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ملخص

 باستخداـ طريقة العصف،ىدفت الدراسة التجريبية إىل تشخيص فاعلية تدريس التعبَت الكتايب لطلبة الصف العاشر
 ومدرسة، رلتمع الدراسة مدرسة اليوبيل الفضي اخلاصة. وأثرىا يف تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي لديهم،الذىٍت
 رلموعة،) طالبًا وطالبة مت تقسيمهم إىل رلموعتُت60(  بلغت عينة الدراسة.مازف بن غضوبة اخلاصة بسلطنة عُماف
 ودليل، متثلت أدوات الدراسة وموادىا التعليمية يف؛ اختبار التعبَت الكتايب لطلبة الصف العاشر.ضابطة ورلموعة ذبريبية
 توصلت الدراسة إىل جودة فاعلية تدريس التعبَت الكتايب.ادلعلم لتدريس التعبَت الكتايب باستخداـ طريقة العصف الذىٍت
 يف تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر؛ حيث تفوؽ،باستخداـ طريقة العصف الذىٍت
.طلبة اجملموعة التجريبية على طلبة اجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي دلهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي
 الطلبة، التعبَت الكتايب، العصف الذىٍت:كلمات مفتاحية
Abstract
This experimental study aimed to diagnose the effectiveness of brainstorming teaching method
on the tenth-grade students writing skills, and its impact on the development of creative writing.
Community of the study the Silver Jubilee Private School and Mazen Bin Gharouba Private
School. The study sample were (60) students, divided into two groups, a control group and the
experimental group. Study tools included: The written test for the tenth-grade students, and the
teacher's guide to teaching written expression using the method of brainstorming. The study
findings revealed that; the teaching of written expression using the brainstorming method was
effective in the development of creative written expression skills among the tenth-grade
students. The students of the experimental group surpassed the students of the control group in
the post-test of creative written expression skills.
Keywords: brainstorming, written expression, students.
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المقدمة
لعل االنفجار ادلعريف وكثرة ادلعلومات والثورة اذلائلة يف وسائل االتصاؿ ،من أبرز مسات العصر احلايل ،إنو يتطلب
إعداد طلبة قادرين على مواكبة العصر ،والتفكَت وانتقاء الكلمات والعبارات وعرض األفكار بطريقة مشوقة جاذبة
لآلخرين ،وىذا يظهر أمهية تطوير وتنمية مهارة التعبَت الكتايب لديهم .فاالىتماـ دبهارات التعبَت تساعد يف بناء
القدرات اإلبداعية للطلبة (الناقو وسعيد .)2003 ،ويؤكد علي مدكور على أمهية تنمية قدرة الطلبة على مهارات
التعبَت ،وتنمية القدرة على التعبَت عن األفكار واألحاسيس واالنفعاالت والعواطف وادلشاعر والوصف وغَتىا،
وتدريب الطلبة على الرجوع إىل مصادر ادلعرفة وادلعلومات وارتياد ادلكتبات والبحث عن الكتب وادلراجع( .مدكور،
،)2006
عرؼ علي مدكور ( )2006التعبَت الكتايب اإلبداعي بأنو" :التعبَت عن األفكار واألحاسيس واالنفعاالت والعواطف
وادلشاعر ووصف مظاىر الطبيعة وأحواؿ الناس وكتابة الشعر والقصة وادلقالة واخلطبة وادلسرحية وكل ما ىو مجيل
بأسلوب مجيل .ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو ذلك النوع من التعبَت الذي يتمكن بو طالب الصف العاشر من التعبَت
عن أفكاره وأحاسيسو ومشاعره الداخلية كتابة بطريقة منظمة وبعبارات كثَتة ومبتكره ،ويقاس مدى التمكن بالدرجة
اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار التعبَت الكتايب اإلبداعي.
وعلى الرغم من أمهية التعبَت للطلبة بصفة عامة وطلبة الصف العاشر بصفة خاصة لكونو بداية مرحلة جديدة انتهى الطالب
منها من مرحلة التعليم اليت يتسع فيها تفكَته ومعلوماتو وعباراتو ،إال إنو مازاؿ التعبَت بصفة عامة والتعبَت الكتايب بصفة
اىتماما سواء يف مناىج اللغة أو طرائق تدريسها على الرغم من أنو اذلدؼ األساسي من تعلم
خاصة أقل مهارات اللغة
ً
اللغة .ويؤكد ىذا الضعف يف مهارات التعبَت لدى الطلبة كثَت من الدراسات مثل دراسة ( :السيد2002 ،؛
لطفي2005 ،؛ مدكور2008 ،؛ عبد ادلنعم.)2005 ،
وقد أرجع عبد العاؿ( ،د.ت) ىذا الضعف يف التعبَت إىل استخداـ بعض طرائق التدريس غَت الفعالة اليت ال تنمي
ادلهارات ادلطلوبة .فطريقة التدريس ادلتبعة يف تدريس التعبَت ال تنظر إىل التعبَت الكتايب باعتباره لونًا من التعبَت عن
الذات وأحاسيسها ،بل ينظروف إليو على أنو نوع من القولبة يوضع فيو الطالب رغما عنو ،وحسب ما حدده ادلعلم
من موضوعات وعناصر جيب التحدث عنها( .مدكور.)2008 ،
لذا فقد أصبح من الضروري البحث عن اسًتاتيجيات حديثة يف تدريس التعبَت الكتايب ،تساعد على تنمية عقوؿ
الطلبة ،وتتيح حرية التفكَت ذلم وتساعدىم على إنتاج أكرب قدر من األفكار وادلعلومات والعبارات .تتمركز حوؿ
ادلتعلم وتتيح حرية االختيار لدى الطلبة ،وتنمي اذباىاهتم حنوه .وىذا كلو لو صلة مباشرة بالتعبَت اإلبداعي ،والطريقة
اليت ربقق كل ىذا وغَته من مهارات إبداعية ىي طريقة العصف الذىٍت اليت يتبناىا البحث احلايل .
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عرؼ سوف ( )Son, 2001طريقة العصف الذىٍت بأهنا " :أحد أساليب ادلناقشة اجلماعية اليت تشجع دبقتضاىا
أفراد اجملموعة على توليد أكرب عدد شلكن من األفكار ادلتنوعة وادلبتكرة بشكل عفوي تلقائي حر ويف مناخ مفتوح
غَت تقليدي ال حيد من إطبلؽ ىذه األفكار اليت تقدـ حلوالً دلشكلة معينة ومن مث غربلة ىذه األفكار واختيار
ادلناسب منها".
وعرفها عبد الرمحن سيد وصفاء غازي بأهنا التداعي احلر لؤلفكار يف جلسات مجاعية يتحرر فيها الطلبة من النقد،
ويتم تشجيعهم على إثارة األفكار وتقبلها أيا كانت غَت مبلئمة ،والتوصل إىل قائمة أفكار ديكن من خبلذلا
الوصوؿ إىل استبصارات ابتكارية من خبلؿ قياـ كل فرد من اجملموعة بالعمل على ربفيز زمبلئو يف وجود ادلعلم
(سيد ،غازي.)2001 ،
ويعرفها الباحث إجرائيًا بأهنا طريقة تدريس للتفكَت التعاوين أو الفردي للطلبة تتيح ذلم إنتاج أكرب عدد من األفكار
والعبارات والكلمات والفقرات حوؿ موضوع من موضوعات التعبَت الكتايب اإلبداعي خبلؿ فًتة زمنية زلددة يف جو
بعيدا عن النقد واالزدراء طادلا ىذه األفكار والعبارات والكلمات واألفكار مرتبطة بادلوضوع
يسوده احلرية واألماف ً
تعبَتا عن ادلوضوع ،وأثر ذلك يف تنمية مهارات
احملدد مسب ًقا للكتابة فيو ،مث تسجيلها وتصنيفها الختيار أفضلها ً
التعبَت اإلبداعي لدى الطلبة من خبلؿ درجاهتم يف االختبار البعدي للتعبَت اإلبداعي.
فاسًتاتيجية العصف الذىٍت ،من أكثر الطرؽ اليت تنمي اإلبداع بصفة عامة؛ فهي ال تقف عند حد مواجهة
موضوع ما ولكن متتد إىل ما وراء ادلوضوع ،وذلك بإطبلؽ العناف للتفكَت يف تناوؿ جوانب ادلوضوع بطرؽ جديدة
تؤدي إىل نظره إبداعية أو إىل إنتاج أفكار جديدة وعبارات متنوعة (سلتار.)2003 ،
لقد أوصت عديد من الدراسات إىل ضرورة استخداـ طريقة العصف الذىٍت كبديل للطرائق التقليدية ،وتدريب
ادلعلمُت على استخدامها ،لتنميتها دلهارات اإلبداع بصفة عامة ،وإتاحة الفرصة للمشاركة اإلجيابية للطلبة والشعور
بادلسئولية ،ومواصلة البحث ،وتوليد األفكار والعبارات واجلمل (حسن .1996 ،مصطفى .1997 ،عبد الوىاب،
 .1999إبراىيم .2000 ،زلمد .2000 ،ىاشم.)2006 ،
وقد عرؼ العصف الذىٍت بأنو " أحد أساليب ادلناقشة االجتماعية الذي يشجع دبقتضاه أفراد اجملموعة على توليد أكرب
عدد شلكن من األفكار ادلتنوعة وادلبتكرة بشكل تلقائي عفوي حر ويف مناخ مفتوح غَت تقليدي ال حيد من إطبلؽ ىذه
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األفكار اليت متثل حلوالً دلشكلة ،ومن مث اختيار ادلناسب منها" ( الناقة والسعيد .)2003 ،وتعتمد اسًتاتيجية العصف
الذىٍت حبسب شعباف )2013( ،على:
 عدـ انتقاد األفكار اليت يشارؾ هبا الطلبة حىت يكسر ادلعلم اخلوؼ والًتدد لدى ادلشاركُت. تشجيع الطلبة على إعطاء أكرب عدد شلكن من األفكار دوف االلتفات لنوعها والًتحيب باألفكار الغريبة أو غَتالتقليدية .
 الًتكيز على الكم ادلتولد من األفكار للوصوؿ إىل فكرة أصيلة.لذلك وجد الباحث ،صلة بُت مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي واسًتاتيجية العصف الذىٍت ،فإذا كاف اذلدؼ من
التعبَت اإلبداعي قدرة الطالب على التعبَت بعبارات متنوعة ومشوقة وجاذبة ،وأفكار متعددة ،وكلمات وتعبَتات
مجيلة؛ فإف جوىر اسًتاتيجية العصف الذىٍت تنمية ىذه ادلهارات.كما أف استخداـ طريقة العصف الذىٍت ينمي
اذباىا إجيابيًا للطلبة حنو التعبَت من خبلؿ عدـ انتقاد أفكارىم وتشجيعهم على إعطاء أكرب عدد شلكن من األفكار؛
ً
ومن مث ادليل وتقبل حصة التعبَت ودفع ادللل الذي يلحق هبم حاؿ استخداـ الطرؽ التقليدية.
دافعا
ولكي يستمر الطالب يف استقباؿ ادلعارؼ وادلهارات البد أف ديتلك االذباه اإلجيايب حنو الكتابة؛ لكي يكوف ً
يدفعو إىل اكتساب ادلعرفة أىن وجدىا ،ومن ىنا تأيت أمهية مناىج تعليم الكتابة ودورىا يف تنمية االذباه ادلوجب
حنوىا فإذا مل ربقق ذلك مل يتحقق اذلدؼ من تعليم الكتابة (السيد .)2002 .لذلك يسعى البحث احلايل إىل
تطبيق طريقة العصف الذىٍت يف تدريس التعبَت الكتايب ،وتشخيص فاعلية ذلك يف تنمية مهارات التعبَت الكتايب
اإلبداعي لدى الطلبة.
مشكلة البحث
ربضى تنمية التعبَت الكتايب اإلبداعي لدى الطلبة بأمهية كبَتة ،لكنو على الرغم من تلك األمهية ،إال إف ىناؾ عجزاً
اضحا من معلمي اللغة العربية للتعبَت الكتايب يف بلوغ ىذه الغاية ،مقارنة دبهارات اللغة العربية األخرى ،ويرجع
و ً
السبب يف ذلك إىل اقتصار معلمي اللغة العربية يف تدريسهم للتعبَت؛ على الطريقة التقليدية اليت ال تطلق العناف
للطلبة لئلبداع وإنتاج األفكار والعبارات ،وعدـ استخداـ أنشطة ووسائل متنوعة يف التدريس ،شلا ترتب عليو ضعف
الطلبة يف التعبَت الكتايب اإلبداعي ،وظهور اذباىات سلبيو لديهم حنو دراستو.
يؤكد ىذا زلمود الناقة ( )2000حُت يشَت إىل أف تدريس التعبَت الكتايب اإلبداعي ،ينم عن إمهاؿ واضح من
معلمي اللغة العربية حلصة التعبَت .ويرجع ىذا اإلمهاؿ إىل عدـ إدراؾ معلم اللغة العربية ألمهية التعبَت للطلبة وكونو
مساعدا ذلم على التحصيل والنجاح يف مجيع ادلواد الدراسية اليت حيتاج فيها للتعبَت عما بداخلو من معلومات وأفكار
ً
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قد تظل حبيسة بداخله م إذا مل يتمكنوا من التعبَت عنها ،وكاف نتيجة ذلذا اإلمهاؿ من جانب ادلعلمُت حلصة التعبَت
ولتنمية مهاراتو تدين مستوى الطلبة يف التعبَت ومن مث يف مجيع فروع اللغة ويف ادلواد الدراسية األخرى اليت حيتاج فيها
الطالب أف يعرب عما حصلو باللغة العربية .
وقد تأكد ذلك للباحث من خبلؿ زيارة استكشافية ،لسبعة من ادلعلمُت يف حصص التعبَت ،واستخداـ بطاقة
مبلحظة ،تضمنت عده معايَت منها طريقة التدريس واألنشطة والوسائل ادلستخدمة واذباه الطلبة حنو التعبَت.
من ىنا جاءت الدراسة الستخداـ طريقة العصف الذىٍت يف تدريس التعبَت الكتايب وفاعلية ذلك يف تنمية مهارات
التعبَت اإلبداعي واالذباه حنوه لدى طلبة الصف العاشر .وتتحدد مشكلة البحث احلايل يف اإلجابة عن السؤاؿ
اآليت :ما فاعلية تدريس التعبَت الكتايب باستخداـ طريقة العصف الذىٍت يف تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي
لدى طلبة الصف العاشر واذباىهم حنوه؟
أهداف البحث
 1ػ ربديد مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ادلناسبة لطلبة الصف العاشر.
 . 2ربديد مدى توافر مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ادلناسبة لطلبة الصف العاشر.
 3ػ قياس فاعلية تدريس التعبَت الكتايب باستخداـ طريقة العصف الذىٍت يف تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي
لدى طلبة الصف العاشر.
أمهية البحث :ىذه الطريقة احلديثة تولد وتنتج األفكار والعبارات يف تدريس التعبَت الكتايب ،الذي جيد ادلعلموف
صعوبة يف تدريسو ،وجيد الطلبة صعوبة يف تنفيذه .فهذه الطريقة تتصل بصورة مباشرة بالتعبَت الكتايب اإلبداعي،
الذي يسعى البحث لتنميتو من خبلؿ طريقة العصف الذىٍت يتوقع أف خيدـ ىذا البحث كبل من:
لطلبة :وذلك من خبلؿ تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر ،وتنمية اذباىهم حنو
التعبَت .
معلمو اللغة العربية :متكن ىذه الطريقة من تدريس التعبَت الكتايب بشكل يكسر ادللل لدى الطلبة.
تدريس مادة التعبَت :إهنا تطور تدريس التعبَت الكتايب اإلبداعي باستخداـ طريقة تدريس حديثة وىي طريقة العصف
الذىٍت بدالً من الطريقة التقليدية تساعدىم يف التغلب على صعوبات تدريس التعبَت .

205

Vol. 14 (Special Editioin), 2018

رللة العبقري

Journal al-‘Abqari

الباحثُت حيث يفتح ىذ ا البحث اجملاؿ أماـ الباحثُت يف اللغة العربية الستخداـ طريقة العصف الذىٍت يف فروع اللغة
العربية األخرى .
حدود البحث

قتصر البحث احلايل على احلدود اآلتية:
احلدود ادل كانية :طبق البحث على فصلُت من طلبة الصف العاشر ،فصل للمجموعة التجريبية دبدرسة اليوبيل الفضي
اخلاصة ،وفصل للمجموعة الضابطة دبدرسة مازف بن غضوبة اخلاصة.
وربديدا يف شهري أكتوبر ،ونوفمرب
احلدود الزمانية :الفصل الدراسي األوؿ من العاـ الدراسي ،2018/ 2017
ً
2017ـ .
احلدود البشرية :ا قتصر البحث احلايل على تطبيق طريقة العصف الذىٍت على طلبة الصف العاشر دبدرسة اليوبيل
الفضي اخلاصة ،ومدرسة مازف بن غضوبة اخلاصة ،.وسبب اختيار طلبة الصف العاشر ىو أنو بداية مرحلة ينبغي
أف يتسع فيها تفكَت الطلبة وخيرجوا من إطار التقليد إىل اإلبداع فطالب الصف العاشر ينبغي أف يتسع تفكَته
ومعلوماتو وعباراتو وتعبَتاتو السيما التعبَت اإلبداعي اجلاذب وادلشوؽ .
احلدود ادلوضوعية :مت اختيار مخسة موضوعات من موضوعات التعبَت ادلناسبة لطلبة الصف العاشر لتدريسها
باستخداـ طريقة العصف الذىٍت ىي( :الطموح  ،العمل ،الرياضة ،الثورة التقنية ،العلم) .كذلك يقتصر البحث
على تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإل بداعي ادلناسبة لطلبة الصف العاشر واليت ظهرت من خبلؿ ربليل موضوعات
التعبَت ذلؤالء الطلبة .
منهج البحث

اعتمد البحث ادلنهج شبو التجرييب يف تطبيق ذبربة البحث وأدواتو على الطلبة .وجيري تفسَت النتائج وربليلها وفق
ادلنهج الوصفي التحليلي ،وذلك لعرض نتائج البحث.

أدوات البحث :استعمل الباحث األدوات اآلتية:
أ .قائمة مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ادلناسبة لطلبة الصف العاشر .
ب .أداة ربليل احملتوى ،وذلك يف ربليل كتابات الطلبة يف عدة موضوعات تعبَت؛ للكشف عن مدى توافر مهارات
التعبَت الكتايب اإلبداعي لدى الطلبة.
ت .اختبار التعبَت الكتايب اإلبداعي إعداد الباحث يطبق قبليًا وبعديًا .
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الفروض الصفرية

ال توجد فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بُت متوسطي درجات طلبة اجملموعة التجريبية و اجملموعة
الضابطة ،يف االختبار البعدي للتعبَت الكتايب اإلبداعي.
الدراسات السابقة

اخللفية النظرية للبحث
يتبٌت البحث احلايل طريقة العصف الذىٍت يف تدريس التعبَت الكتايب لتنمية مهارات التعبَت اإلبداعي واذباه الطلبة
حنوه ،ذلك ألف ىذه الطريقة من الطرؽ احلديثة اليت كثر استخدامها لتنمية التفكَت ،وىي بدورىا تعمل على إتاحة
احلرية إلنتاج أكرب عدد من األفكار والعبارات حوؿ ادلوضوع أو ادلشكلة .بالتايل فإف ىذه الطريقة تناسب تدريس
التعبَت الذي حيتاج الستمطار األفكار والعبارات .وسوؼ يتم عرض طريقة العصف الذىٍت يف البداية ،مث التعبَت
وربديدا التعبَت الكتايب اإلبداعي ،وتوضيح عبلقة طريقة العصف الذىٍت بالتعبَت الكتايب اإلبداعي ،مث االذباه
الكتايب
ً
وأمهيتو ومكوناتو وطرؽ قياسو .
أوالً ػ طريقة العصف الذىٍت:
إهنا طريقة تساعد على عصف الذىن إلنتاج أكرب عد من األفكار واآلراء والعبارات واحللوؿ حوؿ موضوع ما يف
جو يسوده احلرية وتأجيل النقد واحلكم على ما ينتجو العقل إىل هناية جلسة العصف الختيار أفضل األفكار
والعبارات واحللوؿ للموضوع ادلطروح للمناقشة (زلمد.)2010 ،
وحبسب عبد العزيز ،)2007( ،وزيتوف ،)2003( ،و أمحد)2010( ،؛ متتاز طريقة العصف الذىٍت بعديد من
ادلزايا ،أمهها:
أ .إهنا طريقة بسيطة وسهلة التطبيق ،ألهنا ال تقيد إنتاج الفكرة بالنقد أو التقوًن.
ب .تساعد الطلبة على إنتاج أفكار جديدة وغريبة وغَت مألوفة.
ت .تدريب الطلبة على حل ادلشكلة بطريقة مجاعية وتفاعلية ،إفادة الطلبة من أفكار بعضهم البعض من
خبلؿ تطويرىا والبناء عليها.
ث .تساعد على انتشار اخلياؿ وادلرونة يف التفكَت .والوصوؿ ألكرب عدد من األفكار واآلراء واحللوؿ ذباه موضوع
أو مشكلة معينة.
ج .تتيح جلميع األفراد ادلشاركة يف ادلناقشة؛ واحًتاـ آراء اآلخرين دوف نقد أو ذبريح ،ودوف أف يقوـ فرد بفرض
رأيو أو فكرتو أو حلو للمشكلة.
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متر طريقة التدريس باستخداـ العصف الذىٍت دبراحل وىي :
أ ػ صياغة ادلشكلة أو طرح ادلوضوع .
ب ػ بلورة ادلشكلة أو ادلوضوع .
ج ػ توليد األفكار اليت تعرب عن حلوؿ للمشكلة أو اليت تتناوؿ ادلوضوع .
د ػ تقييم األفكار اليت مت التوصل إليها .
أكد الطيطي )2007( ،أ ّف طريقة العصف الذىٍت تستند على مبدأين مها :تأجيل احلكم على قيمة األفكار وعدـ
نقدىا إال يف هناية اجللسة؛ إلتاحة حرية التعبَت .وإ ّف الكم يولد الكيف من خبلؿ العدد اذلائل من األفكار،
ومنها يتم التوصل إىل األفكار ادلبدعة اليت تعد حبلً للمشكلة.

أشار باحثوف عدة إىل مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ومواصفاتو ،حيث ذكر صربي ،)2003( ،حسن
( ،)2005الناقة )Cobe 2006 ،)2006( ،أ ّف مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي تتعدد ،وديكن ذكر أمهها يف
اآليت:
 1ػ اإلجياز والًتكيز يف التقدًن للموضوع .
 2ػ استخداـ مقدمة جاذبة للقارئ دلتابعة ادلوضوع .
 3ػ إظهار الفكرة الرئيسية .
 4ػ ربط األفكار الرئيسية باألفكار الفرعية .
 5ػ تنويع األفكار وترابطها .
 6ػ تدعيم األفكار باألدلة والشواىد .
 7ػ انتقاء األلفاظ والًتاكيب ادلناسبة لؤلفكار وادلعاين .
 8ػ استخداـ الصور البيانية واحملسنات البديعية بقدر احلاجة إليها .
9ػ أصالة الفكرة ادلعروضة .
.10لتعبَت بأساليب متعددة للفكرة الواحدة .
 11ػ الصحة النحوية واإلمبلئية .
شلا سبق يتضح ،أف طريقة العصف الذىٍت؛ تنتج األفكار والعبارات واحللوؿ ،وتركز على الكم وعدد األفكار،
تعبَتا عن ادلوضوع .وىذا يتناسب ويتصل مع
وصوالً للكيف والفكرة األصيلة ،أو احلل األمثل ،أو العبارة األكثر ً
طبيعة التعبَت الكتايب اإلبداعي الذي يتطلب إنتاج عدد من األفكار والعبارات وانتقاء األفضل منها .لذا فقد
أوضحت بعض الدراسات عن فاعلية ىذه الطريقة ،يف تنمية بعض مهارات الكتابة اإلبداعية على عكس طرائق
التدريس األخرى (محداف.)2003 ،
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سير الدراسة و إجراءاتها ونتائجها

سارت الدراسة وف ًقا للخطوات اآلتية:
لإلجابة عن السؤال األول :ما مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ادلناسبة لطلبة الصف العاشر؟ مت اعتماد اخلطوات

اآلتية:
أ ػ ربديد اذلدؼ من القائمة :ىدفت القائمة إىل ربديد أىم مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ادلناسبة لطلبة الصف
العاشر ،اليت جيب أف يتقنوىا.
ب ػ مصادر إعداد القائمة :مت اشتقا ؽ مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ادلناسبة للطلبة من خبلؿ :البحوث
والدراسات العربية واألجنبية ،الكتب وادلراجع واألدبيات ،آراء اخلرباء وادلتخصصُت يف مناىج وطرؽ تدريس
اللغة العربية .كذلك ربليل كتابات طلبة الصف العاشر للتواصل ألىم ادلهارات اليت حيتاجوهنا.
ج ػ عرض القائمة على السادة احملكمُت للتأكد من صدؽ القائمة :من خبلؿ ادلصادر السابقة مت التوصل إىل قائمة
مبدئية دلهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي مت عرضها على رلموعة من السادة احملكمُت ادلتخصصُت يف مناىج
وطرؽ تدريس اللغة العربية ،وكذلك ادلوجهُت وادلدرسُت بادلرحلة اإلعدادية ،وقد طلب منهم إبداء آرائهم يف
احملاور اآلتية خبيارات ثبلث (مناسبة بدرجة كبَتة ػ مناسبة ػ غَت مناسبة).
-

مدى مناسبة القائمة لطلبة الصف العاشر .
مدى الوضوح والدقة يف صياغة ادلهارات .
مدى انتماء ادلهارة دلهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي .

-

إضافة أو حذؼ أو تعديل ما يرونو .

وقد قاـ الباحث جبمع آراء احملكمُت وتفريغ استجاباهتم حوؿ ىذه ادلهارات ،وقد مت تقدير اآلراء بإعطاء (ثبلث
درجات خليار مناسب بدرجة كبَتة ،ودرجتُت خليار مناسب ،وصفر خليار غَت مناسب).
مت حساب التكرار لكل مهارة من مهارات القائمة ،واإلبقاء على ادلهارات اليت حصلت على نسبة تكرار%80
فأكثر ،واستبعاد عدد قليل من ادلهارات اليت حصلت على أقل من  ،%80وتعديل صياغة بعض ادلهارات ،انتهاء
بالتوصل إىل القائمة النهائية دلهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ادلناسبة لطلبة الصف العاشر .واجلدوؿ اآليت يوضح
ىذه ادلهارات والنسب اليت حصلت عليها:
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جدول ( )1مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لطلبة الصف العاشر
نسبة تكرارها

م

المهارة

1

اختيار عنواف مناسب وجذاب .

%100

2

اإلجياز يف التقدًن للموضوع .

%85

3

توظيف ادلقدمة يف خدمة ادلوضوع .

%90

4

إظهار الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية .

%100

5

الربط بُت األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية

%100

6

تأييد األفكار باألدلة والشواىد .

%100

7

انتقاء األلفاظ والعبارات والًتاكيب ادلناسبة .

%90

8

استخداـ ادلعاين ادلتعددة للفكرة الواحدة .

%80

9

تنوع األفكار والعبارات .

%85

10

الصحة النحوية يف الكتابة .

%100

11

استخداـ أدوات ربط مناسبة .

%90

12

أصالة األفكار.

%90

13

اقًتاح أكرب عدد شلكن من احللوؿ للموضوع .

%85

14

خامتة معربة وسللصة لؤلفكار .

%90

لإلجابة عن السؤال الثاني :ما مدى توافر مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر؟
يف ضوء قائمة ادلهارات ادلعدة يف اخلطوة السابقة قاـ الباحث بتحليل تعبَتات طلبة الصف العاشر دبدرسة الصلت
اخلاصة ،وعددىم  30طالبًا؛ للوقوؼ على مدى توافر مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي ،حُت طلب الباحث من
الطلبة كتابة موضوع تعبَت يفضلوف التحدث عنو ،وذلك إلتاحة احلرية للطلبة للتعبَت عن ادلوضوعات ادلفضلة
لديهم ،حيث قاـ الباحث بقراءة كتاباهتم وربليلها وف ًقا للخطوات اآلتية :
أ ػ ربليل موضوع كل طالب على حدة من قبل الباحث وثبلثة من معلمي اللغة العربية.
ب ػ ربديد ادلهارة الناقصة أو غَت ادلتوفرة من ادلوضوعات.
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ج ػ تصميم جدوؿ للتحليل يشتمل على ثبلثة زلاور ( ادلهارة ػ عدد الطلبة ادلتوافرة لديهم ػ النسبة ادلئوية لتوافر
ادلهارة لدى الطلبة)  ،واجلدوؿ اآليت يوضح ذلك.
جدول ( )2تحليل توافر المهارات لدى الطلبة
أعداد الطلبة

نسبة تكرارىا

ت

ادلهارة

 1اختيار عنواف مناسب وجذاب.

15

%50

 2اإلجياز يف التقدًن للموضوع.

10

%33

 3توظيف ادلقدمة يف خدمة ادلوضوع.

8

%27

 4إظهار الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية.

10

%33

 5الربط بُت األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية

11

%37

 6تأييد األفكار باألدلة والشواىد.

5

%17

 7انتقاء األلفاظ والعبارات والًتاكيب ادلناسبة.

9

%30

 8استخداـ ادلعاين ادلتعددة للفكرة الواحدة.

6

%20

 9تنوع األفكار والعبارات .

7

%23

 10الصحة النحوية يف الكتابة.

9

%30

 11استخداـ أدوات ربط مناسبة.

7

%23

 12أصالة األفكار .

5

%17

 13اقًتاح أكرب عدد شلكن من احللوؿ للموضوع.

15

%50

 14خامتة معربة وملخصة لؤلفكار.

18

%60

مت حساب صدؽ التحليل :وذلك بعرضو على بعض أساتذة ادلناىج وطرؽ التدريس بكليات الًتبية ،وبعض مشريف
ومعلمي اللغة العربية ،ألخذ آرائهم يف زلاور التحليل وعرضو بعض األوراؽ عليهم لتحديد مدى صحة التحليل،
وقد أقروا بصحة التحليل وصدقة.
211

Vol. 14 (Special Editioin), 2018

رللة العبقري

Journal al-‘Abqari

كذلك مت حساب ثبات التحليل :باختيار عشرين نصا من الطلبة ،وإعادة ربليلها مرة أخرى بعد مرور شهر من
التحليل األوؿ ،وحساب معامل االرتباط بُت عملييت التحليل وىو ما يعرؼ باالتساؽ الزمٍت للتحليل ،وحسب
نسبة اإلتقاف بُت التحليلُت حيث كاف ( )%94وىي نسبة تشَت إىل ثبات التحليل.
لإلجابة عن السؤال الثالث :ما فاعلية تدريس التعبَت الكتايب باستخداـ طريقة العصف الذىٍت يف تنمية مهارات
التعبَت الكتايب اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر؟ مت أتباع ما يلي:
 1ػ إعداد مخسة موضوعات من موضوعات التعبَت ادلناسبة لطلبة الصف العاشر لتدريسها باستخداـ طريقة العصف
الذىٍت وىذه ادلوضوعات ،ىي( :الطموح ػ العمل ػ الرياضة ػ الثورة التقنية ػ العلم) .ومت إعداد ىذه ادلوضوعات
استنادا على األسس اآلتية:
يف ضوء طريقة العصف الذىٍت
ً
أ ػ مبادئ العصف الذىٍت وخطواتو .
ب ػ قائمة مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي وطرؽ تنميتها .
ج ػ أىداؼ تدريس التعبَت الكتايب يف الصف العاشر.
د ػ ادلرونة والفاعلية للتطوير وف ًقا للظروؼ الطارئة .
 2ػ إعداد دليل ادلعلم مت تصميم ادلوضوعات السابقة يف ضوء طريقة العصف الذىٍت وإعداد دليل للمعلم
لبلسًتشاد بو يف تدريس ىذه ادلوضوعات وتضمن الدليل:
أ ػ مقدمة تضمنت تعريف ادلعلم باذلدؼ من استخداـ الدليل ،واذلدؼ من استخداـ طريقة العصف
الذىٍت يف تدريس التعبَت .
ب ػ زلتوى الدليل ويشمل األىداؼ العامة واخلاصة للموضوعات ادلعدة واألنشطة الزمنية لتدريس
ادلوضوعات وخطة السَت يف كل درس مشتملة ربديد اذلدؼ والنشاط ادلتبع والوسائل والتقوًن .
ج ػ الضبط العلمي للدليل ،وذلك بعرضو على احملكمُت ادلتخصصُت يف ادلناىج وطرؽ التدريس للتأكد من
صحة إعداد ادلوضوعات واألنشطة والوسائل والتقوًن يف ضوء طريقة العصف الذىٍت.
 3ػ إعداد أدوات القياس ادلتمثلة يف اختبار التعبَت الكتايب اإلبداعي:
أ ػ اذلدؼ من االختبار :ىدؼ االختبار الكشف عن مدى توافر مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي لطلبة الصف
العاشر وربديد مستواىم فيها ،وذلك قبل تطبيق طريقة العصف الذىٍت وبعدىا من أجل تعرؼ فاعلية تطبيق الطريقة
يف تنمية ىذه ادلهارات .

212

طريقة العصف الذىٍت ودورىا يف تنمية مهارات التعبَت الكتايب لدى طلبة الصف العاشر بادلدارس اخلاصة يف سلطنة عماف

ب ػ مكونات االختبار :تكوف االختبار من قسمُت القسم األوؿ :أسئلة موضوعية عبارة عن اختيار من متعدد،
وأسئلة التتمة اليت تتطلب اإلجابة عنها نقاط زلددة ،ومتثلت يف أحد عشر سؤاال لقياس بعض ادلهارات .القسم
الثاين :أسئلة مقالية لقياس بقية ادلهارات ،تضمن االختبار سؤاؿ مقايل اشتمل على مخسة موضوعات يطلب من
الطالب الكتابة يف موضوع واحد منهم مراعيًا األيت :كتابة عنواف آخر للموضوع الذي سيكتب فيو ،اإلجياز يف
التقدًن للموضوع ،وتوظيف ادلقدمة يف خدمة ادلوضوع وإظهار الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية ،والربط بُت األفكار
الرئيسية واألفكار الفرعية وتأييد األفكار باألدلة والشواىد وانتقاء األلفاظ والعبارات والًتاكيب ادلناسبة واستخداـ
ادلعاين ادلتعددة للفكرة الواحدة وتنوع األفكار والعبارات والصحة النحوية يف الكتابة والصحة اإلمبلئية ومجاؿ الكتابة
واستخداـ أدوات ربط مناسبة وأصالة األفكار ،واقًتاح أكرب عدد شلكن من احللوؿ للموضوع ،وكتابة خامتة معربة
وملخصة لؤلفكار .مت الًتكيز يف تصحيح االختبار على ادلهارات اخلمس اليت مل يتم قياسهم باألسئلة ادلوضوعية؛
اإلجياز يف التقدًن للموضوع ،والربط بُت األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية ،والصحة النحوية يف الكتابة ،والصحة
اإلمبلئية ،ومجاؿ الكتابة ،واستخداـ أدوات ربط مناسبة.
ج ػ صياغة ونوع مفردات االختبار :مت صياغة رؤوس ادلوضوعات بلغة مثَتة لدافعية الطلبة للكتابة ،واختيار
موضوعات ذلا عبلقة باحتياجات الطلبة .أما عن نوع أسئلة االختبار ،فكانت األسئلة ادلوضوعية لقياس ادلهارات،
وادلقالية لقياس بقية ادلهارات اليت ال تظهر إال من خبلؿ كتابة الطلبة دلوضوع متكامل.
د ػ ربكيم االختبار للتأكد من صدقة :بعد إعداد االختبار يف صورتو األولية ،مت عرضو على رلموعة من احملكمُت إلبداء
الرأي يف مناسبتو الختبار طلبة الصف العاشر ،وسبلمة الصياغة اللغوية لبلختبار ،ومدى قدرة االختبار يف قياس مهارات
التعبَت الكتايب اإلبداعي .وقد أشار احملكموف دلناسبة االختبار للطلبة وسبلمتو اللغوية ،بعد إجراء بعض التعديبلت يف
صياغة ادلوضوعات واالكتفاء يف السؤاؿ ادلقايل بثبلثة موضوعات بدال من مخسة ،وقد أخذ الباحث بالتعديبلت ،وبذلك
أصبح االختبار صاحلًا للتطبيق.
ىػ ػ التجربة االستطبلعية لبلختبار :مت اختيار عينة استطبلعية من طلبة الصف العاشر بلغ عددىم ثبلثُت طالبًا
وطالبة من غَت الطلبة الذين طبق عليهم االختبار وذلك لتحديد اآليت :
 زمن االختبار :وذلك حبساب الزمن الذي استغرقو أوؿ طالب والزمن الذي استغرقو آخر طالب انتهى مناإلجابة  ،وحساب متوسط الزمن بقسمتو على اثنُت ،وبلغ الزمن ادلستغرؽ  30دقيقة  ،وإضافة مخس دقائق
لقراءة التعليمات ليصبح الزمن الكلي  35دقيقة.
 معامبلت السهولة والصعوبة لكل مفردات االختبار :حلساب معامبلت السهولة والصعوبة لكل مفردة منمفردات االختبار مت تطبيق ادلعادلة اخلاصة بذلك ،وقد أعترب الباحث ادلفردات اليت يزيد معامل صعوبتها عن
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 0.9مفردة صعبة للغاية واليت يقل معامل صعوبتها عن  0.3مفردة شديدة السهولة ولذا جيب حذؼ ما يزيد
معامل صعوبتها عن  0.9ويقل عن 0.3
وقد تراوحت معامبلت السهولة والصعوبة ما بُت  0.7معامل صعوبة و  0.4معامل سهولة وىي نسبة مقبولة طب ًقا

دلا أقرتو الدراسات السابقة ؛ ولذلك بقي االختبار كما ىو .
 حساب معامل التمييز :إف االختبار ادلميز ىو الذي يستجيب األفراد ادلختلفوف لو استجابات سلتلفة ،وحلساب قوةمتييز االختبار قاـ الباحث بتطبيق معادلة حساب معامل التمييز ،وقد حصل االختبار على معامل متييز  ،0.87وىو
معامل مرتفع يدؿ على قوة االختبار التمييزية.

 بات االختبار  :مت حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق ،حيث قاـ الباحث بإعادة تطبيق االختبار على العينةيوما من التطبيق األوؿ  ،ومت استخراج معامل االرتباط بُت التطبيقُت باستخداـ
االستطبلعية بعد مرور مخسة عشر ً
معادلة معامل االرتباط لبَتسوف؛ حُت بلغ معامل الثبات ( )0.81وىو معامل ارتباط مرتفع يدؿ على ثبات االختبار
.
منوذجا لتصحيح االختبار وجعل لؤلسئلة ادلوضوعية من  1إىل  10لكل
و ػ مفتاح تصحيح االختبار :أعد الباحث ً
مهارة متوافرة درجة وصفر لعدـ توافرىا ،أما السؤاؿ احلادي عشر وىو السؤاؿ ادلقايل فقد جعل لئلجابة
صفرا وبذلك تصبح الدرجة الكلية  20درجة لقياس مخسة عشر
الصحيحة درجتُت وللمتوسطة درجة واخلطأ ً

مهارة .
ز ػ تطبيق االختبار :مت تطبيق االختبار على طلبة اجملموعة التجريبية من طلبة الصف العاشر دبدرسة اليوبيل الفضي،
والضابطة دبدرسة مازف بن غضوبة اخلاصة ،بواقع  30طالبًا للتجريبية و 30طالبًا للضابطة؛ للوقوؼ على مدى
توافر ادلهارات ادلقاسة ،وكذلك تكافؤ اجملموعتُت قبل تطبيق طريقة العصف الذىٍت عليهم ،ومت تطبيق االختبار قبليًا
وربديدا يوـ اخلميس ادلوافق 2015/10/5ـ والقياـ بالتدريس يف شهري أكتوبر ونوفمرب
يف شهر أكتوبر 75ـ
ً
2015ـ وبعد االنتهاء من التدريس ،مت تطبيق االختبار بعديًا يف هناية شهر ديسمرب يوـ الثبلثاء / 12 / 8
2015ـ ،وىذا جدوؿ يوضح الفروؽ بُت اجملموعتُت الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي لبلختبار.
جدول ( )3درجات الطلبة في التطبيق القبلي الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي
اختبار مهارات
التعبَت الكتايب
اإلبداعي

اجملموعة التجريبية

اجملموعة الضابطة

قيمة

ادلتوسط االحنراؼ
ادلعياري

ادلتوسط

االحنراؼ
ادلعياري

ت

1.675 4.12

4.28

2.203

1.24
3
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ويتضح من اجلدوؿ السابق التكافؤ بُت رلموعيت الدراسة يف االختبار القبلي؛ حيث ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بُت أداء اجملموعتُت التجريبية والضابطة حيث أف قيمة (ت) غَت دالة إحصائيًا .
نتائج البحث وربليلها وتفسَتىا:
اختبار صحة الفرض :ينص الفرض "ال توجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى  0.01بُت درجات طلبة
اجملموعة التجريبية وطلبة اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التعبَت الكتايب اإلبداعي.
للتحقق من صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بعد التدريس للطلبة بتطبيق اختبار التعبَت الكتايب اإلبداعي بعديًا
وحساب الفروؽ بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة واالحنرافات ادلعيارية وقيمة " ت "
دلعرفة اذباه الفروؽ وقد مت استخداـ برنامج ( )SPSSلبياف الفروؽ بُت اجملموعتُت واجلدوؿ التايل يوضح النتائج اليت
مت التوصل إليها.
جدول ( )6داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار
اختبار
للتغير
الكتايب
اإلبداعي

المجموعة التجريبية
ادلتوسط
ـ
12.35

المجموعة الضابطة

قيمة "ت" الداللة

حجم
األثر

االحنراؼ ادلتوسط االحنراؼ
ادلعياري ع
ـ
ادلعياري ع
1.411

4.72

 22.314 2.276دال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
مستوى
0.01

%92

يتضح من ىذا اجلدوؿ ارتفاع درجات طلبة اجملموعة التجريبية عن درجات طلبة اجملموعة الضابطة ،ووجود فرؽ بُت
متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية وطلبة اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لبلختبار حيث بلغت قيمة "
ت " ( )22.314وىي دالة عند مستوى ( )0.01وللتأكد من حجم أثر ادلتغَت ادلستقل (طريقة العصف
ا لذىٍت) يف ادلتغَت التابع ( مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي) مت حساب حجم األثر حبساب قيمة مربع ايتا ووجد أف
جدا ،وىذا يؤكد صحة فرض البحث ويؤكد فاعلية تدريس التعبَت الكتايب
حجم األثر ىو ( )%92وىذا تأثَت كبَت ً
بطريقة العصف الذىٍت يف تنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي لطلبة الصف العاشر؛ حيث ارتفعت درجات طلبة
كبَتا بعد تدريسهم بطريقة العصف الذىٍت ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات كل من
اجملموعة التجريبية ار ً
تفاعا ً

ىاشم ،ورواندة ،والقضاه ( ،)2001ومحداف ( )2003والناقة والسعيد (. )2003
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 .1وديكن تفسَت ىذه النتيجة يف أ ّف استخداـ طريقة العصف الذىٍت:
 أتاحت احلرية يف طرح األفكار دوف خوؼ أو خجل من النقد .-

أتاحت الفرصة لئلبداع يف جو يشجع عليو .
ساعدت على إنتاج أفكار وعبارات وألفاظ غَت مألوفة يف جو يسوده احلرية.
عززت ثقة الطلبة يف أنفسهم من خبلؿ تشجيع ادلعلم على طرح األفكار العديدة وادلتنوعة.
قدرا من ادلرونة والتفاعل بُت الطالب وادلعلم يف جو يسوده احلرية يف إبداء اآلراء.
أتاحت ً

 شجعت ادلناقشة واحلوار اإلجيايب بُت الطلبة يف تبادؿ األفكار أثناء جلسات العصف الذىٍت. وفرت طريقة جديدة مل يألفها الطلبة شلا ساعد على إثارة دافعيتهم. حثت الطلبة على تقبل الرأي والرأي اآلخر ،ساعدىم يف طرح أكرب عدد من األفكار والعبارات واأللفاظ ،شلا أدى إىلتنمية مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي.
توصيات البحث
يف ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث يوصي الباحث دبا يلي:
 تدريس فروع اللغة العربية األخرى باستخداـ طريقة العصف الذىٍت .
 إتاحة جو من احلرية وادلناقشة احلرة االجيابية للطلبة لتنمية قدراهتم اإلبداعية .

 تدريب معلمي اللغة العربية على استخداـ طريقة العصف الذىٍت يف تدريس اللغة العربية.
الخاتمة
سعى البحث التجرييب إىل تطبيق العصف أسلوب الذىٍت يف تدريس مادة كتابة التعبَت اإلبداعي لدى طلبة الصف
العاشر .وقد جرى تطبيق البحث على عينة قدرىا  30طالب وطالبة .قاـ الباحث بتحديد مهارات التعبَت الكتايب
اإلبداعي ادلناسبة لطلبة الصف العاشر ،والوقوؼ على مدى توافر مهارات التعبَت الكتايب اإلبداعي لدى طلبة
الصف العاشر ،فقد مت إعداد مخسة موضوعات من موضوعات التعبَت ادلناسبة لطلبة الصف العاشر لتدريسها
باستخداـ طريقة العصف الذىٍت .أشارت نتيجة البحث إىل ارتفاع درجات طلبة اجملموعة التجريبية عن درجات
طلبة اجملموعة الضابطة ،ووجود فرؽ بُت متوسط درجات الطلبة لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية.
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