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 *د. سمير عبد السالم الصوص
                          **د. محمد  عبد الرحمن الطوالبة

 
 اعاعخص

 
رفةة ثرةر نرمة ما ح سةون  فة  تطةورر مهة رة الهب نةة ا نداعيةة  فة  ال  ةة تهدف هذه الدراسة إلى مع

العرنيةةة لةةدب   بةةة الصةة  الب سةة  افس سةة .   للحةةس فراةةي ت الدراسةةة  ةة م الب ح ةة ن نب ةة   ا ببةة ر 
ل هب نةةة ا نداعيةةة  تحممةة  مةةن عوامةةل الصةةد.  ال بةة ت لةةا.  نةةذلم  ةة م الب ح ةة ن نبصةةمي  نرمةة م ين 

نة ا نداعية ف  المم لة  المصة  الحوار، اةمن م هة ا البعبيةر  الب ،ةيس، ل صة  لبطورر مه رة الهب 
 الب س  افس س ، ثحدهم  ن لح سوب  اآل ر د ما.   تحمق الب ح  ن من عوامل الصد. ل برم م ين.

(   لبً  من  الب الص  الب س  افس سة  88 لبحميق ثهداف الدراسة ا ب ر الب ح  ن عشوائيً  )
انن عب س ال  مورة ل ب ين ف  مدر ة، عم ن موزعين ع ى شةعببين  شةه ا اف لةى م موعةة من مدرسة 

(   لبًةة ،  شةةه ا ال  ميةةة 88ت رربيةةة درسةةا نرم م ةة ً ح سةةوني ً لبطةةورر الهب نةةة ا نداعيةةة مهومةةة مةةن )
 (   لبً .  03م موعة ا نطة درسا نرم م  ً اعبي در ً لبطورر الهب نة ا نداعية مهومة من  )

  بق الب ح  ن اال بب ر المب   ع ى الم موعبين،  من رّ    م ثحد الب ح ين نبدررس الم موعبين 
فصةةاًل دراسةةي ً نةة ماًل.   نعةةد  لةةم  ابةةق ع ةةيه  اال ببةة ر البعةةدت  اسةةب،دم تح يةةل الببةة رن المشةةبر  

(ANOVAلبح يل مب ئا الدراسة الب  ل  تسلر عن ف )ب ر .  ات داللة إحص ئية ع د مسبو ةα) 
 ( ف  تطورر نل من مه رة الهب نة ا نداعية اله ية )المم لة  المصة  الحوار(  مه رة  0.05≥

الهب نة ا نداعية )المم لة(  مه رة الهب نة ا نداعية )المصة( لدب   بة الص  الب س  افس س  تعزب 
 ( فةة  α)≤0.05فةةر .  ات داللةةة إحصةة ئية ع ةد مسةةبوب  رمةةة. ني مةة  ثسةةلرت ال بةة ئا عةةنلطر ى الةإ

 ر مهةةة رة الهب نةةةة ا نداعيةةةة )الحةةةوار( لةةةدب   بةةةة الصةةة  الب سةةة  افس سةةة  تعةةةزب إلةةةى الطررمةةةة،ةتطورةةة
  لص لح البرم ما االعبي دت.

 
 *وزارة الرتبية والتعليم األردنية

 إربد األردف - جامعة الًنموؾ -كلية الرتبية  -قسم املناهج والتدريس -**أستاذ مشارؾ 
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لرت ع ةةا هةذه الدراسةةة مةن مبةة ئا،  ةدما نعةة  الممبرحة ت مةةن ثهمهة   اةةر رة  فة  اةو  مةة  ثسة
ن لوس ئل االعبي درة المطّورة، ج ب ً إلى ج ب مة  الوسة ئل الحدر ةة المبم  ةة ن لح سةوب ع ةد  ماالهبم 

 تدررس مه رة الهب نة ا نداعية. 
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 املقدمة  -1

عصػ  التحػوؿ والت ػًن الػتي يت ػاعي وط ينكىتػأص حػ  أ ػب   –لومػا  يف ظل ثورة املع –دخل العامل 
هػػػتا العصػػػ  عصػػػ  العوملػػػةص الػػػتي أخػػػت ييػػػ  العػػػامل يتػػػداخل ويػػػتتحم علػػػ  رمػػػو كبػػػًن  كػػػرت  ييػػػ  املسػػػايا  

ومػػأ يايػػة الكػػ ف السػػابف وبدايػػة الكػػ ف املػػاه إػػوؿ العػػامل كلػػ  إ  ص و َ ػػيف ييػػ  املسػػاحا  الواسػػعة  الىتويلػػة
 صاط  كونية متتمحة عرب اطقمار الصناعية واإلنرتنت؛ يأ ب  وكأن  ق ية كونية أو ق ية عامليةص يما شبكة ا

 حيدث يف أي بكعة يف العامل ينكل إ  أي مكاف ويف ب أ ثواف 
إف   الرتبػويص وكمػا يكػوؿ أحػد البػاح ٌنيسمة العص  الت ًنص وهتا الت ًن ط بَد أف يصاحب    ًن يف اجملاؿ 

جمتمػأ املعلوما يػة مو ػأ ولل ػة يف ( 154ص ص4661)علي احب    ًن   بػويًن جمتمعي ط بَد أف يصكل   
ويف (  لكنص115ص ص 1004اجملتمأ )علي كيي ط وهي أهم مكوما  ذكاء اإلنساف حمور هتا الصدارةص

فػة عمػا واجهتهػا مػن ظل عص  املعلومػا  والتكػدـ التكنولػوجي واملعػ يف ا،امتػلص لػ  الل ػة الع بيػة يف أزمػة خمتل
ا أزمػػا  يف املا ػػيص يفػػي الػػبمن ال ػػاب  نػػَور أجػػدادنا أسػػاليو الكتابػػة لتتفػػف ومكت ػػيا  عصػػ همص يأ ػػايو 

لػػػتا أ ػػػب  واجبػػػاً علػػػ  جيلنػػػا املػػػاه أف يسػػػتأني إكيػػػف التنػػػا م بػػػٌن ح كػػػا  التشػػػكيل و نكػػػي  امل وؼ 
كت  الػػق قػػد  عرت ػػنا ف حػػًت يعػػاًط لػػيس للمشػػالتكنيػػا  املعلوما يػػة املدي ػػة وأسػػاليو الكتابػػة الع بيػػة لتحكػػ

وعلي ص يكد  ( 36ص ص1004من  كنيا  اهلل أعلم هبا )عجماويبل ملا قد يستجدَ مستكبتً اآلف يحسوص
با ػػت الل ػػة يف أمػػس املاجػػة إ  من ػػور جديػػد يعيػػد الن ػػ  يف جوانػػو املن ومػػة الل ويػػة  يعهػػا مػػن أعمػػف 

ز املاسػو  مػن أبػ ز متمػ  التكنولوجيػا؛ إذ أعػد أساسػا ليلػ  حاجػا  اجلتور إ  أدؽ الف وعص وكاف جهػا
الل ا  األخ ى وعل  رأسها الل ة اإلذمليبيةص لتلك  عاظم الدور املنشود من ل تنا الع بية وأهلها؛ يأ بحت 

( وقػػػد عػػػرب الرتبويػػػوف خػػػتؿ 51صص1004)علػػػي أ هػػػتا اجلهػػػاز لصػػػاملها أمػػػاـ إػػػد ط لربهػػػا علػػػ   ىتويػػػ
األخػػًنة عػػن قلكهػػم مػػن عػػدـ قػػدرة الىتلبػػة علػػ  التفكػػًن الناقػػد واإلبػػداعي؛ وذلػػك نتيجػػة  علمهػػم السػػنوا  

املعػػارؼ والعلػػـو املةتلفػػة عػػن ن امتػػف التػػدريو التكليديػػة الػػق  كػػـو علػػ  نكػػل املعلومػػا  وحشػػوها يف عكػػو،م 
جنا عامة ومناهج إ   حالة ثكاية اإلبداع يف مناهالك ًنة (؛ يأشار  الدراسا  1ص ص 1004)شىتناوي 

(ص الػػػق أشػػػػار  إ  أف عػػػػدد 41صص4664هػػػػتد الدراسػػػا  دراسػػػػة شػػػػحا   )الل ػػػة الع بيػػػػة خا ػػػةص ومػػػػن 
النصوص الك امتية واألدبية يف كتو الك اءة الق  نتمي إ  جماؿ ثكاية اإلبداع   اوحت بػٌن نػو واحػد وثتثػة 

س كانػػػػػػػت كمػػػػػػػا يلػػػػػػػي علػػػػػػػ  حػػػػػػػ  السػػػػػػػاد األوؿف النسػػػػػػػو امل ويػػػػػػػة ،ػػػػػػػا يف الصػػػػػػػفوؼ مػػػػػػػن أو نصػػػػػػػوص   
 ( 739647 3933  19117  19157  19437  19617):الرت يو

 مشكلة الدرادة وأدىلًها  -2

 ن وجود حصة يعل  ال  م م -يف أقىتار الونن الع يب –إف التعبًن الكتايب مل يأخت حك  يف التدريس 
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علمٌن يهي  عد عند ال البية الع م  جلدوؿ إط أيا أقل حصو الل ة الع بية أمهية عند املرمسية للتعبًن عل  ا
م ػياملعلادي ػحصة التعويض ألي خلل حيدث يف الربنامجص وإذا ما لت هتد املصة يإيا  تم بالشكل اطعتي

 مث لمأ الديا    صف يكتبواأالىتلبة  إ يدخل املصة ويكتو العنواف مث يىتلو 
 صة التعبًن املك رة أسبوعيا مرتوكة ( بل إف ح140ص 4664للىتت  )مدكورص  ويصححها دوف متابعة

  ألم  املعلم يتص ؼ هبا يحينا ل يهاص وأحيانا يتجاهلها 
من  ءً ع التعبًن إذ أي د ل  كتاباً خا اً ابتداو وقد أو  مؤل  التىتوي  الرتبوي يف األردف اهتماماً خا اً مبو 

التكامػػػل يف  ػػػدريس الل ػػػة وحمػػػدداً  امل حلػػة األساسػػػية الوسػػػىت  حيتػػػوي علػػػ  مو ػػػوعا  متنوعػػػة متبعػػػاً مػػػنهج
  (64ص ص 4664)الف يف الونينص أهداؼ التعبًن العامة للم حلة اإللبامية وهي:

أف يعػػرب الىتالػػػو عػػػن حاجا ػػػ  ومشػػػاع د ومشػػػاهدا   وخربا ػػ   عبػػػًناً شػػػفوياً سػػػليماً و عبػػػًناً كتابيػػػاً  -1
 يصيحاً 
العملية  واألموراملواقي الق دي  هبا يف حيا    أف يكتسو ث وًة ل ويًة لكن  من التعبًن السليم عن -8

والوظيفيػػة واملشػػكت  التا يػػةص وقػػدراً مػػػن الك ػػايا العامػػة الػػق يشػػػاهدها يف جمتمعػػ  وامل ػػاه  الىتبيعيػػة الػػػق 
  يشاهدها 

ور م اإلشارا  البسػيىتة للتعبػًن اإلبػداعي يػإف كتػا  التعبػًن والتلةػيو للصػي التاسػأ األساسػي يف 
ل من املوا ػيأ اإلبداعيػة؛ يكػد اشػتمل علػ  مو ػوعا  إبداعيػة مػن أمههػا: كتابػة قصػة قصػًنةص األردف مل خي

وو ػػي مشػػاهد مػػن امليػػاةص و وظيػػي ايفيػػاؿ األديب يف التعبػػًنص وكتابػػة مكالػػةص وكتابػػة خىتبػػةص والتػػدر  علػػ  
 املوار 

ة مل  أخت حكها يف التدريس؛ ال مسي لتىتوي  التعليم يف األردف يإف الكتابة اإلبداعي ـمأ كل هتا اطهتما
سواء أكاف من املعلمص أـ من الىتالوص ولكن اإلبداع يف كتابة املو وعا  يعػود يف مع مػ  يفػربا  سػابكةص 
يػػالربامج الػػق  ػػ ب  بػػٌن املػػنهج واإلبػػداع ط  كػػاد  كػػوفص بػػل هػػي معدومػػة أحيانػػاًص وإذا كتبػػت املو ػػوعا  

 الكتابة اإلبداعية  اإلبداعية يإيا ط  صح  ويف أسس ومعايًن
 ػػػعفاً عامػػػاً يف الكتابػػػة اإلبداعيػػػة؛ يكتابػػػة الىتلبػػػة ط   قػػػ  إ  عػػػال نلبػػػة الصػػػي التاسػػػأ األساسػػػي  يو 

مسػتوى اإلبػداعص وقػػد يعػود ذلػك إ  عػػدـ   كيػب املعلمػػٌن علػ  املو ػوعا  اإلبداعيػػة يف حصػو التعبػػًن أو 
 إ  عدـ استةداـ األساليو املدي ة يف التدريس 

ص وذلػػك ألف مناهجنػػا ويف الكيفيػػة الػػق نػػدرس هبػػا مو ػػوعا  التعبػػًنيف عػػادة الن ػػ  إبػػد لنػػا مػػن  إذف ط
األساليو الق ندرس هبا التعبًن هي من األساليو التكليدية الق جتعل حصة التعبًن عب ا ثكيت عل  الىتالو 

حيػػاء إف نكػػـو بأوآف لنػػا  يػػةصة الل ػػة الع بدمػػيفف نوظػػي التكنولوجيػػا أوط بػػد مػػن   واملعلػػم علػػ  حػػد سػػواء 
ومػأ ازديػاد انتشػار املاسػو  يف   نسػالإلمسػة مػن مسػا  العكػل ا دعيبداع إلف األوذلك  صبداعيةإلالكتابة ا

جماؿ التعليمص ون  ًا ملا يتميب ب  من قػدرة علػ  جػت  اهتمػاـ املػتعلم و شػويك  ومػا يتميػب بػ  مػن مبايػا  فػوؽ 
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لندرة الدراسا  الق استةدمت املاسو  يف جمػاؿ الكتابػة اإلبداعيػة يػإف  الوسامتل التعليمية األخ ىص ون  ًا
 املاجة إ   كص ي أث  هتد الوسيلة يف إسٌن مهارة الكتابة اإلبداعية يف الل ة الع بية ماس ة 

 سع  هتد الدراسة إ  اختبار أث  ب نامج حاسويب يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية يف الل ة لتلك  
 ية لدى نلبة الصي التاسأ األساسي   وبشكل أك   إديداًص هتدؼ الدراسة املالية إ  اإلجابة عن الع ب

 األس لة اآل ية:
مػػا أثػػ  اسػػتةداـ ب نػػامج حاسػػويب يف  ىتػػوي  مهػػارة الكتابػػة اإلبداعيػػة الكليػػة )املكالػػة والكصػػة  -1-4

 واملوار( لدى نلبة الصي التاسأ األساسي؟
ويب يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية )املكالة( لدى نلبة الصي ما أث  استةداـ ب نامج حاس -1-1

 التاسأ األساسي؟
ما أث  استةداـ ب نامج حاسويب يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية )الكصة( لدى نلبة الصي  -1-1

 التاسأ األساسي؟
لبة الصي ما أث  استةداـ ب نامج حاسويب يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية )املوار( لدى ن -1 -1

 التاسأ األساسي؟

 أهموة الدرادة -3

إ ػ  ب عايػة واهتمػاـ  الػق طعل  الكتابة اإلبداعية   كتسو هتد الدراسة أمهيتها من أيا إاوؿ أف   كب
كاييٌن من جانو معلمي الل ة الع بية يف مدارسنا   وكتلك  كتسو أمهيتها من حماولتها إكيف التنا م بٌن 

د و سػةًند لتكنولوجيا؛ ألف واجو الكامتمٌن عل  الل ة أف يستفيدوا مػن كػل مػا هػو جديػالكتابة واإلبداع وا
يالل ػػة الع بيػػة يف هػػتا العصػػ  با ػػت جػػدي ة باهتمػػاـ اجلميػػأ مػػن متةصصػػٌن ييهػػا و ػػًن لصػػاا الل ػػة الع بيػػة  

لل ػػػة الع بيػػػة يهػػػتد الدراسػػػة مػػػن الدراسػػػا  النػػػادرة يف الػػػونن العػػػ يب الػػػق إػػػاوؿ املواءمػػػة بػػػٌن ا متةصصػػػٌن 
بداعية وربىتها بالتكنولوجيا من ختؿ عمل إلواإلبداع والتكنولوجيا إذ إاوؿ هتد الدراسة اطر كاء بالكتابة ا

نسال وربىتها باملاسو  التي إلرق  مسا  العكل اأبداعية إلب نامج  عليمي مدار باملاسو  لتنمية الكتابة ا
 صلنباوج بٌن الل ة الع بية والتكنولوجيا نساف من اخرتاعا اإلعكل  لي  إخ  ما  و ل آهو مسة هتا العص ص و 

  ف هتد الل ة ليست جامدة بل م نة و تفاعل و تكبل كل ما هو جديدأولنعلم 

 ويتوقأ أف ي بو املاسو   صأمهية استةداـ املاسو  يف العملية التعليمية يف تها أي اً أمهي و كمن
من أث  إلػايب يف  ذلك ية الرتبوية ون امتف التدريس والتدريو؛ ملا يرتك وخا ة يف العمل هااجملاط  املع يية كل
  ػويًن إ     وكتلك  كتسو هتد الدراسة أمهيتها من ناحيػة املاجػةعن نفس  ابال   دنفس املتعلمص وشعور 

نحو بًنص وال ت من  من ي وع كالتعالربجميا  التعليمية بالل ة الع بية وخا ة يف جماؿ الل ة الع بية نفسها وما 
  ص و ًنهاع وضالو  صبت ةالو  صد األو 

 وجتيء هتد الدراسة يف الوقت التي  وه يي  وزارة الرتبية والتعليم األردنية اطهتماـ األكرب ملوسبة 
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املنػػاهجص وإنتػػاج الربجميػػا  التعليميػػة و ػػدريو العػػاملٌن يف ميػػداف التعلػػيمص لػػتلك قػػد  سػػهم هػػتد الدراسػػة يف 
 بػػػة ال امتػػػدة  يف جمػػػاؿ التعلػػػيمص وط شػػػك أف نتػػػامتج م ػػػل هػػػتد البحػػػوث  سػػػل  ال ػػػوء علػػػ   كيػػػيم هػػػتد التج

اإللابيا  والسلبيا  الق قد  كوف  امتبة عن ذهن  انعي الك ار و بودهم بالت تية ال اجعة الق هم بػأمس 
 ص  ا  وستكوف هتد الدراسة منىتلكا أماـ الباح ٌن والدارسٌن يفوض  مار التج بةػاملاجة إليه

 وخا ة مأ ندرة األحباث الق إاوؿ ال ب  بٌن الل ة الع بية والتكنولوجيا 
 فرضوات الدرادة -4

 ولتحكيف أهداؼ الدراسة و عت الف  يا  اآل ية: 
يف  ىتػوي  مهػارة الكتابػة   α) ≤(0.05ليس هنػاؾ يػ وؽ ذا  دطلػة إحصػامتية عنػد مسػتوى  -4-1

وار( لدى نلبة الصي التاسأ األساسػي  عػبى إ  الىت يكػة )ب نػامج اإلبداعية الكلية )املكالة والكصة وامل
 حاسويب أو ب نامج اعتيادي( 

ة ػيف  ىتػوي  مهػارة الكتابػ  α) ≤(0.05ليس هناؾ ي وؽ ذا  دطلة إحصامتية عند مسػتوى  -4-8
 ( لدى نلبة الصي التاسأ األساسي  عبى إ  الىت يكة  املكالة ة )ػاإلبداعي

 ب نامج اعتيادي( )ب نامج حاسويب أو 
يف  ىتػوي  مهػارة الكتابػة   α) ≤(0.05ليس هناؾ ي وؽ ذا  دطلة إحصامتية عند مسػتوى  -4-0

اإلبداعية )الكصػة( لػدى نلبػة الصػي التاسػأ األساسػي  عػبى إ  الىت يكػة )ب نػامج حاسػويب أو ب نػامج 
 اعتيادي( 

  ىتػوي  مهػارة الكتابػة يف  α) ≤(0.05ليس هناؾ ي وؽ ذا  دطلة إحصامتية عنػد مسػتوى  -4-4
الىت يكػػػة )ب نامػػج حاسػػػويب أو ب نػامج اإلبداعية )املوار( لدى نلبة الصػي التاسػأ األساسػي  عػبى إ  

 اعتيادي( 

 أهداف الدرادة -5

ة اإلبداعية يف يمي حاسويب يف  ىتوي  مهارة الكتابهتدؼ الدراسة املالية إ  الكشي عن أث  ب نامج  عل
 نلبة الصي التاسأ األساسي   و،تا  سع  هتد الدراسة إ  إكيف األهداؼ اآل ية: الل ة الع بية لدى

 مع ية أث  استةداـ ب نامج حاسويب يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية الكلية )املكالة والكصة  -8-1

 واملوار( لدى نلبة الصي التاسأ األساسي 
 مهارة الكتابة اإلبداعية )املكالة( لدى نلبة مع ية أث  استةداـ ب نامج حاسويب يف  ىتوي   -8-8

 الصي التاسأ األساسي 
 مع ية أث  استةداـ ب نامج حاسويب يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية )الكصة( لدى نلبة  -8-0

 الصي التاسأ األساسي 
نلبػػة  مع يػػة أثػػ  اسػػتةداـ ب نػػامج حاسػػويب يف  ىتػػوي  مهػػارة الكتابػػة اإلبداعيػػة )املػػوار( لػػدى -8-4

 الصي التاسأ األساسي 
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 الًعروفات اإلجرائوة للمصطلحات  -6

 ن ػػيم حمتػػوى مكػػاط  وقصػػو وحػػوارا  معينػػة مػػن  ػػمن مسػػتوى مػػادة التعبػػًن  :الهب نةةة ا نداعيةةة -
  تسم   1001/1001 الصي التاسأ األساسي يف األردف يف العاـ الدراسي لىتلبة املك رة والتلةيو 

  وستمة آليا  الكتابة  ونة واإلسها بالىتتقة واأل الة وامل
 ػػػػمم باسػػػػتةداـ ب نػػػػامج  هػػػػو ب نػػػػامج حاسػػػػويب البرمةةةة ما الح سةةةةون  لبطةةةةورر الهب نةةةةة ا نداعيةةةةة  -

يهدؼ إ   ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية عند الىتالو و  من إعػادة  ػوغ  (صPowerPointالبوربوينت )
 1001/ 1001أ األساسػي يف األردف يف العػاـ الدراسػي الصي التاسػلىتلبة املك رة  مادة التعبًن والتلةيو

الصػحفيةص واألسػ لة ص والكتابة املػ ةص اسرتا يجيا  العصي التهينص والعناقيدص والنهاية املفتوحة كتا   وقامتم
  والكتابة امل ة ص وقوامتم الكلما ص والتتعو باملف دا 

ورقػػػػي يهػػػػدؼ إ   ىتػػػوي  مهػػػػارة الكتابػػػػة ب نػػػامج  البرمةةة ما االعبيةةةة دت لبطةةةةورر الهب نةةةةة ا نداعيةةةةة  -
الصػي التاسػأ األساسػي يف لىتلبػة املكػ رة  اإلبداعية عند الىتالو   من إعادة  وغ مادة التعبًن والتلةيو

وقػػػامتم علػػػ  اسػػػرتا يجيا  العصػػػي الػػػتهينص والعناقيػػػدص والنهايػػػة  1001/ 1001األردف يف العػػػاـ الدراسػػػي 
 امل ة  والكتابة   صا ػم الكلمػوقوامتص  دا ػوالتتعو باملفلصحفيةص اواألس لة ص والكتابة امل ةص املفتوحة

 حدود الدرادة -7

،ػػتد الدراسػػة عػػدد مػػن املػػدود الػػق قػػد  كلػػل مػػن إمكانيػػة  عمػػيم نتامتجهػػا علػػ  الىتلبػػة مػػن خػػارج جمتمػػأ 
 هي: وهتد احملددا    الدراسة؛ إط بالكدر التي  كوف يي  العينا  األخ ى دماثلة لعينة الدراسة

اقتص   هتد الدراسة عل  عينة من نلبة الصػي التاسػأ األساسػي الػتكور يف املػدارس التابعػة ملدي يػة  -
اقتصػ   علػ  وحػدا  الفصػل الدراسػي ال ػال مػن كتػا  التعبػًن عماف ال انية يف حماي ة العا ػمةص وكػتلك 

ص إ  1001/1001ال ػػال اقتصػ   علػػ  يػرتة زمنيػة حمػػددةص وهػي مػن بدايػػة الفصػل الدراسػي و والتلةػيو  
 يايت ص وملدة أربعة أشه ص وبواقأ عش ين حصة لكل جمموعة 

 أما من ناحية األدوا  يكد اقتص   هتد الدراسة عل  األدوا  اآل ية: -
 من إعداد الباح ٌن  الربنامج املاسويب لتىتوي  الكتابة اإلبداعية -ث 
 من إعداد الباح ٌن أيً ا  الربنامج اطعتيادي لتىتوي  الكتابة اإلبداعية -ب

 اطختبار الكبلي وهو نفس  اطختبار البعدي  -ا 
 الدرادات السابقة -8

 ح يت الكتابة اإلبداعيػة باهتمػاـ بػال  يف الدراسػا  الع بيػة واألجنبيػةص و ناولػت مع ػم الدراسػا  ك ػًناً 
يػػةص ون ػػ   الدراسػػا  إ  الكتابػػة مػػن الك ػػايا الدقيكػػة الػػق ،ػػا  ػػأثًن يعػػاؿ يف  ىتػػوي  مهػػارة الكتابػػة اإلبداع

اإلبداعية من زوايا خمتلفةص يتارة  بحث يف اطسرتا يجيا  الق  نمي الكتابة اإلبداعية و ارة إاوؿ أف  بحث 
 عن يهم دقيف لتىتور الكتابة اإلبداعية عند الىتت  وييما يأيت ع ض ألهم الدراسا  ذا  الصلة:
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  إديػد مشػكت  إهتػدؼ  Oregon) -أور ػوف) وطيػة يف (Depweg, 1991) يف دراسة لػديبوي  
 ناسو حاجا  ف الىت امتف التكليدية طأ  إإذ أشار  ص  عليم الكتابة اإلبداعية لدى نت  املدارس ال انوية

وذلػػك بىت يكػػة   يػػًن البي ػػة الصػػفية للكتابػػة اإلبداعيػػة  ويػػ   البي ػػة  صللتعلػػيم بػػديتً  واقرتحػػت اجتاهػػاً  صالىتلبػػة
ص جتهيػب   يػة  ػفية خا ػة باملاسػو  والكتابػة اإلبداعيػة اآل يػة:نا   العلبديلة املتكاملة عن ن يف الصفية ا

( نالبػاً 44اختػًن )و  ب نامج خاص بالكتابة اإلبداعية ص و اجتماعا  بٌن املعلمٌن والىتلبةو  ويًن ورش عمل و 
ة اإلبداعيػػػة اجملهػػػب   وبعػػػػد يف هػػػتد الدراسػػػة عامػػػاً كػػػامًت يف  ػػػي الكتابػػػ الىتلبػػػةبىت يكػػػة قصػػػديةص و ػػػدر  

: إف اطجتػػػػاد البػػػػديل اآل يػػػػةجلسػػػػا  النكػػػػاش مػػػػأ املعلمػػػػٌن واملشػػػػ يٌن واحملكمػػػػٌن خ جػػػػت الدراسػػػػة بالنتيجػػػػة 
ي ل من الىت امتف التكليديةص واقرتحت إلاد م ل هتد البي ة لتدريس الكتابة اإلبداعية؛وذلك ألف أاملستةدـ  

لابيػػا  ،ػػتد إل   وعلػػ  الػ  م مػػن هػػتد املمارسػة الكتابػػة اإلبداعيػػة شػػجيأ  الىتلبػػة  أد  إ البي ػة اجلديػػدة 
يال  يػة ؛ وذلػك لوجػود معيكػا  إدرايػة صيإف هتد الدراسة بينت أف هنػاؾ  ػعوبة يف  ػويًن هػتد البي ػة صالبي ة

 الصفية حباجة إ  مدرس املادةص ومعلم املاسو ص ومش ؼ عاـ وجتهيبا  عالية 
( إ  إديػػد أثػػ  ن يكػػة الػػتعلم باملاسػػو  يف إصػػيل الىتلبػػة (Torres, 1993وهتػػدؼ دراسػػة  ػػوريس 

 مهػػػػػػارا  الكتابػػػػػػة اليدويػػػػػػة مكارنػػػػػػة بػػػػػػالىت امتف العاديػػػػػػة للىتلبػػػػػػة الػػػػػػتين يتكلمػػػػػػوف الل ػػػػػػة اإلسػػػػػػبانية يف وطيػػػػػػة
حيػػػػػػػث اختػػػػػػػًن  ثػػػػػػػتث جمموعػػػػػػػا  بىت يكػػػػػػػة عشػػػػػػػوامتيةص وأجػػػػػػػ ي   -Massachusetts)شوسػػػػػػػتسسا )ما

مث درسػػػت اجملموعػػػة األو  بالىت يكػػػة التكليديػػػة واجملموعػػػة ال انيػػػة درسػػػت للمجموعػػػا  الػػػ تث اختبػػػار قبلػػػي 
باستةداـ املاسو  واجملموعة ال ال ة درست باسػتةداـ املاسػو  وأ ػيي إليهػا أنشػىتة  شػجيعيةص واسػتم  
التدريو يصًت كامًت  وبعد ذلك أج ي للمجموعا  ال تث اختبار بعدي وأظه   النتامتج إسناً يف أداء 

موعا  ال تث حسو ما  شًن املتوسىتا  املسابية  وباستةداـ إليل التباين ال نامتي  بػٌن أف التحسػن اجمل
 التي ل  دطلة هو للمجموعة الق استةدمت املاسو  إ اية إ  األنشىتة التشجيعية 

حوؿ أث  استةداـ ال ـز  Albertson & Felix, 2001))ويف دراسة نوعية أج اها الربستوف وييلكس 
لتعليميػػػػػة والػػػػػتعلم الػػػػػتايت يف  ىتػػػػػوي  الكتابػػػػػة اإلبداعيػػػػػة للىتلبػػػػػة املوهػػػػػوبٌن باسػػػػػتةداـ املاسػػػػػو  يف وطيػػػػػة  ا

واشنىتن   اختًن  العينة بىت يكة قصديةص وهي نالو ونالبة )ليبا وما ( يف الصي السابأ مػن املوهػوبٌن  
إذ اسػػتم   الدراسػػة عػػامٌن  كتػػو أك ػػ  مػػن قصػػة علػػ  يػػرتا  متباعػػدةص   اختػػًن  صػػميم السلسػػلة البمنيػػة إذو 

 ممت حكامتو  عليمية مػبودة باسػرتا يجيا ص   شػد الىتلبػة حػوؿ كيفيػة الكتابػة بىت يكػة إبداعيػةص  كاملٌن 
 او  ػمنتلتساعدهم عل  الىتتقػة يف الكتابػةص والتةىتػي ص وو ػأ األهػداؼ والتػدريو علػ   ػب  الوقػت   

يك  ملن  :م ل صالتتميت و  شدهم للكتابة اإلبداعية ياؽآس لة الق  فت  ألجمموعة من ا هتد اطسرتا يجيا 
ـ ؟  أـ علمية؟  أهي قصة خياليةأ صوبىتبيعة الكصة صويك  بالعنواف صوملاذا  كتو؟  ويك  باجلمهور ؟ كتو

علػػػ  يػػػرتا  متباعػػػدة علػػػ   صٌن علػػػ  هػػػتا التصػػػميم قامػػػا بكتابػػػة سػػػبأ قصػػػول ػػػب؟ وبعػػػد  ػػػدريو املفحوَ ػػػ
  ايػأالكصػو  علػ حكػاـ الػق  ػدر  ألوبينػت اس  كػدـ الىتػت  يف الكتابػة  لكياداة أوأعد    املاسو 
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 ػػمنوا اسػػتىتاعوا أف يو  صالىتػػت  ةوازداد  نتقػػص علػػ  مػػن الػػق كتبػػت سػػابكاً أ اليػػة إكانػػت ذا  نوعيػػة 
 استىتاعوا أف يكتبوا قصصاً يف وقت أقص  و  صك  أالكصة عنا   
 يف  صولة يهم أي ل لتىتور كتابا  الىتت نوعية حوؿ حما ةبدراس (Adler, 2002)وقاـ أدل 

مشلػت الدراسػة أربعػة  -New York)-نيويػورؾ )رس ال انويػة يف مدينػة ايف املػد ص ػفوؼ الكتابػة اإلبداعيػة
مكػػابت  متكػػ رة مػػأ املعلمػػٌن والىتػػت ص وح ػػور  إجػػ اء واشػػتملت علػػ  صنالبػػا أربعػػة وعشػػ ينو  صمعلمػػٌن

جماؿ وخصو اً يف  صعيةص وأخت عينا  من كتابا  الىتلبة وإليلهاجلسا  متتالية يف  فوؼ الكتابة اإلبدا
وخ جػت بالنتػامتج اآل يػة: كػاف للعػو ايفيػاه يف م حلػة الىتفولػة  صواستم   الدراسة عاماً كػامتً املس حيا   

والػػػتي انعكػػػس علػػػ  نبيعػػػة كتابػػػاهتم يف املسػػػ حيةص وكػػػتلك اسػػػػتنتجت  صصػػػيلة التتميػػػت الل ويػػػةحدور يف 
سػاعد  الىتلبػة  -يف  ػفوؼ الكتابػة اإلبداعيػة   عكػدقالػ -جلسا  املوار املنهجي املفتوح  الدراسة أف

وبينػت نتػامتج الدراسػة أف  ػفوؼ   بصػورة أي ػل صمػن خػتؿ الكتابػة اإلبداعيػة صالتعبًن عن مشػاع هم عل 
   اباً أنفسهم كت  يتصورواالكتابة اإلبداعية زاد  يف ثكة التتميت بأنفسهم وساعدهتم يف أف 

إلبداعيػػػة يف احػػوؿ أثػػػ  النشػػانا  اطسػػتهتلية يف الكتابػػة ( (Medd, 2002دراسػػة أج هتػػا ميػػد  ويف
 أخ ػػػعوا صمػػن الصػػػي ال ابػػػأ ص كونػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػن  سػػػٌن نالبًػػػا --FordHam)يػػػورد هػػػاـمدينػػة )

إذ شارؾ  يأ  صختبار  ورنس للتفكًن اإلبداعيص وبعد ذلك وزع املفحو وف عشوامتيا إ   س جمموعا ط
ص ربػػأ جمموعػػا  عشػػ  دقػػامتفأاملفحو ػػٌن يف لػػ ين الكتابػػة اإلبداعيػػة ملػػدة عشػػ  دقػػامتفص بعػػد ذلػػك أعىتيػػت 

   أعىتيػت الدقامتف العش ينبينما استم   اجملموعة ايفامسة بالكتابة نواؿ ص بو فها نشاناً يا ًت ومسه تً 
 أف يفكػ وا ٌن اجملمػوعتٌنيػ اد هػا أخػرب ص وأاإلبداعيػةجمموعتاف من اجملموعػا  األربػأ نشػاناً م  بىتػاً بالكتابػة 

 ٌنبينمػا اسػرتاح نػت  اجملمػوعت صإللػاـ كتابػة الكصػة فيم سوؼ يعػودو بأوأخربوا أي اً ص مبا كتبود يف الكصة
ا  أف   ػػػيي إ  لػػػ ين وعػػػ يػػػأ اجملم إ دوف أي نشػػػاطص بعػػػد ذلػػػك نلػػػو  ص مػػػدة عشػػػ  دقػػػامتفيٌنخػػػ  ألا

   وأخ ػػػأ املفحو ػػػوف إ  ىيف مػػػدة عشػػػ  دقػػػامتف أخػػػ   -سػػػابكاً  تكتبػػػ  الػػػقلكصػػػو  ا-الكتابػػػة اإلبداعيػػػة 
وقػد أشػار     (ANCOVA).وحللت النتامتج باسػتةداـ إليػل التبػاين املشػرتؾ صاختبار  ورنس م ة أخ ى

ف أيػم سػوؼ يتمػو  واوأخرب  صالنشاط اطستهته لفرتة أي ادمها خ أأ اللتٌن تٌننتامتج الدراسة إ  أف اجملموع
 كاف أداؤهم أي ل من اجملموعة ال ابىتة وجمموعا  املعاجلة األخ ى  صالكصة

( إ  بناء ب نامج  دري  ويف منوذج ولياـ جوردوف لتنمية مهارا  الكتابة 1002وهتدؼ دراسة اللوزي )
بيهػػػة اإلبداعيػػة بالل ػػػة الع بيػػة لىتلبػػػة الصػػي العاشػػػ ص إذ اختػػًن أيػػػ اد الدراسػػة بصػػػورة قصػػدية مػػػن مدرسػػة اجل

ص مبعػػػدؿ شػػػعبتٌن مػػػن كػػػل مدرسػػػةص وقس ػػػم أيػػػ اد يف األردف ال انويػػػة للبنػػػٌن ومدرسػػػة اجلبيهػػػة ال انويػػػة للبنػػػا 
الدراسة إ  جمموعتٌن  ابىتة وجت يبيػة بػالتعيٌن العشػوامتي إذ مشلػت كػل جمموعػة  ػًفا مػن الػتكور و ػًفا مػن 

والتلةيو للمجموعة ال ابىتةص بينما نبف  اإلناثص ونبف اختبار قبلي عل  اجملموعا ص ودِّرس مك ر التعبًن
وقد ًن وبعدها نبف اطختبار البعدي  الربنامج التدري  عل  نلبة اجملموعة التج يبية من ختؿ حصو التعب
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أظهػ   النتػامتج ي وقػػا ذا  دطلػة إحصػامتية يف إصػػيل نلبػة الصػػي العاشػ  األساسػي يف مػػادة التعبػًن  عػػبى 
 املكرتح وأف ليس هناؾ ي وؽ ذا  دطلة إحصامتية  عبى إ  مت ًن اجلنس  إ   أثًن الربنامج التدري 

 و ػللي الػتهين العصػي اسػرتا يجيق ( دراسػة هتػدؼ إ  البحػث عػن أثػ 1004وأجػ   الشػ يا  )

رموهػاص إذ  واجتاهػاهتن األساسػي التاسػأ نالبػا  الصػي لػدى اإلبداعيػة الكتابػة مهػارا   نميػة يف األشػتا 
 شػعوص ثػتث انػت من يف ص األساسػي التاسػأ الصػي نالبػا  مػن نالبػة) 411 (لدراسػةا أيػ اد عػدد بلػ 

 بالىت يكة الشعو للبنا  يف األردفص وعينت ال انوية األنصارية ش يك أـ مدرسة من قصدية بىت يكة اختًن 

 الػتهينص العصػي طسػرتا يجية ويكػاً  إحػدامها درسػت جتػ يبيتٌن جممػوعتٌن جمموعػا : يف ثػتث العشػوامتية
 .للىت يكػة التكليديػة ويكػا درسػت  ػابىتة وجمموعػة األشػتا ص  ػللي طسػرتا يجية ويكػاً  األخػ ى ودرسػت
  سػة مػدة اجملموعػا  بتػدريس قامػت مث ومػن جمموعػا  الدراسػةص علػ  الكبلػي اطختبػار الباح ػة ونبكػت

  املشػرتؾ  التبػاين إليػل البيانػا  اسػتةدـ  ػأ وبعػد اطختبػار البعػديص نبكػت ذلػك وبعػد أسػابيأص

.(ANCOVA)  ملصػلحة  التػدريس إ  اسػرتا يجية  عػبى إحصػامتية دطلػة ذا  اً  وقػي النتػامتج  وأظهػ
 إصػيل ومسػتوى اسػرتا يجية التػدريسص بػٌن ومل   هػ  أثػ اً للتفاعػل األشػتا ص و ػللي الػتهين العصػي

 اسػرتا يجية  إ  عػبى ياإحصػامت   هػ  ي وقػاً دالػة وكمػا مل اإلبداعيػةص الكتابػة مهػارا   نميػة يف الىتالبػا 

 التػدريس اسػرتا يجية بػٌن للتفاعػل اً ومل   هػ  أثػ   اإلبداعيػةص الكتابػة رمػو الىتالبػا  اجتاهػا  يف التػدريس

 اإلبداعية الكتابة الىتالبا  رمو اجتاها  يف الىتالبا  إصيل ومستوى

 تعقوب على الدرادات السابقة  -9

تابػػة اإلبداعيػػة مػػن زوايػػا خمتلفػػةص وقػػد اختلفػػت النتػػامتج وا ػػ  أف الدراسػػا  السػػابكة  ناولػػت مو ػػوع الك
 & Albertson) لكسػالربسػتوف وييػ ةػيدراسػة؛ ػبشأف أث  هتد الوسامتل يف  ىتػوي  مهػارة الكتابػة اإلبداعيػ

Felix, 2001)  ًأما دراسة ديبوين  إلابياً عل   علم الىتلبة مهارة الكتابة اإلبداعية     ى أف للحاسو  أث ا
(Depweng, 1991)   يػػرتى أف البي ػػة الصػػفية املتىتػػورة  سػػهم يف  ىتػػوي  مهػػارة الكتابػػة اإلبداعيػػةص ورأ

أي اً  عوبة  ويًن م ل هتد البي ة ملا  تىتلب  من جتهيبا  عالية أليا إتاج إ  عدد كبػًن مػن املشػ يٌنص وقػد 
و  أثػػ اً يف الكتابػػة حاسػػلليػػ أ  أف  (Torres, 1993) كػػوف إدارة املهمػػا   ػػعبة   وأمػػا دراسػػة  ػػوريس 

 التشجيعية  األنشىتة ي ًت عنبشكل عاـص 
 اسرتا يجيا   ت( استةدم1004( والش يا  )1002وهنالك دراسا  أخ ى كدراسق اللوزي )

وب امج  دريبية أخ ى  ًن املاسو  أشار  نتامتجهمػا إ  يعاليػة م ػل هػتد األدوا  يف  نميػة مهػارة الكتابػة 
إ  أمهية استةداـ اللعو ايفياه ي ًت عن  Adler, 2002)وأشار  دراسة أدل  )اإلبداعية لدى الىتلبة   

خا ػػػة يف جمػػػػاؿ الكتابػػػػا  املكػػػابت  املتكػػػػ رة مػػػػأ الىتلبػػػة واملعلمػػػػٌن يف  نميػػػػة مهػػػارا  الكتابػػػػة اإلبداعيػػػػة و 
 املس حية 

يكػـو علػ  ص اإلبداعيػةب نامج لتىتوي  مهػارة الكتابػة  بتصميم تميب الدراسة املالية عن الدراسا  السابكة 
يػا  ىت قػت لعػدد مػن مو ػوعا  الكتابػة بأوكتلك  تميب هتد الدراسػة  إبداعياً  وغ املك ر الدراسي  و اً 
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واملكالػػة   وهػػي مػػن هػػتد الناحيػػة دراسػػة جديػػدة حمليػػاً علػػ  مسػػتوى األردفص  صواملػػوار صكالكصػػة  صاإلبداعيػػة
  تابة اإلبداعية باملاسو عمد  رب  الك صوإقليمياً عل  مستوى الونن الع يب

 الدرادة وعونًها وأدواتها منهج -11

 الدرادة منهج -11-1 

ا بعت هتد الدراسة املنهج التج ي  من نوع  صميم قبلي وبعدي جملموعتٌن متكاي تٌنص إحدامها  ػابىتة 
 اإلبداعية  بالىت يكة اطعتياديةص واألخ ى جت يبية درست باستةداـ ب نامج حاسويب لتىتوي  الكتابة تدرس

ون  اً أليا  كـو عل  مكارنػة أثػ  اسػتةداـ ب نػامج حاسػويب ون يكػة التػدريس التكليديػة يف  ىتػوي  الكتابػة 
اإلبداعيػػةص يػػإف املت ػػًن املسػػتكل ييهػػا هػػو ن يكػػة التػػدريس و،ػػا مسػػتوياف: ن يكػػة التػػدريس باسػػتةداـ الربنػػامج 

التابأ يهو  ىتوي  مهارة الىتلبة يف الكتابة اإلبداعية يف املكالة املاسويب ون يكة التدريس التكليدية   أما املت ًن 
 والكصة واملوار  وييما يلي  و ي  لتصميم الدراسة:

      O1  X  O2اجملموعة التج يبية 
        O1      O2      اجملموعة ال ابىتة 
 املعاجلة Xاطختبار البعدي و  O2اطختبار الكبلي و   O1باعتبار   

عػػػٌن أيػػػ اد الدراسػػػة يف اجملمػػػوعتٌن التج يبيػػػة وال ػػػابىتة عشػػػوامتياًص واسػػػتةدـ   ملت ػػػًنا  الدخيلػػػةصول ػػػب  ا
كػاف يسػػتبعد وملػا   -ل ػب   كػػايؤ جممػوعق الدراسػة إحصػامتياً  (ANCOVAكػتلك إليػل التبػاين املشػرتؾ)

املتةصصٌن يف مناهج  قاـ أحد الباح ٌن أث   الف وؽ بٌن اجملموعتٌن التج يبية وال ابىتة يف الكياس الكبلي  
الل ػػػة الع بيػػػة وأسػػػاليو  دريسػػػها بتػػػدريس جممػػػوعق الدراسػػػةص ومسػػػ  لىتلبػػػة اجملموعػػػة التج يبيػػػة التعامػػػل مػػػأ 
الربنامج املاسويب يف املصة املك رة للتج بة يك ؛ ومل يسم  ،م دخوؿ املةترب يف األوقا  األخ ىص وكتلك 

 التعليمية خارج املصة الصفية   تع ض للمادة املاؿ لدى اجملموعة ال ابىتة مل
 ونة الدرادةع -11-2 

مدرسػػػة ابػػػن عبػػػاس  يف مػػػن نػػػت  الصػػػي التاسػػأ  األساسػػػي صنالبػػاً  (25 كونػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػن )
قسػػموا إ  جممػػوعق الدراسػػة عشػػػوامتياً؛ إذ اختػػًن  شػػعبة لتػػدرس الربنػػػامج ص يف مدينػػة عمػػػاف ال انويػػة للبنػػٌن

وعػػدد نتهبػػا ص وشػػعبة أخػػ ى لتػػدرس الربنػػامج التعليمػػي اطعتيػػادي (15ا )وعػػدد نتهبػػ التعليمػػي احملوسػػو
   وقد اختًن  مدرسة ابن عباس ال انوية بىت يكة قصدية لألسبا  اآل ية:(10)

 ها  س شعو للتاسأ األساسي يي إذص  واي  أك   من شعبة للصي التاسأ األساسي - 

و ىتبيػػػف الربنػػػامج  صالتنكػػػل ٌنل علػػػ  البػػػاح دمػػػا سػػػه ؛ٌنقػػػ   هػػػتد املدرسػػػة مػػػن مكػػػاف عمػػػل البػػػاح  -
  بسهولة
 وجود   ية حاسو  دما يساعد عل   ىتبيف الربنامج يف هتد املدرسة  -
  ٌنومعلم املاسو  مأ الباح  صومعلم الل ة الع بية ص عاوف مدي  املدرسة -
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 أدوات الدرادة -11-3

 التاسػأ يف الل ة الع بية لػدى نلبػة الصػي اإلبداعية أث  ب نامج حاسويب يف  ىتوي  مهارة الكتابةلكشي 
 استةدمت األدوا  اآل ية: ياألساس
 ب نامج اعتيادي لتىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية  - ث 
 ب نامج حاسويب لتىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية  -ب
 اختبار  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية - ا

    هبا:الق م لوييما يأيت و ي ،تد األدوا ص وامل اح
 الربنامج االعًوادي لًطوور مهارة الكًابة اإلبداعوة -11-3-1

بعد أف راجأ الباح اف األد  الرتبوي امل  ب  مبو وع الكتابة اإلبداعية واألد  الرتبوي امل  ب  باإلبداعص 
اإلبداعيػة وبعد دراسة خصامتو املتعلمٌن وخصامتو املادةص قاـ الباح اف ببناء ب نػامج لتىتػوي  مهػارة الكتابػة 

ت ػػػمن لتغ حمتػػػوى املػػػادة و إعػػػادة  ػػػ ػػػمن منهػػػاج التعبػػػًن والتلةػػػيو للصػػػي التاسػػػأ األساسػػػي؛ إذ قامػػػا ب
ة الكتابػػة اإلبداعيػػة يف املو ػػوعا  اآل يػػة: اسػػرتا يجيا  وعبػػارا  وأسػػ لة ومواقػػي  نمػػي عنػػد الىتالػػو مهػػار 

ألهػداؼ العامػة للربنػامجص وم حلػة مػا قبػل ويت ػمن الربنػامج املعػد العنا ػ  اآل يػة: ا  املكالةص الكصةص املػوار 
الكتابة   وجتدر اإلشارة إ  أف مادة الربنامج اإلعتيػادي هػي ذاهتػا الكتابةص وم حلة الكتابةص وم حلة ما بعد 

مادة الربنامج املاسويبص ولكنها  ي ت هناؾ مبا يتوايف مأ متىتلبا  املاسو ص و ي ت هنا مبا يتوايف مأ 
 املعلم ونتب  يف قاعة الدرس  متىتلبا  التفاعل بٌن

 صدق الربنامج االعًوادي لًطوور مهارة الكًابة اإلبداعوة  -11-3-1-1

من املتةصصٌن يف املناهج ون امتف  دريس  جمموعة للتحكف من  دؽ الربنامج قاـ الباح اف بع    عل 
الع بيػػة يف اجلامعػػة األردنيػػةص ومػػن ومشػػ ؼ   بيػػة عمليػػة ملػػادة الل ػػة  صومشػػ يٌن يف وزارة الرتبيػػةص الل ػػة الع بيػػة

خػػتؿ املناقشػػا  الػػق دار  بػػٌن احملكمػػٌن والبػػاح ٌن أج يػػت التعػػديت  التزمػػة مبػػا يػػتتءـ ومسػػتوى نلبػػة 
 الصي التاسأ األساسي  

 الربنامج احلادوبي لًطوور الكًابة اإلبداعوة -11-3-2

الكتابػة اإلبداعيػة  واشػتمل الربنػامج علػ   ليمػي مػدار باملاسػو   لتنميػةقاـ الباح اف بتصميم ب نػامج  ع
ةص وقػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاـ الباح ػػػػػػػػػاف بتصػػػػػػػػػميم الربنػػػػػػػػػامج علػػػػػػػػػ  ػمثػػػػػػػػػانٌن شػػػػػػػػػ حية  عليميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدعماً بالصػػػػػػػػػور املتح كػػػػػػػػػ

والربنػػامج هػػو نفسػػ  الربنػػامج التعليمػػي دوف حاسػػو  واسػػتةدـ املاسػػو     (PowerPoint)البوربوينػػت
يس  ايػػة   وييمػا يلػػي و ػػي لىت يكػة  صػػميم الربنػػامج كػأداة لتحسػػٌن عمليػػة الػتعلم والتعلػػيم يهػػو وسػيلة ولػػ

 املاسويب:
 م حلة اإلعداد و صميم الربجمية -ث 

 روعيت األمور التالية عند  صميم الربنامج املاسويب:
 أهداؼ املادة التعليمية للصي التاسأ األساسي -1
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 مستوى الىتت  التين سيتعلموف من ختؿ الربنامج   -8
 خصامتو املادة التعليمية وهي منهاج التعبًن والتلةيو للصي التاسأ  -0
 عدـ حشو الصفحا  بك ًن من املعلوما    -4
 و أ  فحة خا ة للتعليما   و   للىتت  كيفية السًن ويف خىتوا  الربنامج  -8
 و أ و ت  لكن الىتالو من التنكل حب ية بٌن الصفحا   -6
 والصور املشوقة استةداـ األلواف اجلاذبة  -7
 رب  الش امت  بش امت  من ب نامج الورد  سهل عل  الىتالو ق اءة الدرس   -8
يو   كيفية    يو العنا   مأ بع ها وامل كػا   Story Board)) للربنامجعمل  صميم ورقي  -ب

 والتأثًنا  امل  بىتة بكل عنص  وكيفية التنكل بٌن الش امت ص وع    عل  حمكمٌن 
( بعػػض النمػػاذج مػػن الربنػػامج 4ويو ػػ  ملحػػف ) يػػة باسػػتةداـ ب نػػامج البوربوينػػتص ػػممت الربجم -ا

 املاسويب 

 صدق الربنامج احلادوبي لًطوور الكًابة اإلبداعوة -11-3-2-1

بعد جتهيب الربنامج املاسويب ع ض عل  ثتثة مػن السػادة احملكمػٌن مػن املتةصصػٌن يف جمػاؿ الربجميػا  
عػػ ض كػتلك علػ  مسػػؤوؿ خمتػربا  املاسػو  يف جامعػػة عمػاف الع بيػةص وقػػد أورد التعليميػة والل ػة الع بيػةص و 

احملكموف جمموعة من املتح ا   تعلف بت يًن بعض األلواف وحتؼ بعض األ وا  و كبًن بعض ايفىتػوط 
وقد قاـ الباح اف بإج اء التعػديت  يف  ػوء متح ػا   صقليًت وحتؼ بعض الصور و  يًن بعض التأثًنا 

احملكمػػٌن  وللتأكػػد مػػن مناسػػبة الربنػػامج للىتػػت  قػػاـ الباح ػػاف بتىتبيكػػ  علػػ  عينػػة اسػػتىتتعية مػػن السػػادة 
يكػاـ الىتػت  بالػدخوؿ إ  الربنػامج خىتػوة خىتػوة والباح ػاف  16/4/1001بتػاري  مدرسة ي اس العجلول 

 بٌن ،ما أيػن املػوانن  يتح ايم وي اقبايم ويتشاوراف معهمص وقد أياد الباح اف من هتا التج يو الك ًن إذ
الق رمبا ط يتكنها الىتلبة وكيي سيتعامل الىتت  مأ هتا الربنامجص وأج ى الباح اف التعديت  املناسبة بعد 

 هتا التىتبيف  
 اخًيار تطوور مهارة الكًابة اإلبداعوة -11-3-3

السػػؤاؿ األوؿ يعىتػػ  ييػػ   اـ الباح ػػاف ببنػػاء اختبػػار مكػػاه للكتابػػة اإلبداعيػػةص  كػػوف مػػن ثتثػػة أسػػ لة؛ػقػػ
الىتالو بيًتا من الشع  مأ مكدمة بسيىتة ويىتلو إلي  أف يكتو مكاطً حوؿ املو وعص والسؤاؿ ال ال يىتلو 

الىتالو أف يكمل املوار بٌن املفيد وجددص  قصةص والسؤاؿ ال الث يىتلو يي  إ  يي  إ  الىتالو أف يكتو
عنوانػػاً مبتكػػ اً ملو ػػوع ص وقػػد قػػاـ الباح ػػاف بإعػػداد مهػػارا  ويف  يػػأ األسػػ لة يىتلػػو إ  الىتالػػو أف خيتػػار 

الكتابة اإلبداعيةص وقاما باشػتكاؽ املؤشػ ا  السػلوكية الدالػة علػ  الكتابػة اإلبداعيػةص بعػد ال جػوع إ  األد  
  ,Caroline, 2002; Hansenوي املػ  ب  مبو ػوع الكتابػة اإلبداعيػة   وكانػت دراسػا  كػل مػن  ػالرتبػ

1996) Bratcher,  1994;م الدراسا  الق اعتمدها ػن أهػ( وم 
    الباح اف يف بناء اطختبار وو عا املعايًن واملؤش ا  السلوكية الدالة عليها
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 صدق االخًيار -11-3-3-1

سػبعة مػن املتةصصػٌن ع ض اطختبار واملهارا  امل  بىتة بالكتابة اإلبداعية واملؤش ا  الدالة عليهػا علػ  
ة الع بيػػة وأسػػاليو  دريسػػها يف اجلامعػػة األردنيػػة والًنمػػوؾ وعلػػ   متةصصػػٌن يف جمػػاؿ الل ػػة منػػاهج الل ػػيف 

وعلػ  متةصصػٌن اثنػٌن يف  هاصالع بية يف اجلامعة األردنية وعل  متةصو يف مناهج الل ة اإلذمليبية وأسػاليب
نفس الرتبػػػويص جمػػػاؿ اإلبػػػداعص ومػػػدرس مهػػػارا  ا صػػػاؿ يف اجلامعػػػة األردنيػػػةص ومتةصػػػو يف جمػػػاؿ علػػػم الػػػ

ومتةصو يف جماؿ الكياس والتكوميص وثتثة من مش يف الل ة الع بيةص ومدرسٌن اثنٌن ملػادة الل ػة الع بيػة؛ مػن 
أجػػػل إبػػػداء آرامتهػػػم يف اطختبػػػار واملهػػػارا ص ومػػػدى ار بػػػاط املؤشػػػ ا  السػػػلوكية هبػػػتد املهػػػارا ص وقػػػد ورد  

لهاص وكػػػػتلك أج يػػػػت التعػػػػديت  املناسػػػػبة متح ػػػػا  متعلكػػػػة بػػػػبعض الكلمػػػػا  يف اطختبػػػػار جػػػػ ى  عػػػػدي
للمؤش ا  السلوكية يف  وء متح ا  السادة احملكمٌنص إذ أ ػيفت بعػض الفكػ ا ص و ػًن موقػأ بع ػهاص 

7(ص إذ 32وعدؿ بع ها اآلخ   وقد حتيت املؤش ا  السلوكية الق حصلت عل  نسػو ا فػاؽ أقػل مػن )
7(ص 52أف النسبة امل وية لت فاؽ جلميػأ الفكػ ا  بل ػت ) استة جت النسبة امل وية لت فاؽ لكل يك ة علماً 

 ( يبٌن اطختبار واملعايًن امل  بىتة ب ص واملؤش ا  السلوكية الدالة علي  بالصورة النهامتية 1)رقم لحف املو 
 ثيات االخًيار -11-3-3-2

ساؽ الداخلي بػٌن إف اطختبارا  املكالية يصعو املكم عل  ثباهتا عن ن يف اإلعادةص أو عن ن يف اط 
يك اهتا؛ وذلك ألف الىتالو ط يكتو يف املو وع نفس  م ة أخ ى مبوا ػفا  املػ ة السػابكة نفسػهاص وكػتلك 
اإلجابة يف اطختبارا  املكاليػة  ػًن حمػددةص وبعػد التشػاور مػأ متةصػو يف الكيػاس والتكػومي  بػٌن أف أنسػو 

كػػػف مػػػن ثبػػػا  التصػػػحي ص وذلػػػك بتصػػػحي  ن يكػػػة للتحكػػػف مػػػن ثبػػػا  هػػػتا  اطختبػػػار هػػػو عػػػن ن يػػػف التح
 اطختبارص مث إعادة  صحيح  من قبل مصح  آخ ص وحسا  معامل اطر باط بٌن املصححٌن 

( نالبػػاً مػػن مدرسػػة الفكهػػاءص 45وللتحكػف مػػن ثبػػا  اطختبػػار قػػاـ الباح ػػاف باختيػار عينػػة اسػػتىتتعيةص )
مث قاـ املصح  ال ػال بإعػادة  صػحيحهاص مث  ونبف عليهم اطختبارص وقاـ املصح  األوؿ بتصحي  األوراؽص

 عت متوسىتا  عتما  املصح  األوؿص وعتما  املصح  ال الص وحسو معامل ال با  للتحليل ويف 
  طحػػا الباح ػػاف بعػػد (,.α ≤02)  ( وهػػتد العتمػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى,64بلػػ  )يمعامػػل ار بػػاط بًنسػػوف 

  اد العينةوا حة لدى أي   –  واألس لة  أدية اطختبار أف البمن مناسو والتعليما
 إجراءات الدرادة  -11

ومدي يػة عمػاف ص ووزارة الرتبيػةص اإلذف ال مسي من جامعة عماف الع بية للدراسا  العليػااملصوؿ عل  بعد 
 قاـ الباح اف مبا يأيت: صال انية للرتبية والتعليمص ومدرسة ابن عباس ال انوية

  شعو الصي التاسأ ايفمس بىت يكة عشوامتيةاختار الباح اف شعبتٌن من  -
 بعد  كسيم أي اد العينة إ  جمموعق الدراسةص قاـ الباح اف بتىتبيف اطختبار الكبلي عليهما  -
 وقبل ص دخيتً  اً مت ًن بو ف  وذلك إلزالة أث  دور املعلم  صبدأ أحد الباح ٌن بتدريس اجملموعتٌن -
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يكانػػػت املصػػػة السادسػػػة جلميػػػأ الشػػػعوص واسػػػتم   ص يػػػدرس هبػػػاالتػػػدريس قػػػاـ الباحػػػث بتوحيػػػد املصػػػة الػػػق
وهكػتا  ص10/2/1001وانتهػ  بتػاري  ص4/1/1001إذ بدأ التػدريس بتػاري   ؛التدريس يصًت دراسياً كامتً 

   كوف كل جمموعة قد درست عش ين حصة عل  مدار الفصل
وبالشػػػػ وط نفسػػػػها  11/2/1001و 11بعػػػػد ذلػػػػك قػػػػاـ الباح ػػػػاف بػػػػإج اء اطختبػػػػار البعػػػػدي بتػػػػاري   -

 وال  وؼ نفسها الق م  هبا اطختبار الكبلي من ناحية ال ب  
 تصحوح االخًيار وثيات الًصحوح  -11-1

وبعد ص ويف املعايًن املعتمدة من قبل احملكمٌن صمن قبل مصححٌن -الكبلي والبعدي- ح  اطختباراف 
ل اطر بػػػاط بػػػٌن درجػػػا  املصػػػح  األوؿ ُحسػػػو معامػػػ -الكبلػػػي والبعػػػدي-اسػػػتة اج عتمػػػا  اطختبػػػارين 

 ػػا  التصحي  ويف ج ثبػػ( نتامت4م )ػػودرجا  املصح  ال الص ويو   اجلدوؿ رق
   بًنسوف  معامل ار باط

 (1ال د ل ر   )
 مب ئا رب ت البصحيح نين درج ت المصحح اف ل  المصحح ال  م  ف  اال بب ررن المب    البعدت

 "نيرسون" فق مع مل ارتب ط  
 المواوع مع مل رب ت البصحيح

 املكالة 50,0
 الكصة 34,0
 املوار 31,0
 العتمة الكلية 52,0

 ( وهي 50,0)( و0 ,31أف معامت  ثبا  التصحي    اوحت بٌن )  (4)يت   من اجلدوؿ رقم 
وهػػي دالػة عنػػد  (52,0)الكليػة  وبلػػ  معامػل ثبػا  التصػػحي  للدرجػة ص( α) ≤0.05 دالػة عنػد مسػػتوى

وجتػػدر اإلشػػارة إ  أف املتوسػػ  املسػػايب للعتمػػة الػػق ر ػػدها املصػػححاف قػػد   .( α) ≤0.05سػػتوى م
 اعتمد يف اطختبار عند ر د النتامتج 

 املعاجلة اإلحصائوة -12

 لدرجا  أي اد عينة الدراسة يف اطختبار املسابية واطرم ايا  املعيارية  استة اج الباح اف املتوسىتا 
الكتابة اإلبداعية عل  كل من املكالة والكصة واملوار واملهارة الكليةص واسػتةدـ كػتلك  ةهار البعدي لتىتوي  م

ألن  يستبعد أث  كل الفػ وؽ بػٌن اجملمػوعتٌن التج يبيػة وال ػابىتة يف  -(ANCOVA) إليل التباين املشرتؾ
 (α راسػػة عنػػد مسػػتوىإللػػاد دطلػػة الفػػ وؽ بػػٌن املتوسػػىتا  املسػػابية ويكػػاً لف  ػػيا  الد -الكيػػاس الكبلػػي

≤0.05  ) 
 النًائج-13

 هتد الدراسة إ  مع ية أث  ب نامج حاسويب يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية لدى نلبة الصي دؼ هت
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ص أوًط اسػػػػتة جت وبعػػػػد  ىتبيػػػػف الربنػػػػامج وإليػػػػل البيانػػػػا  التاسػػػػأ األساسػػػػي مكارنػػػػة بالىت يكػػػػة اطعتياديػػػػة  
لػػدرجا  أيػػ اد عينػػة الدراسػػة يف اطختبػػار البعػػدي لتىتػػوي  مهػػارة املعياريػػة  املسػػابية واطرم ايػػا  املتوسػػىتا 

 ( ذلك 1الكتابة اإلبداعية يف كل من املكالة والكصة واملوار واملهارة الكلية   يو   اجلدوؿ رقم )
 (8ال د ل ر   )

البعدت لبطورر مه رة الهب نة ا نداعية ف   لدرج ت ثفراد عي ة الدراسة ف  اال بب ر الحس نية  االمحراف ت المعي ررة  المبوسط ت
 نل من المم لة  المصة  الحوار  المه رة اله ية

 االمحراف المعي رت المبوسط الحس ن * العدد الم موعة الهب نة ا نداعية
 5 5 1 31 15 التج يبية املكالة

 3 6 2 34 10 ال ابىتة

 6 3 6 35 15 التج يبية الكصة

 0 2 4 36 10 ال ابىتة

 4 4 4 31 15 التج يبية املوار

 1 3 2 35 10 ال ابىتة

 1 10 6 462 15 التج يبية الكلي

 1 44 4 102 10 ال ابىتة

  (100( والعتمة الكلية )400املكالة والكصة واملوار)العتمة الكصوى طختبار كل من 
يلػي  اوال ػابىتةص وييمػ ةالتج يبيػ ( ي وقاً ظاه ية بٌن متوسىتا  أداء أي اد اجملمػوعتٌن1يبٌن اجلدوؿ رقم )

 ع ض لنتامتج الدراسة عل  حسو ي  ياهتا 
 النًائج املًعلقة بالفرضوة األوىل -13-1

 (αللتحكػػف مػػن الف  ػػية األو  الػػق  ػػنو علػػ  عػػدـ وجػػود يػػ وؽ ذا  دطلػػػة إحصامتيػػػة عنػػد مستػػػوى 
واملػػوار( لػػدى نلبػػة الصػػي التاسػػأ  ( يف  ىتػػوي  مهػػارة الكتابػػة اإلبداعيػػة الكليػػة )املكالػػة والكصػػة 0.05≥

ملع يػػة  اسػػتةدـ إليػػل التبػػاين املشػػرتؾاألساسػػي  عػػبى إ  الىت يكػػة )ب نػػامج حاسػػويب أو ب نػػامج اعتيػػادي( ص 
 يف اطختبار البعدي للكتابة اإلبداعية   داء أي اد اجملموعتٌندطلة الف وؽ بٌن املتوسىتا  املسابية أل

  نتامتجال (1رقم )دوؿ اجلويو    صوال ابىتة ة يبي: التج الكلي  جملموعق الدراسة
 (0)ر    د ل ال

اله   لم موعب   مب ئا تح يل البب رن المشبر  ل لر . نين المبوسط ت الحس نية ف  اال بب ر البعدت ل هب نة ا نداعية
 الدراسة

 مستوى الدطلة ؼ امل بعا  وس مت امل ية درجا  امل بعا  جمموع التباين مصدر

 132 0 511 0 112 166 4 112 166 قبلي يالكل

 031 0 344 1 240 4163 4 240 4163 اجملموعة

 051 126 22 30 46416 أايفىت
  24 142 14112 اجملموع 
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 يف  ىتوي  مهارة   α) ≤(0.05ي وقاً ذا  دطلة إحصامتية عند مستوى  (1) مل ي ه  اجلدوؿ رقم 
صػة واملػوار( لػدى أيػ اد الدراسػة  عػبى إ  الىت يكػة )ب نػامج حاسػويب أو الكتابة اإلبداعية الكلية )املكالػة والك

 ب نامج اعتيادي( 
  الٌانوة بالفرضوة املًعلقة النًائج -13-2

 (αللتحكف من الف  ية ال انية الق  نو عل  أن  عدـ وجود يػ وؽ ذا  دطلػػة إحصامتيػػة عنػد مستػػوى 
املكالة( لدى نلبة الصي التاسأ األساسي  عبى إ  الىت يكة يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية )  0.05)≥

ملع يػة دطلػة الفػ وؽ بػٌن املتوسػىتا   استةدـ إليل التبػاين املشػرتؾ )ب نامج حاسويب أو ب نامج اعتيادي( ص
 ةج يبيػ: التيف اطختبار البعدي للكتابة اإلبداعية   املكالة   جملموعق الدراسة داء أي اد اجملموعتٌناملسابية أل
  نتامتجال (1رقم )دوؿ اجلويو    صوال ابىتة

 (4ال د ل ر   )
مب ئا تح يل البب رن المشبر  ل لر . نين المبوسط ت الحس نية ف  اال بب ر البعدت ل هب نة ا نداعية "المم لة" لم موعب  

 الدراسة
 مستوى الدطلة ؼ امل بعا  متوس  امل ية درجا  امل بعا  جمموع التباين مصدر

 411 0 444 0 413 40 4 413 40 قبلي املكالة

 056 0 633 1 113 126 4 113 126 اجملموعا 

  220 53 22 132 1430 ايفىتأ
  24 414 2016 اجملموع

يف  ىتػوي  مهػػارة   α) ≤(0.05يػ وؽ ذا  دطلػػة إحصػامتية عنػد مسػتوى  (1) اجلػدوؿ رقػممل   هػ  يف 
 الدراسة  عبى إ  الىت يكة )ب نامج حاسويب أو ب نامج اعتيادي(  الكتابة اإلبداعية )املكالة( لدى أي اد

 الٌالٌة بالفرضوة املًعلقة النًائج -13-3

 للتحكف من الف  ية ال ال ة الق  نو عل  عدـ وجود ي وؽ ذا  دطلػة إحصامتيػة عند مستػوى 
α) ≤(0.05  لػدى نلبػة الصػي التا )سػأ األساسػي  عػبى إ  يف  ىتوي  مهػارة الكتابػة اإلبداعيػة )الكصػة

ملع يػػػة دطلػػة الفػػ وؽ بػػػٌن  اسػػتةدـ إليػػػل التبػػاين املشػػرتؾ الىت يكػػة )ب نػػامج حاسػػويب أو ب نػػػامج اعتيػػادي( ص
يف اطختبػػػػار البعػػػػدي للكتابػػػػة اإلبداعيػػػػة   الكصػػػػة  جملمػػػػوعق  داء أيػػػػ اد اجملمػػػػوعتٌناملتوسػػػػىتا  املسػػػػابية أل

 ذلك  نتامتج (2)رقم ويو   اجلدوؿ  صوال ابىتة ة: التج يبيالدراسة
 (8ال د ل ر   )

"المصة" لم موعب   مب ئا تح يل البب رن المشبر  ل لر . نين المبوسط ت الحس نية ف  اال بب ر البعدت ل هب نة ا نداعية 
 الدراسة

 مستوى الدطلة ؼ امل بعا  وس مت امل ية درجا  امل بعا  جمموع التباين مصدر

 652 0 000 0 041 0 4 041 0 قبلي الكصة

 261 0 164 0 444 40 4 444 40 اجملموعا 
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 541 13 22 425 1011 ايفىتأ
  24 154 1012 اجملموع 

يف  ىتػوي  مهػػارة   α) ≤(0.05يػ وؽ ذا  دطلػػة إحصػامتية عنػد مسػتوى  (2) اجلػدوؿ رقػم مل   هػ  يف
 سويب أو ب نامج اعتيادي( الكتابة اإلبداعية )املكالة( لدى أي اد الدراسة  عبى إ  لىت يكة )ب نامج حا

  الرابعة بالفرضوة املًعلقة النًائج -13-4

 (αللتحكػػف مػػن الف  ػػية ال ابعػػة الػػق  ػػنو علػػ  عػػدـ وجػػود يػػ وؽ ذا  دطلػػػة إحصامتيػػػة عنػػد مستػػػوى 
يف  ىتوي  مهارة الكتابة اإلبداعية )املوار( لدى نلبة الصي التاسأ األساسي  عبى إ  الىت يكة   0.05)≥

ملع يػة دطلػة الفػ وؽ بػٌن املتوسػىتا   استةدـ إليل التبػاين املشػرتؾ حاسويب أو ب نامج اعتيادي( ص )ب نامج
 ة: التج يبيػيف اطختبار البعدي للكتابػة اإلبداعيػة   املػوار  جملمػوعق الدراسػة داء أي اد اجملموعتٌناملسابية أل
 ذلك  نتامتج (3)ويو   اجلدوؿ رقم  صوال ابىتة

 (6ال د ل ر   )
 مب ئا تح يل البب رن المشبر  ل لر . نين المبوسط ت الحس نية ف  اال بب ر البعدت ل هب نة ا نداعية 

 "الحوار" لم موعب  الدراسة
 مستوى الدطلة ؼ امل بعا  متوس  امل ية درجا  امل بعا  جمموع املصدر

 444 0 212 1 110 406 4 110 406 قبلي املوار

 مستوى الدطلة ؼ امل بعا  متوس  امل ية جا در  امل بعا  جمموع املصدر
 012 0* 155 2 012 115 4 012 115 اجملموعة
 412 11 22 535 1144 ايفىتأ

  24 111 1406 اجملموع 

  α) ≤(0.05عند مستوى إحصامتياً الف وؽ دالة *
 رة يف  ىتوي  مها  α) ≤(0.05ي وؽ ذا  دطلة إحصامتية عند مستوى  (3) اجلدوؿ رقم  ه  يف 

 الكتابة اإلبداعية )املوار( لدى نلبة الصي التاسأ األساسي  عبى إ  الىت يكة ولصاا الربنامج اطعتيادي 
 ج مناقشة النًائ-14

يف  ىتوي  كل من مهارة   α) ≤(0.05مل   ه  نتامتج الدراسة ي وقاً ذا  دطلة إحصامتية عند مستوى 
وار( ومهارة الكتابػة اإلبداعيػة )املكالػة( ومهػارة الكتابػة اإلبداعيػة الكتابة اإلبداعية الكلية )املكالة والكصة وامل

)الكصػػة( لػػدى نلبػػة الصػػي التاسػػأ األساسػػي  عػػبى إ  الىت يكػػة    بينمػػا أسػػف   النتػػامتج عػػن يػػ وؽ ذا  
لىت يكػػة  ا إيف  ىتػػوي  مهػػارة الكتابػػة اإلبداعيػػة )املػػوار(  عػػبى  0.05)≥ (αدطلػػة إحصػػامتية عنػػد مسػػتوى 

 لربنامج اطعتيادي ولصاا ا
 وقد يعود ذلك إ  أسبا  عديدةص من أمهها:
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يصػػػػعو علػػػػ  املاسػػػػو  هتي ػػػػة ظػػػػ وؼ للحػػػػوار أك ػػػػ  متءمػػػػة مػػػػن ال ػػػػ وؼ الػػػػق هتي هػػػػا الػػػػربامج  -1
وما ي ايكها من نكاشا  وحػوارا   ػدور داخػل ال  يػة الصػفيةص لػتلك قػد يكػوف هػتا سػبباً لتفػوؽ  ةاطعتيادي

بالىت يكة اطعتيادية عل  اجملموعة الق  ةار  بو ف  نوعاً من أنواع الكتابة اإلبداعياجملموعة الق درست   املو 
 درست املو وع ذا   باملاسو  

 يكاف يتحا انش اؿ بعض الىتلبة بربامج أخ ى ؛ وجود مشتتا  يف املاسو  نفس  -8
 إذا وطسيما  صث أيوجود مدرس املاسو  ل   صعدـ  ف غ مدرس املاسو  للعمل مأ الباح ٌن -0

  حصل أي خلل يف األجهبة
ص يتػػػدريو الىتػػػت  علػػػ  كيفيػػػة  التعامػػػل مػػػأ األجهػػػبةص ك ػػػًن مػػػن الوقػػػت يف التجهيػػػبا   ك ػػػاءان -4

كػل هػتا كػاف يأخػت  صجهػبة بعػد انصػ ايهمألوكتلك ح ورهم وانص ايهم من وإ  خمترب املاسو ص و فكػد ا
 كل  يا استفاد  من الوقت  إإذ  صعل  عكس اجملموعة ال ابىتة صوقتاً 

يبػػدو أف اجملموعػػة الػػق درسػػت الربنػػامج اآلعتيػػادي داخػػل ص 1و 1و  1ا ورد يف النكػػاط مكارنػػة مبػػ -8
ومػن خػػتؿ  صبػل سػػار الربنػامج بانت ػػاـ صومل  تعػ ض مل ػػل هػتد املعوقػػا ص قػػد اسػتفاد  ك ػػًناً  صال  يػة الصػفية
وانعكػس ذلػك علػ    صذهػايميف أ ص  سةت أبػ ز مفػاهيم الربنػامج صوجلسا  العمل اجلماعية صأوراؽ العمل
 كتابتهم 
مو وع الكتابة اإلبداعية حيتاج إ  ب امج حاسو  ذكية ليب من خت،ا أمناط الكتابة اإلبداعيػةص  -6

 و كـو كتابا  الىتلبة مباش ة 
 من ناحية أف جتهيب ال  ؼ الصفية  (Depweng,  1991) و تفف هتد النتيجة مأ دراسة كل من 

جػػ  معيكػا  إداريػػة؛ كحاجػػة ال  يػة إ  معلػػم املػادة ومعلػػم حاسػو ص ومػػأ دراسػػة بػأجهبة املاسػػو  كػاف يوا
(Torres, 1993)  يف أف املاسػػو  وحػػدد ط يكفػػي لتنميػػة الكتابػػةص وإمنػػا املاسػػو  إ ػػاية إ  األنشػػىتة

واللػػوزي  Adler, 2002)الدراسػػة املاليػػة مػػأ نتػػامتج دراسػػا  كػػل مػػن أدلػػ  ) جالتشػػجيعية   و نسػػجم نتػػامت
( الػػػق أشػػػار  نتامتجهػػػا إ  أف هنالػػػك بػػػ امج  دريبيػػػة أخػػػ ى  ػػػًن املاسػػػو  1004والشػػػ يا  ) (1002)

 أثبتت ياعليتها يف  نمية مهارة الكتابة اإلبداعية لدى الىتلبة 
 املقرتحات  -15

 بناء عل  نتامتج الدراسة يكرتح الباح اف ما يأيت: 
يدية( املىتورة جنباً إ  جنو مأ الوسامتل املدي ة بالربامج والوسامتل اطعتيادية )التكل ـ  ورة اطهتما -1

 املتم لة باملاسو  عند  دريس مهارة الكتابة اإلبداعية 
بنػػػاء بػػػ امج لتىتػػػوي  مهػػػارة الكتابػػػة اإلبداعيػػػة باسػػػتةداـ بػػػ امج حاسػػػوبية أك ػػػ   ىتػػػوراً مػػػن ب نػػػامج  -8

 البوربوينت 
والىتتقػػػة واأل ػػػالة   ن ػػػيم احملتػػػوىسػػػت )إجػػػ اء دراسػػػة أخػػػ ى  تنػػػاوؿ مهػػػارا  الكتابػػػة اإلبداعيػػػة ال -0

 ( الق إدد  يف هتد الدراسة وستمة آليا  الكتابة وامل ونة واإلسها 
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 املراجع 

 املراجع العربوة

رم فة الذانرة  رم فة ا نداع  عال بهم  نهبةب ال  ةة العرنيةة فة  الح مةة (ص 4664شحا   صحسن ) -
  كب الكومي للبحوث الرتبوية والتنميةامل   :ص الكاه ةاف لى من البع ي  افس س 

 مهة رات ت ميةة فة  افشةب ت  تآل  الذه   العص  اسبراتي يب  ثرر(ص 1004الش يا ص عامتشة ) -

ص رسالة دكتوراة  ًن منشورةص محوه   ات  ه تهن افس س  الب س    لب ت الص  لدب ا نداعية الهب نة
 اجلامعة األردنية 

م ما تع يم  ممبرح ع ى البعبير الهب ن  ف  ال  ة العرنية لط لب ت ثرر نر  (ص1001الش وؼص  ادة ) -
 رسالة ماجستًن  ًن منشورةص جامعة الًنموؾ  صالص  اف ل ر موت ف  مدرررة ترنية الرصيلة

ثرةةةر اسةةةبراتي ية الةةةبع   البعةةة  م  فةةة  تةةةدررس ال صةةةوص افدنيةةةة فةةة  (ص 1004شػػػىتناوي ص هبيسػػػة ) -
رسػػالة ماجسػػتًن  ػػًن منشػػورةص  ص  الع شةةر افس سةة  فةة  لةةوا  الرم ةة البلهيةةر ال   ةةد لةةدب   لبةة ت الصةة

 جامعة الًنموؾ 

ص املوسػػم المع ل ةةة اآلليةةة ل  ةةة العرنيةةة نةةين الوا ةة   البحةةدر ت(ص 1004العجمػػاويص عػػتء الػػدين ) -
 ال كايف التاسأ عش ص جممأ الل ة الع بية األردلص عماف 

ص سلسػلة عػامل املع يػة جمللػس الػونين لل كايػة والفنػوفاص العرب  عصر المع وم ت(ص 4661) نبيل صعلي -
 الكويت  ص(451)
س سة ة ص اجمللػس الػونين لل كايػة والفنػوف ص ال م فةة العرنيةة  عصةر المع ومة ت" (ص1004 )عليص نبيػل  -

    الكويت ص(132)ع ل  المعرفة 
ررضةةةة فةةة  مرح ةةةة م هةةة ا ال  ةةةة العرنيةةةة   طو ةةةا الع(ص 4664الف يػػػف الػػػونين ملبحػػػث الل ػػػة الع بيػػػة ) -

  وزارة الرتبية والتعليم األردنية :ص الىتبعة األو ص عمافالبع ي  افس س 
ن ةة   نرمةة ما  فةةق  ر يةة م جةةورد ن لب ميةةة مهةة رات الهب نةةة ا نداعيةةة ن ل  ةةة (ص 1002اللػػوزيص مػػ مي ) -

 العلياص عماف ص رسالة دكتوراد  ًن منشورةص جامعة عماف للدراسا  العرنية لط بة الص  الع شر افس س 
  دار الفك  الع يب :ص الكاه ةتدررس ف ون ال  ة العرنية(ص 4664مدكورص علي ) -
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 (1م حق )
 الح سون  مم  ا من البرم ما

 فً تطوٌر  بالحاسوبأثر برنامج تعلٌمً مدار

بداعٌة لدى طلبة الصف التاسع إلمهارة الكتابة ا

األساسً فً اللغة العربٌة

 فً تطوٌر  بالحاسوبأثر برنامج تعلٌمً مدار

بداعٌة لدى طلبة الصف التاسع إلمهارة الكتابة ا

األساسً فً اللغة العربٌة

تعليماتتعليمات

أنشودة هيا

 إلى العربية
إعداد

الصوصسمير عبد السالم محمد 

إعداد

الصوصسمير عبد السالم محمد 

 
 الح سون ( الصلحة الرئيسة من البرم ما 1شهل )

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 

....أخً الطالب 

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 

”ن والقلم وما ٌسطرون ”قال هللا عز وجل 

مهارة الكتابة اإلبداعٌة وضع هذا البرنامج بٌن ٌدٌك لٌكون مرشداً ومعٌناً لك فً تطوٌر 

:وحتى تستفٌد من هذا البرنامج علٌك أن تتبع ما ٌلً 

بشرٌحة أخرى، وما علٌك الكلمات الملونة باللون األزرق الفاتح، تعنً أن الشرٌحة مرتبطة -

. التالٌة الشرٌخةإال النقر على هذه الكلمة حتى تنتقل الى 

:النحو التالًالتنقل بٌن الشرائح ٌتم بواسطة االسهم الموجودة داخل الشرٌحة على 

لالنتقال الى الشرٌحة التالٌة اضغط على االسهم الحمر الثالثة -

للعودة إلى الشرٌحة السابقة اضغط على السهم النهدي-

.للخروج من البرنامج اضغط على السهم الموجود داخل الباب-

اللقاءوأخٌرا عزٌزي الطالب آمل أن تقضً وقتا ممتعا مع هذا البرنامج وإلى 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 

....أخً الطالب 

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته 

”ن والقلم وما ٌسطرون ”قال هللا عز وجل 

مهارة الكتابة اإلبداعٌة وضع هذا البرنامج بٌن ٌدٌك لٌكون مرشداً ومعٌناً لك فً تطوٌر 

:وحتى تستفٌد من هذا البرنامج علٌك أن تتبع ما ٌلً 

بشرٌحة أخرى، وما علٌك الكلمات الملونة باللون األزرق الفاتح، تعنً أن الشرٌحة مرتبطة -

. التالٌة الشرٌخةإال النقر على هذه الكلمة حتى تنتقل الى 

:النحو التالًالتنقل بٌن الشرائح ٌتم بواسطة االسهم الموجودة داخل الشرٌحة على 

لالنتقال الى الشرٌحة التالٌة اضغط على االسهم الحمر الثالثة -

للعودة إلى الشرٌحة السابقة اضغط على السهم النهدي-

.للخروج من البرنامج اضغط على السهم الموجود داخل الباب-

اللقاءوأخٌرا عزٌزي الطالب آمل أن تقضً وقتا ممتعا مع هذا البرنامج وإلى 

تعليمات

انقر

 
 الح سون (  تع يم ت البرم ما 8شهل )

 



 د.الطوالبة –د.الصوص ..............……...أثر برنامج حاسوبي في تطوير ميارة الكتابة االبداعية في المغة العربية
 
 

11 
 

 

كتابة خطبةكتابة خطبة: : الدرس الرابعالدرس الرابع

 أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنهخطبةخطبة

  ما قبل الكتابةما قبل الكتابة

ما بعد الكتابةما بعد الكتابة الكتابةالكتابة

 
  (  الصلحة الرئيسة ل درس الران 0شهل )

 

  ما قبل الكتابةما قبل الكتابة

لقراءةلقراءةاااالستعداد القبلياالستعداد القبلي

األهدافاألهداف

 توليد األفكارتوليد األفكار
 (  مرح ة م   بل الهب نة4شهل )
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(دقٌقتان) تدرٌب إبداعً"االستعداد القبلً

انقر على اإلجابة الصحيحةكم عدد المربعات التي تجدها في هذه الصورة ؟

16-أ 16-أ

17-ب 17-ب

30-ج 30-ج

21-د 21-د

 
 الدرس اف ل(  تدررب إنداع  من 8شهل )

 
 

أحسنتأحسنت

 
 (  شررحة البعزرز لإلج ن ت الصحيحة6شهل )
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 (0ممحق )
 االختبار بصورتو النيائية

 
 أواًل:المقالة
 يكوؿ الشاع  

 أقبل عل  النفس واستكمل ي امتلها         يأنت بالنفس ط باجلسم إنساف  
  أبو الفت  البسق    

نيػػػو رامتحتػػػ ص زاهػػػداً يف كتبػػػ  مرتيعػػػاً عػػػن كػػػاف الفػػػ  م ػػػ وراً بنفسػػػ ص ح يصػػػاً علػػػ  لباسػػػ  و   
 مؤدبي ص   ًن حال ص و ل  شأن  ملا  أمل بيت الشع  السابف      

 اكتو مكاًط حوؿ املو وع السابف  ختؿ عش ين دقيكة  -4
 اخرت عنواناً مبتك اً للمو وع  -1

------------------------------------------------
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
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 ثانًيا) القصة( 
 منت قبل ثتمث ة عاـ واستيك ت اآلف      ختيل أنك      
 اكتو قصًة حوؿ املو وع ختؿ عش ين دقيكة  -4
 اخرت عنواناً مبتك اً للمو وع  -1

------------------------------------------------
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
---------------------------------------- 

 ثالثًا : الحوار

اجلد: إنكم ب ور كم التكنولوجية سػلبتم أشػياءنا اجلميلػة؛ قىتعػتم ال ابػا  صعك ػ ، املػاءص وكػد ر، 
 ا،واء ومأل، األرض  بنفايا   ناعا كم  

 جدي العبيب أط   ى أف املياة أ حت أك   سهولة دما كانت علي       املفيد: ولكن يا 
 أكمل املوار السابف بٌن املفيد وجدد ختؿ عش ين دقيكة  -4
 اخرت عنوانًا مبتك ًا للمو وع  -1

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
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مع رير  ية نعد البعدرل( المع رير  المؤشرات الدالة ع يه  ف  صورته  ال ه ئ8ت ن  م حق )
 الهب نة ا نداعية )المم لة(

 ال قم املعيار  املؤش  الداؿ عل  املعيار درجة امتتؾ الىتالو للمهارة الف عية

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ػػػػػػػػػػػػػػعيفة 

  4جداً 

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 1 عيفة 

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 متوسىتة

 1 

بدرجػػػػػػػػػػػػػػة  
 كبًنة

   1 

بدرجػػػػة كبػػػػًن 
 جداً 

 2 

 -4  ن يم احملتوى      

يسػػػية يف الفكػػ ة  عػػػرب عػػن الفكػػػ ة اجلملػػة ال مت     
 املوجودة يف الفك ة 

2  

الػػػػػػػرتاب  بػػػػػػػٌن اجلمػػػػػػػل يف الفكػػػػػػػ ة الواحػػػػػػػدة      
    والفك ا  األخ ى   

2  

  2 م اعاة التسلسل يف ن ح األيكار      

  2  كسيم املو وع إ  مكدمة وع ض وخالة      

 ( عتمة10اجملموع )               

 -1 األ الة      

  2 وجود أيكار ذا  أو اؼ مبتك ة      

اسػػػػػػػػػتعماؿ اجلمػػػػػػػػػل اجملازيػػػػػػػػػة والتشػػػػػػػػػبيها       
 النادرة 

2  

  2 اختيار عنواف مبتك  للمو وع      

  2 اختيار ألفاظ موحية باملعىن ودالة علي      

 ( عتمة 10اجملموع)                   

 -1 الىتتقة      

  2 وبة يف املكالة*عدد الكلما  املكت     

  2 كتابة ألفاظ مرتادية  للمعىن الواحد      

  2 اطستشهاد باملجج واألدلة الداعمة     

 ( عتمة42اجملموع )               

 
 -1 امل ونة        

  2 التنوع يف األيكار املىت وقة      

  2 الكتابة يف املو وع من أبعاد خمتلفة       

  2  فسًنا  و أويت  واستنتاجا    كدمي     

 ( عتمة42اجملموع )               

 -2 اإلسها       
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 وليػػػػػػػد يكػػػػػػػ ة جديػػػػػػػدة ذا   ػػػػػػػلة بفكػػػػػػػ ة      
 مىت وقة  

2  

إعىتػػػػػػػػاء  فا ػػػػػػػػيل و و ػػػػػػػػيحا  لأليكػػػػػػػػار      
 املىت وحة 

2  

  2  كدمي أم لة مو حة للفك ة      

 ( عتمة42اجملموع)             

سػػػػػػتمة آليػػػػػػا        
 الكتابة 

3- 

  2   ايفلو من األخىتاء النحوية      

  2 ايفلو من األخىتاء اإلمتمتية      

  2 م اعاة عتما  الرتقيم      

 ( عتمة42اجملموع )             

 ( عتمة 400اجملموع الكلي )        



 د.الطوالبة –د.الصوص ..............……...أثر برنامج حاسوبي في تطوير ميارة الكتابة االبداعية في المغة العربية
 
 

12 
 

 

 مع رير الهب نة ا نداعية)المصة(
 ال قم املعيار  املؤش  الداؿ عل  املعيار مهارة الف عيةدرجة امتتؾ الىتالو لل

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  عيفة جدا

4 
 

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  عيفة

1 
 

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػة 
 متوسىتة

1 
 

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 كبًنة

1 

 بدرجة

 ة جداً كبًن 
2 

   بدرجة متوسىتة 

 ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم       
 احملتوى

4- 

  2 الشةصيا  وا حة وبارزة يف الكصة       

  2  البماف واملكاف حمدداف يف الكصة     

  2   أيت ايفالة حتً للعكدة      

  2 للكصة م بى ديكن استنتاج      

 ( عتمة10اجملموع )         

 -1 األ الة      

  2 وجود أيكار نادرة و  يبة      

اسػػػػػػػتعماؿ اجلمػػػػػػػل اجملازيػػػػػػػة والتشػػػػػػػبيها       
 النادرة 

2  

  2 اختيار عنواف مناسو للكصة      

  2 ياؿ بارز يف الكصة عنص  ايف     

 ( عتمة 10اجملموع )         

 -1 الىتتقة      

بىتػػػػػػ ؽ  الكػػػػػػدرة علػػػػػػ  الو ػػػػػػي والتصػػػػػػوي      
  خمتلفة

2  

  2 عدد الكلما  املكتوبة يف الكصة*     

  2 كتابة ألفاظ مرتادية  يف املو وع      

 ( عتمة42اجملموع )         
 -1 امل ونة      

  2 تنوع يف األيكار الق  تناو،ا الكصة ال     

 سلسػػل األحػػداث يكػػود إ  العكػػدة ومػػن      
 مث إ  املل 

2  

و ػػي األحػػداث وليػػب الشةصػػيا  مػػن      
 أبعاد خمتلفة 

2  

 ( عتمة42اجملموع )         

 -2 اإلسها       

  2  وليد يك ة جديدة من يك ة مىت وقة      

  2  ىت وقة وسيأ يك ة م     

  2 اإلسها  يف الو ي والتصوي      

 ( عتما  42اجملموع )          
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سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمة       

آليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 الكتابة 

3- 

  2   ايفلو من األخىتاء النحوية      

  2 ايفلو من األخىتاء اإلمتمتية      

  2 عتما  الرتقيم  م اعاة      

 ( عتمة42اجملموع )             

 ( عتمة 400اجملموع الكلي )        

 



 د.الطوالبة –د.الصوص ..............……...أثر برنامج حاسوبي في تطوير ميارة الكتابة االبداعية في المغة العربية
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 مع رير الهب نة ا نداعية)الحوار(
 ال قم املعيار  املؤش  الداؿ عل  املعيار درجة امتتؾ الىتالو للمهارة الف عية

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيفة 

  4 جدا

بدرجػػػػػػػػػػػػػػة 
  عيفة

1   

بدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 متوسىتة 

1 

بدرجػػػػػػػػػػػػػػة  
 كبًنة 

1   

بدرجػػػػػػػػػػػػػػة  
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن 

  2جدا 

 ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم       
 احملتوى

4- 

  2 ختصيو كل يك ة بفك ة أو أك        

     2 و وح الفك ة يف املوار      

  2 م اعاة التسلسل يف ن ح األيكار      

  2 نسبة النصوص إ  أ حاهبا      

 (عتمة 10اجملموع )              

 -1 األ الة      

  2 وجود أيكار نادرة و  يبة      

  2 و وع اختيار عنواف مبتك  للم     

  2 استعماؿ اجلمل اجملازية والتشبيها  النادرة     

  2 اختيار ألفاظ موحية وي يدة      

        
 (عتمة10اجملموع )              

 -1 الىتتقة      

  2 عدد الكلما  املكتوبة يف املوار      

  2 استةداـ األلفاظ املرتادية      

الداعمػػػػة للحػػػػوار يف املواقػػػػأ   اطستشػػػػهاد بالنصػػػػوص     
 الصحيحة  

2  

 ( عتمة42اجملموع )              
 -1 امل ونة      

  2 التنوع يف األيكار الق يتناو،ا املوار       

  2  ناوؿ  املو وع من أبعاد خمتلفة        

  2  كدمي  فسًنا  أو  ربي ا  لفك ة معينة      

 ( عتمة42)اجملموع               

 -2 اإلسها       

  2  وليد يك ة جديدة ذا   لة بفك ة مىت وقة       

  2 اإلسها  يف  عبيب يك ة بأيكار مبتك ة      

  2 إ اية  فا يل جديدة إ  املو وع       

 (عتمة42اجملموع )             

سػػػتمة آليػػػا        
 الكتابة 

3- 
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  2 وية  ايفلو من األخىتاء النح     

  2 ايفلو من األخىتاء اإلمتمتية      

  2 م اعاة عتما  الرتقيم      

 ( عتمة42اجملموع )             

 ( عتمة 400اجملموع الكلي )        

 


