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ملخص :هدف البحث احلايل إىل تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية
(الصف األول اإلعدادي) املوهوبني لغو ًّيا ،من خالل إسرتاتيجية مقرتحة قائمة عىل السياقية ،ولتحقيق
هدف البحث اتبع الباحثان كل من :املنهج الوصفي ،واملنهج التجريبي ذي املجموعة الواحدة،
ً
تلميذا
وتكونت جمموعة البحث من تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،بلغ عددهم ()37
وتلميذة؛ حيث تم اختيارهم وف ًقا ألدوات التعرف والكشف عن التالميذ املوهوبني لغو ًيا املحددة
بالبحث احلايل .وقد قام الباحثان بإعداد قائمة بخصائص التالميذ املوهوبني لغو ًيا ،وأخرى بمهارات
التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،واختبار مهارات
التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،وكذلك كتاب التلميذ ودليل
املعلم يف موضوعات التعبري الكتايب اإلبداعي وف ًقا لإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل السياقية .وتوصل
البحث إىل فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحة يف تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي عند مستوى
(الطالقة– املرونة– األصالة)؛ حيث جاءت الفروق دالة إحصائ ًيا عند مستوى داللة ( )0.01لصالح
التطبيق البعدي يف اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا،
كبريا .ويويص البحث بإجراء املزيد من الدراسات التي هتتم بالتعبري
وكان حجم أثر اإلسرتاتيجية ً
الكتايب اإلبداعي وتنمية مهاراته لدى املتعلمني .وتوظيف اإلسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس التعبري،
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ورفع كفاءة املعلمني من خالل عقد دورات تدريبية دورية هلم حول كيفية استخدام تلك
اإلسرتاتيجيات ،وباالهتامم بمجاالت التعبري الكتايب اإلبداعي والتي هتم التالميذ وتتصل بحياهتم،
وتقديمها هلم بالطرائق املناسبة ،وبرضورة تضمني كتب اللغة العربية بعض موضوعات التعبري الكتايب
اإلبداعي ،وإعطاء حصة التعبري االهتامم الكايف من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
الكلامت املفتاحية :السياقية ،تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي ،تالميذ املرحلة اإلعدادية ،التالميذ
املوهوبني لغو ًّيا ،فاعلية
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Abstract: The aim of the current research is to develop the skills of creative written
expression among middle school pupils (linguistically gifted preparatory first grade
pupils) through a strategy based on contextualism theory. To achieve the aim of the
research, the researchers followed both the descriptive approach and the experimental
one-group approach. The research group consisted of a group of linguistically gifted
first-grade pupils, whose number reached (37) male and female pupils, where they were
selected according to the tools of detection and identification of gifted pupils identified
in the current research. The two researchers prepared a List of characteristics of
linguistically gifted studentsm a list of creative writing expression skills suitable for
first grade linguistically gifted preparatory pupils, and tested creative writing
expression skills for first grade linguistically gifted intermediate pupils. The teacher's
guide on creative expression topics was prepared according to the proposed
contextualism-based strategy and the student's book on creative expression topics
according to the proposed contextual-based strategy. The research concluded the
effectiveness of the proposed strategy in developing creative writing expression skills
at the level of (fluency - flexibility - originality). Where the differences were
statistically significant at a level of significance (0.01) in favor of the post application
in the test of creative writing for first-grade intermediate pupils who were linguistically
gifted and the size of the impact of the strategy was large.
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In light of the results of the current research the research recommended the following:


Carrying out more studies concerned with creative written expression and
developing his skills, as well as including the detection of language errors in
creative written expression.



Use modern strategies in teaching expression, and raise the efficiency of
teachers by holding periodic courses for them on how to use these strategies.



Attention to the areas of creative written expression that concern students, or
relate to their lives, and present them to them.



Arabic language books include some topics of creative written expression.



Giving the share of expression adequate attention from the Ministry of
Education, and explaining the importance of expression in their lives.



Leave students free to choose topics that suit their preferences and desires
under the guidance of their teachers, and provide guidance if necessary.
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مقدمـة
بعضا بملكات معينةُ ،يطلق عليها
خلق اهلل -سبحانه وتعاىل -الناس وميزهم عن بعضهم ً
"املوهبة الفطرية" ،والتي إذا ما تم اكتشافها يف وقت مبكر ،وتناوهلا املختصون وتعهدوها بالرعاية فإهنا
ُتصقل ويكون هلا شأن كبري ،أما إذا مل يتم الكشف عنها واالهتامم هبا ،فإهنا تفنى ويصبح صاحبها كغريه
من أقرانه ،ويفقد املجتمع تلك املنحة اإلهلية التي ُقدمت له ومل ُُيسن استغالهلا.
وال خيفى عىل أحد أن جماالت املوهبة واإلبداع عند املتعلمني تتطلب جهو ًدا هادف ًة ومنظم ًة

من ِقبل الرتبويني ،للعمل عىل استنهاض القدرات الكامنة لدى املوهوبني ،وحتويلها إىل أداء مميز وذي
فائدة للمجتمع ،وفق جمال النبوغ الذي يتميز فيه املوهوب ،علم ًّيا كان أو أدب ًّيا.
واملوهبة اللغوية من أهم جماالت املوهبة؛ حيث يمتاز املوهوب لغو ًيا بسامت وخصائص متيزه
عن غريه من املوهوبني يف املجاالت األخرى ،كام َ
أن له حاجات ومطالب ينبغي الوفاء هبا ،ما يربز
احلاجة إىل الكشف عن املوهوبني لغو ًيا وتعرفهم ،وحتديد مستوى أدائهم اللغوي؛ لتنمية القدرات
املتعددة لدهيم (قاسم)11 ،2005 ،

.

و يعد املتعلمون املوهوبون عىل اختـالف مواهبهم أهم مصدر للثروة البرشية يف أي جمتمع
مـن املجتمعات ،فاملطلب األساس ل ّلحاق بركب التقدم هـو رعاية املوهوبني واملبتكرين القادرين عىل
إجياد احللول لكثري من املشكالت التي هتدد الفـرد واملجتمع ،وفئة املوهوبني فئة ذهبية وثروة قومية؛
حيث يكون من بني هؤالء املوهوبني صفوة العلامء واملبتكرين (الشــربيني وصــادق.)17 ،2002 ،
فيمتاز التلميذ املوهوب لغو ًيا بقدرة غري عادية عىل حفظ املعلومات واختزاهنا ،وبالتطور اللغوي،
وكذلك بقدرة لفظية من مستوى ٍ
عال ،واستخدام التعبريات والقياسات املجردة ،والتساؤل الدائم،
والتفكري املتشعب ،والقدرة عىل التحليل واالستدالل ،وربط اخلربات السابقة بالالحقة ،وأنه يستمتع
بقراءة القصص وكتابة القصائد الشعرية وحتريرها (اخلطيب.)251 ،2003 ،
وعند احلديث عن اإلبداع واألداء اللغوي اإلبداعي ،يلحظ أن للغة العربية طبيعتها املتفردة؛
ً
أصيال يف
حيث جتد للفظ الواحد أكثر من معنى ،وللمعنى أكثر من لفظ ،ولكي يكون العمل اإلبداعي
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ّص املعروض بعيدً ا عن املألوف بطريقة مبتكرة توشحها
ثوبه ،ال بد أن تكون األفكار املنقولة يف الن ّ
الزّ خارف ال ّلغو ّية املستوحاة من البالغة العرب ّية ،والكتابة بطبيعتها عملية عقل ّية عالية التّعقيد تتضمن
عمليات متنوعة كتوليد الفكر ،وصياغتها عىل هيئة مسودة ،واملراجعة ،والتّنقيح ،والنّرش وهـذا ما
أشارت إليه دراسات كل من:
حممود( )2007والتي هدفت إىل تنمية مهارات اإلبداع اللغوي من خالل برنامج تدريبي
مقرتح يف إكساب معلمي اللغة العربية مهارات استخدام الذكاءات املتعددة يف تدريسهم ،ودراسة
حممود وآخرين( )2016والتي استهدفت تنمية مهارات اإلبداع اللغوي لدى طالبات املرحلة الثانوية
باستخدام نموذج تدرييس يف األدب قائم عىل نظرية التعلم املستند إىل الدماغ ،كام هدفت دراسة
فرج( )2020والتي هدفت إىل تنمية مهارات اإلبداع اللغوي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية باستخدام
املدخل التكاميل الوظيفي ،وهدفت دراسة حممد( )2020والتي هدفت إىل تنمية مهارات اإلبداع
اللغوي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام إسرتاتيجية سكامرب.
ويعد التعبري الكتايب اإلبداعي من أرقى أنواع التعبري وأعظمها إيقاعًا؛ ألنه ُيقق املتعة
النفسية للفرد ،وينمي مواهبه ،ويصقل شخصيته من خالل كتاباته ،والتي تظهر فيها اجلدة واألصالة
والعمق يف التفكري ،وتكمن أمهية التعبري اإلبداعي يف أنه القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره ويعرب
من خالله عن أحاسيسه ومشاعره وآرائه (أبو لبن .)267 ،2016 ،ويعرف عطية وحافظ (،2006
 )7التعبري الكتايب اإلبداعي بأنه تعبري الفرد عن مشاعره وأحاسيسه وعواطفه وأفكاره ومعتقداته وآرائه
يف لغة مجيلة يف األسلوب ،واضحة يف املعاين ،وأصيلة يف األفكار ،وشيقة يف العرض؛ بام ُيقق املشاركة
الوجدانية والقبول لدى املتلقي.
فالتعبري الكتايب اإلبداعي يتيح للتالميذ التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم وأحاسيسهم بشكل
ً
ومجاال؛ ليجعل كتاباهتم متسلسلة البنيان ،معربة عن املضمون بدون لبس يف تفاصيل
وضوحا
أكثر
ً
املوضوع ،كام أهنا تزيد من نشاط التالميذ الكتايب وحتررهم من القيود.
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وتظهر أمهية التعبري اإلبداعي عىل الصعيد املدريس يف نمو شخصيات التالميذ وتكاملها،
فالتالميذ يف املرحلة املتوسطة واإلعدادية خاصة أحوج ما يكون للتعبري عن عواطفهم ومشاعرهم،
حيث يسعى املعلم من خالل التعبري اإلبداعي إىل تنمية قدرة التالميذ عىل التخيل ومساعدهتم عىل
االبتكار واإلبداع (عباس .)93-92 ،2004 ،ومن الدراسات التي أكدت أمهية التعبري اإلبداعي
دراسة كل :حممد( )2014والتي هدفت إىل تنمية مهارات األداء اللغوي اإلبداعي لدى تالميذ املرحلة
اإلعدادية املوهوبني باستخدام برنامج قائم عىل تآلف األشتات وبرنامج سكامرب ،وأمحد( )2017التي
اس تهدفت تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي يف اللغة العربية لدى التالميذ املوهوبني باملدرسة
اإلعدادية باستخدام إسرتاتيجية قائمة عىل مدخل عمليات الكتابة ،وكذا اجلبوري( )2017والتي
هدفت إىل تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى طالب املرحلة الثانوية بجمهورية العراق
باستخدام برنامج مقرتح يف التذوق األديب ،وعبد العال( )2018إىل تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية
لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي عن طريق استخدام إسرتاتيجية التخيل املوجه.
مما سبق ،يتضح أن التعبري وسيلة مهمة متكن التلميذ من ترمجة أفكاره وبلورة آرائه ،ضمن
سياق لغوي يتسم بغنى األلفاظ ،ووجيز العبارات ،وصحة الرتاكيب .فالتحكم يف قواعد النحو
والرصف يعد أحد اجلوانب الرئيسة يف مفهوم الكتابة ،والتي من خالهلا يتم ترتيب كلامت اجلملة حسب
السياق الداليل (املعنى)؛ ألن هذه القواعد هي التي ترتب الكلامت حسب املعنى املقصود.
ويشري فندريس ( )231 ،2014إىل أمهية السياق يف التحليل اللغوي للنصوص ً
قائال:
" الذي يعني معنى الكلمة هو السياق؛ إذ إن الكلمة توجد يف كل مرة تستعمل فيها يف جو ُيدد معناها
حتديدً ا مؤقتًا ،والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها للكلمة" .ويضيف حممد ()134 ،2003
كبريا من الغموض الذي يعرتي الكلامت واجلمل؛ حيث يقول "أوملان"" :وهناك
أن السياق يزيل ً
قدرا ً
من جهة أخرى قدر كبري من الثروة اللفظية يمثل اجلانب املعقد من املشكلة؛ حيث تكون املدلوالت
غامضة وغري حمددة يف أكثر األحوال" .ومن الدراسات التي تناولت السياق:

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.3
113
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د .عبدالرازق خمتار حممود & إسالم مجال حمروص فراج
املجلد ( )4العدد (2021 )3م

دراسة عبد اهلل ( )2010والتي هدفت إىل تنمية الثروة اللغوية وبعض مهارات الفهم القرائي
لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي باستخدام إسرتاتيجية قائمة عىل نظرية إملاعات السياق .ودراسة
سايس ( )2011والتي بينت أثر استخدام السياق يف تعليمية اللغة العربية لدى الطفل يف ضوء املقاربة
نموذجا) .ودراسة جاب اهلل ( )2016والتي هدفت
بالكفاءات (السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي
ً
إىل تنمية مهارات القراءة اإللكرتونية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى باستخدام
إسرتاتيجية إملاعات السياق .وبالتايل ،جيب عىل املتعلمني إجادة كيفية اإلفادة من السياق؛ حتى يتسنى
هلم الوصول إىل املعنى املراد ،من خالل معرفة خصائص الكلمة ووظائفها النحوية .فالسياق يؤدي
مهام يف تزويد التالميذ بثروة من املفردات ،التي تنمي قدراهتم عىل انتقاء األلفاظ والرتاكيب
دورا ً
ً
ليكونوا
وتكوين اجلمل؛ للتعبري عن املعنى بدقة ،كام أنه يساعد عىل تنسيق الكلامت عند كتابتهم للتعبري؛ ِّ
مج ً
ال تعرب عن املعنى املقصود.
مشكلة البحث:
نبعت مشكلة البحث احلايل من خالل الشواهد التالية:
 االطالع عىل نتائج الدراسات السابقة التي أكدت أمهية تنمية مهارات التعبري الكتايب بصفة عامة،ومهارات التعبري الكتايب اإلبداعي بصفة خاصة لدى املتعلمني ،مثل :دراسة عبد الباري( )2016والتي
هدفت إىل تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي باستخدام برنامج قائم عىل اخلرائط الذهنية ،ودراسة
أمحد( )2017التي استهدفت تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى التالميذ املوهوبني باملرحلة
اإلعدادية من خالل إسرتاتيجية قائمة عىل مدخل عمليات الكتابة ،ودراسة اجلبوري( )2017والتي
هدفت إىل تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى طالب املرحلة الثانوية من خالل برنامج مقرتح.
 -استشارة اخلرباء واملختصني يف جمال تدريس اللغة العربية:

فقد متت استشارة عدد من اخلرباء واملختصني يف جمال تدريس اللغة العربية بصورة عامة ،وتدريس
اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية للتالميذ املوهوبني بصفة خاصة ،وقد أشاروا إىل أمهية تنمية تلك
املهارات لدى املتعلمني.
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أيضا من الضعف يف مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى
 نتائج الدراسة الكشفية :ويف حماولة للتأكد ًالتالميذ ،قام الباحثان بتطبيق اختبار يف التعبري الكتايب اإلبداعي عىل جمموعة من تالميذ الصف األول
ً
تلميذا ،وتضمن االختبار ثالث مهارات رئيسة (الطالقة،
اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا بلغ عددهم 21
ً
سؤاال ،وقد أظهرت نتائج االختبار بعد تصحيحه وجود
املرونة ،األصالة) ،واشتمل عىل اثني عرش
ضعف يف مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى التالميذ؛ حيث أسفرت النتائج عن وجود ضعف لدى
 % 76.2من التالميذ املوهوبني لغو ًيا يف مهارات الطالقة يف التعبري الكتايب ،و %66.7من التالميذ
املوهوبني لغو ًيا لدهيم ضعف يف مهارات املرونة يف التعبري الكتايب ،وكذلك  % 52.4منهم لدهيم ضعف
يف مهارات األصالة يف التعبري الكتايب.
مما سبق حتددت مشكلة البحث احلايل يف ضعف تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني
لغو ًّيا يف بعض مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي؛ مما دعا إىل استخدام إسرتاتيجية قائمة عىل النظرية
السياقية؛ لتنمية هذه املهارات لدى هؤالء التالميذ.
مصطلحات البحث:
 اإلسرتاتيجية املقرتحة :تعرف إجرائ ًيا بأهنا :جمموعة من اخلطوات واإلجراءات املتتابعة واملنظمة التييتبعها التلميذ مستعينًا بالسياق يف حتديد معاين الكلامت ومعرفة داللتها ،والتي من خالهلا يتم مساعدة
تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا عىل تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدهيم؛ من
خالل استخدامهم الصحيح ملعاين الكلامت ،وتكوين العبارات واجلمل املناسبة يف املواقف املختلفة
للتعبري عن أفكارهم.
 السياقية:يعرفها عبد الباري ( )344 ،2011بأهنا ما ُييط بالكلمة من نص قد يكون عبارة ،أو مجلة ،أو فقرة،
فصال ً
ً
كامال .وهناك سياق سابق ويكون قبل الكلمة الصعبة ،وسياق الحق ويكون بعد الكلمة
أو
الصعبة.
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ويعرفها البحث إجرائ ًيا بأهنا :جمموعة األلفاظ ،أو الكلامت ،أو اجلمل التي يستخدمها التلميذ يف
ٍ
معان حمددة ،والتي تساعده يف كتاباته؛ لتكوين عبارات ومجل مفيدة يعرب هبا
مواقف خمتلفة للتعبري عن
عن أفكاره بإبداع.
 التعبري الكتايب اإلبداعي :يعرف بأنه فن أديب نثري ،يرتجم فيه الكاتب حقيقة إحساسه جتاه األشياءمن حوله ،ويعكس لنا فلسفة معينة يف الفكر واملعتقد ،من خالل الكتابة يف موضوع معني ،يدور حول
فكرة ما ،بأسلوب أديب متميز ،يكشف عن موهبة فنية يف الكتابة ،وسيطرة واضحة عىل اللغة ،وينبئ
بمستقبل زاهر (محاد ونصار.)27 ،2002 ،
ويعرف التعبري الكتايب اإلبداعي إجرائيا بأنه جمموعة األداءات التي متكن تالميذ الصف
واضحا صحي ًحا،
تعبريا
األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًيا من التعبري عام بداخلهم من مشاعر وأفكار
ً
ً
باختيار األلفاظ املناسبة ،مستخد ًما يف ذلك مهارات اإلبداع :الطالقة ،واملرونة ،واألصالة ،ويقاس
بالدرجة التي ُيصل عليها التلميذ عىل اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي املعد بالبحث احلايل.
 املوهوب:"هو املتعلم الذي يظهر أدا ًء متميزً ا مقارنة مع املجموعة العمرية التي ينتمى إليها يف واحدة
أو أكثر من األبعاد التالية :القدرة العقلية العالية ،والقدرة اإلبداعية العالية ،والتحصيل األكاديمي
املرتفع ،والقدرة عىل القيام بمهارات متميزة (فنية ،رياضية ،لغوية ،والقدرة عىل املثابرة وااللتزام،
والدافعية العالية ،واملرونة ،واالستقاللية يف التفكري" (شحاتة ،وآخران.)76،2003،
 املوهوبون لغو ًيا:تعني املوهبة اللغوية "قدرة معرفية حمددة بحدود لغوية ،تستوعب مجيع اللغويات من نحو،
ونثرا ،ثم ييل ذلك
شعرا ً
ورصف ،وأصوات وهلجات ،وقدرة أدبية حمددة ،تستوعب فروع األدب ً
قدرات خاصة بالشعر مرسح ًيا ،أو غنائيا ،أو قصص ًيا ،وأخرى خاصة بالنثر خطا ًبا ،أو ً
مقاال أو رسالة
أو قصة" (عرص.)69 ،2000 ،
ويعرف املوهوبون لغو ًيا إجرائيا بأهنم:
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هم تالميذ الصف األول اإلعدادي الذين يظهرون مستويات متقدمة من التطور اللغوي،
والقدرة اللفظية والكتابية التي تتسم بالطالقة والوضوح ،وعادة ما تكون حصيلتهم اللغوية متقدمة
عىل أقراهنم العاديني ،كام أهنم يتمتعون بمجموعة من اخلصائص اللغوية واملعرفية واالنفعالية التي
التعرف عليهم من خالل أدوات الكشف املستخدمة يف البحث
متيزهم عن أقراهنم العاديني ،ويمكن ُ
احلايل.
أمهية البحث:
أ -األمهية النظرية:
تقديم مادة علمية حول النظرية السياقية من حيث مفهومها ،وأسسها ،ومكوناهتا ،أمهيتها
لتنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى التالميذ ،والتالميذ املوهوبني لغو ًيا ،وخصائصهم،
وأساليب تنمية املوهبة لدهيم.
ب  -األمهية امليدانية :قد يفيد البحث ً
كال من:
 – 1تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا :حيث قد يسهم البحث يف تنمية بعض مهارات
التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لدهيم.
 – 2معلمي اللغة العربية وموجهيها :من خالل توجيههم إىل رضورة االهتامم بتعليم التعبري الكتايب
اإلبداعي وتنمية مهاراته لدى املتعلمني.
 – 3اخلرباء وخمططي ومعدي برامج اللغة العربية :وذلك بتوجيه عنايتهم إىل أمهية مهارات التعبري
الكتايب اإلبداعي يف اللغة العربية ،وأمهية استخدام إسرتاتيجيات تدريسية حديثة يف تعليم هذه
املهارات.
 – 4الباحثني :حيث يفتح البحث املجال أمامهم للقيام بدراسات أخرى ،من خالل استخدام السياقية
يف تنمية فنون أخرى للغة العربية ،ومع فئات أخرى من املتعلمني باملراحل التعليمية املختلفة.
أهداف البحث :هدف البحث احلايل إىل:
 – 1حتديد مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
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 - 2تنمية بعض مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
 –3تعرف فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل السياقية يف تنمية بعض مهارات التعبري الكتايب
اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
أسئلة البحث:
سعى البحث احلايل إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1ما خصائص تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًيا (املعرفية– االنفعالية -اللغوية)؟
 – 2ما مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا؟
 –3ما اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل النظرية السياقية لتنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا؟
 –4ما فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل السياقية يف تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا؟
حمددات البحث :اقترص البحث احلايل عىل املحددات التالية:
املحدد املكاين  :تم تطبيق هذا البحث يف مدرسة الوعاضلة اإلعدادية املشرتكة ،إدارة صدفا التعليمية
بمحافظة أسيوط.
املحدد املوضوعي :اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل النظرية السياقية ،وبعض مهارات التعبري الكتايب
اإلبداعي املناسبة للتالميذ املوهوبني بالصف األول اإلعدادي ،عند مستوى( :الطالقة ،واملرونة،
واألصالة) ،بلغ عددها ( )14مهارة.
املحدد الزماينُ :طبق البحث يف الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 2019/2018م.
ً
تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
املحدد البرشي)37( :
منهجا البحث :يف إطار التكامل املنهجي عالج الباحثان مشكلة البحث باالعتامد عىل كل من املنهج
الوصفي عند مراجعة األدبيات والدراسات السابقة وإعداد اإلطار النظري للبحث ،واملنهج التجريبي
بالتصميم شبه التجريبي ذي املجموعة الواحدة عند تطبيق أدوات الدراسة وموادها.
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مواد البحث وأدواته:
 قائمة خصائص التالميذ املوهوبني لغو ًّيا (املعرفية -االنفعالية – اللغوية).
 قائمة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
 اختبار الذكاء العايل.
 اختبار التفكري االبتكاري.

(إعداد السيد حممد خريي.)1979 ،
(إعداد أبراهام وتعريب جمدي عبد الكريم حبيب).

 كتاب التلميذ يف موضوعات التعبري الكتايب اإلبداعي لتـالميـذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني
لغو ًّيا باستخدام إسرتاتيجية مقرتحة قائمة عىل النظرية السياقية.
 دليل املعلم الستخدام إسرتاتيجية مقرتحة قائمة عىل النظرية السياقية لتنمية مهارات التعبري الكتايب
اإلبداعي لدى تـالميـذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
 اختبار مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
اإلطار النظري للبحث :املوهوبون لغو ًّيا ،والتعبري الكتايب اإلبداعي ،والسياقية
ً
أوال :املوهوبون لغو ًّيا:
لقد مر مفهوم املوهبة عرب العقود املاضية بمجموعة من التطورات؛ فتحديد الطفل املوهوب
يعتمد بشكل أسايس عىل اختبارات الذكاء التقليدية والتحصيل املدريس ،ومع التطورات العلمية
ونتيجة أبحاث علامء آخرين فقد تم التأكيد عىل وجود عدد من العوامل األخرى التي يف ضوئها يتم
حتديد املوهوب من بني أقرانه ،كام تعددت تعريفات املوهوب لغو ًيا بني العلامء والرتبويني ،كام ييل:
( )1تعريف املوهوب لغو ًيا:
يشري صادق ( )2 ،2001إىل أن املوهوب هو الفرد الذي يتميز عن غريه بارتفاع مستوى
الذكاء ،باإلضافة إىل زيادة العوامل الدافعية واملهارية لديه ،وبتبي فكرة تعدد أنواع الذكاء ،يمكن
أيضا ،مع األخذ يف االعتبار أن املوهوب ُيتاج إىل خدمات خاصة
الوصول إىل فكرة تعدد املواهب ً
توصلـه إىل أكـرب درجـة مـن اسـتثامر إمكاناتـه وقدراتـه.
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ويعرف املوهوب لغو ًّيـا بأنه «املتعلم الذي يظهر مستوى مرتف ًعا مـن األداء اللغوي،
واستعدا ًدا فريدً ا يف أحد املجاالت اللغوية ،والـتي حتتاج قـدرات خاصـة ،رشط أن يكون هذا الفرد
متمت ًعا بمستوى مرتفع من الذكاء واالبتكار» (مزيـد.)15 ،2008 ،
كام ُيعرف املوهوب لغويا بأنه التلميذ الذي يمتلك القدرة عىل اإلنتاج اللغوي املتميز ،ويظهر
براعة يف جمال األداء اللغوي اإلبداعي (التحدث اإلبداعي– الكتابة اإلبداعية) ،ولديه من
االستعدادات والقدرات اللغوية واالبتكارية ما يؤهله لذلك ،حيث يتمتع بمجموعة من اخلصائص
اللغوية واملعرفية واالنفعالية التي متيزه عن غريه من الطالب العاديني (حممد.)20 ،2014 ،
ويمكن تعريف املوهوب لغو ًيا بأنه التلميذ الذي يمتلك قدرات لغوية عالية ،متكنه من
التفوق عىل أقرانه يف املجاالت اللغوية املختلفة ،حيث ال تقترص موهبته عىل الذكاء أو التحصيل اللغوي
فقط ،لكنه يظهر أدا ًء يتميز به عن بقية أقرانه باملرحلة العمرية نفسها.
( )2خصائص التالميذ املوهوبني لغو ًيا:
هناك جمموعة من اخلصائص (اللغوية ،واالنفعالية ،واالجتامعية) التي متيز التالميذ املوهوبني لغو ًيا
كام ذكرها كل من 33)، 1992،Clark :؛ جراون60 ،2002 ،؛ قاسم87 ،2005 ،؛ القريطي،2005 ،
56؛ الزهراين (45 ،2008 ،كالتايل:
أبرز اخلصائص اللغوية للموهوب لغو ًيا:


يتصف تعبريه اللغوي بالطالقة.



يستخدم املفردات اللغوية بطريقة مفيدة ووظيفية.



يستمتع بحفظ النصوص الشعرية وترديدها.



يمتلك حصيلة لغوية مناسبة.



يدّ رك عالقات السبب والنتيجة.



تتميز أفكاره باجلودة واألصالة.



يستمتع بالقصص (رواية -قراءة -كتابة).
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يطرح أسئلة كثرية ومتعددة (مع الرتكيز عىل األسئلة السابرة).



يستمتع بالكتابة (مقاالت -رسائل -خواطر -قصائد).



يستخدم التعبريات اللغوية يف مجل وتراكيب مفيدة.

أبرز خصائص التلميذ املوهوب لغو ًيا (االنفعالية):


يتميز بالشخصية االستقاللية.



يتعاطف مع اآلخرين.



يتصف باملرح والدعابة.



يتمسك بمعتقداته وأفكاره.



ُيب املخاطرة "املجازفة" بغض النظر عن الصعوبات التي يمكن أن يواجهها.



يبادر يف اختاذ القرارات.



يركز عىل املوضوعات الرئيسة.



يثابر يف النشاطات التي خيتارها بنفسه.

أبرز خصائص املوهوب لغو ًيا (االجتامعية):


خيتاره اآلخرون للمساعدة أو االنضامم إىل جمموعتهم.



ُيسن االستامع والتواصل مع اآلخرين.



يستمتع بتكوين صداقات إجيابية جديدة.



يبادر يف تقديم املساعدة العلمية ألقرانه.



يشارك بحامس يف النشاطات اجلمعية.



يستطيع قيادة اآلخرين عندما يتطلب األمر ذلك.



يظهر إحساسا قويا بالعدالة االجتامعية.



يشارك يف تنظيم نشاطات التع ُّلم مع أقرانه.



يعرب لآلخرين عن مشاعره وأحاسيسه.
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فيتسم التالميذ املوهوبون لغو ًيا بقدرهتم عىل التالعب باأللفاظ شفه ًيا وكتاب ًيا ،وبحبهم للغة،
ومتابعتهم األنشطة اللغوية داخل املدرسة وخارجها ،وحبهم القراءة وخاصة الكتب ذات املستوى
ً
ارجتاال.
األعىل ،وبقدرهتم عىل الكتابة
ثان ًيا– التعبري الكتايب اإلبداعي:
( )1مفهوم التعبري الكتايب اإلبداعي:
يعد التعبري الكتايب أحد أنواع فنون الكتابة الذي يشمل باإلضافة إليه ً
كال من اخلط واإلمالء،
ويعد التعبري الكتايب اإلبداعي مطلبًا أساس ًيا من مطالب التطور لإلبداع واألصالة والطالقة الفكرية
لدى التالميذ.
ويعرف عطية ( )229 ،2007التعبري الكتايب اإلبداعي بأنه ذلك النوع من التعبري ،الذي يقصد به
إظهار املشاعر والعواطف اجلياشة واخليال املجنح ،وذلك بعبارات منتقاه بدقة تتسم باجلامل ،والسالسة
والقدرة عىل اإلثارة وإحداث األثر يف القارئ أو السامع ،أو إثارة الرغبة لديه يف التعامل مع موضوعها.
بينام يعرفه رشيد ( )20 ،2010بأنه إظهار املشاعر واإلفصاح عن العواطف وخلجات
النفس وترمجة األحاسيس بعبارة منتقاة اللفظ ،جيدة النسق ،بليغة الصياغة ،بام يتضمن صحتها لغو ًيا
ونحو ًيا ،وبحيث ينقل سامعها أو قارئها إىل املشاركة الوجدانية ملن قاهلا أو كتبها؛ كي يعيش معه يف جوه
وينفعل بانفعاالته ،وُيس بام هو أحس به.
فيمتاز هذا النوع من التعبري بأنه يستخدم األسلوب األديب بإبداع؛ من حيث استخدامه
للصور البالغية والكلامت ،وعنايته بالشكل واملحتوى واملضمون ،كام أنه ال بد أن ُيتوي عىل عنرصين
أساسيني ،مها :األصالة الفنية ،والتعبري الشخيص أو الذايت عن املشاعر واألحاسيس واألفكار.
( )2مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي :من الرضوري االهتامم بتنمية مهارات اإلبداع لدى التالميذ ،وذلك
حسب احتياجاهتم وقدراهتم داخل الفصول ،فمهارات اإلبداع مكتسبة وقابلة للنمو والزيادة ،ولعل
من أهم مهارات اإلبداع اللغوي ما ييل:
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 الطالقة:
هناك تعريفات متعددة للطالقة ،فتعرف بأهنا :القدرة عىل توليد عدد كبري من املرتادفات ،أو
األفكار ،أو املشكالت ،أو االستعامالت عند االستجابة ملثري معني ،والرسعة والسهولة يف توليدها.
وهى يف جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية ملعلومات أو خربات أو مفاهيم سبق تعلمها (جروان،
.)220 ،2007
وعرفها حممود ( )217 ،2007بأهنا تعدد األفكار الصحيحة لغو ًيا ،التي يمكن أن يأيت هبا
الفرد وحده يف فرتة زمنية معينة.
ويرى عبد الباري ( )158 ،2010بأهنا عدد األفكار التي يمكن أن يأيت هبا املتعلم املبدع،
وتتميز األفكار املبدعة بمالءمتها ملقتضيات البيئة الواقعية ،وبالتايل يمكن أن تستبعد األفكار العشوائية
قادرا عىل إنتاج عدد أكرب من
الصادرة عن عدم معرفة أو جهل كاخلرافات ،وعليه كلام كان املتعلم ً
األفكار أو اإلجابات يف وحدة الزمن ،توفرت فيه الطالقة بشكل أكثر من أقرانه.
يلحظ مما سبق من تعريفات للطالقة أهنا تتطلب الوفرة والتالؤم ،فاإلنسان املبدع يف اللغة
العربية هو الذي يمتلك ثروة من املفردات تتميز بالسهولة والرسعة والدقة يف األداء ،والكثرة يف إنتاج
االستجابات اللغوية املناسبة .وتتضمن الطالقة اجلانب الكمي يف اإلبداع ،فتتضح الطالقة يف السهولة
والرسعة التي يستطيع هبا املبدع استدعاء املعلومات من الذاكرة يف وحدة زمنية معينة.
وتنقسم الطالقة يف اللغة العربية إىل مكونات فرعية أوردها عبد الباري ( ،)159 ،2010كام
ييل :الطالقة الفكرية ،والطالقة الرتابطية ،والطالقة التعبريية ،والطالقة اللفظية.
ويف ضوء العرض السابق ملفهوم الطالقة ،وأنواعها أو أبعادها يمكن حتديد مهاراهتا الكتابية كام ييل:
 - 1الطالقة الفكرية:
وتعني القدرة عىل إنتاج عدد كبري من األفكار يف موقف معني (حبيب.)64 ،2000 ،
كبريا من األفكار يف وقت حمدد،
وعرفها فتح الباب ( )59 ،2016بأهنا قدرة الفرد عىل أن ينتج عد ًدا ً
وهذا يدل عىل أن هذا الفرد يف حالة توافر الظروف يمكن أن يصبح مثل :عباس العقاد ،وتوفيق احلكيم
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وغريمها ،وتظهر تلك الطالقة يف التعبري الكتايب اإلبداعي من خالل قدرة املتعلم عىل إنتاج أكرب عدد
من األفكار ذات الصلة الوثيقة باملجال اإلبداعي الذي يريد الكتابة فيه.
 - ومن أهم املهارات التي تتعلق هبا ،ما ييل( :عبد الباري)160 ،2010 ،
 كتابة أكرب عدد ممكن من العناوين ملوضوع حمدد. توليد أكرب قدر ممكن من األفكار عن املوضوع يف فرتة زمنية حمددة. كتابة أكرب عدد من املقدمات املتعددة لنهاية واحدة. كتابة أكرب عدد من العقد القصصية لقصة هلا بداية وهناية حمددة. - 2الطالقة الرتابطية:
وتعني وعي الفرد بالعالقات والسهولة التي يستطيع هبا تقديم الفكرة بطريقة متكاملة املعنى
(فتح الباب.)60 ،2016 ،
 - ومن مهاراهتا ما ييل (عبد الباري:)159 ،2010 ،
 كتابة أكرب عدد من الكلامت التي تدل عىل لفظ معني (املرتادفات). كتابة أكرب عدد من الكلامت التي تعرب عن أكثر من معنى (املشرتك اللفظي). كتابة أكرب عدد من الكلامت التي تعرب عن عكس الكلمة (املتضادات). ربط بني الكلمة ومدلوالت أخرى ذات عالقة هبا. يصنف الكلامت يف فئات متعددة. -3الطالقة التعبريية:
وتعني قدرة املتعلم عىل ترمجة األفكار التي قام بإنتاجها يف أكرب عدد من اجلمل والعبارات،
التي ترتب بطريقة وثيقة باملعنى املراد التعبري عنه ،وال يمكن أن جييد املتعلم تلك القدرة إال إذا توافر
لديه خمزون لغوي واسع من كلامت وأشعار وشواهد بليغة ،جتعله ُيسن استغالهلا يف التعبري عن املعنى
الذي يتطلب التعبري عنه (حبيب.)64 ،2000 ،
 - ومن مهاراهتا ما ييل( :عبد الباري)159 ،2010 ،
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 توليد أكرب عدد من الكلامت من جمموعة من احلروف. كتابة أكرب عدد من اجلمل من كلامت قليلة. الربط بني اجلمل؛ ليكون منها أكثر من موضوع. الكشف عن الروابط املختلفة بني اجلمل (عالقة سبب ونتيجة ،عام وخاص ،كل وجزء ،تناقض). -4الطالقة اللفظية:
وتعني القدرة عىل كتابة أكرب عدد ممكن من األلفاظ ،التي تتوافر فيها بعض الرشوط البنائية
مهام (فتح
دورا ً
اخلاصة كأن حتتوي عىل حرف معني ،أو تنتهي بحرف معني ،وال يعمل عامل املعنى ً
الباب)60 ،2016 ،
 - ومن مهاراهتا ما ييل( :عبد الباري)160 ،2010 ،
 كتابة أكرب عدد من الكلامت التي تبدأ بحرف معني. كتابة أكرب عدد من الكلامت التي يتوسطها حرف معني. كتابة أكرب عدد من الكلامت التي تبدأ بمقطع معني ،وتنتهي باملقطع نفسه. إكامل احلروف الناقصة؛ ليولد منها كلامت ذات معني. اشتقاق أكرب عدد ممكن من الكلامت من كلمة أو فعل. مهارة االشتقاق اللغوي. مهارة استكامل األشكال اللغوية؛ لتعرب عن أكرب عدد ممكن من اجلمل.ب – املرونة:
وتعني قدرة املتعلم عىل توليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار املتوقعة ،وتوجيه أو حتويل
مسار التفكري مع تغري املثري ،أو متطلبات املوقف ،أي درجة السهولة التي يغري هبا الشخص موق ًفا ما،
أو وجهة نظر معينة ،وعدم التعصب ألفكار وأنامط ذهنية حمددة سل ًفا وغري قابلة للتغيري بحسب ما
تستدعي احلاجة (أبو جبني.)68 ،2011 ،
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جـ -األصالة:
ُينظر إىل األصالة كام يرى أبو جادو ونوفل ( )163 ،2007أهنا مرادفة لإلبداع نفسه ،ويقصد
إنتاجا جديدً ا ،فاألصالة هبذا املعنى تعني
هبا تلك القدرة التي تبدو يف سلوك الفرد عندما يبتكر بالفعل ً
ً
أصيال ،وهو
اجلدة أو الندرة ،بيد أن هناك رش ًطا آخر ال بد من توافره إىل جانب اجلدة كي يعترب اإلنتاج
أن يكون مناس ًبا للهدف أو الوظيفة التي سيؤدهيا العمل املبتكر ،وتعرف األصالة بأهنا :القدرة عىل إبداء
أو توليد أفكار جديدة ،وفريدة ،وخالقة.
فاألصالة ختتلف عن بقية القدرات اإلبداعية ،يف كوهنا ال تشري إىل كمية استجابات املتعلم
أو عددها بل هتتم بجدة هذه االستجابات ،أي قلة تكرارها بني اجلامعة التي ينتمي هلا.
( )3أهداف تدريس التعبري الكتايب يف املرحلة اإلعدادية:
لتنمية القدرة واملهارة عىل التعبري السليم الواضح اجلميل لدى املتعلم ،ال بد من حتقيق
جمموعة من األهداف اخلاصة ،التي جيب أن يضعها املعلم نصب عينيه وهو ُيدرس التعبري ،ومن أهم
تلك األهداف
ما ذكر عاشور ومقدادي ( )216 ،2005أن من األهداف التي من أجلها ُيدرس التعبري ما ييل:
 متكني التالميذ من التعبري عن حاجاهتم ومشاعرهم ومشاهداهتم وخرباهتم بعبارة سليمة صحيحة. تزويد التالميذ بام ُيتاجونه من ألفاظ وتراكيب؛ إلضافتها إىل حصيلتهم اللغوية ،واستعامهلا يفحديثهم.
 إكساب التلميذ جمموعة من القيم واملعارف واألفكار واالجتاهات السليمة. تعويد التالميذ ترتيب األفكار والتسلسل يف طرحها والربط فيام بينها ،بام يضفي عليه ًمجاال وقوة
وتأثري يف السامع والقارئ.
 هتيئة التالميذ ملواجهة املواقف احلياتية املختلفة التي تتطلب فصاحة اللسان والقدرة عىل االرجتال؛للعيش يف املجتمع بفعالية.
 -تقوية لغة التلميذ وتنميتها ومتكينه من التعبري السليم عن خواطر نفسية شفه ًيا وكتاب ًيا.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.3
126

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Adbel Razek Mokhtar Mahmoud & Eslam Gamal Mahrous Farrag
Volume (4) No. (3) 2021

 تنمية التفكري وتنشيطه وتنظيمه ،والعمل عىل تغذية خيال التلميذ بعنارص النمو واالبتكار.كام ذكر عيل مدكور ( )258-257 ،2008أن أهداف تدريس التعبري تضمنت ما ييل :تنمية قدرة
التلميذ عىل التعبري اإلبداعي ،وهذا يعني:
 تنمية قدرة التلميذ عىل التعبري عن األفكار واألحاسيس واالنفعاالت والعواطف ومشاعر احلزنوالفرح واألمل ،ووصف مظاهر الطبيعة ،وأحوال الناس ،وكتابة الشعر ،والقصة ،واملقالة،
واملرسحية ،وكل ما هو فكر مجيل بأسلوب مجيل.
 تدريب التالميذ عىل استغالل املواد األخرى يف التعبري .فمدرس اللغة النابه ،هو الذي ُييل تالميذهإىل موضوعات يف كتب األدب والقراءة واملواد االجتامعية؛ ففيها الكثري مما يمكن مناقشته ،أو التعليق
عليه ،أو تلخيصه ،وفيها ما يعني التلميذ عىل الكتابة اإلبداعية.
كام حددت وثيقة اللغة العربية ملرحلة التعليم األسايس ( )67-66 ، 2012 ،2011املؤرشات واملعايري
اخلاصة بالكتابة والتي متثلت فيام ييل:


ينتج املتعلم األفكار وينظم كتابتها.



يكتب املتعلم مقدمة مشوقة.



أفكارا جديدة متنوعة.
يكتب
ً



يضبط اهلوامش أثناء الكتابة.



تقريرا عن رحلة قام هبا.
يكتب
ً



يكتب رسائل عن طريق الربيد اإللكرتوين.
ومما سبق ،يتضح أن إكساب مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ الصف األول

اإلعدادي املوهوبني لغو ًيا بشكل خاص أمر مهم ومطلب تربوي جيب أن تسعى إليه املؤسسات
التعليمية.
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ثال َثا :النظرية السياقية (نظرية السياق).
 –1تعريف السياقية :تعرف السياقية بأهنا ما ُييط بالكلمة من نص ،أو أي جزء من النص الذي يسبق
ٍ
ٍ
كامل .وهناك سياق
فصل
أو ييل كلمة أو عبارة يف النص .وقد يكون السياق عبارة عن مجلة أو فقرة أو
سابق ويكون قبل الكلمة وسياق الحق ويكون بعد الكلمة (سعادة.)78 ،2001 ،
كام يمكن تعريفها بأهنا :تلك األجزاء من اخلطاب التي حتف الكلمة ،وتساعد يف الكشف عن
معناها ،أي أهنا جتسيد للتتابعات يف شكل اخلطاب من وحدات صوتية ورصفية ومعجمية ،وما بينها
من ترتيب وعالقات تركيبية (سليامن.)49 ،2015 ،
مهام يف حتديد معاين الكلامت وفهمها ،وبالتايل ،يستطيع تالميذ الصف
دورا ً
فالسياق يؤدي ً
األول اإلعدادي املوهوبون لغو ًّيا من خالهلا معرفة الكلمة وتركيبها اللغوي ،وأن يستخدموا األلفاظ
ربا عن املعنى املراد دون لبس أو خلل يؤدي إىل الفهم اخلاطئ ملعنى اجلملة
استخدا ًما
ً
صحيحا مع ً
ولغرضه املطلوب؛ وذلك من خالل تكوينه وترتيبه الكلامت املناسبة التي تناسب املوقف الذي ترد فيه
الكلمة.
 -2أمهية السياق ودوره يف حتديد الداللة وأثره يف تنمية التعبري الكتايب:
للسياق دور بارز يف إظهار املعنى وتوضيحه ،وحتاول النظرية السياقية تفسري املعنى اعتام ًدا عىل
السياق الذي ترد فيه؛ حيث تتعدد السياقات ،والسياق هو الذي خيلص الكلمة من املعاين املرتاكمة يف
ذهن اإلنسان وصوال للمعنى املقصود ،وذلك من أهم مهامه.
فيوضح السياق مقصود داللة الكلمة ،وُيدد معنى العبارة ،وذلك من خالل املناسبة التي
حتيط بالكلمة ،وما ُييط هبا من قرائن؛ حيث إن الكلمة الواحدة واجلملة الواحدة قد حتمل مدلولني
متناقضني متا ًما دون أن ختتلف الكلمة يف بنائها الداخيل ،وإنام الذي تغري هو السياق والقرائن املصاحبة،
وأكدت ذلك دراسة كل من :عبد القادر ()2002؛ وكنوش ()2007؛ وجاب اهلل (.)2016
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وألمهية السياق؛ يرى سويرلنج ( 2006، s،(Swerlingأن استخدام إشارات السياق ُيعد
عام ً
ال مساعدً ا عىل تنمية الفهم ،فالقراء غري املَ َه َرة تستوقفهم الكلامت اجلديدة ،ويميلون إىل االعتامد
عىل السياق ملعرفة معنى الكلامت ،أو اللجوء إىل التخمني ملعرفة املعنى.
باستقراء ما سبق ،فإن عملية تعرف الكلامت من السياق تتطلب قدرات ذهنية عالية؛ حيث
تتطلب استدعاء املعرفة السابقة وربطها باملعرفة اجلديدة ،واستنباط معاين الكلامت ،كام أن عملية
كبريا من التالميذ للوصول إىل سياق اجلمل ومعرفة
التخمني من العمليات املعرفية التي تتطلب جهدً ا ً
غرض الكالم الصحيح؛ جتن ًبا للوقوع يف اخلطأ أو اللبس.
 -3املبادئ واألسس التي تقوم عليها النظرية السياقية:
تقوم النظرية السياقية عىل جمموعة من املبادئ واألسس ،لعل من أمهها ما ييل:
أ ) تأكيد دور السياق يف حتديد املعني:
ٍ
معان سياقية ،وكل سياق
فيتحدد معنى الكلمة من خالل السياق الذي ترد فيه؛ حيث إن للكلمة عدة
ُيدد أحد هذه املعاين من خالل الكلامت األخرى املجاورة هلا (داود.)196 ،2001 ،
ب ) الرتكيز عىل أنواع الداللة التي يتحدد هبا املعني من خالل السياق والتي تتمثل يف (اجلمل،2014 ،
:)320
 الداللة الصوتية :وهي التي هتتم بدراسة أصوات الكلامت ،وطرائق نطقها ،وبيان معانيها. الداللة الرصفية :وهي تلك الداللة التي يؤدهيا هيكل ومبنى الكلمة ،والتي هتتم بدراسة الصيغ ،وماٍ
حواش تؤثر يف املعنى.
بينها من عالقات ترصفية واشتقاقية ،وما قد يلحق هبا من سوابق أو لواحق أو
 الداللة النحوية :وهي التي تكتسبها الكلمة أو اجلملة عن طريق القواعد النحوية التي تقتيض ترتيباأللفاظ ،وهتتم بتمييز اجلمل الصحيحة من اجلمل اخلطأ ،وحتديد درجة اخلطأ ،وتوليد مجل اللغة العربية
مجيعها.
 الداللة املعجمية :وهي الداللة التي وضعها السابقون لأللفاظ املختلفة ،وأوضحتها معاجم اللغةحسب اصطالح املجتمع ،وتستخدم يف احلياة اليومية بعد تعلمها.
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 الداللة السياقية :وهي تلك األجزاء التي تسبق النص ،أو تليه مبارشة ،ويتحدد من خالهلا املعنىاملقصود ،والتي يتم فيها دراسة العالقات بني معاين الكلامت واجلمل والعبارات من خالل سياقاهتا
التي تقع فيها.
 الداللة الوظيفية :وتعني الوظيفة التي تؤدهيا الكلمة.جـ ) تأكيد أدوار قرائن السياق يف فهم معاين الكلامت يف املوضوع:
حيث يذكر السامن ( )30 ،2018أهم القرائن التي تعني عىل الفهم ،والتي تتمثل فيام ييل:
 تعريف الكلمة الغامضة داخل سياق اجلملة. توضيح الكلمة الغامضة من خالل إعادة عرض معناها عن طريق كلامت أخرى. وصف الكلمة الغامضة الواردة يف املوضوع. مرادف الكلمة الغامضة الواردة يف املوضوع.د ) حتقيق التوازن بني أنواع السياق يف فهم معاين الكلامت:
حيث إن معرفة السياق ودراسة أنواعه يعني األفراد عىل التفسري السليم للكالم وفهم الغرض منه.
هـ  -الرتكيز عىل تتابع عنارص السياق للوصول لفهم معاين النص:
وتتمثل هذه العنارص كام ذكرها السامن ( )31 ،2018فيام ييل:
 كلامت النص :وهي متثل مفتاح النص وما فيه من معان ودالالت متنوعة ،وختتلف معانيها باختالفهيئاهتا وترصيفاهتا واشتقاقاهتا وعالقتها داخل اجلمل يف النص.
 السوابق :وهو الكالم الذي يبني معنى ما بعده ،وله أمهية يف بيان معاين كلامت النص؛ حيث يتحددمعنى الكلمة بالرجوع إىل ما يسبقها من كلامت تشتمل عىل القرائن املؤدية للمعني.
 اللواحق :وهو الكالم الذي يبني معنى ما قبله ،وله أمهية يف بيان معاين كلامت النص؛ حيث يتحددمعنى الكلمة بالنظر إىل ما يلحقها من كلامت تشتمل عىل القرائن املؤدية للمعنى.
و – تأكيد أدوار إملاعات السياق ،وإشاراته ،وتلميحاته يف فهم الكلامت الغامضة يف النص:
وتتمثل هذه اإلملاعات كام ذكرها عبد القادر ( ،)166 ،2002وعبداهلل ( )214 ،2010فيام ييل:
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-

إملاعات السياق الوقتية والزمنية.

-

إملاعات السياق املكانية.

-

إملاعات السياق القيمية.

-

إملاعات السياق الوصفية الترصُيية (اإلخبارية).

-

إملاعات السياق السببية.

-

إملاعات السياق العضوية.

كبريا يف حتديد معاين الكلامت وفهم معانيها ،وبالتايل
من خالل ما سبق يتضح أن السياق يؤدي ً
دورا ً
من خالهلا يستطيع تلميذ الصف األول اإلعدادي عن طريق معرفة الكلمة وتركيبها اللغوي أن
ربا عن املعنى املراد دون لبس أو خلل يؤدي إىل الفهم اخلاطئ
يستخدم األلفاظ استخدا ًما
ً
صحيحا مع ً
ملعنى اجلملة ولغرضه املطلوب؛ وذلك من خالل تكوينه وترتيبه الكلامت املناسبة التي تناسب املوقف
الذي تقال فيه الكلمة.
إجراءات البحث
إعداد أدوات البحث:
 -1قائمة خصائص التالميذ املوهوبني لغو ًيا (املعرفية– االنفعالية -اللغوية) باملرحلة اإلعدادية.
أ -حتديد اهلدف من إعداد القائمة:
متثل اهلدف من إعداد القائمة يف تعرف اخلصائص التي متيز التالميذ املوهوبني لغو ًيا عن أقراهنم العاديني
يف املرحلة اإلعدادية.
مصادر إعداد القائمة:
متثلت مصادر إعداد القائمة يف الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت خصائص
املوهوبني بصفة عامة ،واملوهوبني لغو ًيا بصفة خاصة ،ومنها ،دراسة  (2000)،Sarouphim؛ أبو
عوف()2004؛ والقريطي()2005؛ ومزيد()2008؛ والنجالوي()2008؛ وقطناين
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جدول( )1نسب اتفاق املحكمني عىل قائمة خصائص التالميذ املوهوبني لغو ًيا يف صورهتا األولية
اخلصائص العامة

اخلصائص املعرفية

اخلصائص
االنفعالية

اخلصائص الفرعية

نسبة االتفاق

تنوع االهتاممات العلمية.

%96.2

إدراك العالقات بني األجزاء واألفكار بصورة واضحة.

%92.5

املرونة والرسعة يف عمليات التفكري.

%81.4

وفرة املعلومات يف مجيع املجاالت العلمية.

%74.1

جتنب األحكام الرسيعة.

%77.7

عمق األفكار وأصالتها.

%85.1

التوصل إىل حلول غري تقليدية للمشكالت.

%81.4

قدرة عالية عىل التفكري املتشعب والتفكري التباعدي.

%74.1

قوة الرتكيز واالنتباه.

%88.8

كثرة االطالع.

%85.1

الفضول املعريف.

%96.2

تساؤالت تفوق مستوى عمره الزمني أو الصفي.

%92.5

تفضيل العمل االستقاليل.

%81.4

قوة الذاكرة.

%77.7

املثابرة.

%85.1

كثرة البحث وإنشاء القوائم والتصنيفات.

%81.4

استيعاب ما يقدم إليه من مفاهيم ومعلومات برسعة.

%85.1

لديه اهتاممات بحثية ومعرفية متنوعة.

%74.1

قدرات عالية يف التفكري املجرد و التعامل مع األنظمة الرمزية.

%96.2

اإلحساس باالختالف عن اآلخرين.

%88.8

القدرة عىل الضبط الداخيل والتحكم بالذات.

%85.1

توقع األداء األفضل من الذات.

%96.2

السعي نحو الكاملية وحماولة حتقيق الكامل.

%92.5

حس الدعابة املرتفع.
ّ

%81.4
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اخلصائص العامة

اخلصائص اللغوية

اخلصائص الفرعية

نسبة االتفاق

حساسية عالية جتاه مشاعر اآلخرين.

%74.1

عمق العواطف واالنفعاالت وقوهتا.

%96.2

القيادية.

%92.5

التمسك بالقيم العليا كالعدالة واحلرية واملساواة.

%81.4

قوة الدافعية.

%88.8

السعي إىل حتقيق الذات.

%85.1

االهتامم بمشكالت اآلخرين وتقديم املساعدة هلم.

%96.2

قدرة جيدة عىل التمييز بني الصواب واخلطأ واحلقوق والواجبات.

%77.7

احلساسية املفرطة واحلدة االنفعالية.

%81.4

احلامس يف أداء املهامت واالستغراق الكىل فيها.

%88.8

الشعور باملسئولية واالنضباط.

%85.1

إصدار األحكام عىل الذات واآلخرين.

%96.2

القدرة عىل التعبري األصيل عن األفكار.

%96.2

استخدام املصطلحات اللغوية بطريقة مفهومة وهلا معنى.

%85.1

اتسام األفكار اللغوية باجلدة والتفرد.

%81.4

اللمسات اإلبداعية اللغوية يف املنطوق أو املكتوب.

%96.2

قدرة عالية عىل الربط بني األشتات اللغوية إلنتاج أفكار جديدة.

%88.8

التعامل مع األلغاز اللغوية بسهولة.

%85.1

قدرة عالية عىل استخدام الرتاكيب اللغوية املعقدة.

%96.2

التعبري اللفظي املفصل لتفسري ما يدور حوله.

%92.5

لديه حصيلة كبرية من املفردات واملرتادفات.

%81.4

تكوين بناء معريف لغوي يساعد يف فهم العالقات واملرتابطات.

%96.2

قدرة عالية عىل التفكري اللغوي املنظومي.

%85.1

استيعاب املفردات اللغوية اجلديدة.

%81.4

إنتاج أساليب وصور لغوية جديدة.

%85.1

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.3
133
International Journal of Research in Educational Sciences

أ.د .عبدالرازق خمتار حممود & إسالم مجال حمروص فراج
املجلد ( )4العدد (2021 )3م

اخلصائص الفرعية

نسبة االتفاق

اخلصائص العامة

استخدام ألفاظ لغوية غري متداولة يف فئته العمرية.

%96.2

معدل نمو لغوي ضخم.

%74.1

قدرة عىل التوسع يف املناقشات واملحادثات وإثرائها.

%88.8

طالقة لغوية وفكرية.

%85.1

استيعاب املقروء بسهولة.

%96.2

قراءة املوضوعات التي تتطلب تفكري ًا جمرد ًا.

%77.7

خيال لغوى خصب يتصف بالنشاط.

%81.4

التعبري اإلبداعي املتميز.

%92.5

تدعيم األفكار اللغوية باألدلة والشواهد.

%96.2

استخدام الصور البيانية واملواقف البالغية بشكل إبداعي.

%77.7

أصالة األفكار اللغوية املطروحة.

%96.2

توليد معان لغوية متعددة لفكرة واحدة.

%85.1

قدرة عىل ترتيب األفكار اللغوية واكتشاف الثغرات.

%81.4

توظيف األلفاظ يف سياقات لغوية ابتكارية.

%88.8

قدرة لفظية وتطور لغوي مرتفع.

%74.1

امليل للقراءة احلرة.

%85.1

اجلرأة األدبية والقدرة اخلطابية والتمثيلية.

%96.2

اإلحساس باجلامل وتذوقه يف النصوص األدبية.

%92.5

معاجلة النظم اللغوية املجردة.

%74.1

ومريزيق( ،)2012ومقابلة بعض املختصني يف جمال مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
وعلم النفس الرتبوي ،وبعض معلمي اللغة العربية لإلفادة منهم فيام يتعلق بخصائص هذه الفئة من
املتعلمني.
إعداد القائمة يف صورهتا األولية:
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وتضمنت القائمة يف صورهتا األولية ثالث خصائص رئيسة ،هي :اخلصائص املعرفية،
واالنفعالية ،واللغوية ،اندرجت حتت كل منها جمموعة من اخلصائص الفرعية بلغ عددها ( )68خاصية
فرعية.
حتكيم القائمة:
ُعرضت القائمة يف صورهتا األولية عىل املحكمني من املختصني يف مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية ،وعلم النفس الرتبوي ،وبعض موجهي اللغة العربية ومعلميها؛ وذلك هبدف التوصل إىل
حمكام.
شكلها النهائي ،واألخذ بآرائهم فيام يتعلق بالتعديل واحلذف واإلضافة ،بلغ عددهم (ً )27
تعديل القائمة وفقا لنتائج التحكيم:
بعد عرض القائمة عىل املحكمني تم حساب األوزان النسبية لنسب اتفاقهم عىل اخلصائص
الفرعية الواردة بالقائمة ،كام يتضح باجلدول التايل.
وقد اتفق املحكمون عىل اخلصائص العامة أو الرئيسة دون تعديل أو حذف ،أما يف
اخلصائص الفرعية فقد تم حذف بعض اخلصائص التي مل تصل نسبة االتفاق عليها إىل  ، %80وتعديل
بعض اخلصائص ،واخلصاص الفرعية التي حذفت هي :وفرة املعلومات يف مجيع املجاالت العلمية-
جتنب األحكام الرسيعة -قوة الذاكرة -قدرة عالية عىل التفكري املتشعب والتفكري التباعدية -لديه
اهتاممات بحثية ومعرفية متنوعة -حساسية عالية جتاه مشاعر اآلخرين -قدرة جيدة عىل التمييز بني
الصواب واخلطأ واحلقوق والواجبات -معدل نمو لغوي ضخم -قراءة املوضوعات التي تتطلب
تفكري ًا جمرد ًا -استخدام الصور البيانية واملواقف البالغية بشكل إبداعي -قدرة لفظية وتطور لغوي
مرتفع -معاجلة النظم اللغوية املجردة ،قد بلغت ( )12خاصية.
أما اخلصائص التي تم تعديلها فهي :كثرة البحث وإنشاء القوائم والتصنيفات ،و ُعدلت إىل
"االهتاممات البحثية وإنشاء القوائم والتصنيفات" .و"السعي نحو الكاملية وحماولة حتقيق الكامل"،
وعدلت إىل "السعي نحو الكاملية يف كل األعامل التي يؤدهيا" ،و"قدرة عىل ترتيب األفكار اللغوية
واكتشاف الثغرات ،وتم تعديلها إىل "قدرة عىل ترتيب األفكار وتسلسلها".
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قائمة خصائص التالميذ املوهوبني لغويا يف شكلها النهائي:
بعد تعديل قائمة خصائص املوهوبني لغويا من تالميذ املرحلة اإلعدادية وفقا آلراء املحكمني أصبحت
يف شكلها النهائي حتتوي عىل ثالث خصائص عامة هي :اخلصائص املعرفية واخلصائص االنفعالية
واخلصائص اللغوية ،وقد اندرجت حتت كل منها جمموعة من اخلصائص الفرعية تضمنت ()56
خاصية فرعية ،واجلدول التايل يوضح األوزان النسبية للقائمة يف شكلها النهائي.
جدول ( )2األوزان النسبية خلصائص التالميذ املوهوبني لغو ًيا باملرحلة اإلعدادية يف صورهتا النهائية
اخلصائص العامة

عدد اخلصائص الفرعية

الوزن النسبي

اخلصائص املعرفية

14

%25

اخلصائص االنفعالية

15

%26.8

اخلصائص اللغوية

27

%48.2

جمموع

56

%100

التعرف والكشف عن التالميذ املوهوبني لغو ًيا:
 -2أدوات ُّ
أ -اختبار الذكاء العايل (إعداد السيد حممد خريي)1979 ،
هدف االختبار:
هدف اختبار السيد حممد خريي ( )1979إىل قياس القدرة عىل احلكم واالستنتاج من خالل
ثالثة أنواع من املواقف :مواقف لفظية ،ومواقف عددية ،ومواقف تتناول األشكال املرسومة،
و ُاستخدم االختبار يف البحث احلايل هبدف الكشف عن التالميذ املوهوبني لغو ًيا باملرحلة اإلعدادية؛
وتم اختياره من بني اختبارات الذكاء؛ ألنه يركز عىل اجلزء اللفظي اللغوي بصورة واضحة ،وبالتايل
فهو يقيس الذكاء العايل ،ويف الوقت نفسه يشري إىل القدرات اللغوية املرتفعة لدى املفحوصني.
وصف االختبار:
يتكون االختبار من ( )42سؤاال ،تتدرج يف الصعوبة ،وتتضمن عينات خمتلفة من الوظائف الذهنية،
أمهها:
 القدرة عىل تركيز االنتباه ،الذي يتمثل يف تنفيذ عدد من التعليامت دفعة واحدة.http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.3
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 االستعداد اللفظي ،ويتمثل يف التعامل باأللفاظ يف أسئلة التعبري واملرتادفات. القد رة عىل إدراك العالقات بني األشكال ،ويتمثل يف املقارنة بني عدد من األشكال للكشف عن العالقةبينها.
 االستدالل العددي ،ويتمثل يف حل سالسل األعداد والتفكري احلسايب. االستدالل اللفظي ،ويتمثل يف األحكام املنطقية واملتناسبات اللفظية.زمن االختبار:
بعد إجراء التجربة االستطالعية تم حتديد الزمن املخصص إلجراء االختبار هو( )30دقيقة،
بعد توزيع كراسات االختبار وإلقاء التعليامت اخلاصة به ،وتوضيح كيفية اإلجابة عنه.
طريقة تصحيح االختبار:
ُيعطى كل مفحوص درجة واحدة عن كل سؤال جييب عنه إجابة صحيحة.
صدق االختبار:
قام السيد حممد خريي ( )1979بحساب صدق االختبار بطريقتني :األوىل :حساب معامل
الصدق عىل أساس استخراج العالقة بني االختبار ،واختبار الذكاء الثانوي (إلسامعيل القباين) ،ووجد
أنه يساوي ( ،)0.69والثانية :حساب معامل االرتباط بني متوسط تقديرات املعلمني لذكاء الطالب،
ودرجته عىل االختبار ،وبلغ ( ،)0.64وهي معامالت ارتباط دالة إحصائية تشري إىل صدق االختبار.
وتم يف البحث احلايل حساب صدق االختبار من خالل:
الصدق املنطقي :تم التأكد من الصدق املنطقي أو صدق املحتوى عند عرض االختبار عىل املحكمني
( )23حمكام ،حيث اتفق املحكمون عىل صدق االختبار ،وذلك بصالحيته لقياس ما ُوضع لقياسه ،وأنه
صالح للتطبيق عىل فئة التالميذ املستهدفة.
ثبات االختبار :استخدم ُمعدّ االختبار طريقتني حلساب الثبات ،األوىل :إعادة التطبيق عىل عينة مكونة
من ( )582طال ًبا ،وكان معامل الثبات يساوي ( ،)0.85والثانية :التجزئة النصفية ،و ُطبق االختبار عىل
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عينة مكونة من ( )800طالب ،وكان معامل الثبات ( ،)0.88وهي معامالت ثبات مرتفعة ،ويمكن
الوثوق هبا.
وتم حساب ثبات االختبار يف البحث احلايل باستخدام معادلة (ألفا كرونباك) ،وتعتمد هذه
ً
تلميذا وتلميذة،
الطريقة عىل تطبيق االختبار مرة واحدة ،حيث ُطبق االختبار عىل عينة قدرها ()25
وقد بلغ معامل الثبات هبذه الطريقة ( ،)0.84وبذلك يتضح أن االختبار يتمتع بمؤرشات صدق وثبات
جيدة ،لذا يمكن استخدامه يف البحث احلايل ،والوثوق يف نتائجه.
ب -اختبار التفكري االبتكاري (إعداد أبراهام وتعريب جمدي عبد الكريم حبيب)1990 ،
هدف االختبار:
أعد "أبراهام  "Abrahamاختبار التفكري االبتكاري عام 1977م؛ للكشف عند درجة ابتكارية
األطفال واملراهقني ،وقد قام "جمدي عبد الكريم حبيب" ( )1990برتمجة هذا االختبار وتقنينه؛ ليكون
حلا للتطبيق يف البيئة املرصية ،ويتميز هذا االختبار بسهولة تطبيقه ،ويصلح للتطبيق يف مجيع مراحل
صا ً
التعليم ،ابتدا ًء من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة اجلامعية ،و ُاستخدم االختبار يف البحث احلايل
كإحدى أدوات الكشف عن التالميذ املوهوبني لغو ًيا باملرحلة اإلعدادية.
وصف االختبار :يتكون االختبار من جزأين :اجلزء األول :تسمية األشياء:
ويتكون من أربعة أجزاء فرعية ،يتضمن كل جزء منها اسم فئة من الفئات ،وعىل املفحوص أن يكتب
أكرب عدد ممكن من أسامء األشياء التي تقع يف هذه الفئة ،ويقيس هذا االختبار الطالقة الفكرية ،واملرونة
وجياب عن كل جزء فرعي يف ( )5دقائق ،ومن ثم فإن الزمن املسموح به ملجموع
التلقائية ،واألصالةُ ،
األجزاء الفرعية ( )20دقيقة.
اجلزء الثاين :االستعامالت غري املعتادة:
يتكون هذا اجلزء من أربعة أجزاء فرعية ،و ُيطلب من املفحوص يف هذا اجلزء أن يفكر يف أكرب
عدد ممكن من االستعامالت غري املعتادة لبعض األشياء املعروفة ،وجياب عن كل جزء فرعي يف ()5
دقائق ،ومن ثم فإن الزمن املسموح به ملجموع األجزاء الفرعية ( )20دقيقة ،وتؤكد تعليامت هذا
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االختبار رضورة أن يكون كل استعامل خمتل ًفا عن اآلخر ،ويقيس هذا االختبار الطالقة الفكرية واملرونة
التلقائية واألصالة.
الزمن الكيل لالختبار:
الزمن املسموح به جلميع أجزاء االختبار هو ( )40دقيقةُُ ،يسب منها ( )20دقيقة لكل جزء
من جزئي االختبارُ ،
وحتدد ( )5دقائق لكل نقطة فرعية.
تصحيح االختبار:
تصحح درجة الطالقة الفكرية من خالل حرص أسامء كل األشياء واالستعامالت التي
يذكرها املفحوص بعد حذف التكرارات أو األسامء غري املناسبة أو الغامضة لفئات األشياء
واالستعامالت التي تتضمنها بنود االختبار.
وحتدد درجة املرونة التلقائية من خالل ما يكشف عنه الفرد من حتوالت أو انتقاالت من فئة
إىل أخرى من فئات االستجابة ،أو عىل أساس عدد مرات التغيري يف زاوية التفكري خالل اإلجابة.
أما درجة األصالة ف ُيعرب عنها إحصائيا بالنسبة املئوية لتكرار االستجابة؛ فاإلجابة التي
تتضمن قوة ابتكارية أصيلة ومتفردة تأخذ (درجتني) ،واالستجابة التي تكون قريبة واضحة وتظهر
بعض القوة االبتكارية تأخذ (درجة واحدة) ،واالستجابة التي ال تعرب عن أي نوع من أنواع األصالة
تعطى صفرا.
ويكشف اختبار التفكري االبتكاري عن الطالقة واملرونة واألصالة يف جزئيه :تسمية األشياء،
واالستعامالت غري املعتادةُ ،
وحتسب درجة التفكري االبتكاري يف كل االختبار من خالل حساب جمموع
الدرجات عىل كل من الطالقة ،واملرونة ،واألصالة.
إال أن هذا االختبار يتأثر يف تصحيحه بتقديرات املصحح ،ووجهة نظره يف طالقة اإلجابات،
ومرونتها ،وأصالتها ،ومع ذلك فإنه يعطي مؤرشات قوية يف الكشف عن املوهبة اللغوية ،بحيث
يصعب االستغناء عنه.
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صدق االختبار:
حتقق "أبراهام" املؤلف األصيل لالختبار من صدقه باستخدام االتساق الداخيل له عن طريق
حساب معامالت االرتباط بني الدرجات عىل كل بند والدرجة الكلية لالختبار ،وتراوحت قيم
االرتباطات بني ( )0.32و(.)0.92
وقام جمدي عبد الكريم حبيب بحساب صدق االختبار باستخدام الصدق التالزمي بني
االختبار وتقديرات املعلمني للتفكري االبتكاري ألفراد العينة ذاهتا ،وكان معامـل االرتباط (،)0.76
ويشري ذلك إىل درجة صدق جيدة لالختبار.
ويف البحث احلايل تم حساب صدق االختبار من خالل:
الصدق املنطقي :تم التأكد من الصدق املنطقي أو صدق املحتوى عند عرض االختبار عىل املحكمني،
بلغ عددهم  23حمكام؛ حيث اتفق املحكمون عىل صدق االختبار ،وذلك بصالحيته لقياس ما ُوضع
لقياسه ،وأنه صالح للتطبيق عىل فئة التالميذ املستهدفة.
ثبات االختبار:
استخدم مؤلف االختبار األصيل (أبراهام) طريقة التجزئة النصفية حلساب ثبات االختبار
باالستعانة بمعادلة (سبريمان – براون) ،وقد تراوحت قيم معامالت الثبات بني ( )0.64و(،)0.90
للطالقة واملرونة واألصالة.
أما جمدي عبد الكريم حبيب ( ،)1990فقد استخدم حلساب الثبات طريقة إعادة االختبار
وتراوحت قيم معامالت الثبات بني ( )0.61و ( )0.79للطالقة واملرونة واألصالة.
ويف البحث احلايل تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة (ألفا كرونباك) ،حيث ُطبق
ً
تلميذا وتلميذة ،بواقع فصلني من فصول الصف األول اإلعدادي ،وقد
االختبار عىل عينة قدرها ()25
بلغ معامل الثبات هبذه الطريقة ( ،)0.81وبذلك يتضح أن االختبار يتمتع بمؤرشات صدق وثبات
جيدة ،لذا يمكن استخدامه يف البحث احلايل.
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 -3قائمة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
تطلب البحث إعداد قائمة بمهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لتالميذ الصف األول
اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،وقد تم إعدادها وف ًقا للخطوات التالية:
 - 1حتديد اهلدف من القائمة :وهو تعرف مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لتالميذ الصف
األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا؛ متهيدً ا الستخدامها يف إعداد اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي.
 - 2مصادر بناء القائمة :اعتمد الباحثان عند إعداد قائمة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي عىل:
 الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة بالتعبري الكتايب اإلبداعي ،ومن هذه الدراسات دراسة كل من:
مدكور()2008؛ عايص()2012؛ عبد الباري()2016؛ شحاتة()2016؛ مصلح(،)2017
أمحد(.)2017
 أهداف تدريس التعبري يف املرحلة اإلعدادية ،كام حددهتا وزارة الرتبية والتعليم.
 مقابلة بعض املختصني يف جمال املناهج وطرق تدريس اللغة العربية ،وبعض املعلمني.
 - 3إعداد القائمة يف صورهتا األولية :تم حرص جمموعة من مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة
لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا وتصنيفها إىل ثالث مهارات رئيسة ،هي :الطالقة،
األصالة ،املرونة ،وبلغت املهارات الفرعية من املحاور الثالث ثامين عرشة مهارة فرعية.
َكام من املختصني يف املناهج وطرق
تم عرض القائمة يف صورهتا األولية عىل ( )29حمُ ً
 -4حتكيم القائمةَّ :
تدريس اللغة العربية ،واللغة العربية وآداهبا؛ وذلك لألخذ بآرائهم فيام يتعلق بوضوح العبارات علميا،
ولغويا ،والتعديل ،أو احلذف ،أو اإلضافة ،ومناسبة املهارات لتالميذ الصف األول اإلعدادي
املوهوبني لغو ًّيا ،وكانت نسب اتفاق املحكمني عىل القائمة كام ييل:
جدول( )3نسب اتفاق املحكمني عىل مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي يف الصورة األولية للقائمة
املهارة الرئيسة

الطالقة

املهارة الفرعية

نسبة االتفاق

كتابة أكرب عدد من األفكار املرتبطة باملوضوع.

%89.6

يقرتح أكرب عدد ممكن من النهايات لعمل أديب :قصة ،خاطرة ،مقال

%100
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املهارة الرئيسة

املرونة

األصالة

املهارة الفرعية

نسبة االتفاق

يستخدم أكرب عدد من األساليب األدبية والبالغية.

%82.7

كتابة أكرب عدد ممكن من العناوين الرئيسية.

%89.6

كتابة أكرب عدد ممكن من التعبريات ذات املعنى عن موقف معني.

%100

كتابة أكرب عدد ممكن من اجلمل والعبارات عن كل فكرة رئيسة.

%100

اقرتاح مزيد من التفاصيل عن النص إلثراء الفكرة.

%68.9

استخدام املفردات اجلديدة وتوظيفها يف املوضوع.

%68.9

كتابة أسئلة متنوعة حول موضوع ما..

%89.6

كتابة مقدمات متنوعة تصلح ألن يبدأ هبا أحد موضوعات التعبري.

%86.2

كتابة أكرب عدد من احللول املختلفة ملشكلة يعرضها يف أثناء الكتابة.

%89.6

إعادة كتابة النص بأسلوب أديب آخر.

%100

توظيف الشواهد واالقتباسات

%72.4

تأليف قصة قصرية معتمدً ا عىل صورة مقدمة له

%89.6

كتابة نتائج مرتتبة عىل حدث ما.

%100

أفكارا جديدة ومبتكرة حول موضوع معني.
كتابة
ً

%86.2

توظيف معنى كلمة معينة يف إنتاج أكرب عدد من اجلمل.

%86.2

رسم الصورة الفنية املعربة.

%72.4

 – 5ضبط قائمة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي :بعد عرض قائمة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي
يف صورهتا األولية عىل املحكمني ،تم تفريغ البيانات التي تم مجعها وحساب األوزان النسبية بني
املحكمني لكل مهارة فرعية من املهارات الرئيسة؛ وذلك لالحتكام إىل هذه النسب يف استبعاد بعض
املهارات التي حظيت بنسب اتفاق بني املحكمني أقل من  %80وهو املعيار الذي اختذه البحث كمعيار
لإلضافة واحلذف.
وقد اتفق املحكمون عىل املهارات الرئيسة دون تعديل أو حذف ،أما يف املهارات الفرعية فقد تم تعديل
وحذف املهارات التي مل تصل نسبة االتفاق عليها إىل  %80واملهارات الفرعية التي
بعض املهاراتُ ،
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حذفت :اقرتاح مزيد من التفاصيل عن النص إلثراء الفكرة (الطالقة) -استخدام املفردات اجلديدة
وتوظيفها يف املوضوع (الطالقة) -توظيف الشواهد واالقتباسات (املرونة) -رسم الصورة الفنية املعربة
(األصالة).
أما املهارات األدائية التي تم تعديلها يف قائمة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي فهي" :يقرتح أكرب
عدد ممكن من النهايات لعمل أديب :قصة ،خاطرة ،مقال" ،وعدلت إىل "اقرتاح أكرب عدد ممكن من
النهايات لعمل أديب :قصة ،مقال ،خاطرة" ،و"يستخدم أكرب عدد األساليب اإلنشائية واخلربية،
وعدلت إىل "التنويع بني األساليب األدبية والبالغية"
ومن ثم تم التوصل إىل الصورة النهائية لقائمة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املناسبة لتالميذ
الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،كام باجلدول التايل.
جدول ( )4وصف قائمة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا يف شكلها النهائي
املهارات الرئيسة

عدد املهارات الفرعية

الوزن النسبي

الطالقة

6

%42.8

املـرونة

4

%28.6

األصالـة

4

%28.6

جمموع

14

%100

بعد التوصل للصورة النهائية لقائمة التعبري الكتايب اإلبداعي ،بلغ عدد املهارات الرئيسة
للقائمة ثالث مهارات رئيسة هي :الطالقة ،واملرونة ،واألصالة ،بينام بلغ عدد املهارات الفرعية أربع
عرشة مهارة فرعية ،وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة كل من :حممد()2014؛ أبو لبن()2016؛ عبد
الباري()2016؛ أمحد()2017؛ عبد العال(.)2018
وبذلك متت اإلجابة عن السؤال الثاين للبحث ،ونصه" :ما مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي؟".
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إعداد مواد البحث:
لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ونصه "ما اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل
النظرية السياقية لتنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني
لغو ًّيا؟" قام الباحثان بتصميم إسرتاتيجية مقرتحة قائمة عىل السياقية لتنمية مهارات التعبري الكتايب
اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،وتشمل اإلسرتاتيجية :الفلسفة التي تستند
إليها ،واهلدف العام منها ،وأسس بنائها ،وكذلك خطواهتا ،كام ييل:
 الفلسفة التي تستند إليها اإلسرتاتيجية املقرتحة :النظرية السياقية لفريث هي األساس النظري الذي
تنطلق منه اإلسرتاتيجية املقرتحة .ومن أسس هذه النظرية ما ييل:
أ ) تأكيد دور السياق يف حتديد املعني.
ب ) الرتكيز عىل أنواع الداللة التي يتحدد هبا املعني من خالل السياق.
جـ ) تأكيد أدوار قرائن السياق يف فهم معاين الكلامت يف املوضوع.
د ) حتقيق التوازن بني أنواع السياق يف فهم معاين الكلامت.
ه) الرتكيز عىل تتابع عنارص السياق للوصول لفهم معاين النص.
و ) تأكيد أدوار إملاعات السياق ،وإشاراته ،وتلميحاته يف فهم الكلامت الغامضة يف النص.
 اهلدف العام لإلسرتاتيجية املقرتحة :هدفت اإلسرتاتيجية املقرتحة إىل تنمية مهارات التعبري الكتايب
اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
 أسس بناء اإلسرتاتيجية املقرتحة :تم االعتامد يف بناء اإلسرتاتيجية عىل ما ييل:
 فلسفة النظرية السياقية ،وما تقوم عليه من مبادئ ،كام سبق اإلشارة لتلك املبادئ ،والدراسات والبحوثالسابقة يف حموري النظرية السياقية ،والتعبري الكتايب اإلبداعي ،باإلطار النظري للبحث.
 اخلصائص النامئية لتالميذ املرحلة اإلعدادية املوهوبني لغو ًيا. مفهوم السياق وأنواعه ،ومهاراته. -مفهوم التعبري الكتايب اإلبداعي ومتطلبات تنمية مهاراته.
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 الدراسات والبحوث السابقة يف جمايل السياقية ،والتعبري الكتايب اإلبداعي منها دراسة موسى ()2008؛سايس()2011؛ حممد()2017؛ حممود( ،)2017دميثري()2018؛ حممد()2014؛ نارص()2017؛
عبدالعال ()2018؛ حسني()2018؛ عيل (.)2018
 -خطوات اإلسرتاتيجية املقرتحة :تتمثل خطوات اإلسرتاتيجية املقرتحة يف ثالث خطوات ،كاآليت:
اخلطوة األوىل :التهيئة للموضوع ،وتشمل ما ييل:
 يقوم املعلم بطرح أسئلة أو عرض قصة أو موقف مرتبط باملوضوع. يناقش املعلم التالميذ يف املوضوع املقدم هلم من خالل أسئلة.اخلطوة الثانية :عرض املوضوع ،ويشمل اآليت:
 يطلب املعلم من تالميذه قراءة املوضوع. يتابع ردود أفعال التالميذ بعد القراءة. يستجيب ألسئلة التالميذ ويعلق عىل آرائهم.اخلطوة الثالثة :التفكري يف املوضوع وحتقق املعنى:
 يوجه املعلم التالميذ للبحث عن املعاين والدالالت املتعلقة بسياق املوضوع. يوجه املعلم التالميذ للبحث عن الكلامت الغامضة وغري املألوفة لدهيم من خالل طرح األسئلة التيتتناول هذه الكلامت.
 يبحث التالميذ عن الكلامت املتضادة واملتامثلة ،وكذلك العالقات بني اجلمل والفقرات. يوجه التالميذ إىل حتديد املعنى املقبول للجملة من خالل إعادة بناء السياق املناسب.وبذلك متت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث.
 – 2كتاب التلميذ يف ضوء اإلسرتاتيجية املقرتحة :تم إعداد كتاب التلميذ املوهوب لغو ًيا بالصف األول
اإلعدادي لبعض موضوعات التعبري الكتايب اإلبداعي يف ضوء اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل
النظرية السياقية.
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أ  -اهلدف من كتاب التلميذ :هدف الكتاب املعد للتالميذ إىل تقديم حمتوى موضوعات التعبري الكتايب
اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا يف ضوء اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل
السياقية؛ وذلك لتعرف أثرها يف تنمية مهارات التعبري الكتايب لدهيم.
ب – مصادر بناء الكتاب:
 الدراسات والبحوث السابقة يف جمال تدريس التعبري الكتايب اإلبداعي ،منها ما ييل :دراسة
حممود()2007؛ موسى()2008؛ حممد()2014؛ نارص()2017؛

سايس ()2011؛

حممود()2017؛ دميثري(. )2018
 بعض املختصني واألكاديميني يف جمال تدريس اللغة العربية ،وطرق تدريسها ،وخرباء امليدان بلغ
خمتصا.
عددهم (ً )17
 وثيقة املعايري القومية للمتعلم يف مادة اللغة العربية لعام 2012/2011م.
يف ضوء هذه املصادر تم إعداد كتاب التلميذ يف صورته األولية .حيث تضمن الكتاب ستة
موضوعات لتدريس التعبري الكتايب اإلبداعي وهي كالتايل :املوضوع األول سليامن والنملة ،املوضوع
الثاين أسطورة بناء مدينة اإلسكندرية ،املوضوع الثالث مقومات الكتاب اجليد للطفل ،املوضوع الرابع
املعلم وهنضة الدولة ،املوضوع اخلامس حكمة من الصني ،املوضوع السادس وادي النمل.
جـ  -عرض الكتاب عىل السادة املحكمني:
 تم عرض كتاب التلميذ يف صورته األولية عىل جمموعة من املحكمني يف جمال اللغة العربية ،وطرق
تدريسها؛ وذلك لالسرتشاد بآرائهم يف إعداد الكتاب؛ لتحقيق الفائدة املرجوة من إعداده.
 وبعد عرض كتاب التلميذ عىل املحكمني تم إجراء التعديالت املقرتحة يف ضوء آرائهم ،وقد أسفرت
نتائج التحكيم عن اآليت:
نظرا لعدم مالءمتها للتعبري الكتايب
 تعديل بعض العبارات املستخدمة عند صياغة األنشطة بالكتاب؛ ً
ومنها عىل سبيل املثال:
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 بالنسبة ملوضوع املعلم وهنضة الدولة (م )4تم تعديل عبارة "اكتب خامتة مناسبة " إىل "اقرتح هنايةجديدة هلذا املوضوع".
وتم إجراء التعديالت الالزمة ،ومن ثم تم التوصل للصورة النهائية للكتاب.
هـ – الكتاب يف صورته النهائية:
بعد عرض الكتاب يف صورته األولية؛ وذلك هبدف حتديد مدى استيفائه للمكونات
الواجب توافرها فيه ومدى وضوحه ومناسبته ،وقد أمجع املحكمون عىل صالحية الكتاب للتطبيق ،مع
بعض التعديالت ،وأجري الباحث التعديالت املطلوبة ،وأصبح الكتاب جاهزً ا للتطبيق يف صورته
النهائية مشتمال عىل ستة موضوعات للتعبري الكتايب اإلبداعي.
 - 3دليل املعلم يف ضوء اإلسرتاتيجية املقرتحة:
أ – اهلدف من الدليل :هدف الدليل إىل توضيح اإلجراءات التدريسية وفق اإلسرتاتيجية املقرتحة؛ حتى
يستعني هبا معلمو اللغة العربية يف تدريس بعض موضوعات التعبري املقرتحة عىل التالميذ.
ب – مصادر بناء الدليل :قام الباحثان بإعداد دليل املعلم يف ضوء اإلسرتاتيجية املقرتحة؛ وذلك
لالسرتشاد به عند تدريس كتاب التلميذ ،وقد استند الباحثان إىل جمموعة من البحوث والدراسات التي
قدمت أدلة للمعلمني لبناء الدليل يف ضوء النظرية السياقية ،منها دراسة سايس()2011؛ ودراسة
حممد( ،)2017ودراسة حممود( ،)2017ودراسة دميثري(.)2018
جـ – إعداد دليل املعلم يف صورته األولية :اشتمل الدليل يف صورته األولية عىل قسمني أساسيني مها:
 )1القسم النظري ،وتضمن اآليت:


مقدمة الدليل.



أهداف الدليل.



خطوات اإلسرتاتيجية املقرتحة.



أهداف تدريس التعبري.



اجلدول الزمني لتوزيع الدروس.
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 )2القسم التطبيقي ،وتضمن اآليت:
 – حتديد املهارات املستهدف تنميتها من كل موضوع لدى التالميذ.
قادرا عىل حتقيقها يف هناية كل درس.
 – حتديد األهداف اإلجرائية املتوقع من التلميذ أن يكون ً
 – تضمني كل موضوع جمموعة من األنشطة التي تتيح الفرصة للتالميذ الستخدام املهارات اإلبداعية
يف ضوء اإلسرتاتيجية املقرتحة.
 – طريقة التدريس املتبعة ،وزمن التدريس ،والوسائل املستخدمة ،واألنشطة والتقويم.
د -عرض الدليل عىل املحكمني :تم عرض دليل املعلم عىل جمموعة من املحكمني املختصني
حمكام؛ وذلك
واألكاديميني وأساتذة يف املناهج وطرق التدريس ،وخرباء امليدان بلغ عددهم سبعة عرش ً
لألخذ برأهيم فيام يتعلق بالتايل:
 مدى مناسبة الدليل لتدريس املوضوعات املقرتحة. مناسبة اخلطة الزمنية لتدريس املوضوعات املقرتحة. مناسبة األهداف العامة واإلجرائية لإلسرتاتيجية املقرتحة. مناسبة األنشطة املقدمة يف اإلسرتاتيجية. مناسبة خطوات اإلسرتاتيجية املقرتحة للتدريس.هـ – الدليل يف صورته النهائية :تم عرض الدليل يف صورته األولية؛ وذلك هبدف حتديد مدى استيفاء
دليل املعلم للمكونات الواجب توافرها فيه ومدى وضوحه ومناسبته ،وقد أمجع املحكمون عىل
صالحية دليل املعلم للتطبيق بعد إبداء آرائهم يف الدليل ،وخاصة يف التوجيهات التي تضمنها الدليل،
وأجرى الباحثان التعديالت املطلوبة ،وأصبح الدليل يف صورته النهائية جاهزً ا للتطبيق.
أداة القياس بالبحث:
لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث ،والذي نصه" :ما فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة
عىل السياقية يف تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني
لغو ًّيا؟"
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تم إعداد اختبار مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لقياس كفاءة اإلسرتاتيجية يف تنمية مهارات التعبري
الكتايب اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،وقد مر إعداد االختبار
باخلطوات التالية:
أ – حتديد اهلدف من االختبار  :تطلب البحث احلايل وضع اختبار يف مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي
لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،وقد هدف االختبار إىل تعرف مدى تنمية بعض
مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي املحددة بالبحث لدى التالميذ ،من خالل التدريس باإلسرتاتيجية
املقرتحة.
ب -مصادر بناء االختبار :استند الباحثان إىل جمموعة من البحوث والدراسات والتي تتصل باإلبداع
لبناء االختبار منها ،دراسة موسى ()2008؛ حممد()2014؛ نارص()2017؛ عبد العال ()2018؛
حسني()2018؛ عيل (.)2018
ج  -وصف االختبار:
 – يقيس االختبار ثالث مهارات رئيسة من مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي ،وهي( :الطالقة-
املرونة– األصالة).
 – تتضمن مهارة الطالقة ست مهارات فرعية ،وتتضمن مهارة املرونة أربع مهارات فرعية ،وتتضمن
مهارة األصالة أربع مهارات فرعية ،وبذلك يكون إمجايل املهارات الكلية أربع عرشة مهارة فرعية.
ً
سؤاال؛ حيث تقيس األسئلة مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي.
 – اشتمل االختبار عىل عرشين
جدول( )5يوضح توزيع مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي يف صورهتا النهائية عىل أسئلة االختبار
أرقام األسئلة
املهارة الرئيسة

املهارة

كتابة أكرب عدد من األفكار املرتبطة باملوضوع.
الطالقة

اقرتاح أكرب عدد ممكن من النهايات لعمل
أديب(قصة– مقال– خاطرة).

اجلزء

اجلزء

اجلزء

األول

الثاين

الثالث

6

8

4

ـــــ

ـــــ

عدد
األسئلة

8
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أرقام األسئلة
املهارة الرئيسة

املهارة

اجلزء

اجلزء

اجلزء

األول

الثاين

الثالث

التنويع بني األساليب اإلنشائية واخلربية
يكتب أكرب عدد ممكن من العناوين الرئيسة.

1

ـــــ

ـــــ

ـــــ

15

2

ـــــ

16

3

11

ـــــ

-

12 -10

-

إعادة كتابة النص بأسلوب أديب آخر

5

-

ـــــ

كتابة أسئلة متنوعة حول موضوع ما.

-

ـــــ

18

موقف معني.
كتابة أكرب عدد ممكن من اجلمل والعبارات عن كل
فكرة رئيسة.
كتابة مقدمات متنوعة تصلح ألن يبدأ هبا أحد
موضوعات التعبري.
املرونة

كتابة أكرب عدد من احللول املختلفة ملشكلة يعرضها
أثناء الكتابة.

تأليف قصة قصرية معتمدً ا عىل صورة مقدمة له
األصالة

كتابة نتائج مرتتبة عىل حدث ما.

ـــــ

14

أفكارا جديدة ومبتكرة حول موضوع معني.
كتابة
ً

ـــــ

ـــــ

19

7

-

20

اجلمل.

6

13
17

توظيف معنى كلمة معينة يف إنتاج أكرب عدد من

األسئلة

9
ـــــ

كتابة أكرب عدد ممكن من التعبريات ذات املعنى عن

عدد

6

د -التجربة االستطالعية لالختبار :بعد التوصل للصورة النهائية لالختبار تم تطبيقه عىل عينة
ً
تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًيا،
استطالعية بلغ عددها ()25
بمدرسة الوعاضلة اإلعدادية املشرتكة التابعة إلدارة صدفا التعليمية؛ وذلك لتحديد ما ييل:
 صدق االختبار :يقصد بصدق االختبار كفاءته يف قياس ما وضع لقياسه ،وقد اعتمد الباحث يفحتديد صدق االختبار عىل نوعني من الصدق:
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 صدق املحكمني :حيث تم عرض االختبار يف صورته األولية عىل جمموعة من املحكمني املتخصصنيحمكام.
يف املناهج وطرق التدريس ،بلغ عددهمً 27
 صدق االتساق الداخيل :حيث أمكن حساب معامالت االرتباط بني درجة الفقرات ودرجة األبعادالفرعية وكذلك حساب معامل االرتباط بني األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالختبار.
جدول( )6االتساق الداخيل بني الفقرات واألبعاد الفرعية ،ودرجة األبعاد والدرجة الكلية الختبار التعبري الكتايب
اإلبداعي لدى عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا (ن= )25
الطالقة

األصالة

املرونة

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1

**0.520

3

**0.741

7

**0.745

2

**0.754

5

**0.654

13

**0.658

4

**0.732

10

**0.847

14

**0.695

6

**0.841

11

**0.812

17

**0.739

8

**0.621

12

*0.760

19

**0.790

9

**0.741

18

**0.754

20

**0.700

15

**0.658

16

**0.741
**0.749

**0.841

**0.881

** دالة عند مستوى 0.01
يتضح من خالل اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني درجة الفقرات باالختبار تعرب عن اتساق
داخيل جيد لالختبار؛ مما يدل عىل صالحية االختبار للتطبيق عىل عينة البحث.
 حساب معامل ثبات االختبار :تم حساب ثبات االختبار بطريقتني ،مها:أ -معامل ألفا كرونباخ:
حيث تم حساب ثبات االختبار باستخدام معامل ألفاكرونباخ؛ وذلك بتطبيقه عىل جمموعة
ً
تلميذا وتلميذة.
من تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا بلغ عددها ()25
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جدول ( )7معامل ثبات ألفا كرونباخ الختبار التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا
املتغريات

معامل ألفا كرونباخ ن()25

مهارات الطالقة

0.738

مهارات املرونة

0.831

مهارات األصالة

0.741

الدرجة الكلية للتعبري الكتايب اإلبداعي

0.755

يتضح من خالل اجلدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ بلغت (،0.831 ،0.738
 )0.755 ،0.741ملتغريات مهارات الطالقة ،واملرونة ،واألصالة ،والدرجة الكلية للتعبري الكتايب
اإلبداعي ،وهي قيم تعرب عن مستوى ثبات جيد لالختبار؛ مما جيعل الباحثني مطمئنني الستخدام
االختبار بالبحث احلايل.
ب -طريقة التجزئة النصفية :حيث تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية؛ وذلك
ً
تلميذا
بتطبيقه عىل جمموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا بلغ عددهم ()25
وتلميذة.
جدول ( )8ثبات التجزئة النصفية الختبار التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا (ن= )25
ثبات التجزئة بعد تصحيح أثر طول
املتغريات

االختبار

معامل االرتباط

سبريمان  -براون

جتامن

مهارات الطالقة

0.791

0.884

0.881

مهارات املرونة

0.724

0.840

0.839

مهارات األصالة

0.788

0.881

0.876

الدرجة الكلية للتعبري الكتايب اإلبداعي

0.594

0.745

0.729

يتضح من خالل اجلدول السابق أن معامالت ثبات التجزئة النصفية بلغت (،0.884
 ،)0.745 ،0.881 ،0.840بمعادلة سبريمان براون ،وكام بلغ ثبات التجزئة النصفية (،0.881
 ،)0.729 ،0.876 ،0.839بمعادلة جتامن ملتغريات مهارات الطالقة واملرونة واألصالة والدرجة
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الكلية للتعبري الكتايب اإلبداعي عىل التوايل ،وهي قيم تعرب عن مستوى ثبات جيد لالختبار؛ مما يدل عىل
ثبات االختبار وصالحية للتطبيق بالبحث.
– حساب زمن االختبار  :تم حتديد زمن االختبار عن طريق حتديد الزمن الذي استغرقه أول تلميذ يف
اإلجابة عن مفردات االختبار ،حيث كان زمن خروج أول تلميذ  80دقيقة ،والزمن الذي استغرقه آخر
تلميذ يف اإلجابة عن مفردات ،وكان زمن خروج آخر تلميذ  100دقيقة ،ثم قام الباحثان بقسمة جمموع
الزمنني عىل عددمها حلساب املتوسط (الزمن التجريبي لالختبار) ،وبالتايل أصبح متوسط زمن االختبار
 90دقيقة .باإلضافة إىل  5دقائق؛ إللقاء تعليامت االختبار ،وبذلك أصبح الزمن الكيل لالختبار 95
دقيقة.
زمن االختبار=

100 + 80

=  90دقيقة

2
ز  -وضع نظام تقدير الدرجات وطريقة التصحيح:
تم االعتامد يف حتديد درجة كل مفردة عىل بطاقة تقدير متدرجة ،تكونت من أربعة خيارات:
أداء ممتاز ُيصل فيه التلميذ عىل أربع درجات ،أداء جيد ُيصل فيه التلميذ عىل ثالث درجات ،أداء
ٍ
مرض ُيصل عىل درجة واحدة ،وقد تم وضع معايري
مقبول ُيصل فيه التلميذ عىل درجتني ،أداء غري
لكل درجة من الدرجات لكل مفردة.
جدول( )9طريقة تصحيح اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي
أداء ممتاز

أداء جيد

أداء مقبول

أداء غري مرض

4

3

2

1

جتربة البحث:
تم تطبيق جتربة البحث بمدرسة الوعاضلة اإلعدادية املشرتكة التابعة إلدارة صدفا التعليمية
عىل تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا عينة البحث.
 اختيار عينة البحث :متثلت عينة البحث يف تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا ،حيث تماختيار العينة من خالل تطبيق اختبارات الكشف عن التالميذ املوهوبني لغويا املعتمدة بالبحث؛ حيث
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تم تطبيق اختباري الذكاء العايل والتفكري االبتكاري عىل مجيع تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة
ً
تلميذا وتلميذة ،وأسفرت النتائج عن أن ()62
الوعاضلة اإلعدادية املشرتكة ،البالغ عددهم ()150
ً
ً
تلميذا ،وجمموعة
تلميذا وتلميذة موهوبون لغو ًيا ،تم تقسيمهم إىل جمموعة استطالعية قدرها ()25
ً
تلميذا وتلميذة.
جتريبية أساسية للدراسة بلغ عددها ()37
 التطبيق القبيل ألدوات الدراسة:تم تطبيق اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي عىل جمموعة البحث من تالميذ الصف األول
اإلعدادي املوهوبني لغو ًيا تطبي ًقا قبل ًيا يوم األحد املوافق 2019 /2 /10م ،ثم تم تدريس موضوعات
التعبري باستخدام اإلسرتاتيجية املقرتحة لتنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي ،وذلك خالل الفصل
الدرايس الثاين للعام الدرايس  ،2019 / 2018وذلك بد ًءا من يوم الثالثاء  ،2019 / 2 / 12وحتى
األربعاء املوافق 2019 / 2/ 27م عىل مدار أسبوعني بواقع ثالثة أيام يف األسبوع ،وحصتني يف اليوم.
التطبيق البعدي لالختبار:
بعد االنتهاء من تدريس املوضوعات باستخدام اإلسرتاتيجية املقرتحة تم تطبيق اختبار
التعبري الكتايب اإلبداعي عىل التالميذ تطبي ًقا بعد ًيا يوم اخلميس 2019 /2 /28م؛ حتى تتم املقارنة بني
نتائج التالميذ يف التطبيقني القبيل والبعدي ،باستخدام الربنامج اإلحصائي ()SPSS؛ وذلك للتأكد من
فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحة يف تنمية مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
املوهوبني لغو ًّيا.
نتائج البحث يف اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
يوضح اجلدول التايل املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية
لدرجات أفراد جمموعة البحث يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي
ككل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا.
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جدول ( )10املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة "ت" وداللتها لدرجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبيل والبعدي
الختبار التعبري الكتايب اإلبداعي ككل ( ،حيث ن = )37
القياس القبيل

القياس البعدي

م

ع

م

ع

49.86

2.74

68.54

1.94

املتغريات
الدرجة الكلية للتعبري اإلبداعي

حيث إن( ،ن = عدد التالميذ ،م = املتوسط احلسايب،

قيمة ت
33.847

مستوى
الداللة
0.01

ع = االنحراف املعيار(

يتضح من خالل اجلدول السابق أن هناك فر ًقا بني متوسطي جمموع درجات جمموعة البحث يف
اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي ككل بني التطبيقني القبيل والبعدي وذلك لصالح القياس البعدي؛
حيث بلغ املتوسط يف التطبيق القبيل( ،)49.86الختبار التعبري الكتايب اإلبداعي ككل ،بينام بلغ متوسط
التطبيق البعدي( ،)68.54وكان متوسط الفرق بينهام ( ،)18.68لصالح التطبيق البعدي؛ مما يؤكد
واضحا يف اجلان ب األدائي ملهارات التعبري اإلبداعي ككل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
حتسنًا
ً
املوهوبني لغو ًّيا بعد تطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة.
 – وبالنسبة لتفصيل املهارات الفرعية التي تكون منها اختبار التعبري الكتايب اإلبداعي ،وبيان الفروق
بني متوسطات درجات املجموعة قبل تطبيق اإلسرتاتيجية وبعده ،فيمكن توضيح ذلك من خالل
اجلدول التايل الذي يوضح املتوسط احلسايب ،واالنحراف املعياري ،وداللتها لدرجات أفراد املجموعة
يف التطبيقني القبيل والبعدي يف املهارات الفرعية للتعبري الكتايب اإلبداعي مفصلة ،حيث (ن=.)37
جدول ( )11املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة "ت" وداللتها لدرجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبيل والبعدي
يف املهارات الفرعية مفصلة الختبار التعبري الكتايب اإلبداعي

قيمة ت

مستوى الداللة

الطالقة

اجتاه الفروق

مهارات

19.5
9

207

27.9
4

1.24

19.868

0.01

القياس
البعدي

قيمة حجم األثر

املتغريات

م

ع

م

ع

مستوى حجم األثر

القياس القبيل

القياس البعدي

0.92

كبري
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قيمة ت

مستوى الداللة

49.86

2.74

68.54

1.94

33.847

0.01

الدرجة الكلية
للتعبري اإلبداعي

اجتاه الفروق

مهارات األصالة

15.08

1.01

20.62

1.14

22.134

0.01

القياس
البعدي
القياس
البعدي
القياس
البعدي

قيمة حجم األثر

مهارات املرونة

15.19

1.52

20.43

1.01

17.414

0.01

املتغريات

م

ع

م

ع

مستوى حجم األثر

القياس القبيل

القياس البعدي

0.90

كبري

0.93

كبري

0.97

كبري

 – بالنسبة ملهارات التعبري الكتايب اإلبداعي يف جمال (الطالقة):
بلغ متوسط درجات جمموعة البحث يف التطبيق القبيل هلا ( ،)19.59يف حني بلغ متوسط درجات
املجموعة يف التطبيق البعدي للمهارات نفسها ( ،)27.49وكان متوسط الفرق بينهام (.)7.9
 – بالنسبة ملهارات التعبري الكتايب اإلبداعي يف جمال (املرونة):
بلغ متوسط درجات جمموعة البحث يف التطبيق القبيل هلا ( ،)15.19يف حني بلغ متوسط درجات
املجموعة يف التطبيق البعدي للمهارات نفسها ( ،)20.43وكان متوسط الفرق بينهام (.)5.24
 – بالنسبة ملهارات التعبري الكتايب اإلبداعي يف جمال (األصالة):
بلغ متوسط درجات جمموعة البحث يف التطبيق القبيل هلا ( ،)15.08يف حني بلغ متوسط
درجات املجموعة يف التطبيق البعدي للمهارات نفسها ( ،)20.62وكان متوسط الفرق بينهام (.)5.54
وقد تم حساب قيمة حجم األثر لإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل السياقية لتنمية مهارات التعبري
الكتايب اإلبداعي ،واجلدول التايل يوضح ذلك جدول ()12
ويالحظ من العرض السابق أن التحسن األكرب لدى التالميذ جاء يف مهارة األصالة ،ويمكن
إرجاع ذلك إىل اإلجراءات التدريسية التي تم اتباعها يف اإلسرتاتيجية املقرتحة ،واألنشطة التعليمية
التي تم تقديمها خالهلا ،والتي سعت إىل إثارة أذهان التالميذ وإطالق العنان خلياهلم للتفكري غري
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املألوف واإلبداع فيام يعرض عليهم من موضوعات ،كام أن بيئة التعلم التي تم هتيئتها لتطبيق
اإلسرتاتيجية من خالل استخدام مصادر التعلم املتنوعة املتاحة كالبحث عىل اإلنرتنت والفيديوهات
التعليمية ،والعروض التقديمية ،واألنشطة املتعددة ،كل ذلك ساعد التالميذ عىل استكشاف املعلومات
واإلبداع والتفكري.
جدول( )12قيمة حجم األثر لإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل السياقية لتنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى تالميذ
الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا
القياس القبيل

القياس البعدي

م

ع

م

ع

49.86

2.74

68.54

1.94

املتغريات
الدرجة الكلية للتعبري الكتايب اإلبداعي

مستوى حجم األثر
كبري

يتضح من خالل اجلدول السابق أن قيمة حجم األثر لإلسرتاتيجية املقرتحة فيام يتعلق
بمهارات التعبري الكتايب اإلبداعي كبرية ،حيث بلغت قيمة حجم األثر ( ،)0.97مما يدل عىل أن
كبريا يف تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي (الطالقة
لإلسرتاتيجية املقرتحة القائمة عىل السياقية ً
أثرا ً
– املرونة – األصالة) ،وهذا األثر يعد ً
دليال عىل فاعلية اإلسرتاتيجية املقرتحة.
 تفسري النتائج: ساعدت اإلسرتاتيجية املقرتحة عىل خلق نوع من العمل اجلامعي الذي يتسم بالتعاون ،وإجيابيةالتالميذ ،وإجياد مواقف تعليمية تشجع عىل اإلبداع ،كام أن حسن استخدام األلفاظ املناسبة للمقام،
أدى إىل اكتساب التالميذ املفردات التي تساعدهم عىل الكتابة واإلبداع.
 استخدام اإلسرتاتيجية املقرتحة األنشطة التي تتيح للتالميذ مسافة لالنطالق بقدراهتم وطاقاهتمالفكرية ،واستثارة حواسهم ،وذلك من خالل األنشطة املقدمة هلم يف كل درس؛ حيث ترتك هلم حرية
التعبري وإخراج ما لدهيم من أفكار إبداعية.
 ختطيط الدروس بشكل تتكامل فيه مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي وف ًقا لإلسرتاتيجية املقرتحة؛أدى إىل سهولة االنتقال من موضوع إىل آخر يف موضوعات املحتوى املقدم للتالميذ.
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 تعدد الوسائل التعليمية يف تنفيذ الدروس ،مثل :العروض التقديمية ،والداتا شو؛ لعرض القصصالتي تنمي القدرة عىل التفكري واإلبداع ،واللوحات التعليمية ،كان هلا دور واضح يف إثارة انتباه التالميذ
وتشويقهم يف أثناء تدريس موضوعات البحث ،وكذلك عرض املحتوى التعليمي عىل التالميذ
ومناقشتهم فيه وما تضمنه من معان وأفكار .وتتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج دراسة كل من،
رشيد()2010؛ ودراسة حممود()2007؛ ودراسة حممد ()2014؛ ودراسة عبد العال ()2018؛
ودراسة حسني( ،)2018ودراسة عيل(.)2018
 – التوصيات واملقرتحات
 - 1توصيات البحث :يف ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج بالبحث ،يوىص البحث باآليت:
 إجراء املزيد من الدراسات التي هتتم بالتعبري الكتايب ،وتنمية مهاراته ،وكذلك تضمني الكشف عناألخطاء اللغوية يف التعبري الكتايب اإلبداعي.
 توظيف اإلسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس التعبري ،ورفع كفاءة املعلمني من خالل عقد دوراتتدريبية دورية هلم حول كيفية استخدام هذه اإلسرتاتيجيات.
 االهتامم بمجاالت التعبري الكتايب اإلبداعي والتي هتم التالميذ وتتصل بحياهتم ،وتقديمها هلم. تضمني كتب اللغة العربية بعض موضوعات التعبري الكتايب. إعطاء حصة التعبري االهتامم الكايف من قبل وزارة الرتبية والتعليم ،وبيان أمهية التعبري يف حياهتم. ترك احلرية للتالميذ الختيار املوضوعات التي تتناسب مع ميوهلم ورغباهتم حتت إرشاف معلميهم،وتقديم التوجيه إذا تطلب األمر.
 عقد دورات خاصة للمعلمني لتعريفهم باإلسرتاتيجيات واألساليب احلديثة لتدريس التعبري. تشجيع التالميذ عىل الكتابة الشخصية التي يعربون هبا عن آرائهم ،وخرباهتم ،ومشاعرهم. - 2مقرتحات البحث.
 فاعلية برنامج تعليمي يف تدريس القراءة قائم عىل السياقية لتنمية بعض مهارات التعبري الكتايب لدىتالميذ املرحلة اإلعدادية.
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 فاعلية استخدام النظرية السياقية يف تنمية مهارات القصة واملقال األديب لدى تالميذ املرحلةاإلعدادية.
 فاعلية استخدام إسرتاتيجية مقرتحة قائمة عىل السياقية يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية وفهماملقروء لدى طالب املرحلة الثانوية.
 فاعلية إسرتاتيجية مقرتحة قائمة عىل السياقية لتنمية مهارات التذوق األديب والثروة اللغوية لدىطالب املرحلة الثانوية.
 فاعلية استخدام نموذج تدرييس قائم عىل السياقية لتنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى تالميذاملرحلة اإلعدادية.
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املراجع
 .1أبو جادو ،صالح؛ نوفل ،حممد بكر( .)2007تعليم التفكري النظرية والتطبيق ،األردن ،دار
املسرية.
 .2أبو جبني ،عطا حممد( .)2011إسرتاتيجيات ومهارات التفكري اإلبداعي يف اللغة العربية
تطبيقات عملية ،القاهرة ،دار الفالح.
 .3أبو عوف ،طلعت حممد( .)2004القيم املميزة للطالب املوهوبني لغويا يف عالقتها ببعض
املتغريات ،رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية بسوهاج ،جامعة جنوب الوادي.
 .4أبو لبن ،وجيه املريس( .)2016فاعلية إسرتاتيجية يف تنمية بعض مهارات التذوق األديب
والتعبري الكتايب اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي ،دراسات عربية يف الرتبية
وعلم النفس ،رابطة الرتبويني العرب ،السعودية.295-251 :)71( ،
 .5أمحد ،سوسن رضوان( .)2017إسرتاتيجية قائمة عىل مدخل عمليات الكتابة لتنمية مهارات
التعبري الكتايب اإلبداعي يف اللغة العربية لدى التالميذ املوهوبني باملدرسة اإلعدادية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا للرتبية ،جامعة القاهرة.
 .6األهداف العامة واخلاصة واملؤرشات واملعايري ملادة اللغة العربية للمرحلة اإلعدادية للتعليم
العام2009 ،2008 ،م.
 .7جاب اهلل ،عيل سعد( .)2016فاعلية إسرتاتيجية إملاعات السياق يف تنمية مهارات القراءة
اإللكرتونية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،دراسات عربية يف الرتبية
وعلم النفس ،رابطة الرتبويني العرب ،السعودية.438-387 :)74( ،
 .8اجلبوري ،أبرار مهدي( .)2017فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية التذوق األديب والتعبري الكتايب
اإلبداعي لدى طالب املرحلة الثانوية بجمهورية العراق ،جملة القراءة واملعرفة ،كلية
الرتبية ،جامعة عني شمس ،مرص.115-85 :)185(،
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 .9جراون ،فتحى عبدالرمحن( .)2002أساليب الكشف عن املوهوبني واملتفوقني ورعايتهم،
عامن ،األردن ،دار الفكر العريب.
 .10جروان ،فتحي عبد الرمحن( .)2007تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات ،القاهرة ،دار الفكر
العريب.
 .11حبيب ،جمدي عبد الكريم( .)2000التقويم والقياس يف الرتبية وعلم النفس ،املجلد الثاين،
القاهرة ،مكتبة النهضة املرصية.
 .12حسام عبد عيل اجلمل( .)2014الداللة السياقية للحذف يف النص النحوي ،جملة مركز بابل
للدراسات اإلنسانية ،جامعة بابل ،العراق.352-319 :)1(4 ،
 .13حسني ،شفاء حممد( .)2018فاعلية برنامج قائم عىل اخلرائط الذهنية الرقمية لتنمية بعض
مهارات القراءة والكتابة اإلبداعية لدى طالب شعبة اللغة العربية بكلية الرتبية بقنا ،رسالة
دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية بقنا ،جامعة جنوب الوادي.
 .14محاد ،خليل عبد الفتاح؛ نصار ،خليل حممود( .)2002فن التعبري الوظيفي ،غزة ،فلسطني،
مكتبة منصور.
 .15اخلطيب ،عامر يوسف( .)2003أدوار املعلم يف الرتبية اإلبداعية بمدرسة املوهوبني ،األردن،
عامن ،دار الفكر للنرش والطباعة والتوزيع.
 .16داود ،حممد حممد(" .)2001العربية وعلم اللغة احلديث" ،القاهرة ،دار غريب.
 .17دميثري ،سلطان(  .) 2018برنامج إثرائي قائم عىل السياقية لتنمية التذوق األديب وأثر ذلك عىل
التعبري الكتايب لدى تالميذ املرحلة املتوسطة بالكويت ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات
العليا ،القاهرة.
 .18رشيد ،حممد عوض( .)2010فاعلية مدخل عمليات الكتابة يف تنمية بعض مهارات التعبري
الكتايب اإلبداعي لدى طالب الصف الثاين متوسط باملدينة املنورة ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة طيبة ،السعودية.
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 .19الزهراين ،مريض بن غرم اهلل( .)2008مستوى إسهام برامج اإلعداد الرتبوي بجامعة أم
القرى يف تعريف الطالب املعلم بخصائص التلميذ املوهوب لغوي ًا وأساليب اكتشافه وطرق
رعايته ،جملة القراءة واملعرفة -كلية الرتبية ،جامعة عني شمس ،مرص -أغسطس:)81( ،
92-14
 .20سايس ،عبد الكريم( .)2011السياق اللغوي وأثره يف تعليمية اللغة العربية لدى الطفل يف
نموذجا) ،رسالة ماجستري
ضوء املقاربة بالكفاءات(السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي
ً
غري منشورة ،جامعة احلاج خلرض(باتنة) ،اجلزائر.
 .21السايج ،هتاويل عطا اهلل( .)2014أثر إسرتاتيجيتي األلعاب اللغوية ورسد القصة يف حتسني
مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصف التاسع األسايس يف األردن ،رسالة دكتوراه،
كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،األردن.
 .22سليامن ،حممود جالل الدين( .)2015علم اللغة االجتامعي وتطبيقاته يف تعليم العربية،
القاهرة ،عامل الكتب.
 .23السامن ،مروان أمحد( .)2018نموذج تدرييس قائم عىل النظرية السياقية لتنمية مهارات القراءة
التفسريية والقراءة النقدية لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها .دراسات يف املناهج
وطرق التدريس .كلية الرتبية ،جامعة عني شمس ،مرص.65-16 :)230( .
 .24سيد ،عيل شيامء( .)2018تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي يف ضوء إسرتاتيجية التخيل
لدى طالب املرحلة الثانوية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة عني شمس.
 .25شحاتة ،حممد ثروت( .)2016فاعلية برنامج مقرتح قائم عىل قصص اخليال العلمي يف تنمية
مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي املوهوبني لغو ًّيا،
رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة املنصورة.
 .26الشـربيي ،زكريـا أمحـد؛ صادق ،يسـرية( .)2002أطفـال عنـد القمة (املوهبة والتفوق العقيل
واإلبداع) ،القاهــرة ،دار الفكــر العــريب.
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 .27صادق ،فاروق( .)2001نظرة مستقبلية لرتبية وتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة يف القرن
احلادي
والعرشين ،القاهرة ،وزارة الرتبية والتعليم ،املؤمتر القومي للموهوبني ،أبريل.28 -2 :
 .28عاشور ،راتب قاسم؛ مقدادي ،حممد فخري( .)2005املهارات القرائية والكتابية ،طرائق
تدريسها وإسرتاتيجياهتا ،األردن ،دار املسرية.
 .29عايص ،عامد حممد( .)2012أثر استخدام مواقع اإلنرتنت الثقافية عىل التعبري الكتايب اإلبداعي
لدى طالب الصف العارش ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة اإلسالمية
بغزة ،فلسطني.
 .30عباس ،سعاد عبد الكريم( .)2004طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري بني التنظري
والتطبيق ،األردن ،دار الرشوق.
 .31عبد الباري ،عبد التواب حممد( .)2016برنامج قائم عىل اخلرائط الذهنية لتنمية مهارات
التعبري الكتايب اإلبداعي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية ،جامعة أسيوط.
 .32عبد الباري ،ماهر شعبان( .)2010الكتابة الوظيفية واإلبداعية ،األردن ،دار املسرية.
 .33عبد الباري ،ماهر شعبان( .)2011تعليم املفردات اللغوية ،األردن ،دار املسرية.
 .34عبد اجلواد ،إياد إبراهيم( .)2001برنامج مقرتح لتنمية املهارات األساسية للتعبري الكتايب
اإلبداعي لدى طالبات الصف احلادي عرش بمحافظة غزة ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية،
جامعة عني شمس.
 .35عبد العال ،أسامء حسن( .)2018فاعلية استخدام التخيل املوجه يف تنمية مهارات الكتابة
اإلبداعية لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية،
جامعة املنيا.
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 .36عبد القادر ،عبد اللطيف( .)2002فعالية برنامج لعالج صعوبات الفهم القرائي لدى تالميذ
الصف الرابع االبتدائي يف ضوء نظرية إملاعات السياق لسترينربج ،دراسات يف املناهج
وطرق التدريس ،اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة عني
شمس ،مرص.166-146 :)79( ،
 .37عبد اهلل ،هاين( .)2010فعالية إسرتاتيجية قائمة عىل نظرية إملاعات السياق يف تنمية الثروة
اللغوية وبعض مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي ،جملة كلية
الرتبية باملنصورة ،مرص ،)73( ،ج .225 – 194 :2
 .38عرص ،حممد طه( .)2000سيكولوجية املوهبة األدبية والطفولة ،القاهرة ،عامل الكتب.
 .39عطية ،مجال سليامن؛ حافظ ،وحيد السيد( .)2006فعالية برنامج قائم عىل التعلم املنظم ذات ًيا
يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب املرحلة الثانوية ،جملة كلية الرتبية ببنها،
مرص.37-5 :)68(16 ،
 .40عطية ،حمسن عيل( .)2007تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية ،عامن ،دار
املناهج.
 .41فتح الباب ،أمحد صالح عبد احلميد( .)2016برنامج قائم عىل نظرية الذكاء الناجح لتنمية
مهارات القراءة والكتابة اإلبداعية لدى طالب املرحلة الثانوي ،رسالة دكتوراه ،كلية
الرتبية ،جامعة عني شمس.
 .42فرج ،أمحد السيد( .)2020فاعلية استخدام املدخل التكاميل الوظيفي يف تنمية مهارات اإلبداع
اللغوي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة املنصورة.
 .43فندريس ،جوزيف( .)2014اللغة ،ترمجة عبد احلميد الدواخيل وحممد القصاص ،القاهرة،
اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية.
 .44قاسم ،حممد جابر( .)2005معايري التفوق اللغوى للمعلم واملتعلم ،اإلمارات العربية املتحدة،
دبى ،دار القلم.
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 .45القريطي ،عبد املطلب أمني( .)2005املوهوبون واملتفوقون خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم،
القاهرة ،دار الفكر العريب.
 .46قطناين ،حممد حسني؛ مريزيق ،هشام يعقوب( .)2012تربية املوهوبني وتنميتهم ،عامن ،دار
املسرية للنرش والتوزيع والطباعة.
 .47كنوش ،عواطف مصطفى( .)2007الداللة السياقية عند اللغويني ،لندن ،دار السياب للطباعة
والنرش.
 .48حممد ،أسامء عبد املنعم( .)2020استخدام إسرتاتيجية سكامرب يف تنمية مهارات اإلبداع
ال لغوي يف اللغة العربية لتالميذ الصف األول اإلعدادي ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية،
جامعة دمياط.
 .49حممد ،رجب عثامن( .)2003مفهوم السياق وأنواع جماالته وأثره يف حتديد العالقات الداللية
واألسلوب ،جملة علوم اللغة ،مرص.163 -93 :)4(6 ،
 .50حممد ،عبد الرحيم فتحي( .)2014برنامج باستخدام تآلف األشتات ونموذج سكامرب لتنمية
التفكري املنظومي واألداء اللغوي اإلبداعي لدى التالميذ املوهوبني لغو ًيا باملرحلة
اإلعدادية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أسيوط.
 .51حممد ،هبه سعيد( .)2017فاعلية برنامج قائم عىل النظرية السياقية ومستويات السعة العقلية
يف تنمية الثروة اللغوية ومهارات الكتابة اإلقناعية لدى الطالب املعلمني شعبة اللغة
العربية ،رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية باإلسامعيلية ،جامعة قناة السويس.
 .52حممود ،عبد الرازق خمتار( .)2007فعالية برنامج تدريبي مقرتح يف إكساب معلمي اللغة
العربية مهارات استخدام الذكاءات املتعددة يف تدريسهم وأثره عىل التحصيل وتنمية
اإلبداع اللغوي لدى تالميذهم ،جملة كلية الرتبية ،جامعة أسيوط.258-197 :)1(23 ،
 .53حممود ،عبد الرازق خمتار؛ سيد ،عبد الوهاب؛ أبو ناجي ،شيامء( .)2016فاعلية نموذج
تدرييس يف األدب قائم عىل نظرية التعلم املستند إىل الدماغ يف تنمية مهارات اإلبداع
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اللغوي لدى طالبات املرحلة الثانوية .املجلة الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة سوهاج:44 ،
.334-275
 .54حممود ،هيثم عمر( .)2017فاعلية إسرتاتيجية مقرتحة لتدريس املتشاهبات القرآنية قائمة عىل
نظرية السياق يف إتقان أداء النص القرآين وتذوقه لطالب الصف الثالث الثانوي
األزهري" ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة املنيا.
 .55مدكور ،عيل أمحد( .)2008تدريس فنون اللغة العربية ،القاهرة ،دار الفكر العريب.
 .56مزيد ،منى أمحد حممود( .)2008عمليات ما وراء املعرفة وأساليب التعلم لدى عينة من
الطالب املوهوبني لغو ًيا ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة بنها.
 .57مصلح ،إيامن عبد الفتاح( .)2017أثر تدريس النصوص األدبية بإسرتاتيجية االستقصاء
واألسئلة السابرة يف تنمية مهارات التعبري اإلبداعي والتفكري اإلجيايب لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف األردن ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية،
األردن.
 .58موسى ،أمرية حسني( .)2008بناء برنامج تعليمي قائم عىل برنامج كورت والكشف عن أثره
يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصف التاسع األسايس ،رسالة ماجستري،
كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك ،األردن.
 .59نارص ،أمل عبيد( .)2017فاعلية إسرتاتيجية قائمة عىل عادات العقل يف تنمية مهارات الكتابة
اإلبداعية لدى طالبات املرحلة الثانوية ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة الطائف،
السعودية.
 .60النجالوي ،صربي حافظ( .)2008أثر برنامج قائم عىل التنظيم الذايت للتعلم يف بعض
العمليات املعرفية املرتبطة باألداء األكاديمي لدى عينة من الطالب املوهوبني لغويا"،
رسالة دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة طنطا.
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 .61اهلذيل ،أسامء نارص( .)2016فاعلية برنامج قائم عىل األنشطة اللغوية اإلثرائية يف تنمية
مهارات التعبري الكتايب لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي ،رسالة ماجستري ،كلية
الرتبية ،جامعة القصيم ،السعودية.
وثيقة اللغة العربية ملرحلة التعليم األسايس2012/2011 ،
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