر مناسب مف الم 

كالميارات في المغة األـ، يمكنيـ مف ممارسة المغة كتكظيفيا بشكؿ سميـ، كيظير ذلؾ في بناء 
جمؿ لغكية معبرة سيمة كصحيحة كخالية مف األخطاء، مع استخداـ األلفاظ المناسبة في األكقات 
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كم بالدرجة التي المناسبة في ضكء جكانب التنكر المغكم المختمفة، كيقاس مستكل التنكر المغ
يحصؿ عمييا طالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية في اختبار التنكر المغكم الذم أعدتو 

 الباحثة.
( بأنيا نشاط 033، 6303: يعرفيا حسف شحاتة )  Creative Writingالكتابة اإلبداعية  -ب

مثير ما في شكؿ كتابي لغكم يعبر الطالب مف خبللو عف مشاعره كأحاسيسو كأفكاره كاستجاباتو ل
 يتسـ بالطبلقة كالمركنة كاألصالة . 

( بأنيا األداء التعبيرم الكتابي الذم يقـك 032، 6302كيعرفيا أحمد إبراىيـ كآخركف )
نتاج الفكر  بو التمميذ، بحيث يتسـ ىذا األداء بالطبلقة المغكية، كالمركنة، كاألصالة، كالتكسع، كا 

 األفكار كعمقيا كحداثتيا، كيؤثر في المتمقي تأثيرنا إيجابينا.  غير التقميدم، كيراعي سبلسة 
كيقصد بيا: نشاط لغكم يعبر مف خبللو الطالب عف مشاعره كأحاسيسو كانفعاالتو، كما 
يدكر في خاطره مف أفكار، كما يمر بو مف مكاقؼ كخبرات في شكؿ كتابي يتسـ بالطبلقة 

 ( .032، 6302كالمركنة كاألصالة )صفكت حرحش، 
كفي ضكء ما سبؽ يمكف تعريؼ الكتابة اإلبداعية بأنيا: قدرة طالب الفرقة الرابعة شعبة  

المغة العربية بكمية التربية عمى التعبير عف أفكاره كانفعاالتو كنقميا لآلخريف في كعاء لغكم أدبي 
، كصحة مكتكب يتسـ بالطبلقة كالمركنة كاألصالة، مراعينا سبلسة األفكار، كببلغة األسمكب

 التركيب، كجماؿ التصكير، كركعة العرض.
 اإلطبر النظري للبحث: 

 تـ تناكؿ اإلطار النظرم لمبحث في محكريف، ىما:
أكال: التنكر المغكم: مفيكمو، أىميتو، أبعاده كمجاالتو، مظاىر ضعؼ التنكر المغكم لدل 

 كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:، الطبلب، كأسبابو
 مفيـك التنكر المغكم : (0

( إلى أف مصطمح التنكر قديمنا كاف 25، 6300يشير عبد الكريـ العمراني كآخراف )
يدؿ عمى محك أمية الفرد كمعرفتو لمقراءة كالكتابة، حيث كاف يكصؼ الفرد الذم يعرؼ القراءة 
كالكتابة بأنو متنكر، كلكف ىذا المفيـك لـ يعد مناسبنا في العصر الحالي ألف مفيـك " األمية " لـ 

يعني عدـ القدرة عمى القراءة كالكتابة، بؿ تعدل ذلؾ بكثير فأصبح يعني عدـ معرفة الفرد  يعد
 لمستحدثات العمـ كالتقنية، كعدـ قدرتو عمى فيـ أسسيا كأساليب التعامؿ معيا.

فإتقاف الميارات األساسية لمقراءة كالكتابة أصبحت أمكرنا أساسية كبدييية ال بد منيا؛ 
مارسة حياتو بكفاءة، خاصة في ظؿ التقدـ اليائؿ في مجالي المعرفة كالتقنية، ليتمكف الفرد مف م
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حيث أصبح لزامنا عمى اإلنساف في ىذا العصر أف يكاكب ىذه المعرفة المتزايدة كيكظفيا في 
المكاقؼ الحياتية المحتمفة؛ لذا أصبحت مسئكلية التربية إعداد األفراد المتنكريف الذيف يممككف 

المعارؼ كالميارات التي تساعدىـ عمى مكاجية الحياة كالقياـ بدكرىـ اإليجابي  أكبر قدر مف
 داخؿ المجتمع.

( بأنو الحد األدنى 2، 0553كعرفت الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس التنكر )
تقاف الميارات، كتحصيؿ المعرفة مف مصادرىا، كاختيار المناسب منيا،  مف المعرفة المتكاممة، كا 

خاذ مكاقؼ ككجيات نظر تعبر عف ذات الفرد، كتؤكد تمؾ الفردية في خصكصيتيا، كتميزىا كات
 فكرنا، ككجداننا، كسمككنا.

( التنكر في نكعيف 60، 0553كقد صنفت الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس )
متعددة. ىما: التنكر العاـ كالتنكر النكعي أك الخاص الذم يختمؼ باختبلؼ مجاالت المعرفة ال

فيناؾ التنكر المغكم كالتنكر العممي كالتنكر الرياضي كالتنكر التكنكلكجي كالتنكر البيئي كالتنكر 
الجمالي كالتنكر الصحي كالتنكر الغذائي كالتنكر التربكم كغير ذلؾ، إال أف جميع أنكاع التنكر 

اىات لتكظيفيا في حؿ النكعي تركز عمى إلماـ الفرد بقدر مناسب مف المعارؼ كالميارات كاالتج
مشكبلتو، كما تركز عمى أف تككف المعرفة كسيمة لبناء الفرد فكرينا ككجدانينا كيظير ذلؾ فيما يقـك 

 بو مف سمكؾ، أم أف التنكر في جكىره يركز عمى أف تككف المعرفة كسيمة ال غاية في ذاتيا.
رات البلزمة لمفرد في أما التنكر المغكم فيعرؼ بأنو إحراز حد أدنى مف المعرفة كالميا

مجاالت المغة الكطنية لكي يمكنو التفاعؿ مع مجاالت الحياة المختمفة بسيكلة كيسر، كيكظؼ 
 (. 002، 0552لغتو في إحراز مزيد مف التعمـ) عباس أديبي، عبد عمي حسف، 

نما لديو القد رة كالطالب المتنكر لغكينا ليس ىك مف يمتمؾ كمنا مف األلفاظ المغكية فقط، كا 
عمى التعبير كاإلنتاج المغكم، كتذكؽ المغة، كاستخداـ األساليب المغكية المبلئمة في المكاقؼ 
المختمفة، كالتعمؽ في فيـ النصكص المقركءة، كتذكؽ الفنكف األدبية، كاستنباط الصكر المختمفة، 

فيما يقرأ  كفيـ ما كراء المعاني، كاستخداـ األساليب الببلغية، كالتمييز بيف الخطأ كالصكاب
كيسمع، كاستيعاب المعاني بسرعة، كالتفكير المنطقي، كامتبلؾ ممكة االستنباط كالتعميؿ، كنقد 

ا، كفيـ الكبلـ عمى كجيو الصحيح، كتحديد مكاطف القكة ك  مكاطف الضعؼ التراكيب نقدنا صحيحن
 في المادة المقركءة 

الرابعة شعبة المغة العربية بكمية كيعرؼ التنكر المغكم إجرائينا بأنو : إلماـ طبلب الفرقة 
التربية بقدٍر مناسب مف المعارؼ كالمفاىيـ كالميارات في المغة األـ، يمكنيـ مف ممارسة المغة 
كتكظيفيا بشكؿ سميـ، كيظير ذلؾ في بناء جمؿ لغكية معبرة سيمة كصحيحة كخالية مف 



                           مستىي التنىر اللغىي وعالقته بمهارات الكتابة اإلبذاعية لذي طالب شعبة اللغة العربية بكليات التربية                             

 د/ رقية محمىد أحمذ علي                                                                                     

 

 

 -222-   9102يناير                                                          العذد الثامه  والثالثىن

ي ضكء جكانب التنكر المغكم األخطاء، مع استخداـ األلفاظ المناسبة في األكقات المناسبة ف
 المختمفة.

 أهمية التنور المغوي :  (2
( إلى أف التنكر المغكم يعد أحد أىـ أكجو التنكر 063، 6332يشير حسف شحاتة ) 

النكعي، كترجع أىميتو إلى أىمية المغة ذاتيا في النمك الثقافي، كفي تنمية الكالء لمثقافة التي 
تعتبر المغة كعاءىا، فالمغة ىي إحدل القنكات التي يعبر بيا أىؿ المغة عف إمكاناتيـ في 

لعقمي كالكجداني الذم ميز اهلل سبحانو كتعالى بو اإلنساف عمى ما عداه مف الكائنات التكاصؿ ا
الحية، كما يؤكد عمى أىمية التنكر المغكم لكؿ مف يزاكؿ مينة التعميـ، كتزداد أىميتو لمف يككؿ 

 إلييـ أمر تعميـ المغة القكمية. 
تنكر المغكم في زيادة ( إلى أىمية ال002، 6301كفي ذات الصدد أشار بكار أمحمد ) 

المعارؼ كالخبرات كالميارات التي يكتسبيا المتعمـ، كالتي تزيد مف رصيده الفكرم كالثقافي 
كالمعرفي عامة، كما ينمي لديو ركح األلفة كالجرأة األدبية كالثقة بالنفس، كيمكنو مف جعؿ 

، كأكثر بركزنا كجبلءن في المفردات كالتراكيب كالصيغ كاألساليب المكتسبة أكثر حضكرنا في الذىف
الذاكرة، مما يجعميا أكثر انقيادنا، كيجعؿ صاحبيا أكثر طبلقةن كسبلسةن في التعبير، كبالتالي أكثر 

 تييؤنا لئلبداع الفكرم.
كتنبع أىمية التنكر المغكم لطالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية مف ككنو معمـ 

العربية لؤلجياؿ القادمة عقب تخرجو؛ لذا ينبغي أف يمـ  المستقبؿ، حيث يككؿ إليو تعميـ المغة
بمستكل مناسب مف التنكر المغكم يساعده عمى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية، كتحسيف أدائو 
الصفي، كما يسيـ التنكر المغكم مف زيادة كعي الطالب بالمغة كتكظيؼ المعارؼ المغكية بشكؿ 

رفي، مف خبلؿ فيـ المفردات كالجمؿ المغكية كالعبلقات دقيؽ، كتحسيف أدائو التحصيمي كالمع
بينيا، بما يعكد بالنفع عميو كعمى المجتمع بأسره، كما يتيح لو القدرة عمى التفاىـ كالتعامؿ الراقي 
تقاف قكاعد  نتاج صياغات جميمة؛ كا  مع اآلخريف، كتطكير قدرتو عمى استخداـ المغة الصحيحة، كا 

لتكاصؿ الفعاؿ كالترابط المغكم السميـ مع أبناء مجتمعو، كيمكف تحديد المغة كتطبيقيا؛ لتحقيؽ ا
 أىمية التنكر المغكم لطبلب شعبة المغة العربية في النقاط التالية:

ثراء حصيمتيـ المغكية، كزيادة مياراتيـ االجتماعية. -أ  تكسيع خبرة الطبلب، كا 
دراؾ معاني الم -ب قركء، كتحميمو كالتعمؽ فيو، كتذكقيـ لما زيادة قدرتيـ عمى القراءة كالفيـ، كا 

 يقرءكف.
 تنمية الميارات المغكية لدييـ مف استماع كتحدث كقراءة ككتابة. -ج
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التعبير عف المشاعر كاألحاسيس كاألفكار كالخكاطر في المكاقؼ الحياتية المختمفة، كنقؿ   -د
 األفكار بكضكح كتسمسؿ في أسمكب جميؿ كمبدع.

 مغة كدكرىا في الحياة. الكعي بأىمية ال -ق
 تيسير تعمـ المغة العربية، كتذليؿ الصعكبات التي يكاجيكنيا في تعمميا.  -ق
 يشجعيـ عمى تحسيف خطكطيـ كممارسة قكاعد الخط العربي كمياراتو بصكرة جيدة. -ك
 القدرة عمى تبسيط المغة، كالبعد عف الغريب مف األلفاظ، كاستعماؿ الكممات الفصيحة. -ز
 تبار المغة ضركرة مف ضركرات الحياة، ككسيمة أساسية مف كسائميا.اع -ح
البعد عف استعماؿ األساليب التعبيرية الركيكة، كاأللفاظ الغريبة، كعدـ استعارة ألفاظ أجنبية  -ط

 كتعريبيا في الحكار كالتعامؿ مع اآلخريف.
 ي كتاباتيـ.القدرة عمى التمييز بيف األساليب الببلغية المختمفة كتكظيفيا ف -م
 تشجيعيـ عمى الميؿ نحك القراءة كاالطبلع عمى كؿ ما ىك جديد. -ؾ
 إدراؾ ما بالمغة مف جماؿ، كتذكؽ اآلثار األدبية المختمفة. -ؿ
 التعرؼ عمى األعبلـ البارزيف الذيف أثركا المغة العربية بكتاباتيـ، كاالقتداء بيـ. -ـ
تنمية قدراتو في فركع المغة العربية المختمفة مف: نحك كقراءة كتعبير كنصكص كنقد كببلغة  -ف

تقاف مياراتيا.   مبلء كخط كا   كعركض كتعبير كا 
كىناؾ بعض األساليب التي يمكف أف يتبعيا طالب شعبة المغة العربية مف أجؿ االرتقاء    

 بمستكل تنكره المغكم، كمنيا :
 يثو ككتابتو، كالتدقيؽ في ذلؾ، كتصحيح المحف، كالبعد عف العامية قدر اإلمكاف.االىتماـ بحد -أ
 التعكد عمى الحديث بمغة صحيحة في مكضكع ما، كتسجيؿ صكتو؛ لتصحيح أخطائو. -ب
قراءة الكثير مف النصكص الفصيحة قراءة متأنية، كاستخداـ المفردات كالتراكيب استخدامنا  -ج

ا.  صحيحن
عاني منو مف مشكبلت في استخداـ المغة العربية االستخداـ الصحيح، بالرجكع معالجة ما ي -د

المتكرر إلى معاجـ المغة، أك باالستعانة بكتاب جيد في قكاعد المغة العربية، أك باالطبلع عمى 
 بعض معاجـ األخطاء الشائعة.

 تكظيؼ القكاعد النحكية كاإلمبلئية كالخطية في كتاباتو. -ق
 ركع المغة العربية المختمفة، كتكظيفيا في لغتو المنطكقة كالمكتكبة. الربط بيف ف -ك
 االىتماـ بفيـ طبيعة المغة كقكاعدىا كالتخمي عف ثقافة الذاكرة كالتكجو نحك ثقاقة اإلبداع. -ز
 ( صفات الفرد المتنكر لغكيا :0
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( كىي 01، 6335إسميـ ) يتسـ الفرد المتنكر لغكينا بمجمكعة مف الصفات ذكرتيا رندة 
 أنو 
 قادر عمى استخداـ أفكاره كمعارفو في التكاصؿ مع نفسو كمع اآلخريف. -أ
 يمتمؾ مستكل معيف مف المعارؼ كالميارات في مجاؿ لغتو الكطنية. -ب
 قادر عمى فيـ كتبسيط مصادر التنكر المغكم. -ج
 لديو اتجاىات إيجابية نحك لغتو الكطنية. -د
 رة اإلبداعية لديو. تزداد القد -ق
ا باالستقصاء كنمكنا في المعرفة طكاؿ حياتو. -ك  يظير اىتمامن
 قادر عمى تكظيؼ المعارؼ كالميارات التي حصؿ عمييا في أنشطة الحياة المختمفة. -ز
 يتعرؼ حدكد كفكائد العمـ في زيادة رفاىية البشر. -ح
كبلت المختمفة في حياتو اليكمية، ككذلؾ قادر عمى اتخاذ القرارات السميمة فيما يتعمؽ بالمش -ط

 مشكبلت المجتمع المختمفة.
 لديو اىتمامات بمغتو الكطنية، كدراية بمشكبلتيا كما يتيددىا مف أخطار. -م

 كما يمكف إضافة السمات التالية لمفرد المتنكر لغكينا:
اآلخريف كاستقباؿ معمكمات لديو القدرة عمى التكاصؿ الفعاؿ مف خبلؿ نقؿ معارفو كأفكاره إلى  -أ

 كأفكار اآلخريف بنجاح، باستخداـ كسائؿ التكاصؿ المختمفة الشفكية كالمكتكبة.
القدرة عمى التفاعؿ الجيد مع المعرفة المغكية الجديدة، كالتعبير عف المكاقؼ المختمفة بمغة  -ب

 سميمة ككاضحة.
بأىمية تطكير الميارات المغكية في  القدرة عمى التنمية المغكية الذاتية، كامتبلؾ اإلحساس -ج

 ضكء التطكرات كالمستجدات التي تطرأ عمى المغة العربية، كما يحيط بيا مف أخطار.
 تكظيؼ المفردات المغكية الصحيحة، كالقدرة عمى قراءة كفيـ أية مكضكعات أك قضايا لغكية. -د
 فيـ طبيعة المغة كطبيعة عبلقتيا بالعمـك األخرل. -ق
 التطكرات المختمفة التي تطرأ عمى المفردات المغكية )المستحدثة كالميممة(.متابعة  -ك
 إتقاف الميارات المغكية البلزمة لمتعامؿ مع النصكص المكتكبة. -ز
 الكعي بأىمية المغة العربية في حياة األفراد، كتقدير دكرىا في تأصيؿ قيـ األفراد كالمجتمع. -ح
 مات المناسبة.القدرة عمى الحكار كتكظيؼ الكم -ط
 القدرة عمى الربط بيف نظاـ الصكت كنظاـ الكتابة، كالكعي الصكتي لمقاطع الكممات. -م
دراؾ التعبيرات المختمفة. -ؾ  التمكف مف قكاعد المغة العربية؛ لفيـ كا 
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 القدرة عمى فيـ المقركء في الكقت المبلئـ. -ؿ
 ا، كاالستفادة منيا.القدرة عمى استخبلص المعمكمات مف اإلنترنت، كتحميمي -ـ
 ( أبعاد التنكر المغكم كمجاالتو:2

يخمط البعض بيف أبعاد التنكر المغكم كمجاالتو، لكف ىناؾ فرقنا بينيما، فيقصد بأبعاد 
التنكر المغكم جكانب التعمـ التي يجب أف يمـ بيا المتعمـ كي يككف متنكرنا لغكينا، كىي تشمؿ 

(، 02 -00، 6335الميارم، كالبعد الكجداني)رندة إسميـ، ثبلثة أبعاد: البعد المعرفي، البعد 
 (، كفيما يمي تكضيح ذلؾ: 041، 6301)عقيمي مكسى، 

البعد المعرفي: كيشمؿ المعارؼ كالمعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ كالقكاعد كالقكانيف المرتبطة  -0
السمكؾ كاالتجاىات اإليجابية بالمغة العربية، كتعد المعرفة المغكية مف المتطمبات األساسية لتككيف 

 نحك المغة العربية.
البعد الميارم: كيشمؿ ىذا البعد جميع أنكاع الميارات المرتبطة بالمغة العربية، التي ينبغي  -6

إكسابيا لمفرد العادم في إطار تنكيره لغكينا، حيث تضـ الميارات العقمية كالعممية كاالجتماعية 
 بية.  البلزمة لمتعامؿ مع المغة العر 

البعد الكجداني: كيشمؿ ىذا البعد جميع المخرجات ذات الصمة بالجانب االنفعالي العاطفي:  -0
كالقيـ كاالتجاىات كالميكؿ نحك المغة العربية كالكعي بأىميتيا، كيككف ذلؾ عمى كافة مستكيات 

 الجانب الكجداني ممثمة في االستقباؿ كاالستجابة.
نكر المغكم ال بد مف إلقاء الضكء عمى مجاالت التنكر كفي إطار الحديث عف أبعاد الت

المغكم التي تحتكييا تمؾ األبعاد، حيث تشير مجاالت التنكر المغكم إلى فركع المغة كتطبيقاتيا، 
أم أنيا تضـ عمـ العركض كاألدب كالببلغة كالنقد كالنحك كالتعبير كاإلمبلء كالخط كغيرىا مف 

مطالب ليتعامؿ مع المكاقؼ التعميمية التي تكاجيو في حاضره المجاالت التي ينبغي إكسابيا ل
 كمستقبمو.

 ( مظاىر ضعؼ التنكر المغكم لدل طبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية :1
 تتجمى مظاهر ضعف التنور المغوي لدى الطالب فيما يمي : 

ة كالمتطرفة، كالخمط الضعؼ في ضكابط الكتابة كاإلمبلء، كالسيما في كتابة اليمزة المتكسط-أ
بيف ىمزة الكصؿ كىمزة القطع، كالخمط في كتابة التاء بيف المفتكحة كالمربكطة كالياء، كالخمط في 

 كتابة األلؼ المقصكرة بيف ما يكتب بصكرة األلؼ كما يكتب بصكرة الياء، كغيرىا.
، كيظير ذلؾ الضعؼ في معرفة قكاعد النحك، كفي تكظيفيا في الكتابة كالقراءة كالتحدث -ب

جميا في الميؿ إلى تسكيف الكممات في أغمب األحياف، كالخطأ في ضبطيا، فيرفع المنصكب 
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كيجر المرفكع كينصب المجركر، كالسيما في كتابة المثنى كجمع المذكر السالـ كاألسماء الخمسة 
ف كأخكاتيا، كغيرىا .  كاألفعاؿ الخمسة، كاسـ كخبر كاف كأخكاتيا كا 

يميؿ إلى الركاكة  –بشكؿ عاـ  –اء الجممة كصياغة التركيب كأسمكب الكتابة الضعؼ في بن -ج
 كالتفكؾ كالجفاؼ، كقد يفتقد إلى السبلمة المغكية، كالممسات الجمالية.

الضعؼ في مجاؿ النظاـ الصرفي، الذم يظير في جمع الكممات جمعنا خاطئنا، كفي صياغة  -د
 كجييا الصحيح.األفعاؿ كاألسماء كزف الكممات عمى غير 

 كثرة األخطاء المغكية الشائعة المخالفة لقكاعد المغة العربية كأصكليا الثابتة. -ق
العجز عف التحدث أك الكتابة بالمغة العربية الفصحى، كالمجكء إلى استعماؿ األلفاظ العامية  -ك

 كاألجنبية.
لكتركنية، كمكاقع التكاصؿ انتشار الكتابة اليجيف في التكاصؿ اإللكتركني في المنتديات اإل -ز

االجتماعي، كبرامج المحادثة، فتكتب الكممات العربية بحركؼ أجنبية كيرمز لبعضيا بأرقاـ، 
 ( . 033، 6306كغير ذلؾ )محمد العبيدم كفاطمة المطاكعة، 

كفي ضكء ما سبؽ يمكف تحديد أىـ مظاىر ضعؼ التنكر المغكم لدل طبلب شعبة  
 بية، فيما يمي:المغة العربية بكمية التر 

 تدني قدرة الطبلب عمى الكتابة الصحيحة الخالية مف األخطاء اإلمبلئية كالنحكية كالخطية. -أ
 النظرة االجتماعية السمبية لمف يتحدث بينيـ بالمغة العربية الفصحى. -ب
ضعؼ القدرة عمى التعبير بالمغة العربية الفصحى، كغمبة التعامؿ بالميجة العامية بيف  -ج
 بلب.الط
 التباىي باستخداـ بعض الكممات األجنبية في أحاديثيـ. -د
 ضعؼ القدرة عمى فيـ المضاميف العميقة لمنصكص المقركءة كالمسمكعة. -ق
 ضعؼ القدرة عمى فيـ السياقات المغكية في المكاقؼ المختمفة. -ك
 عدـ قدرتيـ عمى التمييز بيف األساليب الببلغية المختمفة. -ز
 ـ بالميارات المغكية المختمفة. عدـ إلمامي -ح
 قمة رصيدىـ مف الثركة المغكية، كانعكاس ذلؾ عمى كتاباتيـ. -ط
 شيكع األخطاء في كتاباتيـ كأحاديثيـ. -م
 تدني مستكيات الفيـ القرائي لدييـ. -ؾ
 ضعؼ قدرتيـ عمى تذكؽ النصكص األدبية. -ؿ
 كاألدبية مثؿ:كتابة قصة أك شعر أك مقاؿ.عزكفيـ عف المشاركة في المسابقات الثقافية  -ـ
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 ( أسباب ضعؼ التنكر المغكم لدل طبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية :2
تعد قضية شيكع الضعؼ المغكم مف المشكبلت التي يممسيا كؿ مف يقـك بتعميـ المغة 

امعات ال يستطيعكف العربية كتعمميا عبر المراحؿ التعميمية المختمفة، فمعظـ طبلب المدارس كالج
التعبير عف أفكارىـ كتابة بالمغة العربية السميمة، ككذلؾ ال يستطيعكف التحدث بالعربية الفصحى 
في أم مناسبة، كما أنيـ يعجزكف عف المشاركة في أية حمقة نقاشية بالمغة العربية، حيث تطغى 

 الميجة العامية عمى تعبيراتيـ. 
 تي تؤدم إلى ضعؼ التنكر المغكم لدل الطبلب، منيا:كىناؾ العديد مف األسباب ال     

 عدـ كجكد برمجيات لؤلنشطة خاصة بتدريس المفردات كالبنيات المغكية. -أ
عدـ العناية باالستعماؿ المغكم في نشاطات المغة التربكية المقررة، حيث يطغى التعميـ  -ب

 النظرم عمى التعميـ التطبيقي في حصص تعميـ الدرس المغكم.
عدـ استغبلؿ حصص القراءة كالنصكص األدبية االستغبلؿ األفضؿ في تعميـ المفردات  -ج

 كممارسة استعماليا في سياقات كجمؿ مختمفة تكضح معناىا.
عدـ إيبلء العناية البلزمة لتعميـ المعجـ كإلتقاف تعميمو، مما ضيع عمى المتعمميف االستفادة  -د

التي تمكنيـ مف اكتساب ميارات المغة األساسية التي تسمح مف الدرس المغكم االستفادة المرجكة، 
 ( .063، 6301ليـ بتحصيؿ الكفاءة المطمكبة )بكار أمحمد، 

 قصكر مستكل الطمبة في أساسيات المغة العربية. -ق
ضعؼ الحصيمة المغكية المكتسبة، التي تسعؼ الطالب في التعبير عف أفكاره كمشاعره،  -ك

 ؿ الصحيحة كصياغة العبارات البميغة، ككتابة الفقرات المتماسكة. كتعينو عمى تركيب الجم
الصكرة النمطية السمبية لمعمـ المغة العربية، بكصفو شخصية تراثية، تجتر الماضي، كتعمؿ  -ز

عمى حشك أذىاف الطبلب بالقكاعد كالنصكص القديمة التي ال ترتبط بالكاقع، كال تثير اىتماميـ، 
 رفي.كال تشبع فضكليـ المع

ضعؼ اإلعداد الميني كالتربكم كالعممي كالمغكم لبعض معممي المغة العربية )محمد العبيدم  -ح
 ( .032، 6306كفاطمة المطاكعة، 

 كما يمكف إضافة األسباب التالية: 
ىماؿ المستكيات العميا  -أ التركيز عمى مستكيات التفكير الدنيا في المقررات التي تقدـ لمطبلب كا 

 حميؿ كتقكيـ، فييتـ الطبلب بحفظ المعارؼ كالمعمكمات دكف تطبيقيا.مف تطبيؽ كت
 االعتقاد الخاطئ لدل البعض بأف المغة العربية ال تكاكب متطمبات العصر. -ب
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شيكع االستعانة بألفاظ المغة اإلنجميزية أثناء الحديث بيف الطبلب، اعتقادنا منيـ بأف ذلؾ  -ج
 مظير مف مظاىر التقدـ كالرقي.

 عؼ قدرة الطبلب المغكية، كالخكؼ مف التحدث بالمغة العربية الفصحى أماـ الزمبلء.ض -د
غياب دكر المؤسسات التعميمية في قياس مستكل التنكر المغكم لدل الطبلب، ككضع برامج  -ق

 لتطكير المستكيات المغكية الضعيفة. 
 ميتيا كجمالياتيا.  غياب نشر الكعي لدم الطبلب بمكانة المغة العربية كطبيعتيا كأى -ك
افتقار مقررات المغة العربية إلى أنشطة تنمي التنكر المغكم، بما يضمف تكظيؼ المعارؼ  -ز

 المغكية.
 قمة تركيز الطبلب عمى االستخداـ الكظيفي لمغة كقكاعدىا في كتاباتيـ. -ح
النيكض  إلى -القائميف عمى تعميـ المغة العربية  -قمة سعي بعض أعضاء ىيئة التدريس  -ط

 بالضعفاء لغكينا، فضبلن عف استخداميـ الميجة العامية في التدريس.
تغاضي بعض أعضاء ىيئة التدريس عما يصدر عف الطبلب مف أخطاء لغكية )نحكية  -م

مبلئية( في كراسات اإلجابة؛ مما يترتب عميو عدـ تمكنيـ مف قكاعد المغة العربية كمياراتيا.   كا 
 

 ، كيتـ تفصيؿ ذلؾ كما يمي: اعية: مفيكميا، أىميتيا، أىدافيا، مياراتيا، فنكنياثانينا: الكتابة اإلبد
 ( مفهوم الكتابة اإلبداعية :2

تمثؿ الكتابة اإلبداعية أعمى مستكيات التفكير العميا، كأرقى أنكاع الكتابة؛ ألنيا تتيح  
الكجدانية. فيي نشاط لغكم لممتعمميف الفرصة لمتعبير عف مشاعرىـ كأفكارىـ لمتنفيس عف حالتيـ 

يعبر فيو الكاتب عف مشاعره كأحاسيسو كانفعاالتو، كعما يدكر في ذىنو مف أفكار كتصكرات 
(، كيعرفيا محمكد Mcvey,2008,289بأسمكب جميؿ حسف الصياغة رائع التصكير)

ربو ( بأنيا التعبير الذم يفرغ فيو الكاتب مشاعره كأحاسيسو كعكاطفو، كتجا50، 6335الناقة)
القريبة، كأفكاره المبتكرة، كآراءه الجديدة، كخكاطره البديعة في أسمكب لغكم راٍؽ كجميؿ كبطريقة 

( بأنيا التعبير عف الذات أك أحاسيس النفس في 200، 6303شائقة، كما يعرفيا فتحي يكنس)
 صكرة قصيدة أك قصة أك مقالة أدبية.

ء، كامتبلؾ القدرة عمى خمؽ الخياؿ، كالكتابة اإلبداعية ىي: كجكد القدرة عمى اإلنشا
(، Ramet, 2010, XIكتككيف اإلنتاج األدبي، الذم يتميز بالخياؿ كاألصالة كالمركنة )

( أنيا شكؿ مف أشكاؿ الكتابة التي يعبر خبلليا المتعمـ عف مشاعره Akhter, 2014, 1كيرل)
 كأفكاره كأحاسيسو بطريقة مبتكرة .
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عف أفكارىـ كأحاسيسيـ كخياليـ بيسر كسيكلة، مع القدرة  كىي قدرة الطمبة عمى التعبير
عمى أف تتكافر في مكضكعاتيا ميارات التفكير اإلبداعي المتعمقة بالطبلقة كالتي تعني تكليد أكبر 
عدد ممكف مف األفكار كالبدائؿ كالمترادفات كاالستجابات لمثير معيف، كالمركنة التي تعني القدرة 

ف األفكار، أك االستعماالت لشيء معيف، أك التحكؿ مف نكع إلى نكع عمى إنتاج عدد متنكع م
آخر مف التفكير، كاألصالة التي تعني القدرة عمى إنتاج أفكار فريدة كغير مألكفة، كالتفاصيؿ 
كالتي تعني الزيادة أك البناء كاإلضافة لمفكرة الرئيسة لتصبح أكثر جماالن كجاذبيةن )مريـ األحمدم، 

6302 ،252. ) 
كفي الكتابة اإلبداعية يستطيع الفرد أف يستخدـ خيالو بحرية في كضع أفكاره كمشاعره  

تمثؿ ( . كما Tok & Kandemir, 2015, 1636)مكتكبنا عمى الكرؽ  -حكؿ مكضكع معيف -
الكتابة اإلبداعية استعماالن مبتكرنا لمغة، حيث تفتح أبكاب الخياؿ لقمـ الكاتب المبدع، فيعبر عف 

إنسانية عميقة نابعة مف إدراؾ عميؽ لمعالـ الذم يعيشو، فيي مزيج مف القدرات العقمية خكالج 
كالعاطفة، مع تدفؽ تمقائي لمخياؿ، تمكف الفرد مف التعبير بسيكلة كطبلقة عما يدكر في عقمو مف 
أفكار، كما يدكر في قمبو مف مشاعر كأحاسيس بمغة تتسـ بالتفرد، كالمركنة، كدقة التعبير، 

ماؿ التراكيب، كركعة األداء، مع المحافظة عمى فنيات األسمكب األدبي البميغ، فتؤثر تأثيرنا كج
سراء  عميقنا في نفس المتمقي قارئنا أك مستمعنا؛ ليبدع عمبلن أدبينا متميزنا، كمتفردنا )سعد زاير كا 

 ( .040، 6303أميف، 
بداعية عمى أنيا فف ( الكتابة اإل650،  6303كيعرؼ آالء أبك سيؼ، نصر مقابمة )

أدبي يمارس فيو اإلنساف الفرصة لمتعبير عف مشاعره كأحاسيسو، كعما يجكؿ في خاطره مف 
افكار كتصكرات، كما يمر بو مف مكاقؼ كخبرات بأسمكب أدبي منظـ في تقديـ أفكار تتسـ 
بجماؿ التعبير، كدقة التصكير، كبراعة الخياؿ، كىي تعتمد ىمى عنصريف ىما: األصالة 

 كالعاطفة. 
( أنيا كتابة مزجية يتـ فييا الجمع أك المزج بيف 66، 6304كما ترل كريستيف زاىر )

الحقيقة كالخياؿ، كاألفكار كالمبادئ كالعكاطؼ كالمشاعر، كبيف الحقائؽ كاآلراء، بطريقة مميزة 
 نظره .تميز كاتبيا عف غيره مف الكتاب، مع إضافتو لرأيو كمحاكلة البرىنة عمى صحة كجية 

يتضح مما سبؽ أف الكتابة اإلبداعية عممية تتسـ بالصعكبة كالتعقيد، كىي تعني قدرة 
الطبلب عمى كتابة ما يدكر في أذىانيـ، كرصد القضايا كاالىتمامات التي تككف ذات مغزل 
لحياتيـ لمخركج بأفكار جديدة كمبدعة، كعميو يمكف تعريؼ الكتابة اإلبداعية بأنيا: قدرة طالب 

فرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية عمى التعبير عف أفكاره كانفعاالتو كنقميا لآلخريف ال
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في كعاء لغكم أدبي مكتكب يتسـ بالطبلقة كالمركنة كاألصالة، مراعينا سبلسة األفكار، كببلغة 
 األسمكب، كصحة التركيب، كجماؿ التصكير، كركعة العرض. 

 اإلبداعية :( أهمية الكتابة 2
الكتابة في جكىرىا إبداع ، فالمتعمـ عندما يحكؿ األفكار كالمشاعر إلى كممات كجمؿ، 
فيك يبحث في مفرداتو المغكية كيطكعيا ليصكغيا في جمؿ كتراكيب معبرنا بيا عف فكرتو في 
نص كتابي جديد يبير القارئ، فيك بذلؾ قد أنتج شيئنا جديدنا مف عناصر مكجكدة؛ لذا يعد 

بدعنا، كما أف الكتابة ال تكصؼ بأنيا إبداعية إال إذا ظير اإلبداع في اختيار المكضكع، م
كاحتكائو عمى أفكار تتصؼ بالجدة كالعمؽ كالمركنة في عرض األفكار كتسمسميا، كتكظيؼ 

 الخياؿ كالتراكيب المغكية دكف أخطاء.
ثؿ نمطنا ميمنا مف ( أف الكتابة  تم061، 6331كتذكر ىدل محمد، أسامة عبد المجيد)

أنماط المكىبة المغكية، فيي فف التفكير السميـ كالمشاعر الصادقة. إال أف الكتابة اإلبداعية ليست 
خاصة باألفراد المكىكبيف كالمبدعيف فقط؛ فقد حاف الكقت ليمتمؾ كؿ الطبلب ميارات الكتابة 

يتقبمكف التغيير، فقد أصبح  اإلبداعية، بؿ كالتطكير مف مستكياتيـ فييا، كأف يككنكا مبدعيف،
التركيز عمى الكتابة اإلبداعية ضركرة تتطمبيا متغيرات العصر، فضبل عما تحدثو مف آثار 
إيجابية في المتعمـ، حيث يعد التمكف مف ميارات الكتابة اإلبداعية ىدفنا مف أىداؼ تعميـ المغة؛ 

نما ىي عممية تكاصمية يمكف تدريب فمـ يعد ينظر إلى تعمـ المغة عمى أنيا عممية عقمية آلية، ك  ا 
 الطبلب عمى استخداميا، دكف التقيد بقكالب ثابتة لمتعبير المغكم.

كقد اىتمت العديد مف الدراسات بالكتابة اإلبداعية، حيث أشارت الدراسات األجنبية إلى 
مية أنو مف أعظـ النجاحات التي تـ تحقيقيا في السنكات الثبلثيف الماضية ىي التكسع في تن

(، فقد استيدفت دراسة Howarth,2007, 41ميارات الكتابة اإلبداعية لدل المتعمميف)
(Temizkan,2011 تحديد تأثير أنشطة الكتابة اإلبداعية في تنمية ميارات طبلب الجامعات )

في كتابة القصة، كأشارت نتائجيا إلى ضركرة تدريب المعمميف قبؿ الخدمة في الجكانب العممية 
( تنمية ميارات الكتابة Erdogan,2013لمكتابة اإلبداعية، كما استيدفت دراسة ) كالنظرية

كاالتجاه نحكىا لدل المعمميف قبؿ الخدمة مف خبلؿ استخداـ أسمكب الدراما اإلبداعية، كأشارت 
نتائج الدراسة إلى فعالية أسمكب الدراما في تحسيف ميارات الكتابة لدل المعمميف قبؿ الخدمة، 

كسابي ـ اتجاىات إيجابية نحك استخداـ أسمكب الدراما اإلبداعية في التدريس، ككذلؾ كشفت كا 
( عف فاعمية األنشطة الدرامية في تدريس ميارات الكتابة  (Jordaan,2015دراسةنتائج 
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اإلبداعية لمطبلب كمساىمتيا في تحفيز قدراتيـ عمى الشعكر باالستمتاع أثناء الكتابة، كتحفيز 
 كليد األفكار كالتعبير بدقة عف أفكارىـ كخبراتيـ الذاتية.قدراتيـ عمى ت

(، إلى أىمية تنمية 220، 6303(، فتحي يكنس)633، 6334كأشار عمي مدككر )
 ميارات الكتابة اإلبداعية لمطبلب في النقاط التالية:

تمنح الطبلب فرصة التدريب عمى ميارات المغة، كاستعماليا كأداة لمتعبير عف النفس  -أ
 كالمشاعر كاألفكار كالخياالت، كاكتشاؼ ما بداخميـ مف مكاىب يمكف صقميا كتنميتيا.

 تعمؿ الكتابة اإلبداعية عمى إشباع ميكؿ الطبلب كاتجاىاتيـ. -ب
تنمي الثركة المغكية لدل الطبلب، كتزكدىـ بما يعكزىـ مف مفردات كتراكيب كأساليب لغكية،  -ج

 األساليب.كاإلدراؾ الكاعي لتمؾ المفردات ك 
تكسب المتعمميف الحماسة كالثقة بالنفس؛ فيستطيعكف الكتابة عف األشياء التي تعنييـ،  -د

 كيتشكقكف لمكتابة عنيا، كيستطيعكف مف خبلليا السيطرة عمى إنتاجيـ المغكم.
تكسع المجاؿ أماـ الطبلب إلعماؿ العقؿ كالخياؿ، كتنمية القدرة عمى المبلحظة، كاالختيار  -ق

 يز، كالتتابع كالربط كاالكتشاؼ، مما يؤدم إلى تنمية قدرتيـ عمى التفكير بصفة عامة.كالتم
رىاؼ حاسة الجماؿ لدييـ. -ك  تنمية الذكؽ األدبي لدل الطبلب كا 
استثارة حساسية الطبلب إلى ألكاف األدب المختمفة، كمساعدتيـ عمى االستمتاع باآلثار  -ز

 فراغ بما يحقؽ الراحة النفسية ليـ.األدبية الرفيعة، كاستثمار أكقات ال
تساعد الكتابة اإلبداعية الطبلب في الكشؼ عف أنفسيـ أماـ زمبلئيـ، كبالتالي يستطيعكف  -ح

 تككيف مفيـك كاقعي عف ذاتيـ، كما تتيح ليـ الفرصة لمتعمـ تبعا ألسمكبيـ الخاص.
عمميف تكمف فيما يمي ( إلى أف أىمية الكتابة اإلبداعية لممتBell, 2017, 7كأشار بيؿ )

 : 
 زيادة قدرتيـ عمى االستماع إلى التعميقات النقدية.-أ
 تنمية قدرتيـ عمى التعبير عف األفكار بشكؿ كاضح. -ب
 إكسابيـ الثقة بأنفسيـ. -ج
 إمدادىـ بالميارات كالتعبيرات المغكية. -د
 زيادة قدرتيـ عمى النقد البناء كقبكؿ النقد. -ق
 التعبير في المجاالت المختمفة. تنمية قدرتيـ عمى -ك
 تمكينيـ مف تكظيؼ قكاعد المغة كعبلمات الترقيـ عند كتابة المكضكعات األدبية. -ز
 رفع مستكاىـ في إدراؾ عمميات التفكير فكؽ المعرفية. -ح
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مما سبؽ يتضح أف لمكتابة اإلبداعية أىميتيا، التي تكمف في قدرتيا عمى تمكيف  
الطالب مف ميارات المغة كتكظيفيا بشكؿ جيد، فيستخدـ لغة بسيطة معبرة ذات صياغة كاضحة، 
كتحسف طرؽ تفكيره ، كتزيد مف قدرتو عمى التفكير التحميمي كالناقد كاإلبداعي، كتمكنو مف 

ار كالمشاعر الشخصية بشكؿ مبلئـ، فيتذكؽ األلكاف الشعرية كالنثرية، كما تزيد التعبير عف األفك
مف قدرتو عمى استخداـ التعبيرات التي تجعؿ الكتابة مثيرة كحيكية فيؤثر في نفكس اآلخريف، 
كيستميميـ لمشاركتو كجدانينا، كيدفعيـ إلى تأييده في رأيو، كيمكف مف خبلليا اكتشاؼ الطبلب 

ب المغكية في كتابة النثر كالشعر، كتشجيعيـ عمى الكتابة في مجاالتيا المختمفة، كما ذكم المكاى
تصقؿ مياراتيـ بتكجيييـ نحك القراءة في ألكاف األدب الجيد، كتشجعيـ عمى القراءة النقدية 
لؤلعماؿ األدبية المتنكعة فتتككف لدييـ إتجاىات إيجابية نحك تذكقيا، كتمكنيـ مف كيفية تغيير 

عادة صياغة المحتكم في قكالب أدبية جديدة. كت  اباتيـ كا 
 ( أهداف الكتابة اإلبداعية :2

تيدؼ الكتابة اإلبداعية إلى تمكيف الطبلب مف تكظيؼ المفاىيـ الببلغية في كتاباتيـ  
كتنمية حب القراءة كاالطبلع في نفكس الطبلب، كمساعدتيـ في تحقيؽ الذات، كالشعكر باحتراـ 

كالعمؿ عمى تنمية مكاىب المكىكبيف مف الطبلب، كتشجيعيـ، كتكجيييـ الكجية  اآلخريف ليـ
السميمة؛ لصقؿ مكاىبيـ كتعكدىـ دقة المبلحظة، كمنطقية التفكير، كعدـ تقميد اآلخريف)حسف 

 (.   620 -626، 6333شحاتة،
 ( أف مف أىداؼ الكتابة اإلبداعية تنمية قدرة الطبلب614، 6334كيرل عمي مدككر ) 

عمى التعبير عف األفكار كاألحاسيس كاالنفعاالت كالعكاطؼ كمشاعر الحزف كالفرح كاأللـ، 
ككصؼ مظاىر الطبيعة حكؿ الناس، ككتابة الشعر كالقصة كالمقالة كالخطبة كالمسرحية، ككؿ ما 
ىك فكر جميؿ بأسمكب جميؿ، كتدريب الطبلب عمى الرجكع إلى مصادر المعرفة كالمعمكمات، 

عمى ارتياد المكتبات، كالبحث عف الكتب كالمراجع، كتدريبيـ عمى استغبلؿ المكاد  كتعكيدىـ
 األخرل مف خبلؿ إحالتيـ إلى مكضكعات في كتب األدب كالقراءة.

( أف الكتابة اإلبداعية تيدؼ إلى التعبير عف األفكار 26، 6334كتذكر رعد خصاكنة )
كقة كمثيرة، كتحقيؽ الشعكر بالمتعة أثناء كالخكاطر النفسية كنقميا إلى اآلخريف بطريقة مش

قناع  ممارسة الكتابة اإلبداعية، كتطكير القدرات التعبيرية التي مف شأنيا تحقيؽ التكاصؿ، كا 
اآلخريف بكضكح كدقة كنشاط، كالسعي الكتشاؼ المزيد مف الخبرات، كاالسياـ في الرقي بالمغة 

 متعممي المغة. العربية كتنميتيا، كتحقيؽ الكفاءة المغكية عند
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كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بأف مف أىداؼ الكتابة اإلبداعية: تعكيد الطبلب عمى  
التعبير عف أفكارىـ بحرية، كتنمية قدراتيـ عمى الطبلقة التعبيرية، كاإلتياف بأفكار جديدة غير 

بية المختمفة، مألكفة، كاكتشاؼ المكاىب األدبية كصقميا، كتنمية قدرتيـ عمى تذكؽ األعماؿ األد
كاستخداـ الخياؿ في كتاباتيـ، كاستثارة عاطفة الطبلب نحك األحداث الجارية كالمحيطة بيـ 
ظيار ذلؾ في كتاباتيـ، كتنمية ثقتيـ بأنفسيـ، كرفع مستكل الكفاءة الذاتية  كالتفاعؿ معيا كا 

 المغكية لمطبلب، كتدريبيـ عمى تكظيؼ المعارؼ المكتسبة مف المكاد األخرل.
 ( مهارات الكتابة اإلبداعية : 2

ىناؾ مجمكعة مف الميارات البلزمة لممارسة الكتابة اإلبداعية، كىي ميارات منبثقة 
عف ميارات التفكير اإلبداعي؛ ألف الكتابة اإلبداعية عممية تفكير نستخرج عف طريقيا األفكار 

اإلبداعية: الطبلقة كالمركنة كاألصالة اإلبداعية الفريدة كغير التقميدية، كتشمؿ ميارات الكتابة 
 كالحساسية لممشكبلت كالتكسع أك اإلفاضة، كفيما يمي عرض ذلؾ:

: كىي القدرة عمى استدعاء أكبر قدر مف األفكار المناسبة Fluencyميارة الطبلقة الكتابية   -أ
ىي القدرة ك ( 22، 6300في فترة زمنية محددة لمشكمة أك مكقؼ مثير )داكد الحدابي كآخراف، 

عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار كاالستجابات المفظية كغير المفظية )نجكل خضر كجبرائيؿ 
( فيما 032 -031، 6304( ، كلمطبلقة أنكاع أكردىا مرضي الزىراني)243، 6300بشارة، 
 يمي:

 الطبلقة المفظية: كىي القدرة السريعة عمى إنتاج عدد مف الكممات كالكحدات التعبيرية -أ
المنطكقة، كاستحضارىا بصكرة تناسب المكقؼ التعميمي أك التعممي بشرط أف تتكافر فييا 

 خصائص معينة.
الطبلقة الفكرية: كىي القدرة عمى التكصؿ إلى أعداد كبيرة مف األفكار في كقت محدد،  -ب

 كذلؾ بصرؼ النظر عف نكع ىذه األفكار، أك مستكياتيا، أك جكانب الخبرة فييا.
التداعي: كىي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف األلفاظ ذات المعنى الكاحد مع تكافر  طبلقة -ج

 شركط معينة مف حيث المعنى.
طبلقة تعبيرية: تعني القدرة عمى سيكلة التعبير، كصياغة األفكار في كممات بحيث تربط  -د

 بينيا، كتجعميا متبلئمة مع بعضيا.  
سرعة إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار حكؿ مكضكع كلما كانت الطبلقة تعني القدرة عمى 

ما؛ لذا تحتاج تمؾ الميارة مف المتعمـ أف يككف لديو ثركة لغكية كبيرة، تمكنو مف سيكلة تكليد 
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األفكار، كأف يتمتع باتساع الخياؿ، كيمتمؾ القدرة عمى كضع بدائؿ، كمف أنسب تمؾ الميارات 
 قة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية ما يمي:لقياس الطبلقة الكتابية لدل طبلب الفر 

 كتابة مقدمات متعددة لنياية كاحدة. -
 اشتقاؽ أكبر عدد مف الكممات مف اسـ أك فعؿ. -
 كتابة أكبر عدد مف الكممات تنتيي بمقطع معيف. -
 طرح أكبر عدد ممكف مف األسئمة حكؿ أحداث القصة أك المقاؿ.  -

: كتعني القدرة عمى إنتاج أفكار كحمكؿ كمقترحات  Originalityابية األصالة الكتميارة  -ب
أك ىي قدرة الطالب عمى اإلتياف (، Oxford Dictionary, 2018, 1جديدة غير مألكفة )

ال تيتـ بكمية األفكار  كمبلئمة لمكقؼ ما، فاألصالة لـ يسبقو إلييا أحد، باستجابات جديدة كفريدة
طالب، قدر اىتماميا بقيمة تمؾ األفكار كجدتيا كعدـ تكرارىا؛ لذا تعد اإلبداعية التي يعطييا ال

ميارة األصالة مف أىـ الميارات الدالة عمى اإلبداع حيث يقدـ الطالب أفكارنا كحمكالن تتسـ بالتفرد 
 كقمة التكرار كعدـ الشيكع.

ميز لئلتياف بأفكار لذا تحتاج تمؾ الميارة مف المتعمـ أف يككف لديو المقدرة عمى اإلبداع كالت
فريدة كقيمة، كمف أنسب تمؾ الميارات لقياس الطبلقة الكتابية لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة 

 المغة العربية بكمية التربية ما يمي:
 تقديـ حمكؿ غير مألكفة لممشكمة الكاردة بالقصة أك المقاؿ. -
 اقتراح عناكيف مبتكرة لمقصة أك المقاؿ. -
 جديدة لمقصة أك المقاؿ.اقتراح نياية  -
 كتابة القصة أك المقاؿ في قالب أدبي جديد. -
: المركنة ىي القدرة عمى التفكير في أكثر مف اتجاه  Flexibilityميارة المركنة الكتابية  -ج

(، كمف أشكاؿ المركنة: 22، 6300إلنتاج استجابات مختمفة لمشكمة ما )داكد الحدابي كآخراف، 
عندما يستطيع الفرد أك المتعمـ إنتاج أنكاع مختمفة مف األفكار عند مكاجية  المركنة التمقائية:

مشكمة ما، كالمركنة التكيفية: عندما يتمكف الفرد أك المتعمـ مف التكيؼ بسيكلة مع األشكاؿ 
المتغيرة الجديدة التي تظير عمييا المشكمة أك المكقؼ الذم يكاجيو، كقد تأخذ المركنة عند مف 

بل آخر مختمفا عف سابقيو يتمثؿ في قدرة الفرد أك المتعمـ عمى إعادة صياغة أفكاره يمتمكيا شك
حكؿ مشكمة تكاجيو، أك التخمي عف بعض ىذه األفكار لغرض استيعاب تمؾ المشكمة كالكصكؿ 

 (.20، 6303بيا إلى حؿ ناجح ليا )ىشاـ الحبلؽ، 
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ة بتغير المكقؼ؛ لذا تحتاج تمؾ كلما كانت المركنة تعني القدرة عمى تغيير الحالة الذىني
الميارة مف المتعمـ أف يككف لديو المقدرة عمى التفكير في أكثر مف اتجاه، ككذلؾ القدرة عمى 
تحكيؿ مسار تفكيره، كاالبتعاد عف الجمكد الذىني، كمف أنسب تمؾ الميارات لقياس الطبلقة 

 ة التربية ما يمي:الكتابية لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمي
 إعادة ترتيب أحداث القصة بشكؿ جديد. -
 اقتراح أسباب متنكعة لمشكمة كردت بالقصة أك المقاؿ. -
 إضافة شخصية جديدة ألحداث لمقصة. -
 إضافة أفكار جديدة لممقاؿ. -
 كأضاؼ بعض الباحثيف ميارتيف إلى الميارات السابقة تمثمتا في:  
: كتعني القدرة عمى رؤية  Sensitivity to Problemsميارة الحساسية لممشكبلت  -د

المشكبلت كرؤية جكانب التقص كالعيكب في المكقؼ أك البيئة أك األشياء كالعادات أك النظـ 
( كيقصد بيا الكعي بكجكد مشكبلت أك النظر 255، 6300)نجكل خضر كجبرائيؿ بشارة، 

كلما كانت الحساسية لممشكبلت تعني رؤية المتعمـ المشكبلت التي ال لممشكمة نظرة غير مألكفة، 
يراىا اآلخركف؛ لذا تحتاج تمؾ الميارة مف المتعمـ أف يككف لديو القدرة عمى النقد كالنظر لؤلشياء 
نظرة غير مألكفة؛ ليحدد مكاطف الخمؤلك القصكر، كأف يككف سريع البديية، يتبع األسمكب العممي 

ة، مف خبلؿ تحيدد المشكبلت كالتحقؽ مف كجكدىا، البحث عف المعمكمات لتحديد في حؿ المشكم
 أبعاد المشكمة، كاقتراح حمكؿ ليا. 

تعني القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديدة كمتنكعة : Elaborationميارة التكسع)اإلفاضة(  -ق
تطكرنا كفائدةن  تسيـ في تحسيف كتجميؿ األفكار البسيطة أك االستجابة العادية كتجعميا أكثر

) صفكت حرحش،  (. كلما كانت اإلفاضة تعني القدرة عمى إعادة تنظيـ 042، 6302كجماالن
المعمكمات بعد إدخاؿ عناصر جديدة عمييا أك تقديـ إضافات جديدة لفكرة معينة، لذا تحتاج تمؾ 

ظيار ما الميارة مف المتعمـ أف يككف لديو المقدرة عمى ربط العناصر كتنظيميا في شكؿ جدي د، كا 
 بيف العناصر مف عبلقات. 

كتعد الميارات السابقة محكات اإلبداع في الكتابة، حيث يتـ في ضكئيا الحكـ عمى الكتابة 
إبداعية أـ عادية، كقد اقتصرت الباحثة في قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية عمى: الطبلقة 

 كالمركنة كاألصالة.  
 ة :( خصائص وسمات الكتابة اإلبداعي2
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تمتاز الكتابة اإلبداعية بخصائص متعددة، تميزىا عف غيرىا مف الميارات المغكية،  
 ( مجمكعة مف السمات التي تميز الكتابة اإلبداعية، منيا:42، 6330كيذكر محمد فضؿ اهلل )

 االبتكار كالتجديد في المغة كاألفكار.  -
 الخبرية.االعتماد عمى األساليب األدبية اإلنشائية أكثر مف  -
 تعدد الصكر الجمالية، كالكممات ذات الدالالت المعتادة. -
 تعبيرىا عف استعدادات صاحبيا، كقدراتو العقمية. -
 خضكعيا لمتغير، كدكاـ التجديد كالتطكير. -
 اعتمادىا عمى ثقافة صاحبيا، كسعة اطبلعو، كتجاربو الحياتية. -
( سمات Morgan, 2007( نقبل عف )030، 6303كما حدد عبلء الديف سعكدم )     

 الكتابة اإلبداعية فيما يمي :
 الصدؽ: ألنيا تعتمد عمى أحداث، كشخصيات، كمكاقؼ حقيقية كاقعية .-أ
التشكيؽ: ألنيا تعتمد عمى مكاقؼ تشبو حياة القراء، كمف ثـ تزداد دافعيتيـ لقراءتيا، فالكتابة  -ب

 .اإلبداعية الكاقعية تقرب المسافة بيف الكاتب كالقارئ 
التكامؿ: فالكتابة اإلبداعية الكاقعية تجمع بيف الدقة في ذكر الكقائع، ككصؼ الشخصيات،  -ج

كبيف استخداـ األسمكب األدبي الذم يعتمد عمى استخداـ المكسيقى المفظية، كالتشبييات، 
 كالحكار، كالسرد لمتأثير في نفس القارئ.

د عمى تنمية كعي القراء باألحداث، تنمية الكعي: فالكتابة اإلبداعية الكاقعية تساع -د
 كالشخصيات، كالمكاقؼ الحياتية الكاقعية .

: حيث تختمؼ الكتابة اإلبداعية الكاقعية عف الكتابة الكظيفية في أنيا تيدؼ إلى التميز -ق
 التعبير عف اآلراء، كاألفكار، كالمشاعر، كليس قضاء الحاجات اليكمية .

ديد مف الخصائص كالسمات  لمكتابة اإلبداعية، مما سبؽ يمكف القكؿ بأف ىناؾ الع
 كالتي تتمثؿ فيما يمي :

 اإلبداع في استخداـ المغة كاإلتياف بأفكار كثيرة كمتنكعة.   -أ
 التنكيع بيف األساليب اإلنشائية كالخبرية. -ب
 الحرية في التعبير عف األفكار كاألحاسيس، مع التركيز عمى الخبرات الشخصية. -ج
 المغة المجازية كتكظيؼ الخياؿ المبدع في رسـ الصكر الجمالية. استخداـ -د
 اختيار الكممة المعبرة كانتقاء األلفاظ الجزلة القكية؛ لمتعبير بببلغة عف األفكار كالمشاعر. -ق
 بركز عاطفة الكاتب كرىافة الحس. -ك
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 التجديد كالتفرد مف خبلؿ إضافة أفكار أصيمة غير مكررة. -ز
 ابة اإلبداعية وفنونها:( مجاالت الكت2

تتخذ الكتابة اإلبداعية مجاالت متعددة، يستطيع الطبلب أف يعبركا مف خبلليا عف  
عكاطفيـ كمشاعرىـ، كتتمثؿ تمؾ المجاالت في كتابة المقاالت األدبية كتأليؼ القصص 

 ,Rajaram, 2009, 32( ،)Ramet)كالمسرحيات كتدكيف المذكرات الشخصية كنظـ األشعار 
2010, 12( ، )Bell, 2017, 11،لكف الباحثة اقتصرت 21، 6333(، )فخر الديف عامر ،)

في بحيثا ىذا عمى فنيف فقط، ىما: المقاؿ األدبي كالقصة القصيرة؛ ألنيما مف أكثر الفنكف 
  شيكعنا في حياة الطبلب.

 )أ( القصة القصيرة:
دث كاحد، كشخصية القصة ىي سرد نثرم مكجز يعبر بو القاص عف فكرة كاحدة كح

كاحدة، كتحمؿ شحنات انفعالية كاحدة أك مجمكعة مف الشحنات االنفعالية أثارىا مكقؼ معيف 
(، أك ىي حكاية تقص بصكرة مشكقة تساعد عمى تقريب 630، 6303)ماىر عبد البارم، 

م، المفاىيـ التي تيتـ بيا التربية كتبرزىا بصكرة شخكص إنسانية أك حيكانية )بشاير العطركز 
6304 ،033  .) 

أك ىي شكؿ مف أشكاؿ األدب الفني الشائؽ يسرد فييا الكاتب مجمكعة مف األحداث 
 تدكر في زماف كمكاف محدديف بيف مجمكعة مف الشخصيات،  كليا مقكمات كعناصر فنية.  

 الخصائص الفنية لمقصة القصيرة: -0
، 6332عبد المعز، لمقصة القصيرة مجمكعة مف الخصائص الفنية، تتمثؿ في )سعيد 

00 :) 
 .تعبر عف مكقؼ كاحد عند الفرد أك جانب مف حياتو كال تعبر عف حياتو كاممة 
  تتميز بكحدة االنطباع أك األثر، أم تكظيؼ كؿ مفردة مف مفرداتيا عمى مستكل الحدث

 كالشخصية كالحكار حتى الكصكؿ إلى نيايتيا.
 .تتميز بقصرىا كسيكلة أسمكبيا ككضكح معناىا 
 .تشيع فييا الحركة كالحياة كالمفاجآت المثيرة 
  ليا نياية محددة عند اكتماؿ حدثيا كترتبط ارتباطنا عضكينا ببدايتيا حتى ال يتفكؾ نسيج

 القصة.
 .متسمسمة الحكادث، كمتماسكة األجزاء، كمحبككة األطراؼ، كمثيرة، كمشكقة 
 .ليا مغزل خمقي كفكرم كاجتماعي 
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 :مقومات القصة القصيرة -2
تقـك القصة القصيرة عمى مجمكعة مف العناصر كاألسس الفنية، أشار إلييا رىاـ  

 (، كالتي تتمثؿ في:023 -014،  6304الصراؼ كمحمد خياؿ) 
الفكرة: فمكؿ قصة جيدة ىدؼ يحاكؿ الكاتب عرضو، كىك الدرس أك العبرة التي يريد تعميميا  -أ

مؿ قراءاتو لمقصة، كما أراد المؤلؼ أف ينقمو لآلخريف، فالفكرة ىي ما يستخمصو القارئ مف مج
لمقارئ مف خبلؿ القصة، كينبغي أف تككف القصة الجيدة أفكارىا كاضحة، كجيدة، كطريفة، 

 كمترابطة، كمرتبة.   
الشخصيات: ىي كافة الكائنات التي يستخدميا المؤلؼ، كتدكر بينيا أحداث القصة، سكاء  -ب

 كلمشخصيات نكعاف: رئيسة أك ثانكية. أكانت شخصيات كاقعية أك خيالية،
بيئة القصة: يقصد بيا زماف القصة، كمكانيا، كالجك الذم تقع فيو األحداث، فالبيئة عامؿ  -ج

 مؤثر في األحداث، كفي الشخصيات، كفي المكضكع.
حبكة القصة: كىي سمسمة األحداث التي يتـ التركيز فييا عمى األسباب التي تؤدم إلى  -د

 كيتـ فييا ترابط الحكادث كالشخصيات ارتباطنا منطقينا، كتشمؿ: العقدة كالحكاية كالحؿ.النتائج ، 
أسمكب القصة: األسمكب ىك طريقة اختيار الكممات كترتيبيا لمتعبير بصكرة كاضحة، كقكية،  -ق

كجميمة بقصد اإليضاح كالتأثير، كمف العناصر التي تميز أسمكب القصة الجيدة ىي: الكضكح 
 كالجماؿ.   كالقكة 

مما سبؽ يتضح أف لمقصة القصيرة مقكمات أساسية ينبغي أف تبنى في ضكئيا، كالتي  
 تميزىا عف أم عمؿ أدبي آخر، كتتمثؿ في:

الفكرة: كىي أكلى خطكات صياغة القصة، كيطمؽ عمييا قمب القصة، كيعد عثكر الكاتب  -0
الجيدة تضمف جذب انتباه القارئ كتحفيزه  عمى الفكرة الجيدة بمثابة عثكره عمى كنز ثميف، فالفكرة

 عمى قراءة القصة.
البناء كالحبكة الفنية: بعد أف تتضح الفكرة كتستقر في ذىف الكاتب فإف عميو أف يبني أحداث  -6

قصتو كيحكـ بناءىا بطريقة منطقية، فتترابط األحداث مف بداية القصة حتى نيايتيا، كتعرض 
 تشمؿ:بشكؿ متسمسؿ كمتتابع كجذاب، ك 

 .المقدمة: كفييا تمييد ألحداث القصة، كتككف مشكقة كجذابة لتحفز القارئ عمى قراءتيا 
  العقدة: كىي المشكمة التي تظير في أحداث القصة، كتبمغ ذركتيا فيظير الصراع بيف

 الشخصيات.
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  الحؿ: كيمثؿ نياية القصة، حيث تتدرج أحداثيا كتتضح، كيأتي حؿ المشكمة بشكؿ
 لمقارئ.  منطقي كمقنع 

الشخصيات: كىـ األفراد الذيف تدكر حكليـ أحداث القصة، كتمثؿ الشخصيات العمكد الفقرم  -0
 لمقصة، كعمى الكاتب رسـ شخصيات قصتو بعناية ككضكح.

السرد: كيقصد بو طريقة عرض األحداث كترتيبيا زمنينا، بأسمكب لغكم متسمسؿ يكصؿ  -2
 الحبكة الفنية. القارئ إلى العقدة ثـ الحؿ، بما يظير

 الحكار: كىك الحديث الذم يدكر بيف الشخصيات  معبرنا عف أحداث القصة. -1
بيئة القصة: يقصد ببيئة القصة الكسط الذم دارت فيو األحداث، كتشمؿ مكاف كزماف حدكث  -2

 القصة.
 )ب( المقال األدبي:

المعالجة، حسنة المقاؿ ىك قطعة إنشائية نثرية معتدلة الطكؿ، جيدة العرض، سريعة 
الصياغة نابعة مف ذاتية كاتبيا، يعبر بيا الطالب عما يحسو بدقة مف كجية نظره، منشدة 

حساساتو ) لمياء عمر كآخراف، (، كتعرفو رىاـ 022، 6303لطمكحاتو، مظيرة لخياالتو كا 
ب ( بأنو أحد أنكاع الكتابة اإلبداعية التي يعبر بيا الكات023، 6304الصراؼ كمحمد خياؿ )

 عف مشاعره كأفكاره كتأمبلتو، كينقميا إلى القارئ.
كترل الباحثة أنو فف مف الفنكف األدبية النثرية ينقؿ فيو الكاتب أفكاره كمشاعره الخاصة 

 بأسمكب أدبي بميغ كألفاظ جزلة قكية، كلو مقكمات كخصائص.  
 

 الخصائص الفنية لممقال األدبي: -2
( بعض السمات كالخصائص المميزة 662 -661، 6303يذكر ماىر عبد البارم )

 لممقاؿ عف غيره مف الفنكف األدبية، كتتمثؿ في:
 أف يتحقؽ في المقاؿ تككينو الفني مف تكافر المقدمة كالعرض الكحدة العضكية :

كالخاتمة، كأف يككف بيف ىذه العناصر ترابط كانسجاـ حتى تبدك الكحدة العضكية 
 ي تسمسؿ منطقي ليقنع القارئ بما يقكؿ.مكتممة، كأف يعرض الكاتب أفكاره ف

 ينبغي أف يشعر القارئ نحك المقالة ككاتبيا أنو تجاه حديث ممتع لبؽ العرض الشائؽ :
يستيكيو بحسف عرضو، كأنو ليس أماـ كاعظ يعظو كيكجيو، فالميـ في كتابة المقاؿ 

 ىك طريقة كاتبيا في عرض ما يتأممو أك يشعر بو.
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 إلى إقناع القارئ كىذا اإلقناع إنما يأتي مف سبلمة األفكار : تيدؼ المقالة اإلقناع
كدقتيا ككضكحيا، كما أنو ينبع مف طريقة الكاتب في عرضو لكجية نظره، عبلكة عمى 

 صدؽ ما يقكلو.  
 فالمقالة تتميز بالقصر كتجنب اإلطالة كالبعد عف التكغؿ في عرض اإليجاز :

كبلمنا ال يخرج منو القارئ بنتيجة مقنعة أك التفصيبلت، بحيث ال تككف المقالة ثرثرة ك 
مفيدة، كما أف ىذا اإليجاز يتطمب القصد في التعبير حتى ال يضيع مع المقالة كقت 

 القارئ كالكاتب معنا. 
  فالمكضكعات التي يكتبيا الكاتب أك األديب نكعاف: مكضكعات ذاتية الذاتية :

كد ىذه الذاتية إلى آفاؽ أرحب شخصية ترتبط بحياتو كظركفو، كمكضكعات تتجاكز حد
كأكسع، فيتناكؿ فييا مكضكعات إنسانية كاجتماعية كعممية كسياسية، كىك في كؿ ىذه 

 المكضكعات ال يستطيع أف يخفي مشاعره كآراءه الذاتية.  
 ف كاف يغمب عمى بعض النثرية : فالمقاؿ أحد فنكف النثر كذلؾ لغمبة التفكير عميو، كا 

ير، كالصكرة الفنية، كاإليقاع المكسيقي، كالعاطفة، كالخياؿ فكؿ المقاالت طبلكة التعب
 ىذه العناصر مسخرة لخدمة الفكرة التي يريدىا الكاتب.

 فأسمكب المقالة يتنكع بتنكع مكضكعيا ، كيتنكع كذلؾ بتنكع كاتبيا ككسيمة األسمكب :
 نشره. 

 مقومات كتابة المقال األدبي: -2
ت أك عناصر أساسية، أشار إلييا رىاـ الصراؼ كمحمد يتألؼ المقاؿ األدبي مف مقكما

 (، كتتمثؿ في:020 -023، 6304خياؿ )
 كاليدؼ منيا تييئة األذىاف، كفييا يذكر الكاتب التعريؼ بالمكضكع، كاليدؼ المقدمة :

 منو، كيبيف الفكرة األساسية لممقاؿ. 
 مف المقدمة : كىك صمب المقاؿ كجكىره، كيشغؿ مساحة أكبر المضمكف أك العرض

كالخاتمة، كفيو يككف الحديث عف الفكر الفرعية لممقاؿ، كىك يبدأ بنياية المقدمة التي 
ميدت لو، حيث يأخذ الكاتب في معالجة المكضكع بعرض ما لديو مف ِفكٍر كخكاطر، 
 بالطريقة التي يراىا مؤثرة في قارئو كمقنعة لو بشتى الكسائؿ، مف براىيف كأدلة كشكاىد.

 كىي ثمرة المقاؿ كنيايتو، فبل بد أف تككف نتيجة طبيعية لممقدمة كالعرض،  :الخاتمة
 كاضحة كممخصة لمعناصر الرئيسة.  

 مما سبؽ يتضح أف المقاؿ األدبي يتككف مف ثبلثة عناصر أساسية ىي: 
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مقدمة مميدة لممكضكع كمييئة لذىف القارئ، كينبغي أف تككف مرتبطة بالمكضكع  - أ
 لتجذب القارئ كتدفعو عمى مكاصمة قراءة المقاؿ. كمكجزة كجاذبة كمشكقة

عرض: يبرز فيو الكاتب ما لديو مف أفكار مدعكمنا باألدلة عمى صحة كجية نظره،   - ب
منكعنا في أسمكبو ليشد القارئ كيجذبو التماـ القراءة، كيراعى في العرض التسمسؿ 

 القارئ. المنطقي لؤلفكار، كاستخداـ األسمكب اإلنشائي إلثارة كتنشيط ذىف
خاتمة: مكجزة ينيي بيا الكاتب مقالتو مف خبلؿ إلقاء الضكء عمى أىـ النقاط التي  - ج

كردت بالمقاؿ، كينبغي أف تككف مرتبطة بالمقاؿ، ممخصة ألىـ النقاط التي كردت 
 بالمقاؿ، كأف يتـ اختيار مفرداتيا بدقة لمكصكؿ بإيجاز لميدؼ مف المقاؿ.    

 ة وخصائص طالب المرحمة الجامعية:( طبيعة الكتابة اإلبداعي2
تعد الكتابة اإلبداعية أرقى أنكاع الكتابة، حيث يعبر الطالب عف أفكاره كانفعاالتو 
كيتفاعؿ مع اآلخريف، كيتكاصؿ مع مجتمعو، كيشعر بمشكبلتو كيسيـ في حؿ قضاياه، كتقترف 

كانب اإلبداع أمرنا تتطمبو طبيعة الكتابة اإلبداعية بالتفكير اإلبداعي، كما يعد االىتماـ بيا كأحد ج
العصر، فقد أصبح اإلبداع مف الضركرات الممحة في العصر الحاضر، فمـ يعد ترفنا فكرينا، بؿ 
أصبح ضركرة تفرضيا تحديات ىذا العصر الذم يعرؼ بالعصر المعمكماتي، حيث تتدفؽ فيو 

 المعمكمات كالمعارؼ بشكؿ سريع.
الو فبل خياؿ إال بالمغة، كال جماؿ إال بالمغة، فاإلبداع فالمغة ىي مادة اإلبداع كمرآة خي

(، كتعد الكتابة اإلبداعية مف أىـ 54، 6302كامف في المغة نفسيا)أحمد النعيمي كآخراف، 
مجاالت اإلبداع في المغة، فيي مظير مف مظاىر اإلبداع المغكم، حيث يظير اإلبداع في 

تباطيا بالمكضكع ، كركعة أساليب التعبير عنيا الكتابة في أصالة األفكار كعمقيا، كمدل ار 
براز الصكر البيانية كالخياؿ.  كمركنتيا في عرضيا كا 

فعندما يطمب مف الطالب  الكتابة عف مكضكع ما يقع في نطاؽ خبراتو فإنو يحمؿ  
أفكاره، كيجمع ما لديو مف حصيمة لغكية كمخزكف فكرم، لينتقي كيصكغ مف تمؾ المفردات 

مبلن جديدة تعبر عف الفكرة التي يكد نقميا لمقارئ، بأسمكب لغكم سميـ يتسـ بقكة كالتراكيب ج
 المعنى كأصالة الفكرة كدقة التصكير، فيك يستخدـ قدرتو عمى اإلبداع المغكم.

كاالىتماـ بالكتابة اإلبداعية يعني االىتماـ بفنكف المغة العربية جميعيا، ألف الكتابة 
صمة بالفنكف الثبلثة األخرل: االستماع، كالتحدث، كالقراءة، كفي تظير فييا الميارات ذات ال
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عممية الكتابة رياضة لمذىف، كيحتاج إتقاف مياراتيا إلى استعدادات خاصة، كقدرات لغكية كعقمية 
عميا، كما تتطمب مف الكاتب إلمامو بالجيد مف المنظـك كالمنثكر، ككذلؾ تحتاج إلى فكر يقظ 

كتفيمو كتقييمو، كتقديمو بشكؿ دقيؽ كجيد، كينبغي التأكيد عمى ضركرة  قادر عمى متابعة الحدث
االىتماـ بالكتابة اإلبداعية كالعناية بتعميميا كتنمية مياراتيا لدل الطبلب المعمميف بكميات التربية، 
فيـ يمتمككف مف الخصائص النفسية كالفكرية كالمغكية كاالجتماعية، ما يشجع عمى تعمميا 

(. كالطبلب في المرحمة الجامعية مف 53-6302،52راتيا)أحمد النعيمي كآخراف،كاكتساب ميا
تساعدىـ  -لكصكؿ نمكىـ المغكم لمرحمة متقدمة  –المفترض أنيـ يمتمككف ثركة لفظية كفكرية 

في تناكؿ المكضكعات الكتابية في المجاالت المختمفة، ككذلؾ القدرة عمى الفيـ كاإلدراؾ كالتفكير 
 حميؿ كالتعبير عف أفكارىـ في قالب لغكم إبداعي.  كالنقد كالت

كيسند إلى طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية بعد تخرجيـ ميمة تعميـ المغة 
العربية كفنكنيا لمناشئة، كتقديميا ليـ بأسمكب جذاب كمشكؽ، كذلؾ يتكقؼ عمى مدل تمكنيـ مف 

أبرزىا؛ ألف عدـ تمكنيـ مف ميارات المغة الميارات المغكية كالتي تعد ميارات الكتابة مف 
كضعؼ إعدادىـ سيعكد سمبنا عمى تبلميذىـ في تممكيـ ليذه الميارات؛ لذا ينبغي االىتماـ بتنمية 
ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية لضماف تككيف شخصيات 

ذيب كجدانيـ، كتنمية الحس المرىؼ لدييـ، كتكجيو مبدعة، قادرة عمى تكجيو سمكؾ تبلميذىا، كتي
قدراتيـ اإلبداعية كصقميا؛ ليككنكا قادريف عمى االندماج في الحياة العممية، كليكاجيكا التغيرات 

 السريعة في شتى المجاالت مكاجية سميمة.
 ( أسباب ضعف الطالب في الكتابة اإلبداعية : 2

( إلى أسباب ضعؼ الطبلب في 603 ،6334أشار يكسؼ قطامي كمريـ المكزم ) 
 ميارات الكتابة اإلبداعية فيما يمي : 

 عدـ كفاية الطمبة في استخبلص األفكار الرئيسة لممكضكع المراد الكتابة فيو. -أ
ضعؼ قدرة الطمبة في التمييز بيف الفنكف األدبية، كالقصة كالمقالة كالخاطرة، مف حيث  -ب

 أصكليا الفنية 
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عمميف في تدريس ميارات الكتابة اإلبداعية، مما نجـ عنو عدـ كجكد ضعؼ تدريب الم -ج
 إستراتيجية تدريس في التعبير.

قمة إدراؾ بعض المعمميف أىمية تطكير التفكير في الكتابة، بحيث تككف الكتابة عممية عقمية  -د
 إبداعية عمى مستكل عاؿ مف االرتقاء.

 بأنيا ال تضيؼ شيئنا إلى قدراتيـ الكتابية. قمة اىتماـ الطمبة بحصص التعبير، كشعكرىـ -ق
محدكدية األدكات كالميارات كطرائؽ التدريس التي تقدميا المناىج الدراسية بما يخص تدريس  -ك

 ميارات الكتابة اإلبداعية .
 اعتبار حصص التعبير متممة لفركع المغة العربية األخرل، مما أفقدىا أىميتيا كقيمتيا. -ز
 اإلبداع كالتفكير اإلبداعي كالكتابة اإلبداعية ىبات ال يمكف أف تنمى أكيدرب عمييا.اعتبار  -ح

( أف الضعؼ العاـ في األكساط التعميمية كالقصكر الشديد 6300كذكرت سناء أحمد )
في تممؾ ميارات الكتابة اإلبداعية يعكد إلى عدة جكانب منيا: غياب المنيج المحدد الذم يعتمد 

ة، كمحتكل مبلئـ، كأساليب كأنشطة تعميمية، تسيـ في تنمية ميارات الكتابة عمى أىداؼ كاضح
( إلى ما سبؽ دكر المعمـ كقضية إعداده، كالتي 056، 6302اإلبداعية. كأضاؼ أكـر بريكيت )

يصاؿ المعمكمة، كاالىتماـ باألنشطة كغيرىا مف الجكانب التي  تشكؿ جانبنا في طريقة التدريس، كا 
 ة ميارات الكتابة اإلبداعية.تساعد عمى تنمي

كترل الباحثة أف مف أسباب ضعؼ طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية في 
 ميارات الكتابة اإلبداعية ما يمي: 

لـ تنؿ ميارات الكتابة اإلبداعية االىتماـ الكافي مف قبؿ المعمميف كالمتعمميف في مرحمة التعميـ  -
 إلى الجامعة كىك غير ممـ بميارات الكتابة اإلبداعية.ما قبؿ الجامعي، فالطالب يأتي 

إىماؿ برنامج المغة العربية لميارات الكتابة بصفة عامة كالكتابة اإلبداعية بصفة خاصة، فبل   -
 تكجد مقررات تخدـ ىذا الفف المغكم.

ب عدـ االىتماـ بممارسة األنشطة المغكية الكتابية في مكاقؼ فعمية مف خبلؿ تكميؼ الطبل -
 بكتابة قصة قصيرة أك مسرحية أك مقاؿ أك نظـ أبيات مف الشعر أك كتابة يكمياتيـ.
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عدـ مسايرة برنامج المغة العربية لبلتجاىات الحديثة التي تدعك إلى تنمية اإلبداع المغكم لدل   -
 الطبلب. 

كاالقتصار  لمساعات العممية -لطبلب شعبة المغة العربية  -افتقاد معظـ المقررات الدراسية  -
عمى الساعات النظرية فبل مجاؿ لتكظيؼ الطالب لما اكتسب مف معارؼ نحكية كصرفية 

 كصكتية كداللية كببلغية في إنجاز مياـ كتابية إبداعية. 
إغفاؿ أساليب التقكيـ لميارات التفكير العميا كاالىتماـ بحفظ كاسترجاع المكاد الدراسية، فبل  -

 اع كال الكتابة اإلبداعية.يشعر الطبلب بأىمية  اإلبد
 كتمثمت فيما يمي:اإلجراءات الميدانية لمبحث:   

 أداوت البحث :  -أوالً 
لمتعرؼ عمى مستكل التنكر المغكم لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية، كلقياس  

ار التنكر مستكل أدائيـ في ميارات الكتابة اإلبداعية قامت الباحثة بإعداد األدكات التالية: اختب
المغكم، قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية، اختبار الكتابة اإلبداعية، بطاقة األداء المتدرج الختبار 

 ميارات الكتابة اإلبداعية، كفيما يمي عرض لكيفية بناء كؿ أداة مف األدكات السابقة:
 : اختبار التنور المغوي لطالب الفرفة الرابعة شعبة المغة العربية -2
التنكر المغكم لدل طبلب شعبة المغة  يدؼ مف االختبار : ىدؼ االختبار إلى قياس مستكلال -أ

 العربية بكميات التربية.
مصادر بناء االختبار: اعتمدت الباحثة في بناء االختبار عمى مراجعة البحكث كالدراسات  -ب

( ، رندة 0552حسف )السابقة التي اىتمت بالتنكر المغكم، كأىميا دراسة عباس أديب كعبد عمي 
 (.6301( ، دراسة عقيمي مكسى )6303(، دراسة صالحة الداىرم )6335إسميـ )

كصؼ االختبار، كطريقة تصحيحو: أعدت الباحثة اختبارنا في التنكر المغكم، شممت أبعاده  -ج
( مفردة، 033مجاالت التنكر المغكم، ككاف االختبار مف نمط االختيار مف متعدد كاحتكل عمى )

اشتممت كؿ مفردة عمى أربعة بدائؿ، بديؿ كاحد فقط منيا صحيح كبقية البدائؿ خاطئة، كتقدر ك 
درجة كؿ سؤاؿ إما)بدرجة( إذا كانت اإلجابة صحيحة، أك )صفر( إذا كانت اإلجابة خاطئة، 

( درجة، كالجدكؿ التالي يكضح أبعاد التنكر المغكم 033كبمغ مجمكع الدرجات الكمية لبلختبار )
 شمميا االختبار. التي
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 (0جدكؿ )
 أبعاد اختبار التنكر المغكم  

النسبة  المجموع المفردات التي تقيس البعد أبعاد االختبار م
 المئوية

 %03 03 03إلى  0مف  اإلمبلء 0
 %03 03 63إلى  00مف  التعبير 6
 %03 03 03إلى  60مف  األدب كالنصكص 0
 %03 03 23إفى  00مف  القكاعد)نحك كصرؼ( 2
 %03 03 13إلى  20مف  الببلغة 1
 %03 03 23إلى  10مف  المعجـ كالداللة كالمعنى 2
 %03 03  33إلى  20مف  السير كالتراجـ 3
 %03 03 43إلى  30مف  األصكات 4
 %03 03 53إلى  40مف  العركض 5
 %03 03 033إلى  50مف  الخط 03

 %033 033 مجمكع مفردات االختبار
 
 االختبار عمى مجموعة استطالعية:تطبيق  -د

بعد تعديؿ آراء السادة  -تـ إجراء التجربة االستطبلعية لبلختبار في صكرتو النيائية          
( 033عمى مجمكعة مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بمغ عددىـ ) - المحكميف

ر ، تـ تفريغ النتائج لحساب ثبات طالبنا كطالبة، كبعد انتياء الطبلب مف إجابتيـ عف االختبا
 كصدؽ كزمف االختبار.

  الخصائص السيككمترية الختبار التنكر المغكم: -ق
  االتساؽ الداخمي: -

تـ حساب معامبلت ثبات أبعاد اختبار التنكر المغكم عف طريؽ حساب معامبلت          
: 6331كركنباؾ )صبلح الديف محمكد عبلـ ،  -االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة ألفا

 (. كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.033

                                                           
 ( قائمة السادة 1ملحق ).احملكمني 
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  (6جدكؿ )
 (033) ف =  αمعامؿ معامبلت ثبات األبعاد الفرعية الختبار التنكر المغكم باستخداـ 

 αقيم معامل  أبعاد االختبار م
 **32362 اإلمبلء 0

 **32356 التعبير 6
 **32336 األدب كالنصكص 0
 **32300 القكاعد)نحك كصرؼ( 2
 **32500 عمـ الببلغة 1
 **32510 المعجـ كالداللة كالمعنى 2
 **32320 السير كالتراجـ 3
 **32401 عمـ األصكات 4
 **32305 العركضعمـ  5
 **32461 الخط 03

 3.30** داؿ عند مستكل                                   
( لفقرات اختبار التنكر المغكم αكركنباؾ ) –( أف معامبلت ألفا 6يتضح مف جدكؿ )

( ، كىي قيـ مرتفعة كذات داللة إحصائية عند مستكل 32510 – 32336تراكحت بيف )
 تمتع االختبار باالتساؽ الداخمى.(، كتشير إلى 3.30)
: لمتحقؽ مف صدؽ اختبار التنكر المغكم، تـ عرضو في صكرتو  صدؽ اختبار التنكر المغكم -

تخصص المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية  (*) األكلية عمى مجمكعة مف السادة المحكميف
دقة الصياغة العممية كآدابيا، إلبداء رأييـ في مدل صبلحية االختبار لمتطبيؽ، مف حيث: 

كالمغكية، كمناسبتو لمستكل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية، كاشتمالو عمى أبعاد التنكر 
% مف السادة المحكميف، حيث كاف عدد مفردات 43المغكم المختمفة، كتـ األخذ بما اتفؽ عميو 

كف االختبار في صكرتو مفردة كبعد حذؼ ما اتفؽ عميو السادة المحكمكف، تك 063االختبار 
 ( مفردة.033مف ) النيائية

 : ثبات اختبار التنكر المغكم  -

                                                           
 ( قائمة السادة احملكمني.1ملحق )  *
 ( اختبار التنور اللغوي.2ملحق ) 
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كلمتحقؽ مف ثبات اختبار التنكر المغكم، تـ استخداـ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار، حيث تـ 
تطبيؽ اختبار التنكر المغكل عمى مجمكعة مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية 

( طالبنا كطالبة، كما تـ إعادة تطبيؽ 033بخبلؼ مجمكعة البحث األصمية بمغ عددىا )التربية 
االختبار مرة أخرل بعد ثبلثة أسابيع كىي مدة مناسبة حتى ال يتذكر الطبلب شيئنا مما اختبركا 

 فيو، ككانت قيمة معامؿ الثبات كالتالى:
 (0جدكؿ )

 (033إعادة االختبار) ف = معامبلت الثبات الختبار التنكر المغكل بطريقة 
 قيم معامل الثبات أبعاد االختبار م
 **32330 اإلمبلء 0
 **32332 التعبير 6
 **32343 األدب كالنصكص 0
 **32352 القكاعد)نحك كصرؼ( 2
 **32433 عمـ الببلغة  1
 **32462 المعجـ كالداللة كالمعنى 2
 **32432 السير كالتراجـ 3
 **32440 عمـ األصكات 4
 **32442 عمـ العركض 5
 **32450 الخط 03

 **32560 اختبار التنك المغكم ككؿ
 ( .3230**دالة عند مستكل )

 – 32330يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامؿ ثبات االختبار تراكحت بيف )
عمى ( كىي درجة ثبات مناسبة، كتدؿ 32560( ، بينما بمغ معامؿ ثبات االختبار ككؿ )32450

 .(*) ، كمف ثـ قابميتو لمتطبيؽتمتع االختبار بمستكل عاؿ مف الثبات
 زمف االختبار :   -ك

                                                           
 ( اختبار التنور اللغوي.2ملحق )  *
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تـ حساب زمف تطبيؽ اختبار التنكر المغكم عف طريؽ حساب متكسط األزمنة التي استغرقيا 
( 53الطبلب في التجربة االستطبلعية عند اإلجابة عف االختبار، كقد جاء متكسط األزمنة )

 دقيقة.
 قائمة مهارات الكتابة اإلبداعية الالزمة لطالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية:   -2
ىدفت القائمة إلى تحديد ميارات الكتابة اإلبداعية البلزمة لطبلب الفرقة  اليدؼ مف القائمة: -أ

الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية، كالخاصة بفني المقاؿ األدبي كالقصة القصيرة، كالتي 
 يسعى البحث الحالي إلى قياس مستكل أدائيـ ليا.

قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية عمى اعتمدت الباحثة في إعداد   القائمة:إعداد مصادر  -ب
 المصادر التالية: 

 بعض األدبيات التربكية في مجاؿ تعميـ الكتابة اإلبداعية كمياراتيا. -
 بعض البحكث كالدراسات السابقة التي اىتمت بميارات الكتابة اإلبداعية. -
 إطار البحث النظرم الخاص بميارات الكتابة اإلبداعية.  -
قامت الباحثة بإعداد قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية  :()القائمة في صكرتيا المبدئيةكصؼ  -ج
بعد حصر الميارات مف المصادر آنفة الذكر، كاشتممت عمى إحدل  -في صكرتيا المبدئية –

كستيف ميارة، صنفت في مجاليف رئيسيف ىما: ميارات تتعمؽ بكتابة القصة القصيرة كبمغ عددىا 
( ميارة ، كتضمف كؿ 00ة، كميارات تتعمؽ بكتابة المقاؿ األدبي كبمغ عددىا )( ميار 03)

 مجاؿ)القصة، المقاؿ( محكريف أحدىما: يمثؿ ميارات عامة، كاآلخر ميارات الكتابة اإلبداعية.
صدؽ القائمة: بعد االنتياء مف إعداد القائمة في صكرتيا المبدئية، تـ عرضيا عمى مجمكعة  -د

 المحكميف في المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية كآدابيا؛ لمتأكد مما يمي:السادة مف 
 مناسبة تمؾ الميارات لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية.  -
شمكؿ القائمة لجميع ميارات الكتابة اإلبداعية البلزمة لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة   -

  العربية.            
 انتماء كؿ ميارة فرعية لمميارة الرئيسة التي تندرج أسفميا.         -
 كضكح الصياغة المغكية لميارات القائمة.  -
إبداء الرأم حكؿ إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو مناسبنا لتحقيؽ المزيد مف الضبط ليذه  -

 القائمة.

                                                           
 ( قائمة مهارات الكتابة اإلبداعية يف صورهتا األولية.3ملحق ) 
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 :()القائمة في صكرتيا النيائية  -ىػ 
السادة المحكميف كحساب التكرارات كالنسب المئكية التي حصمت عمييا بعد فحص آراء 

% فأكثر 43كؿ ميارة مف ميارات الكتابة اإلبداعية، تـ اإلبقاء عمى الميارات التي كافؽ عمييا 
مف المحكميف، كما تـ حذؼ بعض الميارات لتضمنيا في ميارات أخرل، أك لتكرار معناىا، أك 

عميمية أقؿ مف المرحمة الجامعة؛ كصكالن إلى الصكرة النيائية لمقائمة، لمناسبتيا لطبلب مراحؿ ت
 كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:

 
 (: آراء السادة المحكميف في قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية2جدكؿ )

  
ميارات الكتابة 

 اإلبداعية

 درجة لزكميا لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية

 
عاـ
ؿ ال

مجا
ال

 

 % الزمة % الزمة جدا

 
 ميارات تتعمؽ بكتابة المقاؿ األدبي

 أكال ميارات عامة كأساسية
  ميارات فنية  -أ
 %3 - %033 00 كضكح الفكرة. 0
التسمسؿ المنطقي  6

 لؤلفكار.
00 033% - 3% 

 %3 - %033 00 الربط الجيد بيف األفكار. 0
تعزيز األفكار بأدلة  2

كالسنة كبراىيف مف القرآف 
 كالمكركث األدبي.

00 033% - 3% 

 %9.09 0 %90.91 03 إبراز ذاتية الكاتب. 1
  ميارات لغكية -ب
 %3 - %033 00 اكتماؿ أركاف الجمؿ. 2
 %3 - %033 00استخداـ أدكات الربط  3

                                                           
() (قائمة مهارات الكتابة اإلبداعية يف صورهتا النهائية.4ملحق ) 



                           مستىي التنىر اللغىي وعالقته بمهارات الكتابة اإلبذاعية لذي طالب شعبة اللغة العربية بكليات التربية                             

 د/ رقية محمىد أحمذ علي                                                                                     

 

 

 -222-   9102يناير                                                          العذد الثامه  والثالثىن

المناسبة في مكاضعيا 
 الصحيحة.

خمك المكتكب مف  4
 األخطاء النحكية.

00 033% - 3% 

المكتكب مف خمك  5
 األخطاء اإلمبلئية .

00 033% - 3% 

الكتابة بمغة فصيحة  03
 كتجنب الكممات العامية.

00 033% - 3% 

  ميارات تنظيمية - -ج
التدرج بالعرض ابتداءن  00

مف المقدمة كانتياءن 
 بالخاتمة.

00 033% - 3% 

 %3 - %033 00 تقسيـ المقاؿ إلى فقرات. 06
في النظاـ كالتنسيؽ  00

المكتكب كالبعد عف 
 الكشط كالشطب.

00 033% - 3% 

مراعاة عبلمات الترقيـ  02
 عند الكتابة.

00 033% - 3% 

 %3 - %033 00 كضكح الخط. 01
 ميارات الكتابة اإلبداعية -ثانينا

  ميارات الطبلقة الكتابية -أ
كتابة مقدمات متعددة  02

 لممقاؿ الكاحد.
00 033% - 3% 

أكبر عدد مف اشتقاؽ  03
 الكممات مف اسـ أك فعؿ.

03 90.91% 0 9.09% 

كتابة أكبر عدد مف  04
الكممات تنتيي بمقطع 

03 90.91% 0 9.09% 
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 معيف
طرح أكبر عدد ممكف  05

مف األسئمة حكؿ محتكل 
 المقاؿ. 

00 033% - 3% 

  ميارات المركنة الكتابية -ب
إعادة ترتيب األفكار  63

 بشكؿ جديد.
00 033% - 3% 

اقتراح أسباب متنكعة  60
 لمشكمة كردت بالمقاؿ.

03 90.91% 0 9.09% 

إضافة أفكار جديدة  66
 لممقاؿ.

00 033% - 3% 

  ميارات األصالة الكتابية -ج
تقديـ حمكؿ غير مألكفة  60

 لممشكمة الكاردة بالمقاؿ.
00 033% - 3% 

اقتراح عناكيف مبتكرة  62
 لممقاؿ.

00 033% - 3% 

اقتراح نياية جديدة  61
 لممقاؿ. 

00 033% - 3% 

كتابة المقاؿ في قالب  62
 أدبي جديد.

5 81.81% 0 18.19% 

اؿ 
مج
ال

عاـ
ال

 

 ميارات تتعمؽ بكتابة القصة القصيرة

 أكال ميارات عامة كأساسية
  ميارات فنية  -أ

كضكح شخصيات  63
 القصة.

00 033% - 3% 

 %3 - %033 00 تحديد الزماف كالمكاف. 64
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 %3 - %033 00 بركز عنصر الخياؿ. 65
تسمسؿ األحداث بشكؿ  03

 تدريجي.
00 033% - 3% 

 %3 - %033 00 كضكح العقدة كالحؿ. 00
  ميارات لغكية -ب

 %3 - %033 00 اكتماؿ أركاف الجمؿ. 06
استخداـ أدكات الربط  00

المناسبة في مكاضعيا 
 الصحيحة.

00 033% - 3% 

المكتكب مف خمك  02
 األخطاء النحكية.

00 033% - 3% 

خمك المكتكب مف  01
 األخطاء اإلمبلئية .

00 033% - 3% 

الكتابة بمغة فصيحة  02
 كتجنب الكممات العامية.

00 033% - 3% 

  ميارات تنظيمية -ج
التدرج بالعرض ابتداءن مف  03

 المقدمة كانتياءن بالخاتمة.
00 033% - 3% 

 %3 - %033 00 إلى فقرات. تقسيـ القصة 04
النظاـ كالتنسيؽ في  05

المكتكب كالبعد عف 
 الكشط كالشطب.

00 033% - 3% 

مراعاة عبلمات الترقيـ  23
 عند الكتابة.

00 033% - 3% 

 %3 - %033 00 كضكح الخط. 20
 ثنانينا: ميارات الكتابة اإلبداعية

  ميارات الطبلقة -أ
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كتابة مقدمات متعددة  26
 لنياية كاحدة.

00 033% - 3% 

اشتقاؽ أكبر عدد مف  20
 الكممات مف اسـ أك فعؿ.

03 90.91% 0 9.09% 

كتابة أكبر عدد مف  22
الكممات تنتيي بمقطع 

 معيف

03 90.91% 0 9.09% 

طرح أكبر عدد ممكف مف  21
األسئمة عمى أحداث 

 القصة. 

00 033% - 3% 

  ميارات المركنة -ب
أحداث إعادة ترتيب  22

 القصة بشكؿ جديد.
00 033% - 3% 

اقتراح أسباب متنكعة  23
 لمشكمة كردت بالقصة.

00 033% - 3% 

إضافة شخصيات جديدة  24
 ألحداث لمقصة.

00 033% - 3% 

  ميارات األصالة -ج
تقديـ حمكؿ غير مألكفة  25

 لممشكمة الكاردة بالقصة.     
00 033% - 3% 

اقتراح عناكيف مبتكرة  13
 لمقصة. 

00   033% - 3% 

اقتراح نياية جديدة  10
 لممكضكع لمقصة.

00 033% - 3% 

كتابة القصة في قالب  16
 أدبي جديد.

5 81.81% 0 18.19% 
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( 16كمف الجدكؿ السابؽ يتضح أف قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية اشتممت عمى )

( ميارة أخرل تتعمؽ بكتابة 62تتعمؽ بكتابة المقاؿ األدبي، )( ميارة 62ميارة، مقسمة إلى: )

 القصة القصيرة. كيصنفيا الجدكؿ التالي :

 (1جدكؿ )
تكصيؼ قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية البلزمة لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية في 

 صكرتيا النيائية
 العدد القصة القصيرةميارة كتابة  العدد ميارة كتابة المقاؿ األدبي

 
ميارات عامة  -0

تتعمؽ بكتابة 
 المقاؿ األدبي

  1 فنية
ميارات عامة  -0

تتعمؽ بكتابة 
 القصة القصيرة

 1 فنية
 1 لغكية 1 لغكية
 1 تنظيمية 1 تنظيمية

 
ميارات كتابة  -6

إبداعية لممقاؿ 
 األدبي

  2 طبلقة
ميارات كتابة  -0

إبداعية لمقصة 
 القصيرة

 2 طبلقة
 0 مركنة 0 مركنة
 2 أصالة 2 أصالة

 ميارة 62  ميارة 62 المجمكع
 ميارة  16 إجمالي ميارات القائمة

كبذلؾ تككف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث كالذم نصو" ما 
ميارات الكتابة اإلبداعية الخاصة بفني المقاؿ األدبي كالقصة القصيرة كالبلزمة لطبلب الفرقة 

 الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية ؟
 اختبار مهارات الكتابة اإلبداعية لطالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية:   -2

 تـ بناء اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية كفقنا لمخطكات التالية: 
ييدؼ اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية إلى قياس مستكل أداء طبلب  اليدؼ مف االختبار: -أ

الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية في بعض ميارات الكتابة اإلبداعية، كالخاصة 
 بفني المقاؿ كالقصة القصيرة.
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لفرقة الرابعة تـ إعداد اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لطبلب ا  االختبار :إعداد مصادر  -ب
شعبة المغة العربية في ضكء  قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية التي أعدتيا الباحثة لطبلب الفرقة 
الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية كأقرىا السادة المحكمكف، كما تـ الرجكع لبعض 

: )مركاف  الدراسات السابقة التي أعدت مثؿ ىذه النكعية مف االختبارات مثؿ دراسة
(، )رىاـ الصراؼ، محمد 6304( ، )شفاء محمد، 6304(، )رحاب محمكد، 6300السماف،
 (. 6304خياؿ، 

تمت صياغة االختبار ليحتكل عمى أربعة مكضكعات )مقاليف أدبييف  االختبار: كصؼ -ج
كقصتيف قصيرتيف(، كيطمب مف الطالب أف يختار مكضكعيف فقط لمكتابة فييما بحيث يككف 

ا يتناكؿ المقاؿ األدبي، كاآلخر يتناكؿ القصة القصيرة؛ لقياس الميارات العامة كاألساسية أحدىم
( 00التي تعد مف متطمبات الكتابة اإلبداعية، كيعقب كؿ مكضكع سكاء أكاف مقاالن أك قصة )

سؤاالن مف األسئمة مفتكحة اإلجابة؛ بحيث يقيس كؿ سؤاؿ ميارة  مف ميارات الكتابة اإلبداعية 
 لتي تـ التكصؿ إلييا.ا
 الخصائص السيككمترية الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية: -د 
 االتساؽ الداخمي : -

تـ حساب معامبلت ثبات أبعاد اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية عف طريؽ حساب          
: 6331،  كركنباؾ )صبلح الديف محمكد عبلـ -معامبلت االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة ألفا

 (. كيكضحيا  الجدكؿ التالي.033
 (2جدكؿ )

) ف =  αمعامبلت ثبات األبعاد الفرعية الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية باستخداـ معامؿ 
033) 

 αقيم معامل  أبعاد اختبار الكتابة اإلبداعية
 **32403 ميارات عامة كأساسية لكتابة المقاؿ األدبي

 **32444 لممقاؿ األدبي ميارات الكتابة اإلبداعية
 **32502 ميارات عامة كأساسية لكتابة القصة القصيرة
 **32203 ميارات الكتابة اإلبداعية لمقصة القصيرة

 ( 3230** داؿ عند مستكل )                                  
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( لفقرات االختبار تراكحت αكركنباؾ ) –يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت ألفا 
(، كتشير 3.30( ، كىي قيـ مرتفعة كذات داللة إحصائية عند مستكل )32403 – 32203بيف )

 إلى تمتع االختبار باالتساؽ الداخمى.
لمتأكد مف صدؽ مفردات االختبار كمبلءمتو ألىداؼ البحث، ككضكح   االختبار: صدؽ -

ىج كطرؽ تدريس تعميماتو، عرضتو الباحثة عمى مجمكعة مف السادة المحكميف تخصص المنا
المغة العربية كآدابيا؛ كقد أشاد معظميـ باالختبار، كطمب البعض تعديؿ صياغة بعض الجمؿ 

 مثؿ: )رتب أفكار المقاؿ في شكؿ جديد( إلى )أعد ترتيب أفكار المقاؿ في شكؿ جديد(.
حيث  لمتحقؽ مف ثبات االختبار، تـ استخداـ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار، االختبار: ثبات - 

تـ تطبيؽ اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية عمى مجمكعة مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة 
( طالب كطالبة، كما تـ إعادة تطبيؽ 033العربية بخبلؼ مجمكعة الدراسة األصمية بمغ عددىا )

ختبركا االختبار مرة أخرل ببعد مركر ثبلثة أسابيع كىي مدة مناسبة حتى ال يتذكر الطبلب ما ا
 فيو، ككانت قيمة معامؿ الثبات كالتالى:

 (3جدكؿ )
 (033معامبلت الثبات الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية بطريقة إعادة االختبار) ف = 

 قيم معامل الثبات أبعاد اختبار الكتابة اإلبداعية
 **32356 ميارات عامة كأساسية لكتابة المقاؿ األدبي

 **32562 اإلبداعية لممقاؿ األدبيميارات الكتابة 
 **32440 ميارات عامة كأساسية لكتابة القصة القصيرة
 **32454 ميارات الكتابة اإلبداعية لمقصة القصيرة

 **32561 اختبار الكتابة اإلبداعية ككؿ
 ( .3230**دالة عند مستكل )

 
 – 32356)يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامؿ ثبات االختبار تراكحت بيف 

( كىي درجة ثبات مناسبة، كتدؿ عمى 32561( ، بينما بمغ معامؿ ثبات االختبار ككؿ )32562
 .(*) ، كمف ثـ قابميتو لمتطبيؽتمتع االختبار بمستكل عاؿ مف الثبات

 زمف االختبار :   -ق
                                                           

 ر مهارات الكتابة اإلبداعية.( اختبا5ملحق )  *
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تـ حساب زمف تطبيؽ اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية عف طريؽ حساب متكسط 
استغرقيا التبلميذ في التجربة االستطبلعية عند اإلجابة عف االختبار، كقد جاء  األزمنة التي

 ( دقيقة.063متكسط األزمنة )
 

 بطاقة األداء المتدرج الختبار مهارات الكتابة اإلبداعية: -2
حتى تتمكف الباحثة مف تقييـ أداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات 

الكتابة بمكضكعية أعدت بطاقة لتصحيح االختبار، تـ بناؤىا كفقنا لمخطكات التربية لميارات 
 التالية:

استيدفت البطاقة تصحيح اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية اليدؼ مف بطاقة األداء المتدرج:  -أ
 لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية، كالحكـ عمى أدائيـ لمميارات المقيسة

 بطريقة محددة ككاضحة كتتسـ بالمكضكعية. 
 استعانت الباحثة في بناء البطاقة بما يمي:مصادر بناء بطاقة األداء المتدرج:  -ب
 مراجعة الكتب كاألدبيات التي تناكلت تدريس التعبير الكتابي كالكتابة اإلبداعية. -
 ة اإلبداعية.مراجعة األبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت ميارات الكتاب -
قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية البلزمة لطبلب الفرقة الرابعة بشعبة المغة العربية بكميات  -

 التربية، كالتي أعدتيا الباحثة، كأقرىا السادة المحكمكف.
تنقسـ بطاقة األداء المتدرج إلى قسميف: ميارات أساسية لكتابة كصؼ بطاقة األداء المتدرج:  -ج

بي بجانب ميارات الكتابة اإلبداعية لممقاؿ األدبي، ميارات أساسية لكتابة القصة المقاؿ األد
تضمنت البطاقة الميارات التي أقر ك القصيرة بجانب ميارات الكتابة اإلبداعية لمقصة القصيرة، 

ء السادة المحكمكف مناسبتيا لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية، كالتي تـ بنا
ميارة تتعمؽ  62ميارة ، 16اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية في ضكئيا، كبمغ عدد الميارات بيا 

ميارة تتعمؽ بكتابة القصة القصيرة، كتـ تقييـ أداء الطبلب لمميارات  62بكتابة المقاؿ األدبي، ك
 المقيسة في ضكء خمسة مستكيات ىي: 

ربع درجات إذا أدل الطالب الميارة بشكؿ المستكل األكؿ )أداء جيد جدا كيحصؿ عمى أ -
 مكتمؿ ككاضح في كتابتو(.
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المستكل الثاني )أداء جيد كيحصؿ عمى ثبلث درجات إذا أدل الطالب الميارة مع كجكد  -
المستكل الثالث )أداء مقبكؿ كيحصؿ عمى درجتيف إذا ظيرت الميارة بشكؿ  -أخطاء بسيطة(. 

 جزئي في كتابات الطالب(.
الرابع )أداء ضعيؼ كيحصؿ عمى درجة كاحدة إذا كتب الطالب كلـ يبرز الميارة  المستكل -

 المحددة بكضكح(.
المستكل الخامس)أداء ضعيؼ جدا كيحصؿ عمى صفر إذا ترؾ الطالب المكضكع كلـ يكتب  -

 فيو أك إذا لـ يؤد الميارة المقيسة( . 
طريقة حساب درجة الطالب باستخداـ بطاقة األداء المتدرج: تجمع درجات الطالب في كؿ  -د

درجة عمى اعتبار أف ميارات  16فيككف الحد األعمى لدرجة االختبار  2األعمدة كتقسـ عمى 
يككف  2كيقسـ عمى  634( فيككف الناتج 2الحد األعمى لمدرجات)× ميارة  16الكتابة اإلبداعية 

 درجة.   16الناتج 
 ضبط بطاقة األداء المتدرج:  -ق
صدؽ بطاقة األداء المتدرج : لمتحقؽ مف صدؽ بطاقة األداء المتدرج في ميارات الكتابة  -

اإلبداعية لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية، تـ عرضيا عمى مجمكعة مف 
ة العربية كعمـ النفس التربكم؛ بيدؼ الحكـ السادة المحكميف تخصص المناىج كطرؽ تدريس المغ

عمى صبلحيتيا، ككضكحيا كصحتيا المغكية، كفي ضكء مبلحظات السادة المحكميف تـ تغيير 
ضعيؼ جدا(  –ضعيؼ  –مقبكؿ  -جيد -مستكيات األداء إلى خمسة مستكيات ىي: ) جيد جدا

 يؼ(.أداء ضع -أداء متكسط  -بدال مف ثبلثة مستكيات ىي:)أداء متميز 
ثبات بطاقة األداء المتدرج: لمتأكد مف ثبات بطاقة األداء المتدرج الختبار ميارت الكتابة  -

حدل زميبلتيا بتصحيح أكراؽ إجابات العينة االستطبلعية التي  ()اإلبداعية، قامت الباحثة كا 
أجرل عمييا االختبار، كتـ رصد الدرجات التي حصؿ عمييا الطبلب في االختبار لحساب معامؿ 

، كبمغ معامؿ االتفاؽ بيف (Cooperاالتفاؽ بيف المصححيف باستخداـ معادلة ككبر )
نسبة جيدة كتدؿ عمى معدؿ ثبات  (، كىي3242المصححيف الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية )

 .(*)مرتفع لبطاقة األداء المتدرج، كىذا يشير إلى صبلحيتيا لمتطبيؽ 
جراءات تطبيقو:  منيج البحث كا 

                                                           
()  كلية الرتبية بالغردقة  –مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العربية   -د/ شيماء حسن حممود 

 ( بطاقة األداء املتدرج.6ملحق )  *
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لمتعرؼ عمى مستكل التنكر المغكم كميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الفرقة الرابعة 
 ت التالية:شعبة المغة العربية بكميات التربية، تـ اتباع اإلجراءا

 تحديد المنهج والتصميم التجريبي لمبحث: -2
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، لمناسبتو 

 لطبيعة البحث الحالي.
 اختيار مجموعة البحث:  -2

تـ اختيار مجمكعة البحث مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية مف كميات 

لغردقة كقنا كسكىاج؛ نظرنا لكجكد زمبلء لمباحثة بتمؾ الكميات، عاكنكىا عمى تطبيؽ التربية با

( طالٍب كطالبٍة، بكاقع 033أدكات البحث في كمياتيـ، كقد بمغ العدد النيائي ألفراد العينة )

( طالبنا 13( طالبنا كطالبةن يمثمكف التعميـ العاـ ، ك)13( طالٍب كطالبٍة مف كؿ كمية، )033)

 لبةن يمثمكف التعميـ األساسي.  كطا

 تطبيق أداتي البحث: -2

طالب  033تـ تطبيؽ اختبارم )التنكر المغكم(، )ميارات الكتابة اإلبداعية( عمى 

كطالبة مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ كاألساسي في كميات التربية 

ـ ، في يـك 6304/ 6303الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي بالغردقة كقنا كسكىاج في بداية الفصؿ 

. كبعد االنتياء مف تطبيؽ أداتي البحث كبعد تصحيح إجابات 6304فبراير  62السبت المكافؽ 

 SPSSالطبلب تـ رصد درجاتيـ؛ إلجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ البرنامج اإلحصائي )

 التي جاءت عمى النحك التالي: ( كتحميميا كتفصيميا لمتكصؿ إلى النتائج16

 نتائج البحث كتحميميا كتفسيرىا:
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فيما يمي عرض ألىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا،  لئلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ 
 مف صحة فركضو:

لئلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث، كالذم نصو: ما مستكل التنكر المغكم لدل   
 شعبة المغة العربية بكميات التربية ؟طبلب الفرقة الرابعة 

تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كالمدل كأقؿ كأعمى درجة حصؿ 
عمييا الطبلب في اختبار التنكر المغكم، لكؿ مف طبلب التعميـ العاـ كاألساسي كؿ عمى حدة، ثـ 

 لكؿ الطبلب مجمكعة البحث كافة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
 ( 4جدكؿ )

مستكل التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبتي المغة العربية بالتعميـ العاـ 
 كالتعميـ األساسي

مجاالت 
التنكر 
 المغكم

الدرجة   العينة
النيائية 
 لممجاؿ

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

أقؿ  المدل
 درجة

أعمى 
 درجة

 اإلمبلء
  عاـ 013

03 
2230 0253 5233 0233 03233 

 2233 3233 2233 0201 6211 أساسي 013

 التعبير
  عاـ 013

 
03 

2223 0236 1233 6233 3233 

 2233 0233 1233 0262 6243 أساسي 013

األدب 
 كالنصكص

  عاـ 013
03 

2211 0212 3233 6233 5233 
 2233 3233 2233 0200 0200 أساسي 013

القكاعد 
)النحك 
 كالصرؼ(

  عاـ 013
03 

2223 0236 1233 6233 3233 
 1233 0233 2233 0231 0206 أساسي 013

 
 الببلغة
 

  عاـ 013
03 

2202 3255 1233 6233 3233 
 2233 0233 1233 0262 0220 أساسي 013

 4233 0233 3233 0262 0225  عاـ 013 
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مجاالت 
التنكر 
 المغكم

الدرجة   العينة
النيائية 
 لممجاؿ

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

أقؿ  المدل
 درجة

أعمى 
 درجة

المعجـ 
كالداللة 
 كالمعنى

 03 أساسي 013
0266 

0235 
2233 

3233 2233 

 
السير 
 كالتراجـ

  عاـ 013
03 

0225 0242 02233 0233 01233 
 4233 0233 3233 0266 0233 أساسي 013

 
عمـ 

 األصكات
 

  عاـ 013
03 

6253 0222 2233 3233 2233 
 أساسي 013

6211 
0222 2233 3233 2233 

 
عمـ 
 العركض

  عاـ 013
03 

0202 0231 1233 3233 1233 
 1233 3233 1233 0223 6263 أساسي 013

 
 الخط

  عاـ 013
03 

6250 0220 2233 3233 2233 
 2233 3233 2233 0200 6202 أساسي 013

 
اختبار 
التنكر 

 المغكم ككؿ

  عاـ 013
033 

04232 1212 63233 62233 10233 
 أساسي 013

64222 
2213 61233 02233 20233 

 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ تدني مستكم التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة 
المغة العربية بكميات التربية، فقد جاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ في عمـ األصكات ضعيفنا 

( مف الدرجة النيائية لعمـ األصكات، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي 6253جدا بمتكسط حسابي )
(؛ كذؾ نظرنا لصعكبة ىذا العمـ كعدـ ممارسة الطبلب لما درسكه 6211غ متكسط أدائيـ )حيث بم
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مف معارؼ فيو، حيث ال يتطرقكف ليا أثناء الشرح لتبلميذىـ في التربية العممية؛ لذلؾ تمؾ 
 المعارؼ تذىب طي النسياف بعد النجاح في مقررىا. 

ضعيفنا جدا بمتكسط حسابي كما جاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ في الخط 
( مف الدرجة النيائية في الخط، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ متكسط أدائيـ 6250)
(؛ كذلؾ نظرنا لعدـ كجكد مقرر ضمف برنامج إعداد معممي المغة العربية يدرس ليـ الخط 6202)

ؿ التعميمية المختمفة، العربي كمياراتو، فضبلن عف عدـ امتبلكيـ معمكمات سابقة خبلؿ المراح
حيث يكتفي معظـ المعمميف بتكميؼ طبلبيـ بكتابة النماذج في كراسة الخط في المنزؿ بمفردىـ 
دكف اإلشارة إلى القاعدة الخطية التي تحكـ كتابة تمؾ الحركؼ أك الكممات، كما أنيـ لـ تتح ليـ 

محاسبة معظـ السادة أعضاء فرصة تعميـ ميارات الخط أثناء التربية العممية، فضبلن عف عدـ 
 ىيئة التدريس ليـ عمى رداءة خطكطيـ في كراسات اإلجابة عف االمتحانات.  

أما عمـ العركض فجاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ فيو ضعيفنا بمتكسط حسابي 
( مف الدرجة النيائية لعمـ العركض، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ متكسط 0202)

(؛ كذلؾ لصعكبة ىذا العمـ كجفافو ككثرة مفاىيمو، كالعتماد مقرره عمى الجانب 6263أدائيـ )
النظرم في التدريس أكثر مف الجانب التطبيقي، كما أنيـ لـ يكظفكا ما يتعممكف مف معارؼ في 

 ىذا العمـ أثناء تدريسيـ لطبلبيـ في فترة التربية العممية. 
ـ في السير كالتراجـ ضعيفنا بمتكسط حسابي كما جاء مستكل أداء طبلب التعميـ العا

( مف الدرجة النيائية في السير كالتراجـ، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ متكسط 0225)
( ؛ لقمة قراءاتيـ حكؿ سيرة حياة بعض الشعراء كاألدباء كالعظماء الذيف يعتبركف 0233أدائيـ )

المتنكعة كالمتباعدة، كعدـ االىتماـ بتزكيدىـ بالقدر مف األعبلـ البارزيف بيف الناس عبر األزمنة 
 الكافي عنيـ في فترة إعدادىـ.

ككذلؾ جاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ في المعجـ كالداللة كالمعنى ضعيفنا 
( مف الدرجة النيائية في المعجـ كالداللة كالمعنى، ككذلؾ طبلب التعميـ 0225بمتكسط حسابي )
( ؛ لقمة قراءاتيـ كعدـ ممارستيـ لميارة القراءة الحرة في 0266متكسط أدائيـ )األساسي حيث بمغ 

أكقات فراغيـ، مما ترتب عميو قمة حصيمتيـ المغكية كتدني قدرتيـ عمى تفسير معاني الكممات 
 مف خبلؿ السياؽ. 

كما جاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ في عمـ الببلغة ضعيفنا بمتكسط حسابي 
مف الدرجة النيائية لعمـ الببلغة، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ متكسط أدائيـ ( 2202)
ىماؿ 0220) ( ؛ لتشعب ىذا العمـ ككثرة مفاىيمو، كالتركيز في تدريسو عمى الجانب النظرم كا 
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الجانب التطبيقي، مما جعؿ قدرة الطبلب محدكدة في ىذا العمـ فيستصعبكنو كييربكف مف تدريسو 
 المرحمة الثانكية في فترة التربية العممية.   لطبلب

أما القكاعد )النحك كالصرؼ( فجاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ ليا ضعيفنا بمتكسط 
( مف الدرجة النيائية في القكاعد، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ متكسط 2223حسابي )
خمك المقرر مف الساعات العممية، كاعتماده ( ؛ نظرا لصعكبة كجفاؼ ىذا العمـ، ك 0206أدائيـ )

عمى الساعات النظرية بينما النحك ميارة تحتاج إلى تدريب كتمرس، فضبلن عف شككل معظـ 
 الطبلب مف صعكبة ىذا الفرع؛ لكثرة قكاعده كما يشذ عنيا.  

( مف 2211كفي األدب جاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ ضعيفنا بمتكسط حسابي )
(؛ لقمة 0200النيائية في األدب، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ متكسط أدائيـ ) الدرجة

اطبلعيـ عمى الترااث األدبي، كغياب التدريبات العممية لمقرر األدب كاكتفاء الطبلب بما يقرره 
أستاذ المقرر ليـ مف نصكص كحفظيا كاسترجاعيا في االختبار، مما ترتب عميو تدني مستكل 

 ـ لؤلدب.تذكقي
( 2223كما جاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ في التعبير ضعيفنا بمتكسط حسابي )
(؛ 6243مف الدرجة النيائية في التعبير، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ متكسط أدائيـ )
لطبلب نظرنا لخمك برنامج إعداد معممي المغة العربية مف مقررات تيتـ بالتعبير الكتابي كتدريب ا

عمى الكتابة كمجاالتيا المختمفة، فضبلن عف عدـ ممارستيـ ليذا الفرع مف فركع المغة أثناء فترة 
 التربية العممية.

( مف 2230كجاء مستكل أداء طبلب التعميـ العاـ في اإلمبلء ضعيفنا بمتكسط حسابي )
(؛ 6211ط أدائيـ )الدرجة النيائية في اإلمبلء، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ متكس

نظرنا لخمك برنامج إعداد معممي المغة العربية مف مقررات تيتـ باإلمبلء كقكاعده، فضبلن عف عدـ 
ممارستيـ ليذا الفرع مف فركع المغة أثناء فترة التربية العممية، باإلضافة إلى تغاضي معظـ 

ثناء تصحيح كراسات أعضاء ىيئة التدريس عما يصدر في كتابات الطبلب مف أخطاء إمبلئية أ
 إجاباتيـ، مما أدل إلى رسكخ تمؾ األخطاء لدييـ.

كما ظير تدني طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية كافة في مستكل التنكر المغكم، 
 كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:
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 ( 5جدكؿ )
  بكمية التربية مستكل التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية

مجاالت التنكر 
 المغكم

المتكسط  العينة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

أعمى  أقؿ درجة المدل
 درجة

 03233 3233 03233 0254 0222 033 اإلمبلء
 3233 0233 2233 0220 0230 033 التعبير

 5233 3233 5233  0220 0240 033 األدب كالنصكص
القكاعد )النحك 
 كالصرؼ(

033 0232 0266 2233 0233 3233 

 3233 0233 2233 0260 0244 033 الببلغة
المعجـ كالداللة 

 كالمعنى
033 

0221 
0205 4233 3233 4233 

 01233 0233 02233 0214 0261 033 السير كالتراجـ
 2233 3233 2233 0221 6236 033 عمـ األصكات
 1233 3233 1233 0200 6230 033 عمـ العركض

 2233 3233 2233 0223 6220 033 الخط
اختبار التنكر المغكم 

 ككؿ
033 

00220 
3260 03233 02233 10233 

مف الجدكؿ السابؽ يظير بكضكح تدني مستكل التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة 
شعبة المغة العربية في مجاالت التنكر المحددة، حيث ظير أدنى مستكل لمتنكر في الخط فقد 

( ، كقد جاء مستكل أداء الطبلب فيو 6220المرتبة العاشرة كاألخيرة بمتكسط حسابي )جاء في 
%، ثـ جاء في المرتبة التاسعة عمـ العركض بمتكسط 03.62ضعيفنا جدنا بنسبة مئكية بمغت 

%، 30.63( ، كما كاف مستكل أداء الطبلب فيو ضعيفنا جدنا بنسبة مئكية قدرىا 6230حسابي )
( ، ككاف مستكل أداء الطبلب فيو 6236الثامنة عمـ األصكات بمتكسط حسابي ) كجاء في المرتبة

%( ، بينما جاء في المرتبة السابعة السير كالتراجـ  63236ضعيفنا جدنا بنسبة مئكية بمغت )
%( ، كجاء في  06261( ، كمستكل أداء ضعيؼ بنسبة مئكية قدرىا )0261بمتكسط حسابي )

( ، ككاف مستكل أداء الطبلب 0221الداللة كالمعنى بمتكسط حسابي )المرتبة السادسة المعجـ ك 
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%( ، ثـ جاء في المرتبة الخامسة اإلمبلء بمتكسط  02221فيو ضعيفنا بنسبة مئكية بمغت )
%( ، فحيف جاء في  02222( ، كيمثؿ مستكل أداء ضعيؼ بنسبة مئكية بمغت )0222حسابي )

( ، ككاف مستكل أداء الطبلب فيو ضعيفنا بنسبة 0230) المرتبة الرابعة التعبير بمتكسط حسابي
( ، ككاف 0232%( ، كجاء في المرتبة الثالثة القكاعد بمتكسط حسابي )03203مئكية بمغت )

%( ، ثـ جاء في المرتبة الثانية  03223مستكل أداء الطبلب فيو ضعيفنا بنسبة مئكية قدرىا )
ؿ مستكل أداء ضعيؼ بنسبة مئكية قدرىا ( ، كيمث0240األدب كالنصكص بمتكسط حسابي )

( ، كمستكل أداء 0244%( ، بينما جاء في المرتبة األكلى الببلغة بمتكسط حسابي ) 04203)
%( ، كما ظير بكضكح التدني في مستكل التنكر المغكم  04243ضعيؼ بنسبة مئكية قدرىا )

مغكم ككؿ، حيث بمغ متكسط لدل الطبلب مجمكعة البحث مف خبلؿ أدائيـ عمى اختبار التنكر ال
كمف ثـ  ،%(  00220( ، كبنسبة مئكية قدرىا )3260( بانحراؼ معيارم )00220أدائيـ فيو )

فإف المستكل العاـ لمتنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية مجمكعة البحث 
ر المغكم ككؿ أك لكؿ % مف الدرجة الكمية المخصصة الختبار التنك 31يقؿ عف حد الكفاية كىك

 مجاؿ مف مجاالتو. 
كلمتعرؼ عمى الفركؽ في مستكل التنكر المغكم بيف طبلب الفرقة الرابعة شعبتي المغة 
العربية بالتعميـ العاـ كالتعميـ األساسي تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، 

 الجدكؿ التالي :كقيـ )ت( لمفركؽ بيف المتكسطات، كىذا ما يكضحو 
 (03جدكؿ )

 الفركؽ في مستكيات التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية
 بالتعميـ العاـ كاألساسي

مجاالت التنكر 
 المغكم 

نكع 
 التعميـ 

االنحراؼ  المتكسط العدد
 المعيارل

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستكل 
الداللة 
 اإلحصائية

 اإلمبلء
 0253 2230 013 عاـ 

654 002203** 32333 
 0201 6211 013 أساسي

 التعبير
 0236 2223 013 عاـ 

654 002601** 32333 
 0262 6243 013 أساسي

األدب 
 كالنصكص

 0212 2211 013 عاـ 
654 42213** 32333 

 0200 0200 013 أساسي
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مجاالت التنكر 
 المغكم 

نكع 
 التعميـ 

االنحراؼ  المتكسط العدد
 المعيارل

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستكل 
الداللة 
 اإلحصائية

القكاعد 
 )النحككالصرؼ(

 0236 2223 013 عاـ 
654 032333** 32333 

 0231 0206 013 أساسي

 الببلغة
 3255 2202 013 عاـ 

654 32313** 32333 
 0262 0220 013 أساسي

المعجـ كالداللة 
 كالمعني

 0262 0225 013 عاـ 
654 02212** 32330 

 0235 0266 013 أساسي

 السير كالتراجـ
 0242 0225 013 عاـ 

654 62304** 32333 
 0266 0233 013 أساسي

 عمـ األصكات
 0222 6253 013 عاـ 

654 62003* 32301 
 0222 6211 013 أساسي

 عمـ العركض
 0231 0202 013 عاـ 

654 22614** 32333 
 0223 6263 013 أساسي

 الخط
 0220 6250 013 عاـ 

654 02213** 32330 
 0200 6202 013 أساسي

ميارات التنكر 
 المغكل ككؿ

 1212 04232 013 عاـ 
654 032221** 32333 

 2213 64222 013 أساسي
 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقنا بيف متكسطات درجات طبلب الفرقة الرابعة 
شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ كمتكسطات درجات طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية 
بالتعميـ األساسي لصالح طبلب التعميـ العاـ، في اإلمبلء كالتعبير كاألدب كالنصكص كالقكاعد 

صرؼ( كالببلغة كعمـ العركض الخط كالسير كالتراجـ كالمعجـ كالداللة كالمعنى ، حيث )نحك ك 
كجد فرؽ في متكسط درجاتيـ ي( ، بينما 3230جاءت قيمة)ت( دالة إحصائينا عند مستكل داللة )

( ، ككذلؾ يكجد فرؽ في متكسطات درجاتيـ عمى 3231في عمـ األصكات عند مستكل داللة )
( لصالح طبلب شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ، 3230اختبار التنكر المغكم ككؿ عند مستكل )
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ية بالتعميـ العاـ، فمتكسط كىذا ال يعني ارتفاع مستكل التنكر المغكم لدل طبلب شعبة المغة العرب
%( ، كلكف يمكف  31درجاتيـ كنسبتيـ المئكية لـ تصؿ حد الكفاءة المطمكب كالمقدر بػنسبة )

القكؿ بأف متكسط درجات طبلب شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ مرتفع نسبينا مقارنة بمتكسط 
ذلؾ إلى أف طبلب شعبة المغة درجات طبلب شعبة المغة العربية بالتعميـ األساسي ؛ كقد يعزل 

العربية بالتعميـ العاـ يتخصصكف مف بداية دخكليـ كمية التربية أم مف الفرقة األكلى، فيـ 
يدرسكف مكاد التخصص التي تصقؿ معارفيـ بتخصصيـ الدقيؽ خبلؿ األربع سنكات، بينما 

ثالثة فمـ يدرسكا مقررات طبلب شعبة الغة العربية بالتعميـ األساسي يتأخر تشعيبيـ حتى الفرقة ال
التخصص سكل آخر عاميف في الفرقتيف الثالثة كالرابعة فقط، فمعارفيـ ال تضاىي معارؼ 
طبلب التعميـ العاـ، كما أف درجة قبكؿ طبلب التعميـ العاـ بكمية التربية أعمى مف درجة قبكؿ 

 طبلب التعميـ األساسي .
البحث، كالذم نصو: " ال تكجد  كىذه النتيجة تخالؼ صحة الفرض األكؿ مف فركض

بيف متكسطي درجات طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية تبعا  فركؽ ذات داللة إحصائية
لنكع التعميـ )عاـ كأساسي( بكميات التربية في مستكل التنكر المغكم" ؛ لذا تـ رفض الفرض 

 األكؿ.
طبلب الفرقة الرابعة شعبة  ما مستكل أداءكلئلجابة عف السؤاؿ الثالث، كالذم نصو: "

 المغة العربية بكميات التربية في ميارات الكتابة اإلبداعية" ؟
تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كالمدل كأقؿ كأعمى درجة حصؿ 
عمييا الطبلب في اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية، لكؿ مف طبلب التعميـ العاـ كاألساسي كؿ 

 لكؿ الطبلب مجمكعة البحث كافة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.عمى حدة، ثـ 
 ( مستكل ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية00جدكؿ )

 بالتعميـ العاـ كاألساسي
ميارات اختبار 
 الكتابة اإلبداعية

 العينة الشعبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 المدل
أقؿ 
 درجة

أعمى 
 درجة

ميارات عامة 
كأساسية تتعمؽ 
 بكتابة المقاؿ األدبي

 06233 00233 60233 2232 03205 013 عاـ
 61233 3233 04233 0222 01221 013 أساسي

ميارات الكتابة 
اإلبداعية لممقاؿ 

 61233 2233 05233 0232 00263 013 عاـ
 03233 1233 06233 6240 5235 013 أساسي
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ميارات اختبار 
 الكتابة اإلبداعية

 العينة الشعبة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 المدل
أقؿ 
 درجة

أعمى 
 درجة

 األدبي
ميارات عامة  
كأساسية تتعمؽ 
بكتابة القصة 

 القصيرة

 06233 1233 63233 2200 00266 013 عاـ
 64233 2233 66233 0221 00250 013 أساسي

ميارات الكتابة 
اإلبداعية لمقصة 

 القصيرة

 04233 2233 02233 6230 03204 013 عاـ
 63233 0233 03233 0203 5213 013 أساسي

اختبار ميارات 
الكتابة اإلبداعية 

 ككؿ

 031233 03233 24233 03243 1305 013 عاـ
 43233 01233 16233 5223 22256 013 أساسي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ تدني مستكل أداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية 
العامة كاألساسية بالتعميـ العاـ في ميارات كتابة المقاؿ األدبي، فقد بمغ متكسط أدائيـ لمميارات 

( ، ككذلؾ 00263( ، كفي ميارات الكتابة اإلبداعية لممقاؿ بمغ متكسط أدائيـ )03205لممقاؿ )
تدني مستكل أداء طبلب التعميـ األساسي في الميارات العامة كاألساسية لممقاؿ األدبي حيث بمغ 

اعية لممقاؿ األدبي ( ، كما بمغ متكسط أدائيـ لميارات الكتابة اإلبد01221متكسط أدائيـ )
(5235. ) 

أما في مجاؿ كتابة القصة القصيرة، فقد بمغ متكسط أداء طبلب التعميـ العاـ لمميارات 
( ، كفي ميارات الكتابة اإلبداعية لمقصة القصيرة بمغ 00266العامة كاألساسية لمقصة القصيرة )

متكسط أدائيـ لمميارات ( ، ككذلؾ طبلب التعميـ األساسي حيث بمغ 03204متكسط أدائيـ )
( ، كفي ميارات الكتابة اإلبداعية لمقصة القصيرة بمغ 00250العامة كاألساسية لمقصة القصيرة )

 ( .5213متكسط أدائيـ )
كما جاء مستكل أداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ في اختبار 

( ،  ككذلؾ طبلب التعميـ 13205ط حسابي )ميارات الكتابة اإلبداعية ككؿ ضعيفنا بمتكس
( ؛ كذلؾ لعدـ 22256األساسي حيث بمغ متكسط أدائيـ الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية ككؿ )

كجكد أم مقرر ضمف مقررات برنامج المغة العربية ييتـ بالكتابة كميارات الكتابة اإلبداعية في 
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ف كاف طبلب التعميـ األساسي يدرسكف مقرر مجالي كتابة القصة القصيرة كالمقاؿ األدبي، كا  
)قصص أطفاؿ( إال أنو يركز عمى المعارؼ النظرية المتعمقة بقصص األطفاؿ، كال تكجد ساعات 
عممية لممقرر يمكف تدريب الطبلب خبلليا عمى كتابة القصة القصيرة؛ لذا ترتتب عمى ذلؾ تدني 

 مستكل أدائيـ فيو.
كافة في   -مجمكعة البحث –عة شعبة المغة العربية كما ظير تدني طبلب الفرقة الراب

 ميارات الكتابة اإلبداعية كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:
 

 (06جدكؿ)
مستكل ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات  

 التربية
 

ميارات االختبار الكتابة 
 اإلبداعية

المتكسط  العينة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

أقؿ  المدل
 درجة

أعمى 
 درجة

ميارات عامة كأساسية تتعمؽ 
 بكتابة المقاؿ األدبي

033 02216 0242 61233 3233 06233 

ميارات الكتابة اإلبداعية لممقاؿ 
 األدبي

033 03225 0236 63233 1233 61233 

ميارات عامة كأساسية تتعمؽ 
 بكتابة القصة القصيرة

033 00213 2233 63233 1233 06233 

ميارات الكتابة اإلبداعية لمقصة 
 القصيرة

033 5254 6252 03233 0233 63233 

اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية 
 ككؿ

033 24212 03263 33233 01233 031233 

 
مف الجدكؿ السابؽ يظير بكضكح تدني مستكل أداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة 

( ، كيظير التدني 24212العربية في اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية فجاء متكسط أدائيـ )
بكضكح في ميارات الكتابة اإلبداعية لمقصة القصيرة، فقد جاءت في المرتبة الرابعة كاألخيرة 

( ، ثـ جاءت في المرتبة الثالثة ميارات الكتابة اإلبداعية لممقاؿ األدبي 5254ي )بمتكسط حساب
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( ، كجاءت في المرتبة الثانية الميارات العامة كاألساسية التي تتعمؽ 03225بمتكسط حسابي )
( ، بينما جاءت في المرتبة األكلى الميارات 00213بكتابة القصة القصيرة بمتكسط حسابي )

( ، كربما يرجع 02216اسية التي تتعمؽ بكتابة المقاؿ األدبي بمتكسط حسابي )العامة كاألس
لدل الطبلب عف الميارات العامة لكتابة  -ليست بالكافية  –السبب في ذلؾ إلى كجكد خمفية 

المقاؿ مثؿ: كضكح األفكار كتسمسيا كتقسيمو إلى فقرات كاستخداـ مقدمة كخاتمة مناسبتيف 
لتي اعتاد عمى أف يكتب مكضكعات التعبير في ضكئيا في مراحؿ التعميـ كغيرىا مف الميارات ا

قبؿ الجامعي، فضبلن عف أف طبلب التعميـ األساسي يدرسكف مقرر )قصص األطفاؿ( كمف 
 المفترض أنيـ ألمكا بالعناصر األساسية لكتابة القصة القصيرة .

ابعة شعبة المغة العربية كلمتعرؼ عمى الفركؽ في متكسطات األداء بيف طبلب الفرقة الر 
كمستكل بالتعميـ العاـ كاألساسي عمى اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية، فقد تـ حساب قيمة )ت( 

 ، كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي.الداللة اإلحصائية
( الفركؽ في مستكيات أداء طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ 00جدكؿ )

 لميارات الكتابة اإلبداعية كاألساسي

 ميارات االختبار
نكع 
 التعميـ

 العدد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 قيمة )ت( الحرية

مستكل 
الداللة 
 االحصائية

 
ميارات عامة 
كأساسية تتعمؽ 
 بكتابة المقاؿ األدبي

 2232 03205 013 عاـ

654 22363** 32333 
 0222 01221 013 أساسي

 
ميارات الكتابة 
اإلبداعية لممقاؿ 

 األدبي

 0232 00263 013 عاـ

654 22026** 32333 
 6240 5235 013 أساسي

 
ميارات عامة كأساسية 
تتعمؽ بكتابة القصة 

 القصيرة

 2200 00266 013 عاـ
654 02132 32002 

 0221 00250 013 أساسي
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ميارات الكتابة 
اإلبداعية لمقصة 

 القصيرة

 6230 03204 013 عاـ
654 62056* 32303 

 0203 5213 013 أساسي

ميارات الكتابة 
 اإلبداعية ككؿ

 03243 13205 013 عاـ
654 62356** 32332 

 5223 22256 013 أساسي
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات 
الطبلب مجمكعة البحث في اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية ككؿ لصالح طبلب شعبة المغة 

( ، ككذلؾ في 3230( عند مستكل داللة )62356العربية بالتعميـ العاـ، حيث بمغت قيمة)ت( )
(  عمى الترتيب في 22026( ، )22363ر، حيث بمغت قيمة )ت( )الميارات الفرعية لبلختبا

ميارات عامة كأساسية تتعمؽ بكتابة المقاؿ األدبي، كميارات الكتابة اإلبداعية لممقاؿ األدبي، 
( لصالح طبلب شعبة المغة العربية 3230كىي قيـ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

( في ميارات الكتابة اإلبداعية لمقصة القصيرة كىي 62056) بالتعميـ العاـ، كما بمغت قيمة )ت(
( لصالح طبلب شعبة المغة العربية بالتعميـ 3231قيمة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

العاـ، كقد تعزل تمؾ النتيجة إلى تحسف مستكل طبلب شعبة المغة العربية بالتعميـ العاـ بعض 
حيث تختمؼ درجة القبكؿ التي عمى أساسيا يقبمكف بالكمية،  الشيء عف طبلب التعميـ األساسي،

فدرجة القبكؿ بالتعميـ العاـ أعمى مف درجة القبكؿ بالتعميـ األساسي، باإلضافة إلى تخصص 
 طبلب التعميـ العاـ منذ السنة األكلى.  

بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطبلب مجمكعة 
( 02132ميارات عامة كأساسية تتعمؽ بكتابة القصة القصيرة، حيث بمغت قيمة )ت( )البحث في 

، كيمكف أف يعزل ذلؾ إلى ككف القصة القصيرة مف أكثر الفنكف األدبية مبلءمة لميكؿ الطبلب، 
كىذه النتيجة تخالؼ صحة الفرض الثاني مف فركض البحث، كالذم نصو: "ال تكجد فركؽ ذات 

طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية تبعا لنكع التعميـ  ف متكسطي درجاتبي داللة إحصائية
 )عاـ كأساسي( بكميات التربية في ميارات الكتابة اإلبداعية"، كبالتالي يرفض الفرض الثاني.

ما العبلقة بيف مستكل التنكر المغكم كمستكل ميارات  كلئلجابة عف السؤاؿ الرابع، كالذم نصو: "
  إلبداعية لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية؟الكتابة ا
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تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات الطبلب مجمكعة البحث عمى اختبار التنكر 
 ( التالي.02المغكم كبيف درجاتيـ عمى اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية، كما ىك مبيف بجدكؿ)

لتنكر المغكم كميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب ( العبلقة بيف مستكل ا02جدكؿ )
 الفرقة الرابعة شعبتي المغة العربية بالتعميـ العاـ كالتعميـ األساسي

ميارات 
الكتابة 
 اإلبداعية

 
مجاالت 
 التنكر المغكم

 
ميارات 
أساسية 
 كعامة 

 لكتابة المقاؿ

 
ميارات 
الكتابة 
اإلبداعية 
 لممقاؿ

 
ميارات 
أساسية 
ابة كعامة لكت
القصة 
 القصيرة

 
ميارات 
الكتابة 
اإلبداعية 
لمقصة 
 القصيرة

 
ميارات 
الكتابة 
اإلبداعية 
 ككؿ

 **0.695 **0.652 **0.924 **0.883 **0.722 اإلمبلء

 **0.646 **0.732 **0.822 **0.811 **0.883 التعبير

األدب 
 **0.590 **0.611 **0.745 **0.822 **0.924 كالنصكص

 القكاعد )النحك
 **659. **715. **0.611 **0.732 **0.652 كالصرؼ(

 **798. **601. **0.620 **0.829 **0.792 الببلغة

المعجـ 
كالداللة 
 **640. **863. **0.913 **0.742 **0.852 كالمعنى

 **771. **357. **0.745 **0.811 **0.722 السير كالتراجـ

 **660. **528. **0.611 **0.870 **0.815 عمـ األصكات

 **675. **506. **0.623 **0.736 **0.622 عمـ العركض

 **579. **750. **0.920 **0.911 **0.915 الخط

اختبار التنكر 
 **820. **625. **0.829 **0.815 **0.926 المغكم ككؿ
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة بيف مستكل التنكر 
المغكم لدل الطبلب مجمكعة البحث كبيف مستكل أدائيـ في ميارات الكتابة اإلبداعية بمغت 

( ، كيظير ىذا االرتباط بيف مجاالت التنكر المغكم 3230( عند مستكل داللة )32463قيمتيا )
تابة اإلبداعية المقيسة، فبمغ االرتباط بيف مستكل تنكرىـ في اإلمبلء المحددة كميارات الك

( ؛ ألف اإلمبلء يكسب الطبلب القكاعد التي تمكنيـ مف 32251كميارات الكتابة اإلبداعية )
صحة كتابتيـ كفقنا لما اتفؽ عميو أىؿ المغة، كتعد صحة الكتابة اإلمبلئية إحدل الميارات العامة 

مى تدني مستكل التنكر في اإلمبلء لدل الطبلب شيكع األخطاء اإلمبلئية في لمكتابة، كترتب ع
كتاباتيـ، كما جاء االرتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في التعبير كميارات الكتابة اإلبداعية بقيمة 

( ، فالتعبير يكسب المتعمـ القدرة عمى إخراج آرائو كأحاسيسو بطريقة منظمة كفقنا 32222بمغت )
كالمعايير الكاجب مراعاتيا عند الكتابة، كتعد الكتابة اإلبداعية أرقى أنكاع الكتابة التي  لمقكاعد

تركز عمى نقؿ المشاعر كاألحاسيس، كتدني مستكل التنكر في التعبير لدل الطبلب ارتبط بو 
 عدـ قدرتيـ عمى ترتيب األفكار بشكؿ جيد، كالخركج  بأفكارىـ عف األصالة كالمركنة كالطبلقة. 

كذلؾ ىناؾ ارتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في األدب كالنصكص كميارات الكتابة  
( ، كذلؾ ألف دراسة النصكص األدبية تساعد الطبلب عمى 32153اإلبداعية بمغت قيمتو )

كسابيـ خبرة جمالية، كما تمد الطبلب باألدلة كالشكاىد  اإلحساس بالجماؿ كتذكؽ النصكص كا 
النص المكتكب، كضعؼ مستكل التنكر في النصكص كاألدب ترتب عميو المناسبة لتكظيفيا في 

 عدـ تمكف الطالب مف إقناع القارئ بأفكاره كآرائو لخمكىا مف األدلة كالشكاىد التي تدعـ آرائو.
كما ظير االرتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في القكاعد )النحك كالصرؼ( كميارات  

( ، حيث تمد القكاعد النحكية الطبلب بالقكاعد التي ينبغي 32215الكتابة اإلبداعية كبمغت قيمتو )
تطبيقيا في كتاباتيـ ضماننا الستخداـ المغة الصحيحة، كتمكنيـ مف التعبير عف المعاني في 
صكرة تراكيب لغكية صحيحة، إال أف التدني في مستكل التنكر في القكاعد النحكية ترتب عميو 

 الطبلب. شيكع األخطاء النحكية في كتابات
ككذلؾ كاف ىناؾ ارتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في الببلغة كميارات الكتابة 

( ، فالببلغة تمكف الطبلب مف التعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ في 32354اإلبداعية بمغت قيمتو )
سياقات لغكية إبداعية، كما تكسب الطبلب القدرة عمى إنشاء المعاني في تراكيب لغكية سميمة 

ميف الصكر كاألخيمة كمنكعيف بيف األساليب الخبرية كاإلنشائية ، كالتدني في مستكل مستخد
التنكر في الببلغة ترتب عميو خمك كتابات الطبلب مف استخداـ الصكر البيانية كالتعبيرات 

 الجميمة، مما أبعد كتاباتيـ عف األصالة كاإلبداع. 
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المعجـ كالداللة كالمعنى كميارات كما كاف ىناؾ ارتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في  
( ، حيث إف قراءات الطبلب تزيد مف ثركتيـ المغكية، 32223الكتابة اإلبداعية بمغت قيمتو )

كتساعدىـ عمى اختيار المفظ المعبر عف الفكر كالكجداف كتسيؿ عممية إنتاج المعاني كاألفكار، 
كالمعنى ترتب عميو قمة المحصكؿ  كالتدني لدل الطبلب في مستكل التنكر في المعجـ كالداللة

 المغكم، كضعؼ قدرتيـ عمى إنتاج األفكار المتنكعة كالتعبير عما يريدكف.  
كجاء االرتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في السير كالتراجـ كميارات الكتابة اإلبداعية 

حياتية ( ، فاطبلع الطبلب عمى حياة العظماء كتاريخيـ يكسبيـ خبرات 32330بقيمة قدرىا )
تفيدىـ عند كتابة القصص، كالتدني لدل الطبلب في مستكل التنكر في السير كالتراجـ ترتب 

 عميو عدـ القدرة عمى إضافة أحداث أك شخصيات تؤثر في أحداث القصة.
ككذلؾ ظير االرتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في عمـ األصكات كميارات الكتابة 

فدراسة عمـ األصكات تمكف الطبلب مف معرفة مخارج ( ، 32223اإلبداعية بقيمة قدرىا )
ككظيفة األصكات المغكية، كيجعمو يمـ باألسس العامة التي تحكـ ىذه األصكات، كتدني مستكل 
تنكر الطبلب في عمـ األصكات ترتب عميو تدني في مستكل كتابتيـ، فمـ يتمكنكا مف اإلتياف 

 .بأكبر عدد مف الكممات التي تنتيي بنفس المقطع
ككذلؾ ىناؾ ارتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في عمـ العركض كميارات الكتابة  

( ، حيث يعيف العركض الطبلب عمى كزف األبيات كتحديد 32231اإلبداعية بقيمة قدرىا )
سميميا مف فاسدىا كتنمي قدرتيـ عمى نظـ الجميؿ مف القكؿ كتذكؽ المكسيقى المغكية في بحكر 

تكل التنكر في عمـ العركض ترتب عميو عدـ قدرة الطبلب عمى إعادة الشعر، كالتدني في مس
 صياغة أفكارىـ في قكالب أدبية جديدة.

كما جاء االرتباط بيف مستكل تنكر الطبلب في الخط كميارات الكتابة اإلبداعية، حيث 
( ، فدراسة الطبلب لمخط يساعدىـ عمى التمكف مف قكاعد الكتابة 32135بمغت قيمتو )

حة؛ فيكتبكف مع مراعاة  االحتفاظ  بجكدة الخط كجمالو، كالتدني في مستكر تنكر الطبلب الصحي
في الخط ترتب عميو رداءة خطكطيـ، كعدـ مراعاة الجماؿ كالتناسؽ في المكتكب، كعدـ االلتزاـ 

 بقكاعد الخط أثناء الكتابة.  
( كىي قيمة دالة 32354 – 32135كبالنظر لمعامبلت االرتباط نجد أنيا تراكحت بيف )

( ، كيرجع ذلؾ ألف فركع المغة العربية كميا كالتي تمثؿ مجاالت التنكر 3230عند مستكل )
كحدة متكاممة مترابطة كمتماسكة،  المغكم تيدؼ إلى تمكيف المتعمـ مف ميارات الكتابة، فالمغة

لتالي فإف أم كبامياراتيا متداخمة، كالعبلقة بيف فركعيا عضكية، كؿ منيا يؤثر في اآلخر، 
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قصكر في مستكل التنكر المغكم في مجاالت المغة المختمفة يصاحبو تدني في ميارات الكتابة 
االىتماـ بالكتابة اإلبداعية يعني االىتماـ بميارات المغة كخاصة الكتابة اإلبداعية، كما أف 

 عارؼ لغكية.جميعيا، ألف الكتابة ىي البكتقة التي تنصير فييا كؿ ما اكتسبو المتعمـ مف م
جد عبلقة ك كىذه النتيجة تؤكد صحة الفرض الثالث مف فركض البحث، كالذم نصو: ت

ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طبلب الفرقة الرابعة شعبتي المغة العربية 
بالتعميـ العاـ كالتعميـ األساسي بكميات التربية في مستكل التنكر المغكم كميارات الكتابة 

 بداعية".اإل
 مناقشة النتائج وتفسيرها:

يتضح مف النتائج السابقة أف مستكل التنكر المغكم لدل الطبلب مجمكعة البحث كاف متدنينا،  -0
%  مف متكسط درجات الطبلب عمى 31كلـ يصؿ إلى حد الكفاية كالمحدد في ىذا البحث بنسبة 

% كما حددتو بعض الدراسات  33أك  23أك  13االختبار، كما أنو لـ يصؿ حتى إلى نسبة 
(، )جياد العابدم، 6300السابقة عمى التكالي مثؿ: دراسة )أحمد الرفاعي، عبد اهلل الحمادم، 

(، كتتفؽ نتيجة ذلؾ البحث مع ما تكصمت إليو نتائج بعض 6301(، )محـر عفيفي، 6332
(، 0553لمصرية )الدراسات فيما يتعمؽ بتدني مستكل التنكر بصفة عامة مثؿ دراسة: الجمعية ا

(، ككذلؾ تدني مستكل التنكر المغكم بصفة 6332(، عبد الكريـ األىنكمي )6333عادؿ سرايا )
(، عقيمي مكسى 6335(، رندة إسميـ )0552خاصة مثؿ دراسة: عباس أديبي، عبد عمي حسف)

(، كىذا يؤكد أف مشكمة تدني مستكل التنكر بيف الطبلب 6303(، صالحة الداىرم )6301)
ركة في كافة فركع المعرفة ككافة المجتمعات العربية، كيمكف أف ُيعزل ذلؾ التدني في مستكل مشت

 التنكر المغكم لدل طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكميات التربية إلى :
اىتماـ معظـ السادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف عمى تدريس مقررات برنامج المغة العربية  -

ات التربية بتمقيف الطبلب كمنا مف المعارؼ كالمعمكمات التي تكشؼ طبيعة المغة في كمي
كخصائصيا ككظائفيا، إال أنيـ لـ ينجحكا في تنمية التنكر المغكم لدييـ، فما تعممكه لـ يكف 

 كسيمة بؿ كاف غاية في حد ذاتو.  
لتعميـ ما قبؿ الجامعي ضعؼ تأسيس الطبلب في المغة العربية سكاء في المراحؿ التعميمية با -

 أك بالتعميـ الجامعي، فمـ تنؿ مجاالت التنكر المغكم القدر الكافي مف التدريب عمييا. 
االعتماد في االختبارات عمى قياس الجكانب المعرفية الدنيا، كالتي تركز عمى الحفظ كالتذكر،  -

كف كبتقديرات مرتفعة، فيحفظ الطبلب المعارؼ عف ظير قمب كيسترجعكنيا في االختبارات كينجح
كبعد مركر فترة بعد النجاح تذىب المعارؼ كالمعمكمات التي حصمكىا في مقرراتيـ الدراسية في 
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طي النسياف، كىذا ما حدث لمطبلب مجمكعة البحث، فكؿ ما تعممكه مف معارؼ كمعمكمات في 
ب عمييـ استرجاع فركع المغة كاف ىدفو نفعي مف أجؿ النجاح في االختبارات؛ لذا كاف مف الصع

 تمؾ المعارؼ ثانية بعد النجاح فييا سابقنا.    
افتقاد الدافعية نحك تعمـ المغة لدل معظـ طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية، فيـ  -

يدخمكف قسـ المغة العربية عمى غير رغبتيـ، كلكف التنسيؽ الداخمي بيف أقساـ الكمية يدفع بيـ 
ية الطبلب ليسكا في حالة رضا عف القسـ، فبل يتزكدكا مف معارفو كال يثقفكا إلى ذلؾ القسـ، فغالب

 أنفسيـ فيو.
كما أف قبكؿ الطبلب بقسـ المغة العربية لـ يكف لو ضكابط سكل الدرجة التي يحصؿ عمييا  -

ة الطالب في مادة المغة العربية في شيادة الثانكية العامة دكف االلتفات إلى أدائو المغكم ، فدرج
الثانكية العامة ليست مقياسنا حقيقينا يعتد بو في دخكؿ القسـ، ربما يككف قد حصؿ عمى تمؾ 
الدرجة عف طريؽ الحفظ ، ليذا قد يدخؿ قسـ المغة العربية مف ىـ دكف المستكل في المغة، 
فضبلن عف أف استمارة المقابمة الشخصية تتضمف أف يكتب الطالب عدة أسطر يذكر فييا أسباب 

اره لمكمية، كعمى الرغـ مف أف تمؾ األسطر تكشؼ مستكل الطالب المغكم لكف ال يعتد بيا اختي
 في دخكؿ الطالب الكمية مف عدمو، ألنو يعتد بالمجمكع الذم حدده مكتب التنسيؽ.  

ىماؿ  - اعتماد معظـ المقررات الدراسية في برنامج المغة العربية عمى الساعات النظرية كا 
كذلؾ يفقد الطبلب القدرة عمى تكظيؼ المعارؼ كالمعمكمات، فتظؿ المعارؼ  الساعات العممية؛

 عالقة بالذاكرة فترة قصيرة كسرعاف ما تنسى.    
افتقاد برنامج المغة العربية لبعض المقررات التي يحتاج إلييا طبلب شعبة المغة العربية  -

تعبير(، حيث ال يتـ إعدادىـ في تمؾ مثؿ:المقررات التي تيتـ بالمغة المكتكية )الخط كاإلمبلء كال
الجكانب رغـ أىميتيا في استخداـ المغة السميمة فضبلن عف أنيا أداة لمحكـ عمى صحة المكتكب 

 كجكدة أداء الكاتب.
قمة تكميؼ السادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف عمى تدريس مقررات برنامج المغة العربية  -

ات أك عمى شبكة المعمكمات العالمية؛ لبلستزادة مف المعارؼ طبلبيـ بالبحث كاالطبلع في المكتب
 المغكية بجانب ما يقرركنو مف مكضكعات في  الكتاب الجامعي.

تركيز معظـ السادة أعضاء ىيئة التدريس القائميف عمى التدريس ببرنامج المغة العربية بكميات  -
 االىتماـ باالميارات المغكية.  التربية عمى تدريس المحتكل العممي لمقرراتيـ الدراسية دكف

خمك برنامج  المغة العربية مف مقررات عممية مثؿ: مقرر)تطبيقات لغكية أك قراءة تحميمية(؛  -
كالذم يساعد الطبلب عمى إتقاف الميارات المغكية بشكؿ عممي كظيفي، إال أف ىناؾ مقررنا 
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ي مف العاـ األكؿ لطبلب التعميـ )تدريب لغكم( يدرس مرتيف، خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ كالثان
العاـ، كيدرس مرة كاحدة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف السنة الثالثة لطبلب التعميـ األساسي، 

 لكنو يدرس نظرينا ليس لو أية ساعات عممية.  
طرؽ التدريس المتبعة في التدريس الجامعي معظميا تقميدية تقـك عمى المحاضرة كتيتـ بتمقيف  -

كتغطية جانب كبير مف المعارؼ، فينحصر دكر الطبلب في استقباؿ المعارؼ كالمعمكمات كنقؿ 
كتخزينيا دكف كعي أك تفكير، كيترتب عمى ذلؾ إعداد خريجيف ناقميف لممعرفة ال مطبقيف ليا؛ لذا 
تبدك الحاجة ضركرية إلى اإلكثار مف التطبيقات خاصة النحكية كالصرفية كاستخداـ المعاجـ 

 األخطاء في كتابات التبلميذ ككيفية عبلجيا، كغيرىا مف الجكانب التطبيقية لمغة. كاكتشاؼ
إىماؿ برنامج المغة العربية لجانب التفكير العممي كاإلبداعي كقدرة الطالب عمى حؿ  -

المشكبلت، حتى أف االختبارات تأتي مباشرة، كال تتطمب سكل أف يسترجع  كيمخص فييا الطالب 
 ما قاـ بحفظو.

عدـ اىتماـ نظاـ التقكيـ في برنامج إعداد معممي المغة العربية بالنكاحي العممية التي تركز  -
عمى األداء المغكم أكثر مف المعرفة بجانب النكاحي النظرية، كعدـ األخذ في االعتبار تمكف 

 الطالب مف األداء المغكم كشرط أساسي لمنجاح كالتخرج .
قصكر كاضح في مستكل ميارات الكتابة اإلبداعية لدل كما يتضح مف النتائج السابقة  -6

الطبلب مجمكعة البحث، كتتفؽ نتيجة ذلؾ البحث مع ما تكصمت إليو نتائج بعض الدراسات 
(، دراسة ) شفاء 6302(، دراسة )أحمد النعيمي كآخراف، 6302مثؿ: دراسة )أكـر بريكيت، 

 (، كتعزل تمؾ النتيجة إلى أف:          6304محمد ، 
الكتابة ميارة لغكية معقدة تتطمب جيدنا عقمينا كبيرنا، كالكتابة اإلبداعية أرقى أنكاع الكتابة كتمثؿ  -

أعمى مستكيات التفكير حيث ترتبط بالتفكير اإلبداعي، كىي تشكؿ المظير الخارجي لعممية 
لمتكاصؿ؛ إلنتاج التفكير، كال يمكف أف يمـ الطبلب بمياراتيا إال بالممارسة المستمرة كالتدريب ا

 أداء كتابي متميز كمبدع.
الكتابة عممية مركبة تتـ في مراحؿ متعددة ىي: التخطيط، التأليؼ، المراجعة، كالتحرير،  -

كالنشر؛ لمخركج بمنتج كتابي يتسـ بالطبلقة كالمركنة كاألصالة، كالطبلب بقسـ المغة العربية 
 يجيمكف تمؾ المراحؿ كالعمميات.

الكتابة اإلبداعية مستكل عاؿ مف التفكير، كميارات في مستكل الطبلقة  تتطمب ميارات  -
 كالمركنة كاألصالة، كيفتقد طبلب شعبة المغة العربية ممارسة تمؾ الميارت  العقمية العميا.
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لـ تنؿ الكتابة اإلبداعية الحظ الكافر مف االىتماـ كبقية فنكف المغة األخرل عبر المراحؿ  -
ة، فيي تفتقد عناية كاىتماـ مخططي المناىج، فبل تمقى العناية الكافية في التعميمية المختمف

المدارس حيث ال منيج كال دليؿ ليا، بؿ مترككة الجتياد المعمميف كقدراتيـ، كالذيف ىـ يعانكف 
 مف قصكر في إعدادىـ في ذلؾ الجانب. 

اإلبداعية بصفة خاصة،  إىماؿ برنامج المغة العربية لميارات الكتابة بصفة عامة كالكتابة -
كمطالبة طبلب شعبة المغة العربية فكر تخرجيـ أف يدرسكا أشياء لـ يعدكا لتدريسيا، كىذا المؤشر 
يدؿ عمى كجكد خمؿ فما يدرسكنو طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية يختمؼ مع طبيعة 

 البرامج التي سيقكمكف بتدريسيا بعد تخرجيـ.
طبلب شعبة المغة العربية عمى تدريس  -المشرفيف عمى التربية العممية  -ف قمة تدريب المعممي -

الفركع المختمفة لمغة العربية مثؿ: اإلمبلء كالخط كالتعبير، كاالكتفاء بتدريبيـ عمى تدريس 
 مكضكعات القراءة كالمحفكظات أكالنصكص كالنحك.

فرصة الكافية لتدريب طبلب تدريس مقرر طرؽ التدريس مرتيف فقط آخر عاميف، فمـ تتح ال -
شعة المغة العربية عمى الميارات المغكية كافة كالتي سيقكمكف بتنميتيا لدل تبلميذىـ فكر 

 تخرجيـ، كخاصة الكتابة اإلبداعية؛ ألف ىذا المقرر نظرم كال تكجد لو ساعات عممية.
ميارات المغة في عدـ االىتماـ بممارسة األنشطة المغكية كالتي تعد فرصة حقيقية الكتساب  -

مكاقؼ فعمية، كتتمثؿ ممارسة األنشطة المغكية الكتابية  في تكميؼ الطبلب بكتابة قصة قصيرة 
أك مسرحية أك مقاؿ أك نظـ أبيات مف الشعر أك كتابة يكمياتيـ، كالنتيجة الحتمية تخرج معمميف 

 حياة المختمفة.يحفظكف تاريخ المغة كآدابيا كال يحسنكف استخداميا الصحيح في مكاقؼ ال
عدـ اىتماـ برنامج المغة العربية بميارات كتابة المقاؿ كالقصة كغيرىا مف مجاالت الكتابة    -

الكظيفية كاإلبداعية، عمى غرار ما ىك متبع في برنامج المغة اإلنجميزية، حيث ىناؾ مقررات 
ماع، مقاؿ، كقصة تدرس ليـ كليا ساعات عممية بجانب النظرية مف ىذه المقررات: قراءة كاست

 كركاية.  
عدـ مسايرة برنامج المغة العربية لبلتجاىات الحديثة التي تدعك إلى التعمـ مف أجؿ اإلبداع   -

كالمتعة، كما يغيب عف أذىاف معظـ السادة أعضاء ىيئة التدريس تخريج طالب مبدع قادر عمى 
؛ لذا ال ييتمكف بمكاىب إظيار مكاىبو، يمكنو التكاصؿ بسيكلة مع اآلخريف شفاىة ككتابة

 الطبلب الكتابية، أكصقميا بالعمـ كالمعرفة كتشجيعيا عمى اإلبداع كالمنافسة.    
كما يتضح مف النتائج السابقة كجكد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة دالة إحصائينا عند  -0

 ( فالضعؼ في مستكل التنكر المغكم صاحبو ضعؼ في مستكم ميارات الكتابة0,01مستكل)
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اإلبداعية، كقد اتفقت نتيجة ذلؾ البحث مع نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى ضعؼ 
إعداد معممي المغة العربية، كعدـ تمكنيـ مف العديد مف الميارات المغكية التي قد يعكد أثرىا سمبنا 

لنعيمي عمى تمكنيـ مف ميارات الكتابة كخاصة اإلبداعية، كمف ىذه الدراسات : دراسة )أحمد ا
 (، كدراسة6304( ، كدراسة ) رحاب محمكد، 6302كآخراف ،

(، كيمكف أف يعزل ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج في ىذا الجانب إلى 6300) محمد سالـ،   
 أف:
المغة كؿ متماسؾ ، كالتمكف مف فرع يؤثر عمى بقية الفركع، فضبلن عف أف الغاية مف دراسة  -

رة المتعمـ عمى التعبير الكاضح السميـ، حيث إف تمكف المتعمـ مف كافة فركع المغة ىك تنمية قد
التعبير دليؿ عمى نمك قدرتو عمى التفكير كزيادة حصيمتو المغكية مف المفردات كاألساليب كتذكؽ 

 ما بالمغة مف جماليات.
دات الكتابة اإلبداعية تتطمب قدرة ذىنية كتحتاج إلى مجمكع المعارؼ المغكية، مف معاني كمفر  -

كأصكات كقكاعد التي يكتسبيا الطالب مف دراستو لمغة ، فتتكلد كتنمك في ذىنو لتمكنو مف إنتاج 
 الجمؿ كالعبارات المناسبة لممكقؼ.

الكتابة أحد أىـ الميارات المغكية التي تعنى باالرتقاء بالمستكل المغكم لممتعمميف، فالكتابة  -
تحتاج إلماـ المتعمـ بقدر كاؼ مف المفردات كالتراكيب كاألساليب المغكية كنمكالذكؽ األدبي كسعة 

 الخياؿ في استخداـ الصكر الجميمة . 
ة لتعمـ كؿ ميارات المغة العربية، كىي البكتقة التي الكتابة اإلبداعية ىي الحصيمة النيائي - 

 تنصير فييا كؿ معارفيـ المغكية.
الكتابة مختبر يطبؽ فييا الطالب األنظمة المغكية المختمفة، كالكتابة اإلبداعية مستكل راؽ مف  -

الكتابة، لكنو ال زاؿ في مستكل متدني بسبب ضعؼ مستكل التنكر المغكم لدل طبلب قسـ المغة 
العربية نتيجة قصكر في برنامج إعدادىـ، كاعتقادىـ أف الكتابة اإلبداعية مكىبة يصعب تنميتيا 

 أك التدريب عمييا.
عدـ تمكف طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية مف تكظيؼ معارفيـ كخبراتيـ المغكية في  -

 ذاكرة ال ثقافة اإلبداع.المكاقؼ الحياتية تكظيفنا سميمنا، فبل زالكا يعتمدكف عمى ثقافة ال
الكتابة اإلبداعية تتطمب إتقاف ميارات عديدة ترتبط بتنظيـ األفكار كعمقيا كسبلستيا  -

نتاج عدد كبير مف البدائؿ كالمترادفات كغيرىا مف الميارات،  كأصالتيا، كالمركنة في التفكير، كا 
   ككؿ تمؾ الميارات تتطمب التمكف مف المغة العربية كاإللماـ بيا.
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تتككف الكتابة اإلبداعية مف جانبيف ىما: جانب التعبير كجانب التفكير ليتحقؽ االتصاؿ  -
باآلخريف، كفي كبل الجانبيف يحتاج الطالب الستخداـ المغة ألنيا أداتو في التعبير، كما أف ىناؾ 

مكف مف عبلقة قكية بيف المغة كالتفكير، فالمغة تفكير منطكؽ، كالتفكير لغة صامتة؛ لذا فالت
 الكتابة اإلبداعية يتطمب تمكننا مف المغة العربية. 

االىتماـ بالكتابة اإلبداعية كأحد جكانب اإلبداع يعني االىتماـ بفنكف المغة جميعيا، ألف في  -
الكتابة تظير الميارات المتعمقة بالفنكف الثبلثة األخرل كىي: االستماع، كالتحدث، كالقراءة. 

 الكتابة اإلبداعية.  
عدـ تمكف الطبلب مف المغة كتدني مستكل التنكر المغكم أثر عمى مستكل الكتابة اإلبداعية،  -

ألف الكتابة اإلبداعية تتطمب استدعاء المتعمـ لممعارؼ كالخبرات كربطيا بالخبرات الجديدة، 
 كاستخداـ المغة بطبلقة كمركنة، أم أف الكتابة اإلبداعية تحتاج إلى إبداع لغكم .

ف التكامؿ بيف فركع المغة العربية، حيث تقدـ مقررات برنامج المغة العربية في صكرة مكاد فقدا  -
منفصمة،  لكف األصؿ في تعميـ فنكف المغة كفركعيا ىك التكامؿ كالشمكؿ، فبل تدرس المغة 
كأصكاتيا بمعزؿ عف النصكص، ككذلؾ ال تدرس القراءة بمعزؿ عف األدب كالببلغة، كال اإلمبلء 

عف النحك، كال التعبير بمعزؿ عف كؿ ماسبؽ، فميارات الكتابة اإلبداعية ال تنمك إال مف  بمعزؿ
 خبلؿ تكامؿ فنكف المغة العربية.

   
مف كؿ ما سبؽ يتضح أف طبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية دكف المستكل 
المطمكب لممارسة مينة التعميـ، فاإلعداد الحالي ليـ ال يفي بتزكيدىـ بمستكيات التنكر المغكم 
المناسبة ليذا العصر، فيناؾ فجكة بيف النظرية كالتطبيؽ، كما أف ىؤالء الطبلب لدييـ قصكر في 

التعبيرية )شفكية أككتابية( كالنحكية كالصرفية كالببلغية كالتذكقية كاإلمبلئية كالخطية قدراتيـ 
كغيرىا، فحيف ينبغي أف يتسـ طالب شعبة المغة العربية كخريجيا بطبلقة المساف كالفكر كالثقافة 

كما  الكاسعة، كأف يككف لديو قدرة عمى التكاصؿ الفعاؿ باستخداـ صكتو المعبر كأسمكبو المقنع،
ينبغي أف يتـ اختيار طبلب تمؾ الشعبة في ضكء إلماميـ بمستكيات التنكر المغكم، كأف يخضعكا 
الختبارات كيتـ اختيار األكفأ لدخكؿ ىذا القسـ، كما أف أم جيكد تبذؿ لتحسيف أم جانب مف 

يات خريج كم -جكانب العممية التعميمية لف تؤدم ثمارىا ما لـ يصاحب ذلؾ إعداد جيد لممعمـ 
كرفع مستكل تنكره المغكم، خاصة مع التكجو نحك تطكير برامج إعداد المعمـ كتحديثيا،  -التربية 

نتيجة لما ظير مف ضعؼ عاـ في مخرجات التعميـ في كؿ مراحمو نتج عف ضعؼ مستكل 
المعمـ، فاألمر يتطمب إحداث تغيير جذرم في أىداؼ برامج إعداد معممي المغة العربية 
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كطرؽ تدريسيا ككسائؿ كأنشطة كأساليب تقكيميا، ككذلؾ ال بد مف التخمي عف ثقافة كمحتكياتيا 
 التمقي كحفظ القكاعد إلى الفيـ كتكظيؼ القكاعد في األداء المغكم.

 ممخص نتائج البحث:
 يستخمص من النتائج السابقة ما يمي:

بشعبتي المغة العربية في التعميـ  -مجمكعة البحث -تدني مستكل التنكر المغكم لدل الطبلب  -
 العاـ كالتعميـ األساسي بكمية التربية. 

بشعبتي  -مجمكعة البحث -لدل الطبلب قصكر كاضح في مستكل ميارات الكتابة اإلبداعية  -
 ية التربية. المغة العربية في التعميـ العاـ كالتعميـ األساسي بكم

( بيف مستكل أداء 0,01كجكد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة دالة إحصائينا عند مستكل) -
بشعبتي المغة العربية في التعميـ العاـ كالتعميـ األساسي بكمية التربية  -مجمكعة البحث -الطبلب

 في التنكر المغكم كميارات الكتابة اإلبداعية.
 توصيات البحث:

 إليو البحث مف نتائج تكصي الباحثة بما يمي: في ضكء ما تكصؿ 
ضركرة أف يككف مف بيف معايير قبكؿ طبلب شعبة المغة العربية إتقانيـ لمغة العربية)كتابة  -

 كتحدثنا(.
تنظيـ دكرات تدريبية لمطبلب في التنكر المغكم؛ لرفع ثقافتيـ المغكية بغض النظر عف  -

 تخصصيـ.
عمى ميارات الكتابة اإلبداعية في مجالي المقاؿ األدبي كالقصة  تنظيـ دكرات تدريبية لمطبلب -

 القصيرة.
 تنظيـ مسابقات دكرية لطبلب كمية التربية في فف كتابة القصة القصيرة. -
االىتماـ برفع ثقافة الطبلب في المغة العربية؛ باعتبارىا المغة األـ كأداة التكاصؿ مع اآلخريف،  -

المتعمقة بالمغة العربية في  دكرل المعمكمات، كتشجيع الطبلب عمى كتضميف العديد مف األسئمة 
 المشاركة في مثؿ ىذه المسابقات.

ينبغي تحديث مقررات برنامج المغة العربية بكميات التربية مف كقت آخر؛ لمكقكؼ عمى مدل  -
 اشتماليا ألبعاد التنكر المغكم كمجاالتو. 

التدريب المستمر عمى األنشطة المغكية في فنكف تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لمطبلب عمى  -
 المغة العربية )القراءة كالكتابة كالتحدث كاالستماع( .
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اشتراط إجادة المغة العربية الفصحى عند تكظيؼ معممي المغة العربية في المؤسسات التعميمية  -
 المختمفة.

عربية، كالمركز التربكم لمغة االستعانة بالمؤسسات ذات األنشطة المغكية مثؿ: مجمع المغة ال  -
العربية لدكؿ الخميج في التكعية بأىمية التنكر المغكم، كتنميتو لدل الطمبة في المؤسسات 

 التعميمية المختمفة.
تكظيؼ التقنيات التربكية الحديثة في تدريس المغة العربية؛ لتنمك اتجاىات الطبلب اإليجابية  -

 نحكىا بدالن مف الشككل مف صعكبتيا.
تكظيؼ المكاقع اإللكتركنية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي في إبراز أىمية المغة العربية، كتشجيع  -

 األفراد عمى تكظيؼ المغة العربية الفصحى في التكاصؿ.
إنشاء مركز لمغة العربية بالجامعة؛ يرعى كافة أنشطة المغة العربية كينمي التنكر المغكم لدل  -

 ميارات المغة العربية المختمفة. الطبلب، كيعنى بتدريبيـ عمى
عقد لقاءات دكرية بالجامعة مع المختصيف كعمماء المغة إلثراء التنكر المغكم لدل الطمبة،  -

 كحثيـ عمى اإلبداع المغكم.
ضركرة بناء محتكل لميارات الكتابة اإلبداعية المناسبة كالبلزمة لطبلب شعبة المغة العربية  -

 عمييا. بكميات التربية، كتدريبيـ
ضركرة أف تتضمف مقررات المغة العربية ساعات عممية تضاىي الساعات النظرية، حتى يككف  -

ىناؾ متسع مف الكقت لبلىتماـ باألنشطة المغكية كالممارسات العممية في التدريس؛ كليككف 
في الطبلب فاعميف في العممية التعميمة ال مجرد متمقيف، بما يضمف رسكخ المعارؼ كالمعمكمات 

 أذىانيـ. 
ضركرة تناكؿ ميارات المغة العربية بشكؿ متكامؿ عمى أساس أنيا كسائؿ لتحقيؽ غايات أكسع  -

 يأتي في مقدمتيا التكاصؿ الفعاؿ، كالتعبير اإلبداعي، كتحقيؽ التنكر المغكم.
الباحثة  إمكانية االستفادة مف اختبارم التنكر المغكم كميارات الكتابة اإلبداعية المذيف أعدتيما -

 عند تقييـ مستكيات معممي المغة العربية.
أف تككف ىناؾ مقررات ضمف برنامج إعداد معمـ المغة العربية تيتـ بالمقاؿ كالقصة مثمما ىك  -

 مكجكد في برنامج المغة اإلنجميزية.
عميـ جعؿ مقرر تعميـ القراءة كالكتابة ممتد مف الفرقة األكلى حتى الفرقة الرابعة عمى طبلب الت -

العاـ كاألساسي؛ بحيث يشمؿ في السنتيف األكليتيف طرؽ تعميميما لممبتدئيف، كالسنتيف التاليتيف 
يتناكؿ مكضكعات متنكعة في فنكف المغة المختمفة إلثراء معارؼ الطبلب المغكية، حيث يتـ 
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ؿ ميارات تدريب الطبلب عمى تناكليا بالقراءة كالتحميؿ كالنقد، كالجزء اآلخر مف المقرر يتناك 
 الكتابة بنكعييا الكظيفية كاإلبداعية تخطيطنا كتنفيذنا كتقكيمنا.

تشجيع طبلب شعبة المغة العربية عمى إصدار مجمة شيرية خاصة بيـ تتضمف معارؼ  -
 كمعمكمات عف المغة العربية؛ مما يزيد مف مستكل تنكرىـ المغكم.

عمى كيفية بناء اختبارت في ميارات الكتابة عقد دكرات تدريبية لمعممي المغة العربية لتدريبيـ  -
 اإلبداعية ككيفية تصحيحيا بمكضكعية.

عند تصحيح االختبارات تمنح  -معمنة لمطبلب -تخصيص أعضاء ىيئة التدريس درجة -
لسبلمة المغة؛ فذلؾ يشجع الطبلب عمى العناية بتصحيح لغتيـ؛ مما يزيد مف مستكل تنكرىـ 

 المغكم. 
 ميارات الكتابة اإلبداعية. بحيث تتضمف داد معمـ المغة العربيةتطكير برامج إع -
اكتشاؼ الطبلب المكىكبيف كتشجيعيـ مف خبلؿ نشر أعماليـ مف قصص كمقاالت أدبية في  -

 دكرية خاصة بيـ.  
تشجيع الطبلب في مقرر قراءة تحميمية عمى ممارسة القراءة الحرة في فركع المغة المختمفة،  -

ا قرأكا لزيادة تنكرىـ كتثقيفيـ لغكينا، كأف يعمـ ذلؾ المقرر عمى طبلب التعميـ العاـ كمناقشتيـ فيم
 كال يقتصر عمى طبلب التعميـ األساسي مف شعبة المغة العربية. 

ضركرة االىتماـ بطرؽ التدريس التي تنمي التفكير كاإلبداع مثؿ: إستراتيجية العصؼ الذىني،  -
ستراتيجية العناقيد، كغيرىا.  كالخرائط الذىنية، كقبعات الت  فكير الست، كقكائـ الكممات، كا 

تقديـ برامج تدريبية لمعممي المغة العربية أثناء الخدمة كقبؿ الخدمة لتنمية الميارات المغكية  -
 كخاصة ميارات الكتابة اإلبداعية. 

 مقترحات البحث:
لمبحث الحالي إجراء الدراسات  في ضكء ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج تكصي الباحثة استكماألن 

 التالية:
 تقكيـ مناىج المغة العربية في المراحؿ التعميمية المختمفة في ضكء أبعاد التنكر المغكم. -
 برنامج تدريبي لطبلب شعبة المغة العربية لتحسيف ميارات الكتابة اإلبداعية لدييـ.         -
العربية عمى مستكل التنكر المغكم لدل تأثير مستكل التنكر المغكم لدل معممي المغة  -

 تبلميذىـ.
فاعمية برنامج قائـ عمى المشركعات المغكية المتكاممة في تنمية التنكر المغكم كميارات الكتابة   -

 اإلبداعية لدل طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية.
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ية لدل طبلب شعبة المغة تفعيؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي في تنمية ميارات الكتابة اإلبداع -
 العربية.

 تقكيـ ميارات تدريس الكتابة اإلبداعية لدل معممي المغة العربية بالمراحؿ التعميمية المختمفة. -
 مستكل التنكر المغكم كعبلقتو بميارات الكتابة اإلقناعية لدل طبلب المرحمة الثانكية. -
 لمغة العربية بالمرحمة اإلعدادية.تقكيـ ميارات تدريس الكتابة الكظيفية لدل معممي ا -
تقديـ برامج عبلجية لعبلج األخطاء الشائعة في الكتابة اإلبداعية لدل طبلب شعبة المغة  -

 العربية بكميات التربية.
 االحتياجات التدريبية البلزمة لمعممي المغة العربية في مجاؿ الكتابة اإلبداعية. -
المغة لتنمية مستكيات التنكر المغكم لدل طبلب شعبة المغة برنامج مقترح قائـ عمى مدخؿ كؿ  -

 العربية بكميات التربية.
فاعمية برنامج عبلجي قائـ عمى الميارات المغكية في تنمية التنكر المغكم لدل طبلب شعبة  -

 المغة العربية بكميات التربية. 
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  المراجع
التعميمية في تنمية التنكر  (. فاعمية استخداـ المدكنات6302أحمد بدكم أحمد كماؿ )

التاريخي لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم. مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية، 
 .622 - 052، سبتمبر، 40كمية التربية، جامعة عيف شمس،

(. مستكل التنكر العممي لدل 6300أحمد سعيد عثماف الرفاعي ؛ عبد اهلل عثماف الحمادم)
جامعة  –الثانكم)عممي( لمدارس صنعاء كالمستكل األكؿ في التربية  طمبة الصؼ النيائي

 . 244 -224(، أكتكبر، 2)65صنعاء. المجمة العممية، كمية التربية بأسيكط، 
أحمد سيد محمد إبراىيـ ؛ أحمد محمد عمي رشكاف ؛ عبد الرازؽ مختار محمكد عبد القادر ؛ 

ميارات الكتابة اإلبداعية لدل التبلميذ  (. تنمية6302عبد الرحيـ فتحي محمد إسماعيؿ )
العممية،  . المجمةالمكىبيف لغكينا بالمرحمة اإلعدادية باستخدـ برنامج قائـ عمى تآلؼ األشتات

 . 630 -030(، يكليك،0)03كمية التربية بأسيكط، 
(. 6302أحمد محمد حسف النعيمي ؛ محمد السيد متكلي الزيني ؛ الميدم عمي البدرم )

برنامج مقترح قائـ عمى تكامؿ فنكف المغة في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل فاعمية 
الطبلب المعمميف بكمية التربية بالعراؽ . مجمة القراءة كالمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة 

 .003 – 42، يكليك، 045كالمعرفة، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 
(. مستكل تمكف معممي المغة العربية مف أساليب 6302أكـر بف محمد بف سالـ بريكيت )

تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي. المجمة التربكية الدكلية 
 .660 -053(، 0)00المتخصصة، 

أثر إستراتيجية تكليد األفكار "سكامبر" (. 6303آالء محمد أبك سيؼ ؛ نصر محمد مقابمة )
رات الكتابة اإلبداعية لدل طالبات الصؼ العاشر في األردف. مجمة الجامعة في تحسيف ميا

 . 032 – 645(، يكليك، 0)61اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية، فمسطيف، 
(. مستكيات التنكر لدل الطبلب المعمميف 0553الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس )

الثاني"إعداد المعمـ التراكمات كالتحديات"،  في مصر دراسة مسحية . المؤتمر العممي
 .660 -6يكليك،  04-01اإلسكندرية، 

(. برنامج تدريبي مقترح في ضكء متطمبات مجتمع المعرفة 6302أماني فكزم محمد طو )
لتنمية بعض مفاىيـ التنكر العالمي لمعممي الدراسات االجتماعية. مجمة الجمعية التربكية 

 . 036 – 060، 15كمية التربية، جامعة عيف شمس، لمدراسات االجتماعية، 
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(. الطرؽ الممكنة لرفع مستكل ميارات كقدرات الطبلب في المغة 6300انتصار ميمكد زايد )
العربية. المؤتمر الدكلي الثاني لمغة العربية " المغة العربية في خطر؛ الجميع شركاء في 

 .  06 – 0مايك،  03 – 3حمايتيا "، دبي، 
(. الفانتزيا أثر برنامج قائـ عمى القصة كالدراما في تنمية 6304ميماف العطركزم )بشاير س

الطبلقة المغكية كاإلبداع الفني لدل طفؿ الركضة: تجربة ميدانية. مجمة القراءة كالمعرفة، 
 .632 -020، 636الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

(. فقر المعجـ المغكم كآثاره في التمكف مف اكتساب ميارات الفيـ 6301بكار أمحمد )
كاإلنتاج . مجمة الحكمة لمدراسات األدبية كالمغكية، مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع، 

 . 003 -031، 06الجزائر، 
(. مستكل التنكر العممي لدل معممي المرحمة الثانكية في 6332جياد حاكـ خميؿ العابدم)

 رسالة ماجستير ، كمية الدراسات التربكية العميا، جامعة عماف العربية. األردف،
، القاىرة: الدار 2(. تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ. ط6333حسف شحاتة )

 المصرية المبنانية.
، القاىرة : الدار 2(. أساسيات التدريس الفعاؿ في العالـ العربي. ط6332حسف شحاتة )

 بنانية.المصرية الم
(. المرجع في فنكف الكتابة العربية لتشكيؿ العقؿ المبدع. القاىرة : دار 6303حسف شحاتة )
 العالـ العربي.

(. برنامج مقترح لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل 6301خالد بف ىديباف ىبلؿ الحربي )
راءة كالمعرفة، كمية طبلب المرحمة الثانكية. مجمة القراءة كالمعرفة، الجمعية المصرية لمق

 . 623 – 603، يكلية، 021التربية، جامعة عيف شمس ،
(. 6300داكد عبد الممؾ الحدابي ؛ ىناء حسيف الفمفمي ؛ تغريد عبد اهلل حزاـ العميبي )

مستكل ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المعمميف في األقساـ العممية في كمية التربية 
 . 13 – 20، 0جمة العربية لتطكير التفكؽ، كالعمـك التطبيقية. الم
أثر استخداـ مدخؿ عمميات الكتابة في تحسيف ميارات كتابة (. 6302رائد محمكد خضير )

المقالة كالخاطرة لدل طالبات معمـ الصؼ في جامعة اليرمكؾ. المجمة األردنية في العمـك 
 . 14 – 21( ، 0)06التربكية، 



                           مستىي التنىر اللغىي وعالقته بمهارات الكتابة اإلبذاعية لذي طالب شعبة اللغة العربية بكليات التربية                             

 د/ رقية محمىد أحمذ علي                                                                                     

 

 

 -222-   9102يناير                                                          العذد الثامه  والثالثىن

(. إستراتيجية قائمة عمى التعمـ التكليدم لتنمية ميارات الكتابة 6304رحاب طمعت محمكد )
اإلبداعية كالكعي بعممياتيا لدل طبلب المرحمة الثانكية المكىكبيف. مجمة كمية التربية، 

 .  634 -664(، 6)00جامعة المنكفية، 
ماف : عالـ الكتب أسس تعميـ الكتابة اإلبداعية. ع(. 6334رعد مصطفى خصاكنة )

 الحديث .
مستكل التنكر المغكم كعبلقتو باالتجاه نحك المغة العربية (. 6335رندة شحادة أحمد إسميـ )

لدل طالبات الصؼ الحادم عشر قي محافظة غزة. رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة 
 اإلسبلمية، غزة .

الذىني كتآلؼ األشتات في الكتابة  (. فاعمية إستراتيجيتي التصكر6302)رغد سمماف عمكاف 
 . 030 – 060اإلبداعية كالتفكير التباعدم . مجمة العميد، حزيراف، 

برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ بالتعاقد ( . 6304رىاـ ماىر الصراؼ ؛ محمد ماجد خياؿ )
 كالمعرفة،لتنمية بعض ميارات الكتابة اإلبداعية لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية. مجمة القراءة 

 – 061، مايك، 055، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، كمية التربية، جامعة عيف شمس
602 . 

في تنمية القيـ  RAFT(. فاعمية استخداـ إستراتيجية 6302ريياـ رفعت محمد عبد العاؿ )
لتربكية البيئية كميارات الكتابة اإلبداعية لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم. مجمة الجمعية ا

 . 033 – 004، مايك، 43لمدراسات االجتماعية، ، كمية التربية، جامعة عيف شمس ، 
الكتابة اإلبداعية، النشأة كالميارات. مجمة (. 6303سعد عمي زاير ؛ إسراء فاضؿ أميف )

 044 – 036، أغسطس، 01كمية التربية األساسية لمعمـك التربكية كاإلنسانية، جامعة بابؿ، 
. 

 (. القصة كأثرىا في تربية الطفؿ. القاىرة: دار الفكر العربي.6332د المعز)سعيد عب
(. فاعمية استخداـ أنشطة الذكاءات المتعددة عمى تنمية ميارات القراءة 6300سناء أحمد )

الناقدة كالكتابة اإلبداعية كالدافع لئلنجاز لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي. المجمة 
 . 022 -40، 03بية، جامعة سكىاج، التربكية، كمية التر 

(. فاعمية برنامج قائـ عمى الخرائط الذىنية الرقمية لتنمية 6304شفاء محمد حسيف محمد )
بعض ميارات القراءة كالكتابة اإلبداعية لدل طبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية. رسالة 

 دكتكراه، كمية التربية بقنا، جامعة جنكب الكادم. 
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مستكل التنكر المغكم لدل طمبة المرحمة اإلعدادية (. 6303بد الكىاب الداىرم )صالحة ع
كعبلقتو بالدافعية نحك دراسة المغة العربية في محافظة بغداد. رسالة ماجستير، كمية العمـك 

 التربكية، جامعة الشرؽ األكسط .
يجيات (. برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى إسترات6302صفكت تكفيؽ ىنداكم حرحش )

التفكير المتشعب لتنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدل معممي المغة العربية في المرحمة 
اإلعدادية كأثره عمى تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلبيـ. مجمة التربية لمبحكث 

 231– 024(، أكتكبر، 2)033التربكية كالنفسية كاالجتماعية، كمية التربية، جامعة األزىر، 
. 

(. االختبارات كالمقاييس التربكية كالنفسية. عماف: دار 6331صبلح الديف محمكد عبلـ )
 الفكر. 

(. مستكل التنكر الكمبيكترم لدل طالبات المرحمة الثانكية. 6333عادؿ السيد محمد سرايا ) 
 . 660 -042(، أكتكبر، 03)21مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، 
(. مستكل التنكر المغكم العاـ في بعض 0552حسف ) عباس أديبي ؛ عبد عمي محمد

الميارات المغكية لدل عينة مف معممي المرحمة االبتدائية في دكلة البحريف. مجمة دراسات 
 . 003 – 035، أبريؿ، 61في المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

قترحة لمتغير المفيكمي في تصكيب فعالية إستراتيجية م(. 6331عبد الرازؽ مختار محمكد )
التصكرات الخطأ عف بعض المفاىيـ النحكية لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم. المجمة 

 . 45 – 24(، يناير، 0)60العممية، كمية التربية جامعة أسيكط، 
(. تدريس 6300عقيؿ أمير الخزاعي ؛ عباس جكاد الركابي )عبد الكريـ جاسـ العمراني ؛ 

 المعاصرة )دراسة في التنكير الفيزيائي(. عماف : دار صفاء لمنشر كالتكزيع . الفيزياء
(. مستكل التنكر العممي لدل طمبة الصؼ الثاني 6332عبد الكريـ ناصر سعد األىنكمي )

 الثانكم بمحافظة حجة. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة صنعاء.
قترح في المغة العربية قائـ في ضكء (. برنامج م6301عقيمي محمد محمد أحمد مكسى )

التحديات القرائية المعاصرة كأثره عمى تنمية مستكل التنكر المغكم كالبيئي لدل طبلب 
 .600 -021، يكنيك، 26المرحمة الثانكية. مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، 

عمـ التكليدم لتنمية (. إستراتيجية قائمة عمى الت6303عبلء الديف حسيف إبراىيـ سعكدم )
ميارات الكتابة اإلبداعية كالتنظيـ الذاتي لتعمميا لدل طبلب المرحمة الثانكية. مجمة دراسات 

 . 063 – 50، يناير، 604في المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 
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 ربي. (. تدريس فنكف المغة العربية، القاىرة: دار الفكر الع6334عمي أحمد مدككر )
عمي أحمد مدككر ؛ سامية سامي محمد خميفة ؛ محمد لطفي جاد ؛ سمكل فتحي المصرم 

تقكيـ ميارات الكتابة اإلبداعية في المغة العربية لطبلب الصؼ األكؿ الثانكم. (. 6302)
 . 140 – 115(، أبريؿ، 6)6مجمة العمـك التربكية، 
الكتابة في المرحمة االبتدائية . (. خكاطر حكؿ تعميـ القراءة ك 6331فتحي عمي يكنس )

المؤتمر العممي الخامس "تعمـ القراءة كالكتابة في المرحمة االبتدائية بالدكؿ العربية مف الكاقع 
يكليك،  02-00، 0إلى المأمكؿ"، جامعة عيف شمس، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة،

05- 64. 
في المرحمة الثانكية. القاىرة : مطبعة (. إستراتيجيات تعميـ المغة 6303فتحي عمي يكنس )

 الكتاب الحديث.
(. طرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية كالتربية اإلسبلمية. 6333فخر الديف عامر )
 القاىرة: عالـ الكتب.
إستراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية تجييز المعمكمات لتنمية (. 6304كريستيف زاىر حنا )

لدل الطبلب المكىكبيف بالمرحمة الثانكية. مجمة القراءة كالمعرفة،  ميارات الكتابة اإلبداعية
 – 0، يناير، 051الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة ، كمية التربية، جامعة عيف شمس ، 

22 . 
(. استخداـ 6303لمياء عبد المكجكد السيد عمر ؛ سيد محمد سنجي ؛ سيد فيمي مكاكم ) 

الكيكي في تنمية ميارات كتابة المقاؿ األدبي في المغة العربية لدل طبلب المرحمة الثانكية. 
 .   032 -015، 4مجمة بحكث عربية في مجاالت التربية النكعية، رابطة التربكييف العرب، 

(. الكتابة الكظيفية كاإلبداعية )المجاالت، الميارات، 6303ف عبد البارم )ماىر شعبا
 األنشطة كالتقكيـ(. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

. فاعمية إستراتيجية تآلؼ األشتات في تنمية ميارات (6300ماىر شعباف عبد البارم )
الخميج العربي، المممكة العربية الكتابة اإلبداعية لتبلميذ المرحمة اإلعدادية. مجمة رسالة 

 . 44 – 11(، نكفمبر، 003) 02السعكدية، 
(. ميارات التنكر العممي لدل معممي العمـك قبؿ 6301محـر يحيى محمد محمد عفيفي )

كأثناء الخدمة: تأثير نظاـ اإلعداد التكاممي كاإلعداد التتابعي لممعمـ. مجمة التربية العممية، 
 . 013 – 033( يناير، 0)04مصر، 
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(. تقكيـ برنامج إعداد معممي المغة العربية بكمية التربية 6300محمد السيد إبراىيـ سالـ ) 
، دراسات عربية في التربية كعمـ النفس. جامعة األزىر في ضكء آراء األساتذة كالطبلب

 .033 -13(،مايك، 6)03
(. عمميات الكتابة الكظيفية )تطبيقاتيا تعميميا كتقكيميا(. 6330محمد رجب فضؿ اهلل )

 القاىرة: عالـ الكتب. 
(. فاعمية برنامج 6304محمد عبد السبلـ أحمد أبك جراد ؛ محمد أحمد الصالح صكالحة )

. مجمة قبعات التفكير الست في تنمية الكتابة اإلبداعية لدل طمبة الصؼ التاسع في األردف
 . 153 – 124(، مارس، 6)62الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية، فمسطيف، 
(. مدل التمكف المغكم لدل 6306محمد عبد اهلل عمي العبيدم ؛ فاطمة المطاكعة )

الطالبات المتقدمات عمى قسـ المغة العربية في جامعة قطر. مجمة التربية، قطر، 
 .022 – 50(، سبتمبر، 043)20

، القاىرة: كمية 6(. تعميـ المغة العربية ، مداخمو كفنياتو. ج6335محمكد كامؿ الناقة )
 التربية، جامعة عيف شمس.

برنامج قائـ عمى عادات العقؿ لتنمية ميارات (. 6303مرضي بف غـر اهلل حسف الزىراني )
اىج كطرؽ الكتابة اإلبداعية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم. مجمة دراسات في المن

 . 603 – 015، يكليك، 662التدريس، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 
(. برنامج قائـ عمى الدمج بيف التعمـ البنائي كما بعد 6300مركاف أحمد محمد السماف )

المعرفي لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طبلب المرحمة الثانكية. مجمة التربية لمبحكث 
 -621(، نكفمبر، 6)022كاالجتماعية، كمية التربية ، جامعة األزىر ، التربكية كالنفسية 

063. 
(. فاعمية استخداـ برنامج مقترح قائـ عمى برنامج 6302بنت محمد عابد األحمدم )مريـ 

تعميـ التفكير )المكاىب غير المحدكدة( في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدل طالبات 
 160 – 243(، مارس، 0)01مـك التربكية كالنفسية، البحريف، المرحمة المتكسطة. مجمة الع

. 
(. المؤتمر الدكلي السابع لمغة العربية " المغة 6304مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج )

أبريؿ، دبي، اإلمارات العربية  60 – 03العربية صاحبة الجبللة "، المنعقد في الفترة مف 
 المتحدة .
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التنكر المغكم (. مستكل 6302مي ؛ حسيف كريـ فكزاف السرام )مكي فرحاف كريـ اإلبراىي
عند معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية. مجمة نسؽ، الجمعية العراقية لمدراسات 

 .256 -221، 00التربكية كالنفسية،
أثر برنامج قائـ عمى بعض األنشطة العممية (. 6300نجكل بدر خضر ؛ جبرائيؿ بشارة )

 – 240، 63ميارات التفكير اإلبداعي لدل طفؿ الركضة. مجمة جامعة دمشؽ،  في تنمية
163 . 

(. برنامج مقترح لتنمية الكتابة 6331ىدل مصطفي محمد ؛ أسامة محمد عبد المجيد )
اإلبداعية باستخداـ العصؼ الذىني لدل الطبلب المكىكبيف لغكينا كأثره عمى ما كراء الفيـ 

المعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، كمية التربية، جامعة عيف القرائي. مجمة القراءة ك 
 . 030 -062، ديسمبر، 13شمس،

(. التفكير اإلبداعي، ميارات تستحؽ التعمـ. دمشؽ : كزارة 6303ىشاـ سعيد الحبلؽ )
 الثقافة، الييئة العامة السكرية لمكتاب.

اعية لممكىكبيف. عماف : دار كائؿ الكتابة اإلبد(. 6334يكسؼ قطامي ؛ مريـ المكزم )
 لمنشر كالتكزيع .
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