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الممخص 

 عمى قائم جاءت ىذه الدراسة بيدف الوقوف عمى فاعمية برنامج تعميمي        
الصحف الحوارية اليدوية واإللكترونية في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية  إستراتيجية

والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي لدى طبلب المرحمة الثانوية بالطائف، ولتحقيق ذلك 
، وقد تألفت اتبعت الدراسة التصميم شبو التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة

 طالًبا في الصف األول ثانوي، وقد تّم تقسيم الطبلب إلى )61)عينة الدراسة من
طالًبا، ولتحقيق أىداف الدراسة  (31)طالًبا، وضابطة  (30) تجريبية:مجموعتين

ميارات القراءة اإلبداعية، واختبار ميارات الكتابة اإلبداعية، واختبار  اسُتخدم اختبار
 إستراتيجية عمى البرنامج التعميمي القائم وطبق عمى المجموعتين، والتفكير التأممي،

  ليتّم استخدامو أثناء عممية التدريس لطبلب المجموعة التجريبية،الصحف الحوارية؛
ودلت النتائج عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي 

وأوصت الدراسة ، الصحف الحوارية إستراتيجية عمى بالبرنامج التعميمي القائمدرست 
بأىمية إدراج إستراتيجية الصحف الحوارية ضمن استراتيجيات مناىج المغة العربية 

العام،  مراحل التعميم في عام بشكل األخرى الدراسية والمناىج خاص المطورة بشكل
بيدف تعريف المعممين والطمبة  العربية المغة لمعممي تدريبية ورش وضرورة عقد

 .بميارات الكتابة الحوارية

 اليدوية  الصحف الحواريةإستراتيجية برنامج تعميمي، :(عربي)الكممات المفتاحية 
 القراءة اإلبداعية، الكتابة اإلبداعية، التفكير التأممي،  طالب المرحمة ،واإللكترونية

  .الثانوية
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SUMMARY 

    The aim of this study was to investigate the effectiveness of a training 
program in teaching the strategy of manual and electronic argumentative 
newspapers based on developing creative reading and writing skills and 
reflective thinking for secondary stage students. To achieve the objectives 
of the study, a quasi-experimental design of two groups (experimental and 
control) were used. The tools of the study included the following: a training 
program based on teaching the strategy of manual and electronic 
argumentative newspapers; creative reading skills test; creative writing test 
and a reflective thinking test. The tests were validated for consistency to 
ensure the stability of the analysis. The sample of the study was composed 
of first year secondary stage students who were chosen from a public 
school of the General Education Directorate in Taif during the first semester 
of the academic school year 1435-1436. The sample of the study was 
divided into two groups: The first was experimental group who was taught 
by using argumentative newspapers while the other was the control group 
who was taught in the normal method. The results indicated significant 
differences in favor of the experimental group who studied via the strategy 
of manual and electronic argumentative newspapers program. Finally, the 
study recommended the importance of incorporating the strategy of manual 
and electronic argumentative newspapers in teaching the developed Arabic 
language curricula in particular and the other academic curricula of general 
education stages in general and the need for training workshops for Arabic 
language teachers in order to familiarize teachers and students with the 
argumentative writing skills.  
English Keywords: a training program, manual and electronic 
argumentative newspapers, creative reading skills, creative writing skills, 
reflective thinking, secondary stage students. 
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:  مقدمة
عالميًا  المستويات مختمف عمى الحاضر الوقت في اإلبداع لتنمية الحاجة ظيرت    

 تفرضيا األلفية التي المطالب من ُممحاً  ومطمباً  ميماً  اإلبداع أمراً تعميم   وأصبح،ومحمياً 
 إمكاناتيم عمى التعرف عمى الطبلب يساعد ألنو وذلك ؛التعميمية الُنظم عمى الثالثة

 التفاعل إلى يدفعيم مّما أفضل؛ بشكل واستثمارىا تنميتيا ثم ومن العقمية وقدراتيم،
 التعميمية لمعممية الحقيقة الثمرة المختمفة، وتكمن الحياة مع ميادين ايجابية أكثر بصورة
 الميارات ىذه لتنمية الخبرات أنسب من القراءة اإلبداع، وُتعد تنمية في المستقبل لجيل

 وترجمة إلى الفيم ترمي عقمية عممية القراءة وأصبحت مفيوم وقد تطوراإلبداعية، 
ىذا  عند القراءة تتوقف ولم والمعاني، األفكار من مدلوالتيا إلى المقروءة الرموز

 استجابات إلظيار يدفعو تفاعبل والمقروء القارئ بين تفاعل عممية أصبحت بل المفيوم،
 في إلى التعمق وصوالً  النص، يتضمنو مما أبعد إلى والنظر النص المقروء، حول
 بالقراءة يعرف ما عمييا ترتكز التي النقطة وىي ،واإلنتاج والتحميل والتنبؤ النص

. اإلبداعية
 ويونس (ٕٗٓٓ)وحافظ  والناقة (ٕٔٓٓ)من شحاتة  كل يؤكد الصدد ىذا وفي    
 لدى القراءة مستوى رفع لمقراءة،  وأىمية الضيق المفيوم تجاوز ضرورة (ٕٓٓٓ)

 يصبح بحيث الطبلب لدى واالىتمام باإلبداع اإلبداعي، المفيوم إلى لتصل الطبلب
 وراء ما الستنباط المقروء النص مع يقرءون، والتفاعل ما إلى اإلضافة عمى القدرة لدييم

عادة ترتيبيا، ومضامين، أفكار من الكممات  والوصول خبرات، من لدييم بما وربطيا وا 
 يعني  اإلبداعية القراءة مستوى إلى القارئ جديدة، ووصول واستنتاجات أفكار إلى

 .القراءة أعمى مستويات إلى وصولو
 ُممماً  يكون بحيث النص المقروء، مع القارئ فييا يتفاعل عممية اإلبداعية والقراءة    

 عمى معتمداً  جديدة، عبلقات وتراكيب فيولِّد الممكنة، واالحتماالت الموضوع، بجوانب
 طرح من  ُيمكِّنو وذلك السابقة وتخيمو، وخبراتو النص في إليو المقدمة المعمومات

 قد التي لممشكبلت حساساً  ويصبح ينشط وأن النص، في الغموض جوانب عن األسئمة
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 خبلل من والتنبؤ ،النص محتوى إلى جديدة أفكاراً  يضيف القراءة، وأن أثناء تظير
 المقروء يحّور وأن فيو، واردة غير أخرى احتماالت وأن يتوقع بو، الموجودة المعمومات

 ويستخدميا السابقة والخبرات المعمومات يوظف ومثير، وأن مستحب آخر شكل إلى
 قمة عمى تأتي اإلبداعية ، وبذلك فالقراءة(ٕ٘ٓٓ خمف اهلل، (ومشوقة جيدة بطريقة

 جديدة برؤية النص رؤية عمى قدرة من القارئ، تتطمب التي القرائي، الفيم مستويات
 .ورؤية الكاتب  السابقة، خبراتو امتزاج من تنتج

 ، وأبو(2005)اإلبداعية كما أوضحيا السميتي لمقراءة ميارات أساسية ثبلث وىناك
 :وىي كاآلتي ،(2006)بكر ، وأبو(2009)عكر
 وتحديد والمعاني، األفكار في والسبلسة التدفق وتعني :القرائية الطالقة .ٔ

محتممة،  نيايات واقتراح المقروء، حول ضمنية أسئمة وطرح االختبلف بينيا،
  وتتجمى.المقروء فكرة وتوسيع النص، غرض عمى لفظية دالة قرائن واستخبلص

وتعّمم   المعرفي، مخزونيم من لئلفادة الطبلب أمام اآلفاق فتح في الطبلقة أىمية
 جوانب من معينة قضية عن والتحدث والصور، بالكممات والمعب متعددة، مرادفات
 .حوليا القرار اتخاذ وسرعة ،مختمفة

  المقروء، في تفكيرىم في التنويع عمى الطبلب قدرة وىي: القرائية المرونة .ٕ
 عمى والقدرة القرائية، والمشكبلت المواقف مختمف مع لمتكيف  وتغيير مساراتيا؛

عطاء  منيا، جزء أو عناوين لممقروء اقتراح  أو فكرة حول مناسبة وأدلة شواىد وا 
بداء الرأي في معنى  أىمية  وتتجمى.المقروء في ما ظاىرة أو سموك في المقروء، وا 

في  والفكرية الذىنية ممواقفو وتغيير  التكيف، عمىالطبلب  تساعد بأنيا المرونة
 .متعددة جوانب من المشكمة إلى والنظر والعممية، الدراسية محياتو

وغير  شائعة غير أفكار إلى التوصل عمى الفرد قدرة وتعني :القرائية األصالة .ٖ
 واقع عمى نتائج وتوقع جديدة، بطريقة منو جزء أو المقروء صياغة خبلل من نمطية

 بين العبلقات وتوضيح  النصوص، من والجديدة الفريدة المعاني معين، واستخراج
 التمرن الطبلب عمى تساعد أنيا في األصالة أىمية  وتتجمى.الرئيسة والثانوية الفكرة
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 غير راقية عقمية عمميات وممارسة المخزون المعرفي، من واالستفادة الذىني،
 معاودة عمى الطبلب تدريب وزيادة مألوف، غير عقمي جيد واستثارة روتينية،
 التعمم أساليب مختمفة، وتغيير تعمم قنوات باستعمال المألوفة األشياء في النظر

 .اآلخرون بيا يفكر لم بأمور والتأمل واالستظيار، بالحفظ المرتبطة
 يتبعيا ومتسمسمة واضحة خطوات وفق تسير اإلبداعية القراءة عمميةالحقيقة أن و     

 في المشكمة تحديد :وىي فاعل بشكل اإلبداعية القراءة من ميارات لمتمكن الطبلب
 النص حول مختمفة تساؤالت ليا، وطرح نحتاج التي المعمومات ومعرفة المقروء النص
 بمعمومات النص داخل المعمومات دقة، وربط أكثر بشكل المعمومات لتحديد المقروء
 إلى لموصول الذاكرة من أو تّم استدعاؤىا  أخرى، مصادر من عمييا الحصول تمّ  أخرى
 وتنظيم أخرى مصادر من الموضوع حول القراءة في جديدة، والتوسع وحمول أفكار

 لمقراءة محددة خطوات إلى (2006)األحمدي أشارت  بينما.(Holden،2004)األفكار
  المقروء، لممحتوى الدقيق  االستيعاب:كاآلتي محددة خطوات تقتصر عمى اإلبداعية

  استنتاجات، إلى السابقة، والتوصل الخبرات مع ومدلوالتيا، والتكامل المعاني وفيم
 .جديدة أخرى أنشطة في واستخدام األفكار  جديدة، وأفكار عبلقات وتكوين

 عممية تواجو التي أبرز المشكبلت من أن (2006)وميتشل شيفورد وأوضح    
 مبكرة مراحل اكتسبت في والتي القراءة عممية في المتبعة التقميدية الخطوات ىي القراءة
 الحفظ عمى الطبلب تدريب في أسرفوا المعممون أن (2006)الفي ذكر التعميم، وقد من

 أن حيث اإلبداعية، القراءة تنمية عممية إغفال عميو  ترتب الذي األمر  واالسترجاع؛
 ال وبالتالي اإلبداعية، لقراءة ميارات اتدريس من سمبي بشكل يقفون المعممين من كثير

. ة مياراتيابتنمي الكافي االىتمام يوجيون
 تقمل والتي اإلبداعية، القراءة ميارة تعميم في التقميدية الطرق عمى  فاالقتصار   

دراك  والتنبؤ، واالستنتاج لمنص، العميق الفيم الطبلب عمى قدرة من  الكممات وراء ما وا 
 تنمي تدريسية وأساليب استراتيجيات الستخدام ىناك ضرورة جعل السطور، ومابين
 ميارات تعميم في كبير تحد أمام اليوم المدرسة فإن  وبالتالي،اإلبداعية القراءة ميارات
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 القراءة عمى قادر جيل إنشاء بضرورة التربويين من الكثير نادي حيث اإلبداعية القراءة
 المواقف تييئة لكيفية واضح تصور إلى حاجة في والمعمم  في المقروء، والتفكير
 في حاول الباحث وقد، لمطبلب اإلبداعية صالحة لتعميم القراءة تكون بحيث ،التعميمية

. اإلبداعية القراءةارات ه الصحف الحوارية في تنمية مإستراتيجية استخدام الدراسة ىذه
ومن جانب آخر فقد اىتمت دراسات وأبحاث عديدة بتنمية ميارات الكتابة عامة   

 دراسة الشيخ :في مراحل التعميم المختمفة ومن ىذه الدراسات  والكتابة اإلبداعية
 ودراسة البصيص ،(2005) ودراسة الخميفة،(2003) ودراسة الغوابي ،(2000)
، وقد استخدمت ىذه الدراسات مداخل (2007) عبد اهللودراسة ، (2007)

 في حين تناولت الدراسات اإلبداعية،واستراتيجيات مختمفة لتنمية ميارات الكتابة 
 ىذه الدراسات عمى وجود ضعف أجمعتحيث . الحالية الصحف الحوارية في تنميتيا

 الدراسات في واختمفت لدى الطبلب، وفي جميع المراحل، اإلبداعيةفي ميارات الكتابة 
المدخل واإلستراتيجية المتبعة لتنمية ىذه الميارات، حيث استخدمت ىذه الدراسات 

مداخل مختمفة، كاألنشطة التمثيمية، أو األنشطة المغوية، والتعيينات التدريبية، والمناقشة 
 واستخدم بعضيا برامج تنمية التفكير ، والمدخل التفاوضي،وقصص الخيال العممي

. اإلبداعي
 وتنوعت مياراتيا، ويمكن تقسيم ميارات الكتابة اإلبداعيةوقد تعددت تصنيفات     

رسم الحروف : أوليا ميارات تنظيمية أو شكمية، وتشمل: الكتابة اإلبداعية لثبلثة أقسام
رسًما صحيًحا، وكتابة الكممات بطريقة واضحة، ووضع عبلمات الترقيم في مواضعيا، 

وثاني تمك الميارات ىي ميارات . وحسن التنظيم في كتابة العناوين الجانبية والرئيسة
الميارات الفكرية، ويقصد بيا كتابة مقدمة مناسبة تثير االىتمام، : المضمون، وتشمل

والقدرة عمى اختيار األفكار المناسبة، وكتابة خاتمة لمموضوع تمخص أىم أفكاره، وتأييد 
،ـ ومراعاة راألفكار باألدلة والشواىد إلقناع القارئ، وتوافر الحداثة والطرافة لؤلفكا

الترتيب المنطقي والتسمسمي في عرض األفكار، ومراعاة الوحدة والتماسك بين أفكار 
القدرة عمى اختيار الكممة : أما ثالثيا فميارات األسموب والمغة، وتشمل. الموضوع
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المناسبة لمعنى، ومراعاة التناسب في ضم الكممات مع بعضيا بعًضا، واستخدام أدوات 
 2005، عبد المنعم )واإلمبلءالربط المناسبة، ومراعاة الصحة المغوية وقواعد الضبط 

، الشعر، المسرحية، الرواية، القصة، المقال) ولمكتابة اإلبداعية مجاالت عدة مثل . (
وتتناول ىذه الدراسة مجالين من ىذه  . (الخطب ، التأمبلت والخواطر، التراجم

. المقال والقصة، وذلك ألنيما من أشير مجاالت الكتابة اإلبداعية: المجاالت وىما
 وتعّد الكتابة اإلبداعية أداة ميمة لتسجيل الثقافة ونقل األفكار والتواصل بين   

ليس ىذا فحسب، بل ىي وسيمة لمتواصل مع األجيال المختمفة ، المجتمعات األخرى
 حاجة شخصية اإلبداعميما باعدت بينيا العصور واألزمان، فمم يعّد االىتمام بتنمية 

بل تعدى ذلك، وأصبح ضرورة تنادي بيا الدول لما لو من دور في ، أو حاجة فردية
، التي تعيق تقدم الدول وازدىارىا، وأصبحت الدول في تالمشكبلالكثير من حل 

 المفتاح ّده ألنيا ُتع،طريقيا لمبحث عن الصدارة تيتم باإلبداع في كافة المجاالت
(. 2006الناقة، )السحري لجميع العقبات التي تعيق طريق التقدم والرقي أماميا 

 في عممية االتصال، اإلرسال تمثل اإلبداعيةأن الكتابة  (2008)ويرى البدري     
نشاء إ وىو األفكار،لى جانب فكري وقالب لغوي توضع فيو إوتحتاج ىذه العممية 

لى عمل إلموضوع بتحويل األفكار والمعمومات واآلراء غير المرئية الموجودة في الذىن 
مكتوب يترجم األفكار، ويعكس المعمومات في صورة مرئية، وعمى ذلك فالكتابة 

 تدريب عممي عمى التفكير من ناحية، وعمى استخدام المغة من ناحية أخرى، اإلبداعية
 ،لذلك تعرف بأنيا عممية فكرية وأدائية ذات مراحل متداخمة ومتشابكة بنائية وتراكمية

 اإلبداعيةوتعّد الكتابة . تبدأ قبل بدء المتابعة وتستمر أثناءىا وتنتيي بعد انتياء الكتابة
 المرتبطة بالمغة وتستمد جزءًا كبيرًا من أىميتيا؛ كونيا موثقة اإلبداعمن أىم مجاالت 

 وقدرتو عمى اإلبداعيةتتخطى حدود الزمان والمكان ويسيم تمكن الطالب من الكتابة 
 ، ليذه المشكبلتإبداعيةالتعبير عن مشكبلتو ومشكبلت مجتمعو في إيجاد حمول 

 وتنمية مياراتيا لدييم، الفيم األعمق اإلبداعيةويحقق تدريب الطبلب عمى الكتابة 
لممعرفة؛ وذلك ألنيم سيصفون أفكارىم الجديدة؛ لتكوين نسيج معرفي جديد، باإلضافة 
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جانب :  من جانبيناإلبداعية، حيث تتكون الكتابة اإلبداعي تنمية ميارات التفكير إلى
.  التعبير وجانب التفكير؛ ليتحقق االتصال مع اآلخرين في أرقى مستوياتو وأعبلىا

طبلق اإلبداعيةوبالتالي، فبل بّد من أجل تنمية ميارات الكتابة      من أعمال الفكر وا 
 بحيث تكون ، وفاعميةإنسانية أكثر  واستراتيجياتالخيال لتبني مداخل طرائق تدريس

، وىذا الدور يتحقق مباشرة في استخدام المعرفة والخبرة نتاجا لنشاط وايجابية الطالب
عمي من شأن ي الصحف الحوارية بنوعييا إستراتيجيةالصحف الحوارية، فاستخدام 

؛ لتصبح حجرات التفاعبلت االجتماعية داخل غرف التدريس في مواقف تعميم المغة
 .الدراسة أماكن محّببة إلى نفوس الطبلب

 ومن ناحية أخرى، فقد أبدت نتائج األفكار النظرية التي تبناىا العديد من     
الباحثين والدارسين في ميدان عمم النفس المعرفي من أن الحوارات من االستراتيجيات 

  .(Milner, 2003; Kirk, 2000)التي تطور التفكير التأممي لدى الطبلب 
 نمطًا من أنماط التفكير القصدي أو العممي الذي يشير التفكير التأمميوُيعّد    

إلى التفكير المنظم والخطط لو، يضع فيو الفرد لنفسو مخططًا ذىنيًا ذا مستوى عاٍل 
من العمميات الذىنية لتحقيق أىداف معينة ويحتاج إلى كفاءة ذىنية كفيم واستيعاب 

ويرى شون . (Frances, 1999) الخبرات المتعممة، وتخزينيا في الذاكرة طويمة المدى
Schon( (1983 أن التفكير التأممي ىو استقصاء ذىني نشط واع ومتأن لمفرد حول 

معتقداتو وخبراتو ومعرفتو المفاىيمية واإلجرائية في ضوء الواقع الذي يعمل فيو؛ لكي 
ظيار المعرفة الضمنية إلى سطح الوعي بمعنى جديد، وىذا  يمّكنو من حّل مشكبلتو، وا 
المعنى يؤىمو إلى اشتقاق استدالالت لخبراتو الحسية، والتي ستقوده إلى تكوين نظرية 

. خاصة بو لمممارسات التي يريد تحقيقيا في المستقبل
وىناك من ينظر إلى التفكير التأممي عمى أنو نمط تفكيري يتضمن انتقاد     

لمقدمات منطقية ذات صمة بمحتوى ما، أو افتراضات محددة ذات الصمة بطريقة 
، وىناك من ينظر إلى التفكير التأممي عمى ( Mezirow, 1991)عرض مشكمة ما 

. أنو نمط من التفكير وسمة من السمات األساسية واألصيمة لشخصية الفرد
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فالتفكير التأممي ىو السموك الداخمي الذي يتضمن التفكير الحذر والنشط      
المستمر في أية ممارسة أو اعتقاد أو صيغة مفترضة من المعرفة، اعتمادًا عمى 

فالتأمل أسموب لمواجية . األسس التي تدعمو، والنتائج التي يتوقع أن تصدر عنو
ويشمل التفكير التأممي أربع ميارات . Milner, 2003) )المشكبلت واالستجابة ليا 

 : (Norton, 1997)رئيسة، وىي كما يأتي
 دراك مواطن الخطأ في االعتقادات  .االنفتاح الذىني حول االحتماالت البديمة، وا 
 اإلخبلص، أي توافر التسامح والفضول والحماس، ويشار إلييا بالعقبلنية المنفردة. 
  التوجيو الذاتي المتمثل في الثقة بالذات ومراقبة الذات باستقبللية، وعدم الخوف

 .والقمق حول الذات
  المسؤولية الفكرية وتتمثل في التفكير الحذر بخصوص نتائج الخطوة المنوي

 .ممارستيا، واالستعداد لمشك في النتائج المترتبة عمى أي موقف يتم اتخاذه
وييدف تمّكن الطبلب من ميارات التفكير التأممي، مساعدتيم عمى التفكير      

العميق بمحتوى ما، وتحميل األحداث والمواقف، والتأمل بالموضوعات اعتمادًا عمى 
أفكار متعددة، كما يمّكن الطبلب من تنفيذ الميام التي تساعدىم في تثبيت التعمم 

، والتعامل مع المشكبلت الحياتية (األصالة والمرونة)لدييم، وتنمية قدرتيم اإلبداعية 
(. Kish & Sheehan, 1997 )اليومية بكفاءة عالية

كما ُتعّد المرحمة الثانوية من المراحل المناسبة لتنمية ميارات التفكير وميارات       
 ويحرصون ،تعبير عن أنفسيملالمغة في آن واحد، فالطبلب في ىذه المرحمة يميمون ل

لى جانب إ واإلبداعي التأممي قدراتيم عمى التفكير وتتبمور ا ذواتيم، كمإثباتعمى 
 .(1999، صادق وأبو حطب  ) ميارات المغة كالقراءة والكتابة إتقانيم

والحقيقية أن الطبلب في المرحمة الثانوية يكونون قد واجيوا مرحمة طويمة من      
تشكيل مفاىيميم ومواقفيم لما يواجيونو من قضايا ومشكبلت؛ مّما ُيوجب عمييم تحدي 
ىذه الخبرات والمواقف بطرائق تفكير متقدمة، والذي يستند عمى نبذ األحكام السابقة، 

وىذا ما تؤكده أىداف التعميم  .والحفاظ عمى درجة من الشك المنطقي لما يواجيونو
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الثانوي في المممكة العربية السعودية المتمثمة بوصول الطبلب إلى نمط من الشخصية 
المنفتحة، الناضجة، الناقدة، والمتأممة لؤلشياء والمفاىيم، وىذا ُيعّد تطبيقًا لممفاىيم 

التي تشير إلى أن األفراد يتمكنوا من أن يتعمموا وفقًا والنظرية التي تبناىا بياجيو، 
لمستويات معقولة من التجريد والتصور والتأمل العميق لؤلشياء بعد سن السادسة عشرة 

  .من العمر
 وبناء عميو فالصحف الحوارية تتيح لمطبلب فرصة االنخراط في التفكير التأممي    

فيما يتعمق بالخبرات والتفكير التشاركي، بخبلف ما ىو مطروح من الخيارات، والمشاكل 
واألفكار، وتعطي لممتعمم فرصة الممارسة الطبيعية لمعديد من الكتابات الروائية 

 . والوصفية والجدلية، حتى الشعرية منيا
ُتعّد عممية الكتابة من الموضوعات الميمة التي نالت اىتمام ومن جانب آخر    

 Cognitive)العديد من عمماء المغة وعمماء النفس البنائيين، بعدِّىا عممية ذىنية 
process)  تسيم في إكساب الطبلب ميارات ذىنية متنوعة وأنماط مختمفة من التفكير

كما ُتعّد أحد المداخل التي تسيم في تنمية ميارات لغوية متنوعة، . كاإلبداعي والتأممي
ولعّل ىذا يفسر استمرارية التركيز عمى النشاط الكتابي لدى الطبلب كمْعمم من معالم 

. غرفة التدريس
ومن جانب آخر فإنشاء الكتابة وفق سياقيا االجتماعي الذي يعتمد عمى التفكير   

والتأمل والتفاعل الدائم بين الكاتب، ومحيطو االجتماعي يتطمب حوارًا دائمًا كذلك، 
يسمح بالتعرف عمى أفكار اآلخرين واىتماماتيم وميوليم، األمر الذي يسستدعي كما 

البحث عن طرائق تعمم وتعميم حيوية  Mc Donough( 1999)أوضح  ماك دونوف 
 الفاعمة ىي التي تقوم بدور ميم في تعميم المغة، وتعمي من شأن فاإلستراتيجيةوىامة، 

التفاعبلت االجتماعية داخل غرف التدريس في مواقف تعميم المغة، وىذا الدور يتحقق 
 الصحف الحوارية بنوعييا إستراتيجيةمباشرة في استخدام الصحف الحوارية، فاستخدام 

في تعمم ميارات المغة وتعميميا، والتركيز عمى الحوار الكتابي مدخبًل إلتقان الميارات 
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 تتناسب ، والتي، وفقًا لمعطياتيا الفكرية والثقافيةاإلبداعيةكتابة قراءة والاألساسية لل
.  واستخدام آليات جديدة، وتتناسب والتطور التقني الذي يشيده العالم في المجاالت كافة

 إلى إطار فمسفي يأخذ بأفكار فايجوتسكي حول أىمية اإلستراتيجية وتستند ىذه   
، (Lightbown & Spada, 1999, p. 114)الحوار االجتماعي في اكتساب المغة، 

حيث يرى فايجوتسكي أن التفاعل االجتماعي ما بين الطفل والكبار أو مع أقرانو أمر 
ضروري لتطور المغة، حيث أن ىذا التفاعل يزود ويدعم حاجات الطفل الكتساب 

( ,1993Light & Applebee).المعرفة ولمسيطرة عمى الميارات األكثر صعوبة
التي رّكزت عمى  (Constructivist Theory)ومنسجمة أيًضا مع النظرية البنائية 

، وفي اكتساب (1992زيتون، )أىمية نشاط الطالب وفاعميتو أثناء عممية التعمم 
ميارات المغة، حيث توفر لمطمبة بيئة تعميمية خبلقة تعمق التواصل، وتشجع عمى 

إدراك ما لدى الطبلب من خبرات عبر أشكال المناقشات مع أقرانيم في أثناء عمميات 
أّن الطبيعة  Bakhtin( 1981)يؤكد باكثن  وفي ىذا السياق .الكتابة المختمفة

االجتماعية البنائية لّمغة بعدِّىا تفاعبًل تامًا يتّم استعماليا وتطويرىا في سياقات متنوعة، 
حيث أوضح أّن النظرية الحوارية ىي طريقة لفيم المغة ككل، حيث أن المعاني 

المتحممة لمكممة تتفاعل في احتماالت متناقضة؛ كون الكتابة تأتي كنتيجة لتفاعبلتنا مع 
العالم من حولنا، كما أن ما نتحدث أو نعبر عنو ليس قيمة فردية واعتقادًا كذلك، ولكنو 

يأتي في سياق ثقافي، حيث إن أفكارنا وكمماتنا حوارية، وتشكل السياق االجتماعي 
الذي يسيم في أغناء البيئة المغوية، والعممية التشاركية المتبادلة بين الكاتب والجميور 

 .تقود إلى مثيرات لمتفكير بأن الحوار قد بدأ
 وتبرز البنائية دور وأىمية االتصال اإللكتروني في المناقشة، حيث يحصل 

 عن بناء المعرفة حول العالم وحول كمسئولينالطبلب عمى فرص لمتفاعل فيما بينيم 
في مسألة أىمية الحوار  Vygotsky( 1978)أنفسيم، وىو ما يفق وأفكار فايجوتسكي 

االجتماعي، إذ تتعزز ديناميكية العممية االجتماعية في التعمم، في الوقت الذي يركز 
فيو المعمم أثناء الحوار عمى الميارات األولية، والقدرات األساسية، حيث يصبح 



 الصحف الحوارية اليدوية واإللكترونية في تنمية ميارات القراءة والكتابة إستراتيجيةفاعمية استخدام برنامج تعميمي قائم عمى 
  إياد حسني أبى رمحة.د                       اإلبداعية والتفكير التأممي لدى طالب المرحمة الثانوية بالطائف 

 

 

    2015الثانً والعشروى                                                                                       يناير  :         العذد 
                              

 -113-  

التواصل عبر البريد اإللكتروني بين المعمم والطبلب تواصبًل وشراكة في فعل المعرفة 
واإلدراك، مع انشغاليم في صناعة المعنى لبلتصال، إذ ُتعّد ىذه العممية شكبًل من 

أشكال الحوار المفيد لكل من المعممين والطبلب، حيث يتعممون من بعضيم بعضًا في 
(. El-Hindi, 1998)عممية اجتماعية 

والجدير بالذكر أّن فكرة الصحف الحوارية بدأت كوسيمة لمتواصل بين طبلب     
الصف الواحد، وليست كممارسة كتابية أو طريقة تدريسية، ومع الزمن جذبت انتباه 
الباحثين لمبحث عن أساليب تتيح لمطمبة فرصة التوسع في أساليب ممارسة الكتابة، 

واالىتمام بالصحف الحوارية كحدث كتابي ومؤشر في تنمية القدرة القرائية لدى 
 .المتحاورين

بمحادثة مكتوبة حول موضوع يحظى باىتمام من " وُتعّرف الصحف الحوارية    
شخصين، ولدييما رغبة في الكتابة حولو، وتبادل وجيات النظر بشأنو، وعبر ىذه 
اآللية يتواصل الطبلب، ويتبادلون األفكار واآلراء، بما في ذلك التعبير عن ردود 

األفعال االنفعالية، وفي أثناء عمل ذلك يوسع الكاتب تفكيره أثناء المناقشة الشفوية من 
 ,Staton)" ناحية، وأثناء المحاورة الكتابية، ومبلحظاتيم خبلل الوقت من ناحية أخرى

1988, P. 35) . ماكوينويعرفيا McKeon( 1999, P.25)"  بأنيا محادثة مكتوبة
يتواصل فييا المعمم أو الطالب، أو يتواصل فييا أي شخصين بشكل كتابي، إما يوميًا 
أو أسبوعيًا، أو بحسب برنامج معين يناسب احتياجاتيم، كما أن ىذا النوع من الكتابة 

نما حوار مكتوب  ".يتضمن العديد من المواضيع المختمفة، وىو ليس إنشاًء وا 
 استراتيجية الصحف الحوارية فتتمخص بالمحادثة المكتوبة التي يتواصل فييا أّما    

الطالب مع المعمم يوميًا أو أسبوعيًا، أو ضمن جدول زمني محدد عمى مدار الفصل أو 
السنة أو المساق، ويكتب الطالب في عدة موضوعات وبأساليب مختمفة، وبأجناس 
أدبية مختمفة أيضًا، ثم يعيد المعمم ممارسة أشكال من الكتابة في شكل أسئمة أو 
تعميقات، بحيث يصبح الموضوع في شكل جديد، أو قد يجيب عن أسئمة ويشارك 

المعمم في عمميات اثرائية ونقدية وتصويبية وتعديمية عديدة، وىو في ىذا الحال أكثر 
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من مقّوم لنوعية الكتابة المقدمة من الطالب، فيو يحادثو ويحاوره كتابة، وميما اختمفت 
ثراء ونقد، إنما تظل  أشكال الكتابة من تعميقات أو تصويبات أو عمميات توسيع وا 

 ,Smith) الصحف الحوارية محققة ليدف رئيس ىو االتصال والتواصلإستراتيجية
2004; Jacobs, 1998). 

وتعّد الصحف الحوارية شكبًل من أشكال التواصل الكتابي، إذ يقدم المعممون     
 أصمية لمتعبير الكتابي من خبلل التركيز عمى الكتابة كأسموب لمتواصل، ويجب موافقا

دمج ذلك بالميارات الشفوية مثل القراءة لموصول إلى مستويات أعمى من الطبلقة،  أّما 
عدُّىا شكبًل من أشكال التواصل؛ فيعود  إلى ىدفيا فيي تسعى لربط شخصين من 

خبلل الكتابة، ومدتيا إذ يتم تبادل الصحف الحوارية لمدة طويمة، مما يؤدي إلى زيادة 
لى طبيعتيا؛ كونيا  تفاعمية تعتمد عمى إيصال رأي واستقبال  مدة التواصل المكتوب، وا 

 (.Staton, 1984)آخر
وُيربط بين الصحف الحوارية كوسيمة تواصل مكتوبة وبين المغة المنطوقة، إذ إن     

 Shuyالقاسم المشترك بينيما ىو المحادثة التي تتّم بين شخصين، وقد وضع شاي 
والتي ال تتحقق إال بوجود أربعة شروط لتطوير ميارتي الكتابة والقراءة،  (1988)

وتتمخص ىذه الشروط في أن يتّم الصحف الحوارية التي يتبادليا المعمم والطالب، 
اإلجراء بيدف الوصول إلى منتج تعميمي في النياية، وأن يتم اإلجراء بشكل لو معنى، 

 .وأن يتمكن الطالب من مراقبة تقدمو، وأن يكون التعمم مثيرًا لمدافعية
 وُتعّد الصحف الحوارية إضافة أخرى إلى المنياج، حيث تقدم لمطالب والمعمم    

وسيمة لبلنخراط في عمميات التواصل عبر القراءة والكتابة، بداًل من التدرب عمى 
أنشطة دون معنى، فالصحف الحوارية تدفع الطالب إلى القراءة أكثر، وكتابة ما قرأ 
. وصياغتو، كما تمكن المعمم من تزويد الطالب بتغذية راجعة حول ما يكتب وما يقرأ

 باختبلف اليدف أو األىداف المتوخاة اإلستراتيجيةفوائد استخدام ىذه وتختمف     
منيا، والتي يسعى المعمم أو الطالب وأولياء األمور إلى تحقيقيا وصواًل إلى مستوى 

 والتفاعل، إذ تتحقق الميارات اإلبداعيأفضل من الكتابة والقراءة والمحادثة والتفكير 
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المغوية واالجتماعية القائمة عمى التواصل البّناء بين المعمم والطالب، وبين الطبلب 
مجال الكتابة ففي  .أنفسيم، وبين الطبلب وشرائح مجتمعيم المحمي والعالمي واإلنساني

 أن الصحف الحوارية تنمي كفاية الكتابة لدى الطبلب وتعمل عمى تطويرىا من ُوجد
خبلل مساعدتيم عمى استعمال كفاياتيم االتصالية الشفوية في إنتاج الكتابة، وأّكد 

أىمية استخدام الصحيفة الحوارية من جانب المعمم؛ ألنيا  Staton( 1987)ستاتون 
تمنحو القدرة عمى تعميم الكتابة بصورة فردية، من خبلل العمل مع الطبلب في منطقة 

 .(Shuy, 1988)      التطوير المحوري أو المركزي
 فالصحف الحوارية كأداة لبلتصال تقدم طرائق عديدة لتطوير قدرات االتصال      

لدى الطبلب، وتزيد من الكفاءة الكتابية، والتحصيل في االستيعاب القرائي، فربما تكون 
ىي األفضل في تحسين استيعاب القراءة لدى الطبلب في الموضوعات القرائية المقررة 

عمييم، إذ ال بد من استخدام الصحف كمتغير لتطوير طريقة استخدام األسئمة في 
االختبار، وتحسين االستيعاب القرائي، فالصحف الحوارية تشجع التفكير حول ما نقرأ، 

 (.Song, 1997)وتشجع االستجابة في المستويات العميا من المعرفة أكثر من الدنيا
ومن تاجية أخرى  فممارسة الصحف الحوارية اإللكترونية تدعم المحادثة المكتوبة ما 
بين شخصين، حول ميمة أو موضوع يحظى باىتمام الطرفين المتحاورين من خبلل 
الكتابة اليومية، إذ تعمل الصحيفة عمى تشجيع الطبلب عمى زيادة ميارتيم الكتابية 

وفي ىذا اإلطار أظيرت دراسة غونزاليز  (.Staton, 1984)والدافعية نحوىا 
González-Bueno( 1998)  أثر االتصال اإللكتروني عمى طبلبيا األسبان الذين

يتعممون اإلنجميزية كمغة ثانية، إذ جاءت النتائج متفقة مع استخدام االتصال 
اإللكتروني؛ ألنو يقمل الوقوع في األخطاء والخوف منيا؛ ألن التركيز يكون عمى 
المحتوى وتطوير األفكار أكثر من بناء الوحدات المغوية، لذا فإن نوعية األىداف 

المغوية المنتجة كانت أكثر تحسنًا عند مقارنتيا بالحوار المعتمد عمى القمم والورقة، وقد 
عممت الصحف اإللكترونية عمى تقوية الطبلقة في الكتابة، وتعزيزىا ومساعدة الطبلب 

.  النظر إلى الكتابة كإحدى وسائل التعبير
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أن الحوار عبر البريد اإللكتروني يجعل  Belisle( 2006) ويذكر بميسمي    
 في أية ميمة أو تعيينات تعطى ليم، دون أن هالمعمم قادرًا عمى التفاعل مع طبلب

يمتقي أحدىم اآلخر، وعبر البريد اإللكتروني تقّدم التغذية الراجعة واالستجابة المكتوبة 
بين المعمم والطالب، وال تكون محدودة في غرفة الصف، وىناك ما يشير إلى أن تنوع 

الصحف الحوارية ضمن الكتابة اليومية يكون نافًعا لمطمبة إذ أن الصحف الحوارية 
التفاعل مع موضوعات كتابية، وتحّسن ميارات : تحّسن مجاالت محددة من التعمم مثل

. القراءة، وتقدم نماذج ألشكال القواعد، مع تقويم لؤلبنية والتراكيب القواعدية
 فأن استخدام الصحف الحوارية كما أوضحت  سونغ  مجال  القراءةوفي        
Song( 1997)  ينمي االستيعاب القرائي لدى الطبلب؛ كونيا تستخدم كمقياس لما

نقرأ، وما نفيم، وتشجع التفكير حول ما نقرأ، وتعطي فرصًا لتشجيع االستجابة في 
المستويات الدنيا من المعرفة عن طريق تطوير ميارة التكامل بين معرفة الطبلب 

السابقة بالنص عبر االستنتاج الذي يفضي إلى معرفة متكاممة بفروع المغة جميعيا، 
 عبر المناقشات، خاصًة إذا كان المعمم من بيموتزيد من التفاعل بين المعممين وطبل

ذوي االتجاىات التكاممية والكمية في استخدام المغة، كما أنيا تزود الطبلب بفرص 
إضافية لتطوير الطبلقة في معرفة المعاني السياقية، فالصحف الحوارية نافعة لكل من 

مكن تُ  ألنيا استراتيجية تعمم، تركز عمى المحتوى أكثر من القواعد، و؛المعمم والطالب
. التركيز عمى كفايات االتصال دون ضغطو أو انشغالو بتصويب القواعدمن لمعمم ا

 الصحف الحوارية تتمثل في تزويد الطبلب إستراتيجيةوىناك فوائد الستخدام    
بفرص التواصل من خبلل القراءة والكتابة، وخمق جّو تربوي إنسانّي، وتطوير عبلقات 
إنسانّية ما بين المعمم والطالب وتعميقيا، وتزويد المعمم بأسموب تقييم داخمي لمطالب 

يكشف مدى تطّور قدراتو في الحوار، ومدى نمّوه المغوي، وتزويده بقاعدة غنية لتخطيط 
الدرس وتطوير المنيج، وتسمح لمطالب ممارسة النقد وتقييم الخبرات المنيجية، وتقدم 
لو قاعدة بيانات تقويمية، كما أنيا تزود الموقف التعميمي بإطار من المحادثة والنقاش 
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، تقوم عمى القدرات الخاصة لكل طالب في التعامل مع الصور ببين المعمم والطبل
(. Peyton & Staton, 2004)الخطية والتعبيرات المغوية

 لعل  الصحف الحوارية إلى تحقيق جممة من األىدافإستراتيجية وتسعى     
إتاحة الوقت الكافي لممعمم ليتعامل مع أعمال الطبلب بصورة فردية، والتحكم : أبرزىا

في الوقت البلزم لكل عمل من ىذه األعمال، باإلضافة إلى إدارة الصف وفق تنوع 
المستويات المغوية والقدرات واالىتمامات، إذ يوجد تباين لدى الطبلب في مستويات 

القراءة والكتابة، وعميو يحّدد مدى إسياميم في النشاط الحواري، كما أن تقييم حاجات 
وكذلك تسييل تعمم المغة، . الطالب وتقدمو، ُيعّد ىدفًا آخر من أىداف الصحف الحوارية

الذي يبدأ بالتركيز األولي لممعمم أثناء متابعة الصحف الحوارية في الموضوعات 
والمسائل التي تقع في دائرة اىتمام الطبلب وميوليم، أكثر من االىتمام بتصويب 

 ليستجيب كتابة، فكثير من طالبالموضوعات والقضايا الشكمية، كما أنيا تعطي وقًتا لل
يجدون صعوبًة في توفير الوقت ليقرأوا ويعمقوا عمى كتابة طبلبيم، وبعضيم معممين ال

 لمكتابة وتنفيذ الميمة، فاستراتيجية بيستجيب في غرفة الصف مع ممارسة الطبل
والتعمم الذاتي، وتعمل عمى   عمى التفكيربالصحف الحوارية تسعى إلى تشجيع الطبل

 واىتماماتيم، وتدعم استراتيجيات بتدعيم االستكشاف، كما أنيا تركز عمى قيم الطبل
   .(Smith, 2004)التعمم التعاوني

 يمكن أن تستخدم داخل غرف التدريس، أنواع مختمفة من الصحفوىناك     
الصحف الحوارية، الصحف األدبية، الصحف المتخصصة، : وتشمل ىذه األنواع

الصحف الشخصية، وجميعيا تنمي وتطور لدى الطبلب القدرة عمى التيجئة واستخدام 
. القواعد، والكتابة اليدوية، وجميعيا تدعم المحادثات الكتابية والصداقة بين الطبلب

 Sandra فقد لّخصت ساندرا استراتيجية الصحف الحواريةخصائص أّما      
خصائص الصحف الحوارية في تطوير ميارات الطبلقة في القراءة والكتابة  (1998)

لدى الطبلب المستيدفين لمتعميم، وتحسين ميارة التيجئة والخط لدى الممارسين لعممية 
الكتابة، ومساعدة الطبلب عمى فيم الكتابة عمى أنيا وسيمة اتصال بين الناس، وجعل 
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عطاء المعممين فرصة لمتفاعل مع  القراءة والكتابة جزءًا من الحياة اليومية لمقارئ، وا 
الطبلب عمى المستوى الشخصي واألكاديمي، كما تتميز استراتيجية الصحف الحوارية 

تمكين معممي المغة من أن يمارسوا كثيرًا من بالواقعية والمرونة والمصداقية العالية، و
أنيم : األساليب التعميمية التي تنعكس إيجابًا عمى طمبتيم المتعممين لمكتابة أبرزىا

يجيبون عن مختمف األسئمة التي يطرحيا الطبلب، ويطرحون أسئمة تساعد في توضيح 
ثارة أفكارىم، والتعرف أكثر عمى الطبلبالتفكير ط لغًة وثقافًة، وتمكين : بيم وا 

 . من االحتفاظ بسجل لتقدم تعمم طمبتيم في القراءة والكتابةمعممينال
تبادل :  ويكشف األدب التربوي في ىذا المجال عن خصائص أخرى لعل أبرزىا    

الكتابة بين المعمم والطالب، والوقت القصير الذي تحتاجو الصحف الحوارية إلنجازىا 
دقيقة لمقراءة ثم اإلجابة، كما ال يتّم وضع درجات لممواضيع أو  (15-10)حيث تحتاج 

المنتج الكتابي، وكما يمكن لممعممين أن يضيفوا معززات كالنجوم الممونة والممصقات 
. (Peyton & Staton, 2004)ىمالبعمى أداء ط

 فتتمثل في النقاط متطمبات بناء الصحف الحوارية كاستراتيجية ونجاحيا   أّما 
: (Staton, 2006)اآلتية
  استخدام مواد األوراق أو الحواسيب، واألقراص المدمجة، والتفاعل عبر البريد

 .اإللكتروني
  ،تكرار فعل الكتابة من الطبلب، ويتوقف ذلك عمى عددىم في الصحيفة الواحدة

وعمى حاجات المعمم والطبلب، وعمى الجدول الدراسي، حيث إن معظم المعممين 
يفضمون إعطاء الطبلب وقتًا كافيًا داخل الصف، كما يتوقف الوقت المتاح 

 .لممعمم لقراءة كتابات الطبلب
 أن تتضمن الصحيفة عددًا مناسبًا من الجمل بما يعبر عن الموضوع أو الميمة. 
  مشاركة المعممين في بناء الصحيفة، حيث يكتبون محادثتيم مع الطبلب، أو

. مجموعة منيم، ويعتمد ذلك عمى الرغبة القائمة لدييم
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 فيجب أن يكون مسيبًل ومعينًا وليس دور المعمم في ىذه االستراتيجية أّما    
سمطويًا، وىذا الدور من المعمم يمتقي مع دوره كمستجيب في كتابة الطبلب، وكمسيل 
يقدم المعمم إرشادات لمساعدة الطبلب لبلنشغال في عممية التفكير لمبناء واإلنشاء، 

ويتبمور دور  .ولكن بروح االحترام لرأي الطالب، وليس بفرض آرائو عمى ما يكتب
المعمم في تطبيق ىذه االستراتيجية عندما يأخذ وقتًا كافيًا ليتعامل مع أعمال الطبلب 

بصورة فردية، إذ يختمف الوقت المتاح باختبلف لغة الطالب الكاتب وطبيعة الموضوع، 
 وحاجاتو، حيث إن لغة الكتابة لممعمم تخدم كمدخبلت طالبووعي المعمم بقدرة ال

ونماذج ليقتدي بيا الطالب، ولكن يجب عمى المعمم أو المشارك في الكتابة في 
الصحيفة الحوارية أن يدخل إلى صمب الحوار، ويتفاعل كمتحدث ومحاور جيد وككاتب 

 ,Staton)ميتم، وكمستمع مصٍغ، وكرفيق حميم، بقصد التفاعل مع الموضوع
2006 .)

 ويقتصر دور المعمم عمى قراءة ما يكتبو الطالب أو اإلجابة عن األسئمة    
المطروحة حول الموضوع أكثر من تدعيم التفاعل، فالتغذية الراجعة الفاعمة من المعمم 

تزيد من وعي الطبلب بخياراتيم المستخدمة في صنع قطعة مكتوبة، وتمكنيم من 
وقد ترّكز تقويم المعمم . مناقشة ىذه الخيارات مع عدد كبير من معممي الكتابة اآلخرين

لمكتابة الصحفية عمى نقد األعمال الكتابية في مرحمة المراجعة، فتربية المعمم يجب أن 
 ,Staton)تشجع الطبلب عمى إعادة النظر فيما كتبوه من نصوص برغبة ودافعية

2006 .)
 وُيعّد المعمم والطالب طرفي المعادلة في ىذه االستراتيجية، وكل طرف منيما    

يواجو تحديات خاصة بو، األمر الذي يدفع الباحثين إلى الوقوف عمى مظاىر ىذه 
نقاص تأثيرىا عمى الكتابة والقراءة من حيث  التحديات، من أجل العمل عمى مواجيتيا وا 

في صحة الكتابة، إذ ينتاب  ((Staton 2004الكم والنوع، وتتمثل وفق ما يراه ستاتون 
 فيما يتعمق بصحة كتاباتيم وكماليا، وىناك العديد من الطرائق طبلبالقمق بعض ال

التي يمكننا أن نأخذ بيا شكل الكتابة وصحتيا بعين االعتبار، دون قطع العبلقة 
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واالتصال، أو تشتيت المعنى، فبمقدور المعمم اإلشارة إلى دارس أتقن الكتابة الحوارية 
 .بشكل مميز، ليكون نموذجًا يقتدى من قبل أقرانو عند كتابتيم في صحفيم الحوارية

كما تتمثل أيضًا في تصويب الكتابة، وىنا يستطيع المعمم أن يبرز لممتعمم جوانب القوة 
 وأن يقدم لو النماذج البلزمة، والتي قد تكون عمى ،والضعف في صحيفتو الحوارية

شكل تعبيرات لغوية أو محسنات لفظية أو تحميبلت من نوع ما، ويستطيع أن يمخص 
إضافة لما يمكن قولو من أن الكتابة عممية شخصية ذاتية، . أبرز الجوانب المشرقة

 ,Statonفكتابة كثير من الطبلب تعبر عن ذاتيتيم، فيي فوق ما يشعر بو المعمم
2004) .)

 استخدام في البالغة األىميةومن خبلل استعراض االدب النظري  يتبين لنا     
 تنمية ميارات القراءة فياستخداميا ستقصاء  ا، ومحاولة  الصحف الحواريةاستراتيجية

. اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي لدى طبلب المرحمة الثانوية
 :مشكمة الدراسة

أن االىتمام بالكتابة يعني يعتقد العديد من الباحثين والميتمين في مجال المغة     
االىتمام بفنون المغة جميعيا؛ كون الكتابة بوتقة تنصير فييا وتظير آثار تنمية 

االستماع والمحادثة والقراءة : الميارات المتعمقة بالفنون الثبلثة األخرى
كما ُيعّد تعميم الكتابة أحد المداخل المتبعة لمتغمب عمى صعوبات (. 2005الموزي،)

التعمم التي يظيرىا الطبلب في مواقف التعمم والتعميم، إضافة إلى التقميل من ظاىرة 
الضعف المغوي السائدة لدى الطبلب في مراحل تعميمية مختمفة، وعميو فإن تحسين 

تغيرات كمية ونوعية في التحصيل الدراسي بعامة، وفي الكتابة يتوقع أن يؤدي إلى 
  (Cho, 2001; Bosher, 1998 ) تنمية التفكير بأنماطو المختمفة

فقد كشفت نتائج الدراسات التي صممت لمعرفة استراتيجيات تدريس الكتابة     
الشائعة، عن أن معظميا تؤكد الناتج بوصفو اليدف النيائي لعممية الكتابة، وىو ما 

يتعارض مع االتجاىات المعاصرة التي تنظر إلى الكتابة عمى أنيا جممة من العمميات 
 فالكتابة عممية ذىنية أدائية  يقوم بيا الطبلب بيدف إنتاج مادة المترابطة والبنائية،
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 & Flower ويؤكد ىذه الفكرة فمور وىايز. كتابية تخص موضوعات وقضايا معينة
Hayes (1981)  عدِّا المغة عممية معرفية مركبة من ثبلث عمميات، وىيإذ :
ويعمل الكاتب عمى تدوين : والتدوين. ويتّم فييا توليد األفكار وتنظيميا: التخطيط

ويعمل الكاتب عمى مراجعة النص أو الفكرة : والمراجعة. األفكار بصورة لغة مكتوبة
. بيدف التخمص من التناقض

وتشير نتائج األبحاث التي أجريت في ميدان تدريس الكتابة، أن الطبلب وحتى     
المتفوقين منيم، يعانون صعوبة مراعاة التسمسل المنطقي في عرض أفكارىم، وصعوبة 

فينالك العديد من الربط بين الجمل، فضبًل عن الضعف في قواعد اإلمبلء والترقيم، 
 وفي ىذا اإلطار .الصعوبات، األمر الذي يستدعي تعميميم اعتمادًا عمى طرائق مختمفة

إن البحث في مجال استراتيجيات تعمم  (Mc Donough, 1999)يقول ماك دو نوف 
المغة بحاجة إلى البحث عن طرائق تعمم وتعميم حيوية وىامة، واالستراتيجية الفاعمة ىي 
التي تقوم بدور ميم في تعميم المغة، وىذا اليدف يتحقق مباشرة في استخدام الصحف 

 .الحوارية لتعميم الكتابة
إحدى استراتيجيات تدريس الكتابة ومداخل تطويرىا، وىي  والصحف الحوارية     

 فييا لممعمم في أّي البعبارة عن مادة مكتوبة تقدم في شكل ممحوظات، يكتب الط
موضوع يختارونو، وتتّم بصورة يومية لمتواصل حول موضوعات تحظى باىتمام مشترك 

، وتبرز أىمية ىذه االستراتيجية كونيا تتيح تباداًل لآلراء واألفكار، بوبين المعمم وطبل
وتعطي الحرية في اختيار الموضوعات وتقديميا لمتغذية الراجعة، فالمشارك يستخدم 

االستماع والمحادثة في ممارسة الكتابة، لبلنتقال من التعبير الشفوي إلى الكتابي، وأن 
التفاوض حول المعاني المطروحة وتعميقاتيا يؤكد استمرارية الكاتب في استخدام ميارة 

  .التحدث
    وفي ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية ترى أن معالجة الضعف في الكتابة كعممية 

 بامتبلك فرص التعاون بوناتج، تتم من خبلل البحث عن طرائق تدريس تسمح لمطبل
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والتواصل الفعمي في إطار تفاعمي فكري لغوي اجتماعي، وىو ما تدعمو استراتيجية 
 .الصحف الحوارية

ىا  ولعّل ما يدعو الباحث إلى تقّصي فاعمية استراتيجية الصحف الحوارية ىو أن    
االستراتيجيات الحديثة، والتي لم يسبق لمباحثين العرب استخداميا في البيئات  من

 إجراء الباحث عمى شجع الذي العربية بشكل عام، والبيئة السعودية بوجو خاص؛ األمر
. المغة العربية عمى الدراسة تمك

إضافة لذلك األخذ باالتجاىات الحديثة التي تركز عمى العممية الكتابية من    
من ناحية أخرى، في محاولة لبلرتقاء بمستوى  (الناتج)ناحية، واالىتمام بنوعية الكتابة 

فقد كشفت دراسات . الكتابة، خاصة وأن ىناك ما يشير إلى ضعف في تدريس الكتابة
، وجود شكوى (Zamel,1993؛ 2007؛ مرجي،2005الحداد، )عّدة، عربية وأجنبية 

لدى القائمين عمى تعميم فنون المغة بعامة والكتابة بخاصة، من ضعف قدرة الطبلب 
 في بناء النصوص واألعمال Processes Approachعمى استخدام مدخل العمميات 

وجود ضعف لدى الطبلب في الحوار  (2007)أظيرت دراسة أبو مشرف فقد الكتابية، 
المكتوب، ال يقتصر عمى المدرسة العربية فقط، بل يتعّداىا ليصل إلى المدارس 

 كما .األخرى في العالم، وأن الكتابة في المدارس ما تزال تجري بصورة عشوائية
  ميارات الكتابة عامة والكتابة اإلبداعيةضعف الطبلب في أوضحت دراسات عديدة 

 ودراسة الغوابي ،(2000) دراسة الشيخ :في مراحل التعميم المختمفة ومن ىذه الدراسات
ودراسة عبداهلل ، (2007) ودراسة البصيص ،(2005) ودراسة الخميفة،(2003)
، التي أظيرت وجود صعوبات (Byrne, 1998)فضبًل عن دراسة بيرنز ، (2007)

لدى الطبلب تتمثل في نقص المعرفة بالعمل األدبي، وعدم وضع أىداف لمتواصل 
المغوي الكتابي، إذ أوصت الدراسات بضرورة إعادة النظر في استراتيجيات التدريس 

. المستخدمة
ولعل ضعف الحوار الشفوي والمكتوب لدى الطبلب يدفع إلى األخذ    

، فقد رباستراتيجيات تعمل عمى تنميتو وتعزيزه، وصواًل إلى مستوى أرفع من التعبي
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عن عدم األخذ بالنظرية البنائية االجتماعية  (Pakthin, 1981)كشفت دراسة باكثن 
الشفوي والمكتوب مدخبًل لتنمية القدرات المغوية بعامة، : التي تتخذ الحوار بشقيو

   .والكتابية بخاصة
وفيما يتعمق بالقراءة، فقد وجد ضعف في القراءة بعامة، والقراءة االبداعية   

؛ 2004قطاونة، )بخاصة لدى الطبلب في مراحل التعميم العام كما أشارت دراسات، 
؛ محمد، 2004؛ قناوي، 2005؛ الحايك، 2001؛ عبد الحميد، 2003فيمي، 
اكدتو  الذي  وىذا الضعف،2000؛ المبودي، 2003؛ صبلح والمحبوب، 2004

 بالتحديات ُيشعرنا المرحمة الثانوية طبلب لدى القراءة اإلبداعية ميارات الدراسات في
 المغة العربية، وبالتالي تعميم في التربوي بالميدان المشتغمين تواجو التي والصعوبات

  .لتبني مداخل طرائق تدريس واستراتيجيات أكثر فاعمية البالغة األىمية تظير
كما ظيرت العديد من الدعوات التربوية التي تشير إلى استخدام أسموب الكتابة      

ا فرصة إلتاحة وخمق جو عّدهفي تعزيز التفكير التأممي، والتي منيا الكتابة التأممية ب
 Kirk, 2000; Stickel)تأممي، فالمعمم يقرأ كل ما يكتبو الطبلب ويعمق عميو بإمعان 

& Trimmer, 1994).  كما ويعّد التفكير التأممي من النتاجات التعميمية التي يراد
تحقيقيا لدى الطبلب في المرحمة الثانوية، لما ليذا النمط من التفكير من دور ىام في 
زيادة فيميم لمعالم من حوليم، بيد أن المؤشرات ال تفصح عن مستوى مقبول من القدرة 

وفي الوقت الحاضر يبلحظ ظاىرة . عمى التفكير التأممي لدى طبلب المرحمة الثانوية
ضعف استخدام التفكير التأممي عند معظم الطبلب، فمعظميم يفكر بطريقة نمطية 

كبلسيكية، بينما أصبحت الحاجة ممحة لمخروج من ىذا النمط التقميدي من 
وعمى الرغم من أن موضوع تطوير . (Oldham & Henderson, 2003)التفكير

التعمم، وتعميم التفكير لدى الطبلب أصبح مثار اىتمام لدى الكثير من الباحثين 
التربويين، إال أن األمر ال يزال في طور الميد، فالتجارب العربية والمحمية ُتعّد محدودة 

. في إدخال وسائل تنمية ىذا النمط من التفكير إلى المدارس الثانوية
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ومن جانب آخر تأتي ىذه الدراسة متفقة مع توصيات تقرير المؤتمر الدولي حول    
التعميم الثانوي من أجل مستقبل أفضل »تطوير التعميم الثانوي الذي جاء بعنوان 

، والذي بّين وجود مشكبلت حادة لدى (2012)«التوجيات والتحديات واألولويات»
الطبلب في مرحمة التعميم الثانوي تتعمق بمقدرتيم عمى الكتابة، وضعف مشاركتيم في 
اختيار الموضوعات، وقصورىم في مواقف المناقشة والحوار السابق لعممية الكتابة، وقد 
دعت إلى ضرورة التصدي ليذه المشكمة من خبلل تطوير استراتيجيات تدريس الكتابة 

 مع وتأتي ىذه الدراسة متفقة. واألخذ بالمنحيين التواصمي والتكاممي في تعميم المغة
 ضرورة عمى أكدت والتي لمقراءة والمعرفة، المصرية لمجمعية التاسع المؤتمر توصيات

 اإلبداعية القراءة وبأن ميارة التغيير، في األساسي السبيل وبأنو لئلبداع القراءة توجيو
 لمتعمم المقروء، وتفتح اآلفاق لمنص الواعي الفيم تحقق التي القرائية األنواع أىم من

  والربط, واالستنتاج التحميل ميارات واكتساب المغوية، المفردات الكتساب العربية المغة
(  2010يونس،)والحديثة  السابقة الخبرات بين
كما تأتي ىذه الدراسة متفقة مع  مشروع الممك عبداهلل بن عبد العزيز لتطوير     

 والذي شمل استراتيجية تطوير منظومة التعميم الثانوي في ضوء الدروس ،التعميم الثانوي
المستفادة من جيود التطوير السابقة، وتحميل جوانب القوة والضعف في النظام الحالي، 

يجاد التوازن بين المحتوى  وتحميل أحدث االتجاىات الدولية في ىذا المجال، وا 
األكاديمي والفني ضمن البرامج، مّما يدعم االنتقال من المدرسة إلى التعميم العالي 

مشروع الممك )والحياة الوظيفية بتييئة المعارف والميارات والخبرات التي تحقق ذلك 
(. 2012عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعميم العام ، 

الباحث ىذه االستراتيجية نظًرا ألىمية المنحى التواصمي في تعمم  اختار فقد ،وعميو    
الحوار الكتابي مدخبًل إلتقان الميارات المغوية، والتركيز عمى  ،ميارات المغة وتعميميا

ولما لبلتجاىات الحديثة في استخدام التكنولوجيا في تدريس ميارات الكتابة والتواصل 
المغوي والفكري، ونظرًا لضعف الوعي بالمنحى التكاممي في تدريس المغة، والشكوى من 

 من األخذ بمعيار النوعية في مجال القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية بناضعف طبل
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والتفكير التأممي، ونظرًا لما لبلستراتيجيات التي ُتعمي من شأن التفاعبلت االجتماعية 
 لمميارات المغوية بناداخل غرف التدريس في مواقف تعميم المغة من تحسين امتبلك طبل

تقانيا، ،  وحّث المعممين والطبلب عمى استخدام استراتيجيات تدريس غير تقميديةوا 
 الكتابة والقراءة بعامة، والكتابة والقراءة اإلحساس أن ىناك تدنيًا في قدرة الطبلب عمىو

 ،بظاىرة ضعف استخدام التفكير التأممي عند معظم الطبلاإلبداعية بخاصة، إضافة  ل
تنمية ميارات القراءة والكتابة اإلبداعية   الصحف الحوارية فياستراتيجيةوعدم تناول 

. والتفكير التأممي من قبل في مناىج المغة العربية وأساليب تدريسيا
 استخدام استراتيجية الصحف ستقصاء لذا فإن الدراسة الحالية تيدف إلى ا    

 تنمية ميارات القراءة والكتابة اإلبداعية في لبيان فاعميتياالحوارية اليدوية واإللكترونية 
 تتحدد الدراسة ىذه مشكمة ، وبالتحديد فإنوالتفكير التأممي لدى طبلب المرحمة الثانوية

 الصحف الحوارية اليدوية واإللكترونية استراتيجية عمى قائم في فاعمية برنامج تعميمي
 تنمية ميارات القراءة والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي لدى طبلب المرحمة الثانوية في

 .في الطائف
أىداف الدراسة وأسئمتيا  

استراتيجية  عمى قائم    ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج تعميمي
الصحف الحوارية اليدوية واإللكترونية في تنمية ميارات القراءة والكتابة اإلبداعية 

والتفكير التأممي لدى طبلب المرحمة الثانوية بالطائف، وعمى وجو التحديد، فقد ىدفت 
: الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة الرئيسة اآلتية

عمى استراتيجية الصحف الحوارية اليدوية  ما فاعمية استخدام برنامج تعميمي قائم -ٔ
واإللكترونية في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طبلب الصف األول الثانوي في 

 اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمدينة الطائف مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ 
ما فاعمية استخدام برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية الصحف الحوارية اليدوية  -ٕ

واإللكترونية في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى طبلب الصف األول الثانوي في 
 اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمدينة الطائف مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ 
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ما فاعمية استخدام برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية الصحف الحوارية اليدوية  -3
واإللكترونية في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى طبلب الصف األول الثانوي في 

 اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمدينة الطائف مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ 
: فرضيات الدراسة

: تضمنت الدراسة الحالية الفرضيات الصفرية اآلتية
 بين (α=0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ٔ

 تعزى  القراءة اإلبداعيةاختبارفي األول الثانوي متوسطات درجات طبلب الصف 
 .(االعتيادية الطريقة/التعميمي البرنامج) التدريس طريقة إلى

بين ( α=0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ٕ
 تعزى  الكتابة اإلبداعيةاختبارفي األول الثانوي متوسطات درجات طبلب الصف 

 .(االعتيادية الطريقة/التعميمي البرنامج) التدريس طريقة إلى
 بين (α=0.05 )الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد .ٖ

 تعزى  التفكير التأمميمقياس ىاألول الثانوي فمتوسطات درجات طبلب الصف 
 .(االعتيادية الطريقة/التعميمي البرنامج) التدريس طريقة إلى

: أىمية الدراسة 
في  بارزة بمكانة األخيرة السنوات  التعميمية فيالتعميمةتحظى االستراتيجيات       

عن  العممية الدراسات في مركزًيا دوًرا مناىج المغة العربية وأساليب تدريسيا، وأخذت
:  زاويتين في الدراسة وتتمثل أوجو االستفادة مناكتساب الميارات المغوية،  في فاعميتيا
ليذا الدراسة في حداثة موضوعيا، إذ تعّد  أوجو االستفادة تكمن زاوية نظرية   فمن 

 ستراتيجية الصحف الحوارية،الدراسة الحالية بمثابة خطوة نحو توفير إطار نظري ال
، حيث وباألسس الفمسفية التي تقوم عمييا، وبإجراءات تطبيقيا في مواقف التدريس

يبلحظ افتقار الدراسات التربوية إلى ىذا اإلطار محميًا وعربًيا، مّما يعكس حاجة شديدة 
. لدى الباحث والميتمين بيذا المجال إليو
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تعميق وعي معممي المغة العربية والقائمين عمى  كما يعّول عمى ىذه الدراسة     
إعداد مناىج المغة العربية بالمفاىيم واالتجاىات الحديثة في النظر إلى الكتابة عمى 
أنيا عمميات بنائية، بجانب كونيا ناتجًا نوعيًا ال كميًا، مما يزيد من كفاياتيم في ىذا 

الشأن، وأيضا بالعبلقة التكاممية بين ميارتي الكتابة والقراءة، وكيفية استثمارىا في 
مواقف تدريس الكتابة لتحسين القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي 

 .واالرتقاء بمستوياتيا
 في تصميم برنامج تعميمي الدراسة ، تتمثل أوجو االستفادة منزاوية تطبيقيةومن    

اإلدارة العامة لمتربية والتعميم الصحف الحوارية يطبق عمى طبلب  استراتيجية عمى قائم
ما ميارات القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي، و  لتنميةبمدينة الطائف

قد تسفر عنو من نتائج إيجابية ونوعية تفيد كبًل من القائمين عمى مناىج المغة العربية 
توفير التغذية الراجعة التي يحتاجيا  نتائج الدراسة في من اإلفادة ، كما يمكنوتنفيذىا

صانع القرار التربوي في مجال تعميم المغة العربية ألبناء المغة أنفسيم، ولمناطقين 
بغيرىا، حول أحدث األساليب العممية في مجال تدريس المغة العربية؛ من أجل تمكين 

  .الطبلب من مواكبة التطورات التكنولوجية واستيعاب مستجداتيا
 المؤسسات داخل التطبيق موضع نتائجيا وضع ويعّول عمى ىذه الدراسة إمكانية   

التعميمية من حيث رفدىا معممي المغة العربية ومشرفييا التربويين بآلية يجودون من 
.  خبلليا ميارات القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي

كما تسيم الدراسة في تزويد القائمين عمى برامج إعداد معممي المغة العربية برؤى     
يأخذون بيا لتحقيق األىداف المرجوة من تدريس المغة وال سّيما القراءة والكتابة 

  وذلك من حيث طبيعة العبلقة التأثيرية بين استراتيجيات التدريس ونوعية اإلبداعية،
النتاجات المغوية المستيدفة؛ مما ينعكس إيجابًا عمى تصميم المناىج ومعالجة 

. محتوياتيا
ويؤمل من ىذه الدراسة أيًضا أن تمفت أنظار الباحثين إلى المزيد من الدراسات      

المشابية التي تبحث في فاعمية استراتيجية الصحف الحوارية بمتغيرات أخرى لم 
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تتناوليا ىذه الدراسة كالوعي القرائي أو المرحمة الدراسية أو التحصيل مثبل، كما يؤمل 
 إستراتيجيات عمى مبنية تعميمية برامج بناء عمى الباحثين من ىذه الدراسة أن تشجع

 .الطبلب ميارات القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي لدى لتنمية أخرى
: لغايات ىذه الدراسة تّم تحديد التعريفات اإلجرائية اآلتية: التعريفات اإلجرائية

مدى األثر الذي يمكن أن تحدثو "بأنيا  (2003،230)يعّرفيا شحاتو والنجار :الفاعمية 
المعالجة التجريبية باعتبارىا متغيرًا مستقبل في أحد المتغيرات التابعة، أو مدى أثر 

وُتعّرف . "عامل، أو بعض العوامل المستقمة عمى عامل، أو بعض العوامل التابعة
 تدريس طبلب الصف األول الثانوي في الطائف عن الناتج اإليجابي إجرائيا بالتغير

في تنمية ميارات القراءة  يتمثل والذي الستراتيجية الصحف الحوارية، وفًقا موضوعات
ىذا التغير باختبار القراءة  ، ويقاسلدييم اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي

 الباحث ليذا أعدىا االبداعية واختبار الكتابة اإلبداعية واختبار التفكير التأممي ، الذي
 الغرض
 والخبرات والمحتويات األىداف من يعّرفو الباحث بأنو مجموعة: التعميمي البرنامج
 الصحف الحوارية، التي إستراتيجية عمى القائمة ووسائل التقويم واألنشطة التعميمية
 تنمية ميارات القراءة اإلبداعية والكتابة بيدف التجريبية؛ المجموعة أفراد عمى طبقت

 .لدييم اإلبداعية والتفكير التأممي
 يتبعيا متسمسمة وممارسات إجراءات"بأنيا  (2004،21)محمد وعّرفيا: إستراتيجية

 وضعيا، التي األىداف ضوء في مخرجات إلى الوصول الصف؛ بغرض داخل المعمم
 في تساعد التي التقويم وأساليب والوسائل األساليب واألنشطة من مجموعة وتتضمن 

 من مجموعة بأنيا إجرائيا الدراسة ىذه في الباحث ويعّرفيا" .المرسومة األىداف تحقيق
 التعميمية واألنشطة واألساليب التدريسية من اإلجراءات عدًدا تضم التي الخطوات
 التعميمية األىداف لتحقيق المغة العربية معمم يستخدميا والتي ،التقويمية واألساليب
 .الدليل في المحددة
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–  يعّرفيا الباحث بمجموعة من اإلجراءات التعميمية : الصحف الحواريةإستراتيجية
التي تسمح لطبلب  التي يقوم بيا كل من المعمم والطالب،  المنظمة والمتسمسمة،التعممية
 بإنتاج أعمال كتابية بشكل ثنائي أو مجموعي، في إطار من  األول الثانويالصف

التفاعل االجتماعي والفكري، وبصورة تعاونية وتبادلية تتم بين الطالب وزميمو، أو بين 
الطالب ومعممو، وتقوم عمى توزيع الميام واألدوار البلزمة إلنتاج األفكار، وترجمتيا في 

صور خطية مناسبة، وتقديم التغذية الراجعة ليا من المعمم، كل ذلك باستخدام الورقة 
والقمم فيما يتعمق بالصحف الحوارية واليدوية، واستخدام التكنولوجيا وتسخيرىا فيما 

، وذلك وفق جدول زمني معين (E-mail)يتعمق بالصحف الحوارية اإللكترونية 
 .وضمن معايير محددة

 الشخص سموك في التدريجي التغيير " بأنيا98) ،2010 )الكسباني  عّرفيا:تنمية
 ."وكفاءة فاعمية أكثر بصورة المرجوة األىداف تحقيق إلى التحسين وصوالً  بقصد
 ميارات في الطبلب أداء مستوى وتحسين رفع: الدراسة ىذه في بو الباحث ويقصد

 بعد استخدام الدراسة حددتيا القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي التي
  .استراتيجية الصحف الحوارية

 من فترة يتطمب معين معقد نشاط" بأنيا الميارة (2006،277)العزيز عبد عّرف: ميارة
 مبلئمة بطريقة يتمّ  بحيث المضبوطة والخبرة المنظمة والممارسة التدريب المقصود

 ومنظمة ىادفة ممارسة بأنيا الدراسة ىذه في بالميارة ويقصد. "ىدف مفيد إلى ويؤدي
: معين، وتشمل ميارات القراءة اإلبداعية تنتمي ضمن ثبلث ميارات رئيسة وىي ألداء

الطبلقة والمرونة واألصالة ، وميارات الكتابة اإلبداعية تنتمي ضمن أربع ميارات 
: الطبلقة والمرونة واألصالة والتفاصيل، وميارات التفكير التأممي وتشمل: رئيسة وىي

االنفتاح الذىني، التوجيو الذاتي، والمسؤولية الفكرية، 
 وجدانية عقمية عممية"بأنيا (2003،197(وصبلح  المحبوب  عّرفيا:القراءة اإلبداعية

 القارئ يتوصل فيو؛ حتى لتتعمق وتمتد  واستيعابو، وفيم النص الكممات تعرف تتجاوز
 فيولد  النص، في الواردة واألحداث األشياء والحقائق بين جديدة عبلقات اكتشاف إلى
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 إلية المقدمة المعمومات خبلل متعددة من جديدة حموالً  ويكتشف متنوعة، جديدة أفكاراً 
 مع الطبلب تفاعل إلى تيدف ذىنية تكاممية ويعرفيا الباحث بأنيا عممية. "النص في

 والخروج  مبتكرة  ومتنوعة، حمول وابتكار بغية الوصول إلى بدائل المقروء، النص
بالمقروء، وتقاس  المتصمة والمعاني األفكار في والسبلسة مألوفة، والتدفق غير بأفكار

جرائيا من خبلل اختبار القراءة اإلبداعية الذي أعده الباحث ليذا إىذه الميارات 
 .الغرض

بأنيا نشاط لغوي يعبر فيو الكاتب عن  (2010)عّرفيا شحاتة : لكتابة اإلبداعيةا
وما يمر بو من مواقف ، وعما يجول في ذىنو من افكار وتصورات، مشاعره وانفعاالتو
واالبتكار في الفكرة والمعاني، ، وذك بأسموب يتسم بجمال التعبير، وتجارب وخبرات
ودقة التصوير، وتعدد الصور الجمالية واأللفاظ الموحية مع براعة ، وحسن الصياغة

وىي تبدأ فطرية وتنمو بالتدريب وكثرة اإلطبلع والتثقيف، حيث تخضع لمتغيير ، الخيال
 ومن أىم مجاالتيا كتابة القصة والمسرحية والتراجم والسير والشعر والروايات، والتطوير

 الصف االول الثانوي عن مشاعرىم طبلببأنيا تعبير : يعرفيا الباحث إجرائياو
، وأحاسيسيم بمغة فصيحة تتسم بطبلقة االفكار وجدتيا مع دقة التعبير وجمال التركيب

وجمال األداء مع المحافظة عمى فتيات االسموب األدبي، بما يؤدي ، وحسن التصوير
جرائيا من خبلل اختبار الكتابة إوتقاس ىذه الميارات ، لى التاثير العميق في المتمقيإ

. االبداعية الذي أعده الباحث ليذا الغرض
 وقد ظيرت تعريفات متعّددة لمتفكير التأممي، ومنيا ما أورده :التفكير التأممي

ىو التفكير الذي يتأمل فيو الفرد الموقف : من أن التفكير التأممي (2001الشيخمي، )
الذي أمامو ويحممو إلى عناصره، ويرسم الخطط البلزمة لفيمو بيدف الوصول إلى 

النتائج التي يتطمبيا الموقف، وتقويم النتائج في ضوء الخطط الموضوعة، وىذا النمط 
من التفكير يتطمب توجيو الذىن صوب التجارب والمفاىيم والمدركات واألفكار والتركيز 

التفكير التأممي بأنو  Griffith & Frieden( 2000)ويعّرف جرفث وفريدن . عمييا
الدراسة المستمرة لؤلفكار واالفتراضات المتوافرة في ذىن الشخص، بحيث تسيم في 
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ويعّرفو الباحث بمجموعة من القدرات أو . تعزيز وتدعيم ما لديو من آراء وأفكار
االنفتاح الذىني، التوجيو الذاتي، والمسؤولية الفكرية، ويقاس : الميارات التي تشمل

ألغراض ىذه الدراسة بالدرجة المتحققة عمى اختبار التفكير التأممي الذي أعده خريسات 
(2005 .)

سنة،  ( 16- 15)ىم الطبلب الذين تتراوح أعمارىم ما بين : طالب المرحمة الثانوية
. ويجمسون عمى مقاعد الدراسة في مدارس اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمدينة الطائف

: محددات الدراسة
     اقتصرت ىذه الدراسة عمى طبلب الصف األول الثانوي في اإلدارة العامة لمتربية 

ه، كما 1436/ 1435والتعميم بمدينة الطائف في الفصل األول من العام الدراسي 
اقتصرت الدراسة عمى اختبار ميارات القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير 

 الصحف الحوارية، إستراتيجية عمى القائمة التعميمي التأممي، باإلضافة إلى البرنامج
  التي تم تدريسيا وفقبعض الموضوعات لمكتابة الصحفيةكما اقتصرت الدراسة عمى 

، والتي تّم اختيارىا من المنياج المدرسي ومن خارجو بالتعاون بين الصحف الحوارية
، كما اقتصرت ىذه المعمم والطبلب، ومّما لو مساس بحياة الطبلب ورغباتيم وميوليم

الدراسة عمى  مدى التزام معمم المغة العربية بتنفيذ توجييات الباحث من حيث مراعاة 
الدقة عند التدريس لطبلب كل من المجموعتين التجريبية والضابطة حيث تكررت 

لذا فإنو ال يجوز تعميم نتائجيا . زيارات الباحث لممعمم لبلطمئنان عمى حيادية المعمم
. في حال استخدمت أدوات بحثية مغايرة

 :الدراسات السابقة
بعد االطبلع عمى األدب النظري حول فاعمية استخدام استراتيجية الصحف    

الحوارية اليدوية واإللكترونية، وبالعودة إلى المكتبة وقواعد البيانات العربية والعالمية، 
استطاع الباحث الحصول عمى عدد من الدراسات المتصمة بالموضوع عمى الرغم من 

 .ندرتيا
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ىدفت إلى الكشف عن أثر برنامج  Stoddardt( 2002) ستودارت ىأجر   
في تنمية التفكير التأممي،  (المقاالت التأممية الجماعية، وأشرطة الحوار التأممي)تدريبي 

طبلب من المرحمة االبتدائية، حيث طمب منيم خبلل  (8)وتكونت عينة الدراسة من 
الخمسة أسابيع األولى بكتابة صفحتين عن كل تجربة فنية قاموا بيا، وأظيرت النتائج 

. أن ىنالك أثرًا لمتدرب عمى المقاالت التأممية في تحسين التفكير التأممي لدييم
دراسًة ىدفت التعرف إلى أثر برنامج تعميمي مدار  (2003)وأجرى الصوص     

 القصة والمقالة والحوار لدى طبلب: بالحاسوب في تطوير ميارة الكتابة اإلبداعية
طالبًا من طبلب الصف  (85)الصف التاسع األساسي، وتكونت عينة الدراسة من 

التاسع األساسي من مدرسة ابن عباس الثانوية لمبنين، موزعين عشوائيًا عمى ثبلث 
طالبًا،  (27)طالبًا، وضابطة من  (28)تجريبية بالحاسوب مكونة من : مجموعات

حيث طّبق الباحث عمى المجموعات الثبلث اختبارًا قبل تعرضيا لمبرنامج وبعده، وقد 
أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا في ميارة الكتابة اإلبداعية بين التجريبية 
بالحاسوب والتجريبية دون الحاسوب، ولصالح المجموعة التجريبية بالحاسوب، ووجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين المقالة والحوار، لصالح المقالة، وبين القصة والحوار 

. لصالح القصة
فقد قاما  Razak & Asmawi( 2004)أّما الباحثان  رزاق وعصماوي     

استخدام الصحف الحوارية من خبلل البريد "بدراسة ىدفت لموقوف عما كتب حول 
اإللكتروني في تطوير االىتمام بالكتابة والميارات،  حيث قام الباحثان بمراجعة األدب 

النظري والدراسات الماليزية التي بحثت في أثر استخدام الصحف الحوارية عبر 
في تطوير ميارة الكتابة عند الطمبة الماليزيين، وباستخدام منيجية البحث  (اإليميل)

النوعي التي تقوم عمى تحميل الوثائق ُحممت خمس عشرة دراسة بحثت في الموضوع، 
وخمص التحميل إلى أن ىناك العديد من الفرص البحثية والنتائج التي أثبتت فاعمية 

الصحف الحوارية في تنمية ميارة الكتابة، وأثبتت الدراسات أن الصحف الحوارية عبر 
البريد اإللكتروني، يمكن أن تكون أداة فعالة في تطوير قدرات الطبلب الكتابية، 
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وتحسين مياراتيم التواصمية، وأن الصحف الحوارية أسموب تدريس ممتع ومثير 
بضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول الصحف الحوارية الدراسة لمدافعية، وأوصت 

 .خاصة في مجال تطوير ميارة الكتابة بالمغة اإلنجميزية كمغة ثانية
دراسة لموقوف  عمى فاعمية الصحف الحوارية في  Koch( 2005)وأجرى كوتش    

ميارات الكتابة والطبلقة المغوية لدى متعممي المغة اإلنجميزية، وركزت الدراسة عمى 
الميارات المفظية والميارات القواعدية، ومستويات الطبلقة المغوية، وتكونت عينة 

طبلب يدرسون المغة اإلنجميزية، حيث تبادلوا وبشكل فردي الصحف  (10)الدراسة من 
الحوارية مع الباحثة لمدة أربعة أسابيع، ولتحقيق ىدف الدراسة خضع الطبلب 

الختبارات قبمية وبعدية في موضوع الكتابة، وباستخدام التحميل المقارن لمعرفة األخطاء 
التي ظيرت عند الطبلب قبل استخدام الصحف الحوارية وبعدىا، خمصت الدراسة إلى 

أن الصحف الحوارية ذات أثر إيجابي في مجاالت التقميل من األخطاء اإلمبلئية، 
وتقميل مستوى أخطاء القواعد التي يرتكبيا الطبلب، وازدياد ثقة الطالب بنفسو أثناء 

 .الكتابة، وتحسن مستوى الطبلقة المغوية
فقد قامت بدراسة ىدفت الوقوف عمى فاعمية  Regan( 2005)  ريغانأما دراسة    

استخدام الصحف الحوارية في الكتابة التعبيرية لدى  طمبة المرحمة االبتدائية، حيث 
طبقت الدراسة عمى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، اختيرتا بطريقة عشوائية، 

حيث طبقت المجموعة الضابطة الكتابة بالطريقة التقميدية، وفحصت الكتابة الناتجة من 
حيث النوعية والطول، وقيمة درجة رضا الطمبة عّما قاموا بو من نشاطات وواجبات، 

وأشارت التحميبلت اإلحصائية إلى زيادة الوقت البلزم إلنجاز الميمة لدى جميع 
الطمبة، وزيادة طول النصوص المكتوبة، ونوعية الكتابة لدى أربعة مشاركين من كل 
خمسة، وأثبتت الدراسة تفوق طمبة المجموعة التي استخدمت الصحف الحوارية في 

 .إنتاج الكتابة وفق جميع المقاييس المعتمدة
بدراسة ىدفت بيان فاعمية استخدام معممي  Werderich( 2006)وردريكوقامت      

المرحمة األساسية لمصحف الحوارية وعمميات استجاباتيم مع طبلبيم في مواقف 
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الكتابة، وفيم المحادثة بين المعمم والطمبة المستمرة والمنظمة كعمميات لمتواصل عبر 
الصحف الحوارية، حيث استخدم المعممون التعميقات الميسرة، بما في ذلك الوسائل 
المرئية كالنمذجة، والسؤال والجواب، والتغذية الراجعة المستقمة في الربط مع اآلخر، 
لمتحدث وتبادل اآلراء واألفكار، وكل تعميق من المعمم لو مكانة في استجابة الطالب 
واستمراريتيا، وىدف ذلك التسييل بين االستجابات التدريسية واالستجابات التحادثية، 
واستغرق األمر وقتًا حتى تكيف الطمبة مع قواعد التواصل لممعمم، وتركز ذلك عمى 

تطوير فيم الطمبة لؤلدب، وأحيانًا كان يمتقي المعمم الطمبة في مناقشة الند لمند، ويعطي 
الطمبة حرية أكبر لمعرفة األدب، وعمى الرغم من الفائدة الكمية والحيوية الشاممة 
لمصحف الحوارية، إال أنيا لم تحقق كل األىداف، إذ أوصت الدراسة بأن تزود 

 .الصحف الحوارية بوسائل فاعمة في تطوير األدب لدى الصغار والبالغين بصورة فردية
بدراسة لتقصي فاعمية الكتابة  (Knipper,2006)   ومن ناحية أخرى قامت نيبر 

دراكيم لذلك،  اإللكترونية في تحسين نوعية الكتابة لدى طمبة المرحمة االبتدائية، وا 
ومصادرىم المفضمة في ممارسة الكتابة التفسيرية، إذ طّبقت الدراسة عمى عينة قواميا 

طالبًا في نياية المرحمة االبتدائية كانوا يكتبون صحفيم باستخدام مصادر  (56)
وق رأو بالنوعين معًا، وقد كشفت النتائج عن عدم وجود ف (اإليميل)الطباعة، ومصادر 

دالة بين نوعية الكتابة المنتجة تعزى إلى وسائط الكتابة، أما بالنسبة إلى الجيد والوقت 
المستغرق في الكتابة، فقد أظيرت الدراسة أن طمبة الصف الخامس الذين كتبوا 

 .بذلوا ربع الجيد مقارنة بأقرانيم الذين استخدموا الكتابة يدوياً  (اإليميل)باستخدام 
دراسة ىدفت الوقوف عمى أثر الصحف  Belisle( 2006) وأجرى بيمسمي     

الحوارية التي يتبادليا المعمم والطالب في حصص الكتابة لمغة اإلنجميزية عمى تنمية 
ميارات الكتابة والتواصل، خاصة الصحف الحوارية عبر البريد اإللكتروني، وتكونت 

طالبًا من طبلب السنة األولى والثانية في معيد ماكوجو  (20)عّينة الدراسة من 
الياباني، حيث تّم أخذ عّينات من الصحف الحوارية المتبادلة يدويًا، وعبر البريد 
اإللكتروني بين المعمم والطالب وتحميميا، وخمصت الدراسة إلى أن ىذا النوع من 
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استراتيجيات الكتابة حّسن عبلقة التواصل بين المعمم وطبلبو، وأن تفاعل الطبلب لم 
يكن محدودًا داخل الغرفة الصفية، بل اّتسع ليشمل الموقف التعميمي خارجيا، وأن ىذا 

النشاط عمل عمى تنمية ميارات الكتابة لدى الطمبة من خبلل زيادة ثقتيم بأنفسيم، 
. والتقميل من األخطاء اإلمبلئية

ىدفت الكشف عن أثر تصميم موقع  (2006)وفي دراسة قامت بيا القاعود     
إلكتروني لتعميم المغة العربية لتبلميذ الصف الثالث األساسي، وقياس فاعميتو في 

طالبًا وطالبًة من الصف الثالث  (88)تعمميم القراءة والكتابة، وتكونت عينة الدراسة من
( 44)تجريبية وتضم : األساسي، موزعين عمى أربع شعب، ووزعوا إلى مجموعتين

طالبًا وطالبًة، موزعين عمى شعبتين تم تدريسيم بالطريقة التقميدية، وكشفت الدراسة عن 
زيادة التحصيل لدى طمبة الصف الثالث األساسي في ميارتي القراءة والكتابة تعزى إلى 
طريقة التدريس لصالح استخدام الموقع اإللكتروني، وقد أوصت الدراسة بإلحاق معممي 

الصفوف الثبلثة األولى في مدارس وزارة التربية والتعميم بدورات تعميمية باستخدام 
 . ليتمكنوا من استغبلل قدراتيم في طرائق التدريس؛المواقع اإللكترونية

دراسة في والية أيوا األمريكية ىدفت الوقوف  Kaiser( 2007) وأجرى كايسر    
عمى فاعمية قراءة الصحف الحوارية عمى االستيعاب القرائي لدى طبلب الصف السابع 

طالبًا من طبلب الصفين السابع والثامن في  (77)والثامن، وتكونت عينة الدراسة من 
ضابطة : إحدى مدارس أيوا، ولتحقيق ىدف الدراسة قسم الطبلب إلى مجموعتين

وتجريبية حيث قام طبلب التجريبية بحل وظائفيم البينية بوساطة الصحف الحوارية، 
بينما عمل طبلب المجموعة الضابطة باألسموب التقميدي، وقد التقى الطبلب معمم 

 ،دقيقة، خبلل فترة خمسة شيور، وبعد جمع البيانات وتحميميا (12)القراءة لمدة 
خمصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل لصالح 

المجموعة التجريبية، وخمصت إلى أن طريقة القراءة التي تعزز استخدام الكتابة 
. التعبيرية تعمل عمى تحسين ميارة االستيعاب القرائي لدى الطمبة بشكل ممحوظ
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فاعمية استخدام الصحف الحوارية في مّد   Grande( 2008)غراندي وفحص     
المعممين بمعمومات أكثر عن طبلبيم، والسيما تمك المتعمقة باىتماماتيم وميوليم، 

وطبقت الدراسة عمى مدرسة أمريكية متوسطة تضم طبلًبا ذوي قدرات متدنية، وأشارت 
النتائج إلى أن استخدام ىؤالء الطبلب لمصحف الحوارية كشفت إلى حّد كبير عن 
اىتماماتيم، كما بنت الدراسة أن الصحف الحوارية ذات أثر إيجابي في ازدياد مدة 

الباحث  بإيجابية  أوصى دراستو نتائج عمى واعتماًدا. التفاعل بين الطمبة ومعممييم
توجيات المعممين نحو فعالية الصحف الحوارية كأسموب تدريس ىام، وفاعمية أسموب 

. الصحف الحوارية في تنمية الكتابة
بدراسة ىدفت  Sidhu,g & Kaur,s( 2010)وقام الباحثان سيدو وكور     

 أثر الصحف الحوارية التي يقوم بيا طبلب كميات التربية الذين يتدربون في استقصاء
المدارس في التفكير التأممي بممارساتيم، وطبق الباحثان أسموب دراسة الحالة حيث 

اختارا معمما متدربا واحدا ومعممة متدربة واحدة، يدرسان في جامعتين ماليزيتين، 
واستخدم الباحثان تحميل الصحف والمقاببلت مع الطالبين، وأشارت النتائج أن استخدام 

حميا،  مشكبلتيم، والسعي إلى تعرف مساعدتيما عمى الصحف كان لو دور كبير في
كما ساعدىما عمى تحقيق ذاتيم كمعممين، وعمى فيم النظريات التربوية أكثر، وعمى 

لى  التأممي التفكير أن حسن االنتقال من النظري إلى العممي داخل الغرف الصفية، وا 
 أدت بيما وممارساتيم الذي ومشاعرىم ألفكارىم المعممين فيم عبر ذاتي وعي إلى يقود
 استراتيجيات تطوير إلى  طبلبيم، والذي قادىم مع تفاعميم أساليب مراجعة إلى

  .اتصاليم بطمبتيم
فطبقت ىذه الدراسة  McGarr & moody( 2010)  مغار وموديأما دراسة    

عمى أحد برامج أعداد المعممين في ايرلندا، مدة خمسة أسابيع، لفحص أثر الصحف 
في تمكين المعممين الطبلب من التفكير التأممي، وأشارت النتائج إلى أن استخدام 

الصحف فسح وقتا أطول أمام المعممين الطبلب ليتأمموا قضايا تطال نموىم الميني، 
الروتينية،  غير ممارساتين في وتطوًرا المينية، معتقداتين في كما أظيرت تغيًرا
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 التفكير بالتعامل مع الباحث الطبلب المعممين أوصى دراستو نتائج عمى واعتماًدا
جمسات  خضم في وتتم التأمل، عمى تعين رئيسة خطوات ثماني إطار في التأممي
 الوصف، في واالستفاضة التفكير، في واالستغراق التعميم، في االنخراط :ىي حوارية

عادة األسباب، والتحقيق في جديد،  فيم واكتشاف التعمم، نظرية وفق األحداث صياغة وا 
 .أخرى مرة التأمل عممية في والبدء الحًقا، بو لما سيقوم والتخطيط

بدراسة ىدفت الوقوف عمى فاعمية استراتيجية الصحف  Kir( 2012)وقام كير     
الحوارية في الكشف عن الصعوبات التي يواجييا الطمبة في تعمم الميارات المغوية، 

طالًبا ( 47)حيث استخدم الباحث تحميل صحف الطبلب أداة لمبحث، إذ حمل صحف 
من طبلب الصف السابع في إحدى مدارس استانبول في تركيا، وذلك في مبحث المغة 

االنجميزية، وبينت النتائج أن الصحف كشفت إلى حّد بعيد عن الصعوبات التي 
يواجييا الطبلب في تعمم المغة االنجميزية، ىذا باإلضافة إلى أن ىناك أثرًا إيجابيًا 

لقراءة الصحف الحوارية عبر البريد اإللكتروني في تنمية عادات القراءة الجيدة 
بدراسة ىدفت الوقوف عمى  Walshe( 2012)ومن جانب آخر قام والش    

فاعمية  استخدام الصحف الحوارية في تأمل الطمبة لتعمميم وفي اكتسابيم لممفاىيم 
حيث قام الباحث في ىذه الدراسة بدراسة حالة لمعممة جغرافيا، . دراسة حالة: الجغرافية

وجيت طبلبيا نحو استخدام الصحف الحوارية في مبحث الجغرافيا، ودلت النتائج أن 
ىذه الصحف مكنت الطبلب من التأمل بتعمميم، ورصدت الدراسة بعض األمثمة 

المستّمة من صحف الطبلب التي تدل عمى اتساع فيميم لموضوعات جغرافية تعمموىا، 
. سّيما تمك المتعمقة بالدول النامية وعبلقة البيئة بالتكنولوجيا وال
 وبعد استعراض الدراسات التي أجريت في موضوع استراتيجية الصحف الحوارية    

واستخداميا في مجال المغة، التي تمكن الباحث من الرجوع إلييا لمتعرف عمى آلياتيا 
وطرق قياسيا، واألدوات المستخدمة فييا لقياس الميارات المطروحة فييا، واإلجراءات 
المتبعة، واستعراض عّينات البحث فييا، فقد تبين لدى الباحث أن ىذه الدراسات رّكزت 
عمى منيجية البحث النوعي والبحث الكمي، وتدخل الباحث في عينة بعض الدراسات 
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. وتوجيييا، واختبلف األدوات المستخدمة لقياس فاعمية استراتيجية الصحف الحوارية
وقد أفادت الدراسة الحالية من ىذه الدراسات في جانبيا النظري؛ لمعرفة إجراءات 

تطبيق استراتيجية الصحف الحوارية، وفي التخطيط واإلعداد لتدريس المادة التعميمية 
. المتعمقة بيا

 واتفقت معظم نتائج الدراسات عمى تفوق استراتيجية الصحف الحوارية وفاعميتيا   
البريد )في تحصيل الطمبة، وأشار بعضيا إلى أىمية الكتابة الحوارية بوساطة 

أكثر من الطريقة اليدوية، في حين بينت بعض الدراسات أىمية استخدام  (اإللكتروني
الصحف الحوارية في تنمية القراءة، وأوضحت بعض الدراسات أىمية استخدام الصحف 

الحوارية في تنمية الكتابة وتحسين نوعيتيا، وأثبتت بعض الدراسات أىمية استخدام 
الصحف الحوارية في تعميم القراءة والكتابة معًا بصورة تكاممية، وأبرز بعضيا أىمية 

استراتيجية الصحف الحوارية كطريقة من أجل تحسين المغة بشكل عام، وأبرز بعضيا 
أىمية استراتيجية الصحف الحوارية كطريقة من أجل تفكير الطبلب التأممي 

. بممارساتيم
 وتأتي الدراسة الحالية متميزة عن كثير من الدراسات السابقة؛ كونيا الدراسة    

األولى بحسب عمم الباحث التي تناولت استخدام استراتيجية الصحف الحوارية اليدوية 
والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي لدى اإلبداعية واإللكترونية في تنمية ميارات القراءة 

طمبة المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية عمى وجو الخصوص، إذ ستفتح 
الباب بإذن اهلل أمام الباحثين الستخدام ىذه االستراتيجية مع مراحل دراسية مختمفة، 

. وفي مجاالت دراسية أخرى ومتغيرات أخرى
:  تصميم الدراسة

تعّد ىذه الدراسة من الدراسات شبو التجريبية التي اعتمدت عمى تصميم قبمي     
وبعدي لمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، حيث طبق التدريب عمى المجموعة 

 التجريبية، وبقبت المجموعة الضابطة بدون تدريب، 
: متغيرات الدراسة
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 استراتيجية الصحف : استراتيجية التدريس، وليا مستويان ىما: المتغير المستقل
 . الحوارية، وطريقة التدريس المعتادة

 ميارات القراءة اإلبداعية، ميارات الكتابة اإلبداعية، ميارات التفكير : المتغير التابع
.  التأممي
: وعينتيا الدراسة مجتمع

جميع طبلب الصف األول الثانوي في الفصل األول  من الدراسة مجتمع تكّون    
 طالًبا منتظما )61)ه، وقد تكونت عينة الدراسة من1436/ 1435من العام الدراسي 

في الصف األول ثانوي في مدرسة بنين من مدارس اإلدارة العامة لمتربية والتعميم 
درست  (طالًبا (30) تجريبية :وقد تم تقسيم الطبلب إلى مجموعتين بمدينة الطائف،

درست النصوص القرائية )طالًبا  (31)، وضابطة (باستخدام االستراتيجية المقترحة
 . (نفسيا بالطريقة االعتيادية

 :أدوات الدراسة
: اشتممت الدراسة األدوات اآلتية 

 ييدف االختبار إلى قياس مدى تمكن طبلب :اختبار ميارات القراءة اإلبداعية: أواًل 
الصف األول الثانوي من ميارات القراءة االبداعية التي تضمنتيا قائمة ميارات القراءة 

اإلبداعية المناسبة لطبلب الصف األول الثانوي؛ وإلعداد ىذه القائمة وضبطيا 
 : وتطبيقيا، فقد تّم اتخاذ الخطوات اآلتية

تيدف القائمة إلى تحديد ميارات القراءة االبداعية التي : تحديد اليدف من القائمة -
 . تناسب طالبات الصف الثالث الثانوي 

وتمثمت ىذه المفردات بميارات ميارات القراءة االبداعية : صياغة مفردات القائمة -
التي تناسب طبلب الصف االول الثانوي، وقد تّم حصر ىذه الميارات من 

البحوث والدراسات السابقة في تناولت ميارات القراءة اإلبداعية، : المصادر اآلتية
وبعض الكتب في مجال مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا، والقوائم والتصنيفات 
الخاصة بميارات القراءة اإلبداعية، وآراء بعض المتخصصين والخبراء في مجال 
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مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا، والكتاب المدرسي المقرر عمى طبلب الصف 
 .األول الثانوي

    وقد تّم عرض القائمة عمى المحكمين لمتأكد من صدقيا، وقد تضمنت القائمة 
ميارة فرعية، تنتمي ضمن  (17)ميارات القراءة اإلبداعية، وقد بمغ عدد الميارات 

 ): الطبلقة والمرونة واالصالة، وتّم تحديد الخيارات اآلتية: ثبلث ميارات رئيسة وىي
، وتّم تعديل القائمة في ضوء مقترحات المحكمين، (مناسبة جدًا ، مناسبة ، غير مناسبة

عمى عشر -  التي أجمع المحكمون عمى أنيا مناسبة جداً - مياراتوقد اقتصرت ال
:  ميارات وىي

اقتراح أكبر ممكن من العناوين المناسبة : (الطالقة)ما يختص بالميارة الرئيسة  -
لمنص المقروء، ذكر أكبر عدد من المترادفات لكممة ورد ذكرىا في النص، إعطاء 

طرح أكبر عدد  النص، أكبر عدد من النتائج المترتبة عمى موقف أو مقدمات في
 . قراءتو بعد بالنص لمتفكير حول فكرة مرتبطة المثيرة األسئمة ممكن من

المتنوعة  األفكار   ذكر أكبر عدد ممكن من:(المرونة)ما يختص بالميارة الرئيسة  -
 المقروء، التنبؤ بأكبر عدد ممكن من األفكار وردت بالنص إلثراء فكرة معينة 

 المتنوعة أكبر عدد ممكن من األسباب المتنوعة بناء عمى عنوان النص، تقديم
 .  المقروء المعروضة بالنص لممشكمة

 غير مألوفة لممشكمة متنوعة حمول   ابتكار:(األصالة)ما يختص بالميارة الرئيسة  -
 المقروء، التعبير نيايات غير مألوفة لموقف أو حدث ورد بالنص المعروضة، ابتكار

  .جديد إبداعي بإنتاج المقروء عن
وىي الميارات التي أجمع المحكمون عمى أنيا مناسبة جدًا؛ نظرًا لكثرة الميارات،    

 . وصعوبة تنميتيا في فترة تطبيق البحث
وقد تّم بناء االختبار بصورتو المبدئية  في ضوء قائمة ميارات القراءة اإلبداعية، وقد 

:  مّر إعداد االختبار بالخطوات اآلتية
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ييدف االختبار إلى قياس ميارات القراءة اإلبداعية لدى : تحديد اليدف من االختبار -
.  طبلب الصف األول الثانوي 

لصياغة عبارات االختبار تم اختيار أربعة من النصوص : صياغة مفردات االختبار -
، نصين من الشعر ونصين من النثر، وقد راعى الباحث أن تكون النصوص من 

األدب الجيد، وأن تتنوع بحيث تكون من األدب القديم واألدب الحديث ، ثّم تّم وضع 
. األسئمة في  ضوء ميارات القراءة االبداعية

 عشر محكما  أربعةلمتأكد من صدق االختبار تّم عرضو عمى: صدق االختبار -
 وذلك إلبداء الرأي حول مناسبة األسئمة ؛متخصصا بالمناىج وطرائق التدريس

لطبلب الصف األول الثانوي، فضبل عن مناسبتيا لقياس ميارات القراءة االبداعية، 
.  وقد تّم تعديل االختبار في ضوء مقترحات المحكمين 

وقد تّم حساب ثبات االختبار بتطبيقو عمى عينة من طبلب الصف : ثبات االختبار -
الذين يتشابيون مع طالًبا من خارج عينة الدراسة، و( 34) مكونة من األول الثانوي

، ثم أعيد أفراد الدراسة الحالية في المستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
تطبيقو بعد ثبلثة أسابيع، و بحسب معامل االرتباط بين درجات الطالبات في 

 . مما يشير إلى درجة ثبات مرتفعة( 0.86 )التطبيقين كان
زمن آخر + زمن أول طالب : وقد تّم حسابو بواسطة المعادلة اآلتبة: زمن االختبار -

دقيقة، وبعد التأكد من صدق االختبار وثباتو تم  (73) ، فكان الزمن 2÷ طالب 
 .وضعو في صورتو النيائية

 وذلك باعتماد معايير مختمفة ،ً تّم تصحيح االختبار قبميًا وبعديا: تصحيح االختبار -
في أثناء التصحيح، ووفق الميارة، ففي حالة الميارات المرتبطة بميارة الطبلقة 

يأخذ الطالب درجة واحدة عن كل استجابة مناسبة،  ويقدر مجموع الدرجات بعدد 
وفي حالة . االستجابات التي يكتبيا الطالب، مع استبعاد االستجابات الغامضة

الميارات المرتبطة بالمرونة يأخذ الطالب درجة واحدة عن كل استجابة مناسبة 
تنتمي )ومختمفة، ويحصل عمى درجة  واحدة في كل مجموعة استجابات متشابية 
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وفي حالة الميارات المرتبطة باألصالة أو التفرد، والتي ترتبط بما . (لفئة واحدة
 % 25بإنتاج الطالب لمموضوع أفكاّرا جديدة ومتفردة، فإن الفكرة التي تتكرر بنسبة 
أو أقل بالنسبة إلجابات أفراد المجموعة تعّد فكرة أصيمة، ويحصل عمى أربع 

يحصل عمى ثبلث درجات،  % 40وأقل من  % 25درجات، والتي تتكرر بنسبة 
يحصل عمى درجتين، والتي تتكرر % 60وأقل من  % 40والتي تتكرر بنسبة 

وأقل  % 80يحصل عمى درجة، والتي تتكرر بنسبة % 80وأقل من  % 60بنسبة 
 .يحصل عمى صفر؛ كونيا ال تعّد فكرة أصيمة% 100من 

تم التأكد من ثبات تصحيح االختبار عن طريق تصحيح االختبار : ثبات التصحيح -
بواسطة مصحح آخر، حيث صحح الباحث إجابات الطبلب، وصحح أحد المعممين 

عدد  )صورة عن األوراق نفسيا، وتّم حساب ثبات المصحح باستخدام معادلة كوبر 
، وىذه %89، وبمغت نسبة التوافق ( 100× عدد أسئمة االختبار ÷ مرات االتفاق 

. نسبة كافية لثبات المصحح 
 رأي باستطبلعقبل بناء االختبار قام الباحث : اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية: ثانًيا

الطبلب حول الموضوعات التي يفضمون الكتابة بيا، وقد اختمفت ميول الطبلب، 
 البلذلك تم اختيار خمس موضوعات في بناء االختبار، وذلك ألن رغبة الط

 من ميارات الكتابة م وتمكنوم في اختيار الموضوع لو أثر إيجابي في كتابتوموميولو
اإلبداعية، وبعد تحديد الموضوعات التي يفضميا الطبلب تم بناء االختبار، والذي 

ييدف إلى قياس مدى تمكن طبلب الصف األول الثانوي من ميارات الكتابة 
االبداعية التي تضمنتيا قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية المناسبة لطبلب الصف 

:  األول الثانوي؛ وإلعداد ىذه القائمة وضبطيا وتطبيقيا، فقد تّم اتخاذ الخطوات اآلتية
تيدف القائمة إلى تحديد ميارات الكتابة االبداعية التي : تحديد اليدف من القائمة -

 . تناسب طبلب الصف األول الثانوي 
وتمثمت ىذه المفردات بميارات ميارات الكتابة االبداعية : صياغة مفردات القائمة -

 الثانوي، وقد تّم حصر ىذه الميارات من المصادر األولالتي تناسب طبلب الصف 
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البحوث والدراسات السابقة في تناولت ميارات الكتابة االبداعية ، وبعض : اآلتية
الكتب في مجال مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا، والقوائم والتصنيفات الخاصة 

بميارات الكتابة االبداعية ، وآراء بعض المتخصصين والخبراء في مجال مناىج 
المغة العربية وطرائق تدريسيا، والكتاب المدرسي المقرر عمى طبلب الصف األول 

 .الثانوي
  وقد تّم عرض القائمة عمى ثبلثة عشر محكًما لمتأكد من صدقيا، وقد تضمنت القائمة 

الطبلقة والمرونة : ميارات الكتابة اإلبداعية تنتمي ضمن أربع ميارات رئيسة وىي
ميارة، وتّم تحديد  (24)التفاصيل، وقد بمغ عدد الميارات األولية إثراء  وواألصالة

، وتّم تعديل القائمة في ضوء (مناسبة جدًا ، مناسبة ، غير مناسبة ): الخيارات اآلتية
التي أجمع المحكمون عمى أنيا مناسبة - مقترحات المحكمين، وقد اقتصرت الميارات

:  عمى ست عشرة ميارة ىي- جداً 
اقتراح أكبر عدد ممكن من العناوين : (الطالقة)ما يختص بالميارة الرئيسة  -

توظيف . توظيف أكبر عدد من التعبيرات المغوية أثناء الكتابة. واختيار األنسب
 . أكبر عدد ممكن من األمثمة حول موضوع الكتابة

التنويع بين .   تنويع األفكار وترابطيا:(المرونة)ما يختص بالميارة الرئيسة  -
ز اإبر. كتابة خاتمة تمخص أفكار الموضوع. أسموبي الخبر واإلنشاء أثناء الكتابة

أنياء الموضوع بعبارة ال تحدد نياية معينة كسؤال أو جممة . الجو النفسي لمموضوع
 .مثيرة لفضول القارئ

انتقاء األلفاظ والتراكيب .   طرح أفكار فريدة:(األصالة)ما يختص بالميارة الرئيسة  -
صياغة . ربط األفكار في تسمسل منطقي. المناسبة لممعاني واألفكار واألحاسيس

. مقدمة مبتكرة وموجزة وجذابة لتمكين القارئ من متابعة الموضوع
 توظيف الصور البيانية والمحسنات :(أثراء التفاصيل)ما يختص بالميارة الرئيسة  -

توليد األفكار الفرعية . وخيالو في الكتابة (الكاتب) شخصية الطالبإظيار. البديعية
.  تدعم األفكار باألدلة والبراىين. وربطيا بالفكرة الرئيسة
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وىي الميارات التي أجمع المحكمون عمى أنيا مناسبة جدًا؛ نظرًا لكثرة الميارات،   
. وتعدد متغيرات الدراسة، وصعوبة تنميتيا في فترة تطبيق البحث

    وتّم بناء االختبار بصورتو المبدئية  في ضوء قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية، وقد 
:  مّر إعداد االختبار بالخطوات اآلتية

 ييدف االختبار إلى قياس ميارات ميارات الكتابة :تحديد اليدف من االختبار -
.  اإلبداعية لدى طبلب الصف األول الثانوي 

 يتكون االختبار من أربعة موضوعات يختار الطالب :صياغة مفردات االختبار -
الموضوع الذي يفضل الكتابة فيو، ليكتب موضوًعا مع التنبيو عمى مراعاة ميارات 

. الكتابة اإلبداعية أثناء الكتابة
 عمى أربعة عشر من المحكمين لمتأكد من صدق االختبار تّم عرضو: صدق االختبار -

المتخصصين بالمناىج وطرائق تدريس المغة العربية، وذلك إلبداء الرأي حول مناسبتو ، 
فضبل عن مناسبتو لقياس ميارات ميارات الكتابة اإلبداعية ، وقد تم تعديل االختبار 

.  في ضوء مقترحات المحكمين
وقد تم حساب ثبات االختبار بتطبيقو عمى عينة من طبلب الصف : ثبات االختبار -

الذين يتشابيون مع طالًبا من خارج عينة الدراسة، و( 34) مكونة من األول الثانوي
، ثم أعيد تطبيقو أفراد الدراسة الحالية في المستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

بعد ثبلثة أسابيع، وبحساب معامل االرتباط بين درجات الطبلب في التطبيقين 
 .  مّما يشير إلى درجة ثبات مرتفعة(0.84)كان

زمن آخر + زمن أول طالب : اآلتيةوقد تم حسابو بواسطة المعادلة : زمن االختبار -
دقيقة، وبعد التأكد من صدق االختبار وثباتو تم  (64) ، فكان الزمن 2÷ طالب 

 .وضعو في صورتو النيائية
 تّم تصحيح االختبار قبميًا وبعديًا، وذلك باعتماد المعايير التالية :تصحيح االختبار -

توظيف أكبر : ففي حالة الميارات المرتبطة بميارة الطبلقة مثل: في أثناء التصحيح
 بحيث يأخذ الطالب درجة واحدة عن كل ،عدد من التعبيرات المغوية أثناء الكتابة
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استجابة مناسبة، ويقدر مجموع الدرجات بعدد االستجابات التي يكتبيا الطالب، مع 
تنويع : وفي حالة الميارات المرتبطة بالمرونة مثل. استبعاد االستجابات الغامضة

األفكار، ففي حالة أداء الميارة يأخذ الطالب درجة واحدة عن كل استجابة مناسبة 
تنتمي لفئة )ومختمفة، ويحصل عمى درجة في كل مجموعة استجابات متشابية 

وفي حالة الميارات المرتبطة باألصالة، والتي ترتبط بما بإنتاج الطالب . (واحدة
أو أقل بالنسبة  % 25لمموضوع أفكاّرا جديدة ومتفردة، فإن الفكرة التي تتكرر بنسبة 

إلجابات أفراد المجموعة تعّد فكرة أصيمة، ويحصل عمى أربع درجات، والتي تتكرر 
 40يحصل عمى ثبلث درجات، والتي تتكرر بنسبة  % 40وأقل من  % 25بنسبة 
% 80وأقل من % 60يحصل عمى درجتين، والتي تتكرر بنسبة % 60وأقل من % 

يحصل عمى % 100وأقل من  % 80يحصل عمى درجة، والتي تتكرر بنسبة 
.    صفر؛ ألنيا ال تعّد فكرة أصيمة

   أما ميارة التفاصيل، فيي مرتبطة بما يضيفو الطالب لمموضوع من خيالو ومشاعره، 
ففي حالة أداء الميارة بشكل جيد يحصل عمى درجتين، وفي حالة أدائيا بشكل متوسط 
يحصل عمى درجة واحدة، وفي حالة أّدى الميارة بدرجة ضعيفة أو عدم أدائيا يحصل 

 .وعميو تّم تفريغ الدرجات لمعالجتيا إحصائياً . عمى صفر
تّم التأكد من ثبات تصحيح االختبار عن طريق تصحيح االختبار : ثبات التصحيح  -

بواسطة مصحح آخر، حيث صحح الباحث إجابات الطبلب، وصحح أحد المعممين 
عدد  )، وتم حساب ثبات المصحح باستخدام معادلة كوبر ىاصورة عن األوراق نفس

، وىذه %81، وبمغت نسبة التوافق ( 100× عدد أسئمة االختبار ÷ مرات االتفاق 
. نسبة كافية لثبات المصحح 

( 30)، ويتكون من (2005)وىو اختبار طوره خريسات : اختبار التفكير التأممي: ثالثا
فقرة تقيس التوجيو الذاتي،  (13)فقرات تقيس االنفتاح الذىني، و (10)فقرة، بواقع 

أما األبعاد الفرعية التي يتضمنيا اختبار التفكير . فقرات تقيس المسؤولية الفكرية (7)و
:  التأممي فيي
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عطاء انتباه : االنفتاح الذىني - ويقيس الرغبة النشطة لبلستماع ألكثر من جانب، وا 
دراك إمكانية الخطأ حتى في االعتقادات ويقيس ىذا  أكبر لبلحتماالت البديمة، وا 

 (. 29، 27، 25، 21، 17، 13، 9، 5، 3، 1)البعد العبارات ذوات األرقام 
لى :التوجيو الذاتي -  ويتمثل في الثقة بالذات، ونقص االنيماك بالشؤون الذاتية، وا 

ويقيس ىذا البعد . غياب القمق حول الذات، ومراقبة الذات بطريقة أكثر استقبللية
، 26، 24، 22، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4)العبارات ذوات األرقام 

28.) 
 ويقيس قدرة الفرد عمى التفكير الحذر في نتائج الخطوة المنوي :المسؤولية الفكرية -

ويقيس . عمميا، واالستعداد لمشك في النتائج التي تصدر عن أي موقف يتم اتخاذه
 (.30، 23، 19، 15، 11، 7، 2): ىذا البعد العبارات ذوات األرقام

لمتأكد من صدق االختبار تّم عرضو عمى أربعة عشر من المحكمين : صدق االختبار -
، وذلك إلبداء التعميميالمتخصصين بالمناىج وطرائق تدريس المغة العربية وعمم النفس 

الرأي حول مناسبتو ، فضبل عن مناسبتو لقياس ميارات التفكير التأممي، وقد وقد اتفق 
المحكمون عمى وضوح االختبار ومناسبتو لمستوى الطبلب وشمولو لميارات التفكير 

. التأممي، وبذلك تأكدت الدراسة من صدق االختبار 
ووجد أن  ، تّم التأكد من ثبات االختبار باستخدام طريقة كرونباخ الفا:ثبات االختبار -

.  (0.83)معامل ثبات االختبار الكمي 
  لتعميمالصحف الحوارية استراتيجية عمى قائموىو برنامج : برنامج المقترحال :رابًعا

، ويتكون من مجموعة النشاطات ميارات القراءة والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي
ميارات والتدريبات التعميمية التي صمميا الباحث، بحيث يتيح لمطبلب فرصة اكتساب 

 موضع الدراسة، وتم تعميميا في ضوء القراءة والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي
تكون نصوص تدريبية مختارة، بحيث تعكس قضايا ومشكبلت تمس الواقع المعاش، و

 بواقع أسابيع ، لمدة تسعةجمسة تدريبية (27)عمى البرنامج من تسعة دروس، اشتممت 
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وإلعداد ىذا البرنامج قام . دقيقة (40)الحصة زمن أسبوع، كل من صفية ثبلث حصص
: الباحث بالخطوات واإلجراءات اآلتية

 استراتيجية عمى  ييدف البرنامج التعميمي القائم:تحديد اليدف من البرنامج -
. الصحف الحوارية إلي تنمية ميارات القراءة والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي

موضوع البحث إلى إطار فمسفي  البرنامج  يستند:البرنامج إلييا يستند التي األسس -
يأخذ بأفكار فايجوتسكي حول أىمية الحوار االجتماعي في اكتساب المغة، والنظرية 

 استراتيجيةفي اكتساب ميارات المغة، حيث توفر  (Constructivist Theory)البنائية 
لمطمبة بيئة تعميمية خبلقة تعمق التواصل، وتشجع عمى إدراك ما الصحف الحوارية 

 من خبرات عبر أشكال المناقشات مع أقرانيم في أثناء عمميات الكتابة بلدى الطبل
المختمفة، وتثبت مبادئ النظرية أن الميمة الكتابية يجب أن تنصب عمى خمق محتوى 

يرتبط ببناء المعرفة أكثر من إنتاجيا، فيي تتيح فرصة لمطالب إليجاد تكامل بين 
وبناًء عميو . ميارات المغة بصورة إجرائية وعممية، وممارستيا في مواقف حية وطبيعية

 المغة تعمم بنظريات الخاصة والمبادئ األسس من يستند البرنامج عمى مجموعة
األخذ بالنظريات التي تعمي من شأن التفاعبلت االجتماعية داخل  حيث وتعميميا، من

تقانيا،  غرف التدريس في مواقف تعميم المغة عمى تحسين امتبلك الميارات المغوية وا 
  كما استندالمغوي، والتعميم التعمم لعمميات البلزمة االجتماعية التفاعمية السياقات وتوفير

البرنامج عمى المنحى التواصمي في تعمم ميارات المغة وتعميميا، والتركيز عمى الحوار 
الكتابي مدخبًل إلتقان الميارات األساسية لمكتابة التعبيرية، واألخذ باالتجاىات الحديثة 

 مراعاةفي استخدام التكنولوجيا في تدريس ميارات الكتابة والتواصل المغوي والفكري، و
 .والكتابة القراءة، واالستماع، والمحادثة،: المغة األربعة ميارة بين التكاممية

يتكون البرنامج من تسعة دروس خصصت الثبلث الدروس األولى  :البرنامج محتوى -
، من حيث  والتفكير التأمميإلعطاء فكرة نظرية عن القراءة والكتابة اإلبداعية

تعريف الطبلب مفيوميا وأىميتيا ومياراتيا ومجاالتيا ومكونات النص األدبي، و
 بالصحف الحوارية من حيث مفيوميا وآثارىا والياتيا ومضمونيا وشكميا وأسموبيا
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وغمب عمى ىذا الجزء الطابع التحميمي والتطبيقي، حيث تم التركيز عمى النصوص 
األدبية بحيث يستنتج الطالب منيا خصائص النص األدبي ومكوناتو ومياراتو ومن 

 من ستة دروس قامت عمى أما الجزء الثاني فيو يتكون. ثم يعمل عمى تطبيقيا
االعجاز )الموضوعات لمكتابة في الصحف الحوارية،وىي عبارة عن من مجموعة

لمنابعة الجعدي، / العممي بالقران والحديث، قصة وفاء، مبادىء وُمثل
رُف والمِحيَهنُ   والتي تّم اختيارىا من المنياج المدرسي ومن خارجو، ،(التدخين،الحِح

. وبالتعاون بين المعمم والطبلب، ومّما لو مساس بحياتيم ورغباتيم وميوليم
التعميمي تعريف الطبلب  تضمنت إجراءات تنفيذ البرنامج: التنفيذ استراتيجيات -

 والتفكير التأممي والصحف الحوارية من حيث مفيوميا بالقراءة والكتابة اإلبداعية
تحديد موضوعات الكتابة بما يمبي . وآثارىا والياتيا ومضمونيا وشكميا وأسموبيا

إعطاء الطبلب البريد االلكتروني الخاص بالمعمم أو .ميول الطبلب وخياراتيم
إعادة الصحف الحوارية لمطبلب . الطالب وذلك لمتواصل وتزويدىم بالتغذية الراجعة

جراء التعديبلت تسميم الناتج الكتابي لموضوع الكتابة . ليقوموا بقراءة أشكال التقدم وا 
االحتفاظ بجميع األعمال الكتابية حتى نياية . الحوارية إلى المعمم ليقوم بتصحيحو

الدراسة وتقييميا، والوقوف عمى نقاط الضعف والقوة عبر المراحل الكتابية التي 
والجدير بالذكر أن الصحف الحوارية اليدوية تشترك مع . مرت بيا ىذه األعمال

االلكترونية في كثير من اإلجراءات، إال أن اليدوية تختمف عن االلكترونية 
باعتمادىا عمى الورقة والقمم في كتابة األعمال الحوارية، كما وتتطمب من 

أما إجراءات . المتحاورين التواجد في مكان واحد وزمان واحد لتنفيذ الكتابة الحوارية
تنفيذ الدرس بالطريقة االعتيادية، فتضمت أن يسجل المعمم عنوان الموضوع الذي 

يقرأ المعمم . يميد المعمم لمدرس بتعريف الميارة ومتطمباتيا. يكتب فيو عمى السبورة
يطمب المعمم من طبلبو أن يقرؤوا من . الموضوع، ويثير حوارًا مع الطبلب حولو

يصحح . يعين المعمم عنوانًا خاصًا لتتّم الكتابة حولو. النصوص مضمون الدرس
 .المعمم أوراق الكتابة ويعيدىا لمطبلب
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 لمدة 1436/1435 الدراسي األول الفصل خبلل البرنامج طبق: البرنامج  تطبيق -
 .دقيقة (40)الحصة  زمن أسبوع، كل من صفية ثبلث حصص بواقع أسابيع تسعة

اختبار القراءة  عمى فاعميتو وقياس التعميمي البرنامج تقويم  أعتمد:البرنامج تقويم -
التعميمي عمى  عرض البرنامج كما تم. اإلبداعية والكتابة اإلبداعية والتفكير التأممي

 العربية المغة مناىج في المتخصصين الجامعة من المحكمين من أساتذةأربعة عشر 
 مدى من لمتحقق ذلك ومعمماتيا؛ ومعممييا العربية المغة وأساليب تدريسيا، ومشرفي

 الباحث لو، ثم تّم تعديمو في ضوء مقترحات المحكمين، كما قام أعدَه  لما مبلءمتو
من طبلب الصف األول  عينة عمى البرنامج وذلك بتطبيق استطبلعية، دراسة بإجراء

 مناسبة مدى عن الكشف طالًبا خارج عينة الدراسة؛ بيدف (25)ثانوي بمغ عددىا
 أداء المعمم المتعاون عمى تدريب إلى باإلضافة العينة، محتواه ألفراد مضمون
دارة مضمون وبذلك أصبح . جمسة لكل الفعمي الوقت جمساتو، وحساب البرنامج، وا 

   .جاىزا لمتطبيق
 تّم إعداد دليل المعمم لُيسترشد بو في تدريس :دليل المعمم لتدريس البرنامج: خامًسا -

مقدمة توضح اليدف العام من استخدام : البرنامج المقترح، وقد تضمن الدليل ما يأتي
. الدليل أثناء تدريس موضوعات البرنامج، واألىداف العامة لمبرنامج محتوى البرنامج

واالستراتيجية المستخدمة في تدريس البرنامج الوسائل واألنشطة المستخدمة في 
توجييات عامة لمساعدة المعمم في . البرنامج أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج

وقد تم عقد ورشة عمل لتدريب المعمم عمى كيفية تطبيق إجراءات . تنفيذ البرنامج
تدريس الكتابة باستخدام إستراتيجية الصحف الحوارية اليدوية وااللكترونية، وتم 

تزويده بدليل المعمم، وقد حضر الباحث كمشاىد في الدرسين األول والثاني 
. لبلطمئنان عمى سير األمور بشكل جيد

من المحكمين في مجال مناىج  (14)بعد االنتياء من دليل المعمم، تّم عرضو عمى و
ومعمماتيا؛ وذلك لمتأكد  ومعممييا العربية المغة وطرائق تدريس المغة العربية، ومشرفي

من صبلحيتو لمتطبيق، ثم تّم تعديمو في ضوء مقترحات المحكمين وبذلك أصبحت 
 .جاىزة لمتطبيق
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:  الدراسة إجراءات
 :ىذه الدراسة شبو تجريبية مرت بالخطوات اآلتية

 والتفكير التأممي القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعيةالوقوف عما كتب حول  -
 والصحف الحوارية من حيث مفيوميا وآثارىا والياتيا ومضمونيا وشكميا وأسموبيا

 . والدراسات السابقة وأدوات بحثيا
تّم تحديد األىداف البرنامج المقترح، و حيث تّم يناء :بناء أدوات الدراسة وتحكيميا -

المرجوة من البرنامج وصياغتيا، وتحديد محتوى البرنامج، وتحديد الموضوعات، 
وعناصر كل موضوع، وتحديد إستراتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة الفردية 

تّم إعداد دليل المعمم كما . إتباعياوالجماعية، وتحديد أساليب التقويم الواجب 
 اختبار ميارات بإعداد الباحث  قاملُيسترشد بو في تدريس البرنامج المقترح، كما

 القبمي ومقياس التفكير التأممي، وقد اإلبداعية القبمي واختبار الكتابة اإلبداعيةالقراءة 
 الجامعة أساتذة من تّم التأكد من صدق أدوات الدراسة بعرضيا عمى محكمين

 العربية المغة ومشرفي وأساليب تدريسيا، العربية المغة مناىج في المتخصصين
وقد تّم تعديل ، لوت أعدّ  لما امبلءمتو مدى من لمتحقق ذلك ومعمماتيا، اومعمميو

  االختبار في ضوء مقترحات المحكمين
 .الحصول عمى اإلذن المسبق من الجيات الرسمية بإجراء الدراسة -
وذلك  استطبلعية، دراسة الباحث بإجراء حيث قام: االستطالعية الدراسة إجراء -

( 25)الصف األول ثانوي بمغ عددىا عمى عينو عشوائية من طبلب البرنامج بتطبيق
 تدريب إلى باإلضافة العينة، محتواه ألفراد مناسبة مدى عن طالًبا؛ بيدف الكشف
دارة مضمون أداء المعمم المتعاون عمى  الفعمي الوقت جمساتو، وحساب البرنامج، وا 

عينة من طبلب  عمى ات تطبيق التجربة االستطبلعية لبلختبار تمّ كما. جمسة لكل
، وذلك لمتحقق طالًبا من خارج عينة الدراسة( 34) مكونة من الصف األول الثانوي

، من وضوح تعميمات االختبار وحساب الزمن المناسب إلجابتو وقياس ثبات االختبار
 . ذلك في ضوءاتوقد تّم تعديل االختبار
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 اإلبداعية تّم اختيار عينة الدراسة، وتطبيق اختبار ميارات القراءة :القياس القبمي -
 القبمي ومقياس التفكير التأممي القبمي عمى أفراد اإلبداعيةالقبمي واختبار الكتابة 

لمعينات المستقمة  (ت)المجموعتين الضابطة والتجريبية، واستخدم اختبار 
(independent sample t test)لمتأكد من تكافؤ المجموعتين في ىذا  ؛

لتكافؤ المجموعتين في  (ت)إلى نتائج اختبار  (1)االختبارات، ويشير الجدول 
 (ت)إلى نتائج اختبار  (2) القبمي، ويشير الجدول اإلبداعيةاختبار ميارات القراءة 

 (3) القبمي، ويشير الجدول اإلبداعيةلتكافؤ المجموعتين في اختبار ميارات الكتابة 
 .لتكافؤ المجموعتين في مقياس ميارات التفكير التأممي القبمي (ت)إلى نتائج اختبار 

لتكافؤ المجموعتين في اختبار ميارات القراءة  ( ت)نتائج اختبار : (1)جدول 
 القبمي اإلبداعية

، (α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (1)    ويتضح من الجدول
، مما يعني تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية (19.45)حيث بمغت قيمة ت

 . القبمياإلبداعيةاختبار ميارات القراءة  في
لتكافؤ المجموعتين في اختبار ميارات الكتابة  ( ت)نتائج اختبار : (2)جدول 

  القبمياإلبداعية
عدد  المجموعة

 الطالب
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  )ت(
 الحربة

 الداللة

 0.07 59 20.03 2.02 8.44 31 الضابطة
 1.98 8.01 30 التجريبية

حيث  ،(0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (2) ويتضح من الجدول   
، مّما يعني تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في ( 20.03)بمغت قيمة ت

عدد  المجموعة
 الطالب

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  )ت(
 الحربة

 الداللة

 0.14 59 19.45 2.56 10.53 31 الضابطة
 2.90 10.21 30 التجريبية
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 .اختبار ميارات الكتابة االبداعية القبمي
 القبمي لتكافؤ المجموعتين في مقياس التفكير التأممي (ت)نتائج اختبار: (3)جدول 

عدد  المجموعة
 الطالب

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  )ت(
 الحربة

 الداللة

 0.16 59 12.44 2.55 39.22 31 الضابطة
 2.15 39.54 30 التجريبية

، (α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (3)    ويتضح من الجدول
، مّما يعني تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية (12.44)حيث بمغت قيمة ت

 . في مقياس التفكير التأممي القبمي
 كما تّم . حيث تّم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية:تطبيق البرنامج -

استراتيجية الصحف الحوارية،  عمى القائم تدريس المجموعة التجريبية البرنامج التعميمي
 ثبلث حصص بواقع أسابيع لمدة تسعة 1436/1435 الدراسي األول الفصل خبلل
 .دقيقة (40)الحصة زمن أسبوع، كل من صفية

حيث تّم تطبيق اختبار ميارات القراءة االبداعية واختبار الكتابة  :البعدي القياس -
 البيانات االبداعية ومقياس التفكير التأممي عمى أفراد المجموعتين وتصحيحو، وتحميل

 الدراسة، ثم مناقشة عن أسئمة لئلجابة اإلحصائية المعالجات إجراء حيث تمّ : إحصائًيا
. بيا والمقترحات المتعمقة وتقديم التوصيات نتائجيا،

 :المعالجة اإلحصائية
استخدم في ىذه الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما استخدم     

لتحديد ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين  (ت)اختبار
استراتيجية  عمى قائمال البرنامج التعميمي)الضابطة والتجريبية ُتعزى لطريقة التدريس

   (الصحف الحوارية
:  نتائج الدراسة ومناقشتيا
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ما فاعمية استخدام برنامج :   لإلجابة عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة وىو
عمى استراتيجية الصحف الحوارية اليدوية واإللكترونية في تنمية ميارات  تعميمي قائم

القراءة اإلبداعية لدى طبلب الصف األول الثانوي في اإلدارة العامة لمتربية والتعميم 
لمعينات  (ت)بمدينة الطائف مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ استخدم الباحث اختبار

 :،وفي ما يأتي عرض لنتائج ىذا االختبار(independent sample t test)المستقمة 
لمفروق بين المجموعتين في اختبار ميارات القراءة  (ت)نتائج اختبار   :(4)الجدول

 اإلبداعية البعدي
الوسط  ن المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (ت)
 الحرية

 الداللة

 0.01 59 14.01 3.01 11.22 31 الضابطة
 3.88 20.15 30 التجريبية

لصالح  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  (4)يتضح من الجدول  
استراتيجية الصحف  عمى قائمال المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج التعميمي

، مّما يعني أن ميارات القراءة اإلبداعية عند (14.01)الحوارية، حيث بمغت قيمة ت 
مّما يعني ، طبلب المجموعة التجريبية كان أفضل منو عند طبلب المجموعة الضابطة

  .رفض الفرضية الصفرية األولى
 وبعزى تفوق المجموعة التجريبية 

ما فاعمية استخدام برنامج :    ولإلجابة عن التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة وىو
تعميمي قائم عمى استراتيجية الصحف الحوارية اليدوية واإللكترونية في تنمية ميارات 
الكتابة اإلبداعية لدى طبلب الصف األول الثانوي في اإلدارة العامة لمتربية والتعميم 

لمعينات  (ت)بمدينة الطائف مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ استخدم الباحث اختبار
، وفي ما يأتي عرض لنتائج ىذا (independent sample t test) المستقمة
 :االختبار
لمفروق بين المجموعتين في اختبار ميارات الكتابة  (ت)نتائج اختبار   :(5)الجدول
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 اإلبداعية البعدي
الوسط  ن المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (ت)
 الحرية

 الداللة

 0.00 59 17.21 2.84 9.22 31 الضابطة
 3.01 17.11 30 التجريبية

لصالح   (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  (5)يتضح من الجدول  
استراتيجية الصحف  عمى قائمال المجموعة التجريبية التي درست يالبرنامج التعميمي
، مما يعني أن ميارات (17.21)الحوارية اليدوية واإللكترونية، حيث بمغت قيمة ت

الكتابة اإلبداعية عند طبلب المجموعة التجريبية كان أفضل منو عند طبلب المجموعة 
 .الضابطة، مما يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية

ما فاعمية استخدام برنامج :    ولإلجابة عن التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة وىو
تعميمي قائم عمى استراتيجية الصحف الحوارية اليدوية واإللكترونية في تنمية ميارات 
التفكير التأممي لدى طبلب الصف األول الثانوي في اإلدارة العامة لمتربية والتعميم 

 بمدينة الطائف مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ 
، (independent sample t test   )لمعينات المستقمة  (ت)استخدم الباحث اختبار 

 :وفي ما يأتي عرض لنتائج ىذا االختبار
   لمفروق بين المجموعتين في مقياس ميارات التفكير (ت)نتائج اختبار   :(6)الجدول

 التأممي البعدي
الوسط  ن المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (ت)
 الحرية

 الداللة

 0.02 59 16.14 2.98 40.55 31 الضابطة
 3.12 84.13 30 التجريبية

 لصالح  (α ≤ 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية  (6)   يتضح من الجدول
استراتيجية الصحف  عمى القائم المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج التعميمي
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، مّما يعني أن ميارات التفكير التأممي عند (16.14)الحوارية، حيث بمغت قيمة ت
طبلب المجموعة التجريبية كان أفضل منو عند طبلب المجموعة الضابطة، مّما يعني 

 .رفض الفرضية الصفرية الثالثة
 :مناقشة النتائج والتوصيات

ىنالك فروقا ذات داللة إحصائية بين درجات يتضح من عرض النتائج أن 
صالح المجموعة في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لالمجموعة التجريبية والضابطة 

أن الصحف الحوارية كأداة لبلتصال تقدم طرائق عديدة لتطوير  ، ويعني ىذا التجريبية
وتحسينيا في ميارات القراءة اإلبداعية قدرات االتصال لدى الطبلب، وتزيد من كفاءة 

تشجع التفكير حول ما نقرأ، وتشجع  (أي الصحف)الموضوعات القرائية، فيي 
 ,Peyton & Staton). االستجابة في المستويات العميا من المعرفة أكثر من الدنيا

2004 )
ويرى الباحث أن عممية تكرار القراءة التي تتيحيا الصحف الحوارية بعد خضوع 
النص إلى مراجعة مستمرة من الطالب الكاتب والمعمم الذي يقدم تغذية راجعة مفيدة، 
تسيم في إيجاد قدرة قرائية ابداعية لدى الطالب، إذ يصبح قادرًا عمى قراءة ما يكتب 
قراءة ابداعية بعدما يقارن النص الذي كتبو، والتعميقات التي حمميا ىذا النص بعد 
مراجعة المعمم لو مرات عدة؛ األمر الذي يطور ميارة القراءة االبداعية لديو كعممية 

يقوم بيا بين الحين واآلخر، وكناتج استطاع أن يطوره بعد مروره بتجارب قرائية كثيرة، 
 .والتي استطاعت الصحف الحوارية أن تمده بيا سواء اإللكترونية منيا أو اليدوية

 ة ومثيرة تدريس ممتع إستراتيجية الصحف الحوارية    إضافة لذلك فإستراتيجية
 عمى التعمم بتشجيع الطبلو  بالواقعية والمرونة والمصداقية العالية،، تتسملمدافعية

تطوير ميارة التكامل بين معرفة الطبلب ، والذاتي، وتعمل عمى تدعيم االستكشاف
السابقة بالنص عبر االستنتاج الذي يفضي إلى معرفة متكاممة بفروع المغة جميعيا، 

المعمم كان من أن وتزيد من التفاعل بين المعممين وطمبتيم عبر المناقشات، خاصًة 
 بفرص ب الطبلتذوي االتجاىات التكاممية والكمية في استخدام المغة، كما أنيا زود
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 كبًل من تإضافية لتطوير الطبلقة في معرفة المعاني السياقية، فالصحف الحوارية نفع
بذلك ، ألنيا استراتيجية تعمم، تركز عمى المحتوى أكثر من القواعد، وطالبالمعمم وال

التركيز عمى كفايات االتصال دون ضغطو أو انشغالو بتصويب من لمعمم ا تمكنفقد 
 واىتماماتيم، بتركز عمى قيم الطبللصحف الحوارية فإستراتيجية ا  الشكمية،القواعد

وتسمح لمطالب ممارسة النقد وتقييم الخبرات ، وتدعم استراتيجيات التعمم التعاوني
المنيجية، وتقدم لو قاعدة بيانات تقويمية، كما أنيا تزود الموقف التعميمي بإطار من 

المحادثة والنقاش بين المعمم والطبلب، تقوم عمى القدرات الخاصة لكل طالب في 
  العربية معمم المغةتمكنالتي بدورىا  و،التعامل مع الصور الخطية والتعبيرات المغوية

 تنمية ميارات  إيجابًا عمىانعكستمن أن يمارس كثيرًا من األساليب التعميمية التي 
، طبلبو يجيب عن مختمف األسئمة التي يطرحيا فالمعمم طبلبو في القراءة اإلبداعية،

ثارة أفكارىم، والتعرف أكثر ىو بدوره يطرحو  أسئمة تساعد في توضيح تفكير طبلبو وا 
 .لغًة وثقافةً : ييمعل
ىذا من ناحية، ومن ناحية ثانية مكنت الصحف الحوارية المعمم من تطوير     

ميارات القراءة اإلبداعية من خبلل عممية تعميم مقصودة؛ وذلك بتبني استراتيجية 
الصحف الحوارية التي مّكنت الطبلب من فيم ما يقرؤون، والعمل عمى حل المشكبلت 
التي يواجيونيا في أثناء عممية القراءة، وزادت قدرتيم عمى التصور، وتوظيف المقروء 

وبذلك فتممك الطبلب لتمك الميارات االبداعية فد حّول . وابتكار األفكار واآلراء الجديدة
مراقبة التعمم من قبل المعمم إلى الطبلب أنفسيم، وبالتالي تطورت الدافعية لدييم، 

 Kaiserوتأتي ىذه النتيجة متفقة مع دراسة كايسر. فأصبحوا متعممين مستقمين
 ودراسة  االستيعاب القرائي،والتي أكدت فاعمية ىذه اإلستراتيجية في تنمية (2007)

فاعمية ىذه اإلستراتيجية في تحسن مستوى بّينت  والتي ،Koch( 2005) كوتش
 .الطبلقة المغوية

ىنالك فروقا ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة النتائج أن  كما أظيرت    
، صالح المجموعة التجريبيةفي تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لالتجريبية والضابطة 
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ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى ما تقدمو ىذه اإلستراتيجية من طرائق عديدة لتطوير قدرات 
 فاإلستراتيجية تفتح المجال واسًعا إمام ،االتصال لدى الطبلب والكفاءة في الكتابة

المعممين والطبلب إلقامة تبادل في الحوار قائم عمى احترام خصوصية األخر في تنفيذ 
.     الميمات الكتابية

فالمعمم يقّوم ما يكتبو الطبلب وما يفكرون بو، وبذلك أمكنو تقييم مدى التزاميم     
كما كان ليذه اإلستراتيجية فاعمية ممحوظة تمثمت . بعمميات الكتابة ومؤشراتيا السموكية

في تقميل الوقوع في األخطاء والخوف منيا؛ إذ انصب تركيز الطبلب عمى المحتوى 
 في بداعوتطوير األفكار؛ األمر الذي أدي إلى تحسين األىداف المغوية وتقوية اإل

 .الكتابة وتعزيزىا
ويمكن أن يعزى تفوق المجموعة التجريبية إلى ميل الطبلب نحو التواصل الكترونيا   

األمر الذي أتاح ، فيما بينيم ومع معمميم بعيدا عن األجواء الصفية التي اعتادوا عمييا
ظيار ما لدييم من قدرات لغوية  لجميع الطبلب فرصة المشاركة المغوية الفعمية، وا 

ويمكن أن يعزى أيضا إلى أن .  تؤىميم إلقامة حوار الكتروني متبادلإبداعية
 كون ؛اإلستراتيجية المستخدمة أزالت سمبيات الحوار االجتماعي مثل الرىاب

 وأتاحت فرًصا أكبر واالجتماعي،اإلستراتيجية المستخدمة تقمل من الحرج الشخصي 
التي  (2003)وتأتي ىذه النتيجة متفقة مع دراسة الصوص . من الحرية أثناء الكتابة

القصة : أكدت أن فاعمية الصحف الحوارية االلكترونية في تنمية ميارة الكتابة اإلبداعية
 & Razakكما وتأتي ىذه النتيجة متفقة مع دراسة رزاق وعصماوي ، والمقالة

Asmawi( 2004)،ودراسة كوتش Koch ( 2005)ريغان، ودراسة Regan 
، Knippe (2006) ، ودراسة نيبرWerderich  (2006) وردريك، ودراسة(2005)

، والتي أكدت Grande( 2008)ودراسة غراندي ،Belisle(2006)  ودراسة بيمسمي
. جميعيا فاعمية ىذه اإلستراتيجية في تنمية ميارات الكتابة

ىنالك فروقا ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة  النتائج أن أشارتكما     
 صالح المجموعة التجريبية،في تنمية ميارات التفكير التأممي لالتجريبية والضابطة 
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في ضوء الخطوات واإلجراءات واألنشطة أن يعزى تفوق المجموعة التجريبية  ويمكن
والتفاعبلت التي وفرت لمطبلب متعة ودافعية وتطويًرا لقدراتيم الذىنية؛ لكونيا أسموًبا 

 ،ُيعاين مشاعر طبلبو وأفكارىمجديًدا في التدريس، ووفرت بالوقت نفسو لممعمم فرًصا ل
  ويجعميم يفصحون عن، وقد ُينّقب عمى ما يشعر بو طبلبو،وما يختمج في نفوسيم

أفكارىم من خبلل جمسات الحوار المستمرة، فتصبح الغرفة الصفية لدييم بمثابة لوحة 
 وتتشكل لدييم جممة من ،عممية التعمم  ومعمميمبفنية تعج بالتفاعبلت، فيبني الطبل

المعاني التي ولدوىا أثناء عممية التفاعل، وتكتمل الموحة الفنية حين يمتفت المعمم إلى 
 فينطمق في عممية التعميم من ،احتياجات طبلبو وميوليم وتفضيبلتيم وخصائصيم
 . وتفكيرىم التأمميمكامن قوتيم ليقودىم إلى تطوير ذكاءاتيم المتعددة

طبلب لمتفكير بتأمل، ال دفعت عممية تعميم مقصودةك  الصحف الحواريةأنّ  كما   
، والذي تفكيرىم حول ويتحدثوا ليفكروا لمطبلب أكثر وقتاوبطريقة ذات معنى، ووفرت 

 وتأتي ىذه النتيجة متفقة مع دراسة . وتأملوحكمة شجاعة أكثر يصبحوا أن مّكنيم
التي أكدتا فاعمية  Walshe( 2012)ودراسة والش  Stoddardt( 2002)ستودارت 

استخدام الصحف الحوارية في تأمل الطبلب لتعمميم، وفي اكتسابيم لممفاىيم، وتأتي 
ودراسة مغار ومودي  Sidhu,g & Kaur,s( 2010)متفقة مع دراسة سيدو وكور 

McGarr & moody( 2010 )  التي أكدت أن استخدام الصحف كان لو دور كبير
مشكبلتيم، والسعي  تعرف التأممي من خبلل مساعدة المعممين عمى التفكير في تنمبة

.  وممارساتيم ومشاعرىم ألفكارىم حميا، وفيميم إلى
 : نتائج يوصي الباحث باآلتي من الدراسة إليو توصمت ما ضوء في  
إدراج إستراتيجية الصحف الحوارية ضمن استراتيجيات مناىج المغة العربية  .ٔ

 عام بشكل األخرى الدراسية والمناىج خاص المطورة بالمممكة العربية السعودية بشكل
. العام مراحل التعميم في
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بيدف تعريف المعممين والطمبة بميارات  العربية المغة لمعممي تدريبية ورش عقد .ٕ
الكتابة الحوارية وتدريبيم عمى كيفية استخداميا وتوظيفيا في مواقف القراءة والكتابة 

.  والتفكير التأممياالبداعية
. بحثية مشابية عمى متغيرات أخرى لم تتناوليا الدراسة مستقبمية دراسات إجراء .ٖ
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