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ملدص البخح:
ىـدف البحث إلى بنـاء نمـوذج تدريـسي مقـترح قائم عمى نـظرية الـحقول الدالليـة وقيـاس
فـاعميتو فـي تنـمية مـيارات الـكتابة اإلبداعـية لـدى متعممي المغة العربية النـاطقين بمغات
أخرى.
وتـحددت مشـكمة الـبحث في ضـعف ميـارات الكـتابة اإلبداعيـة لـدى مـتعممي المغـة
العـربية الناطقين بمغات أخرى.
ولمتصدي ىـذه ال ـمشكمة اتـبع البحث مجـموعة من الخطوات أىـميا :بناء قائـمة بميارات
الكتابة اإلبداعية المناسبة لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى في المستوى الرابع،
وتحديد أسس النموذج التدريسي المقترح والقائم عمى نظرية الحقول الداللية ،وتحديد خطوات
بناء النموذج  ،وال خطوات الخاصة بيذا النموذج ،واإلجراءات واألنشطة وأساليب التقويم ،كما
تم بناء دليل لممعمم  ،وقياس فاعمية النموذج من خالل إعداد اختبار لميارات الكتابة
اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،وضبطو وتحديد عينة من متعممي
وبعديا.
قبميا
ً
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى في المستوى الرابع ،وتطبيق االختبار عمييم ً
وقد توصل البحث إلى فاعمية النموذج التدريسي القائم عمى نظرية الحقول الداللية في
تنمية ميارات الكتابة اإلبـداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى .
الكممات المفتاحية :النمـوذج التدريسي-الحقـول الداللية-ميـارات الكتابة اإلبـداعية.
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A proposed teaching model based on the semantic field theory to
develop the creative writing skills of Arabic language learners who
speak other languages
Dr. Abdul Rahman Mohammed Saeed Al-Juhani
Institute for Teaching Arabic Language at Umm Al-Qura University

Abstract:
The aim of the research is to build a proposed teaching model based on
the theory of semantic fields and measure its effectiveness in developing the
creative writing skills of Arabic language learners speaking other languages.
The research problem was identified in the weak creative writing skills of
Arabic language learners speaking other languages, and the weak reliance of
current curricula on modern theories.
To solve this problem, the research followed a set of steps, the most important
of which are: Building a list of creative writing skills suitable for Arabicspeaking learners of other languages at the fourth level, determining the
foundations of the proposed teaching model based on semantic fields theory,
defining the steps for building the model, objectives and content, and the steps
for this model, The procedures, activities, and evaluation methods have also
been built, and a teacher's guide was built, and the effectiveness of the model
was measured by preparing a test for the creative writing skills of Arabic
language learners speaking other languages, controlling it, identifying a sample
of Arabic language learners speaking other languages at the fourth level, and
applying the test to them before and after.
The research found the effectiveness of the teaching model based on semantic
fields theory in developing the creative writing skills of Arabic language
learners speaking other languages at the fourth level.
Key words: instructional model- semantic fields- creative writing skills.
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املكدمة:
تعد الكتابـة المرحمة الفاصمة في تطور اإلنسان عبر العصور المختمفة ،حيث ميز
بناء عمى حاجة
المؤرخون بين عصر ما قبل الكتابة وما بعدىا ،وتطورت الكتابة وأنظمتيا ً
اإلنسان ،ورغبتو واىتمامو.
كما أنيا تعد ميارة لغوية أساسية في تعميم المغات وتعمميا ،وىي من الميارات الميمة
التي إلييا يسعى تعميم المغات( ،عبدالباري ،)0202 ،ألنيا تساعد المتعممين في التفكير
واإلبداع واالستمتاع بالمغة وىذا ما تؤكده نظريات تعميم المغات الحديثة( .قطامي ،والموزي
.)0228
و الكتابة اإلبداعية ىي من أىم أنواع الكتابة ،وتتضح أىميتيا في أنيا تتميز بالطالقة
والمرونة واألصالة والتفكير الواسع ،فيي تنمي ميارات المتعممين في االستقالل في التفكير
واختيار أنسب األلفاظ والعبارات والمعاني وتنظيم األفكار وترتيبيا( .الحمود.)0228 ،
ولمكتابة اإلبداعية الدور الكبير في تنمية ثروة المتعمم المغوية ،كما أنيا تزودىم باألساليب
والتراكيب المختمفة وتنمي تـذوقيم األدبي وادراك محـاسن المغة وجماليا وأدبيا الرفيع (مدكور،
 ،)0229وىذا ما يؤكده (.)Joanna, 2015
وتعد نظرية الحقول الداللية من النظريات الحديثة تقوم عمى جمع األلفاظ والمعاني التي
تتشارك في صفات أو تصنيفات معينة تحت لفظ واحد يجمعيا ،وأساس ىذه الحقول ىي
الكممات والتراكيب التي تكون في النص المغوي ،كما أنيا نظرية تيتم بالعالقات الرابطة بين
األلفاظ والمعاني والكشف عنيا (مؤمن.)0227 ،
وتساعد نظرية الحقول الداللية في اكتساب المغة وتعميميا وتعمميا وتنمية ثروة المتعممين
المغوية ك ما أنيا تساعدىم عمى اتقان الكممات ومعانييا وذلك من خالل اإللمام بالعالقات
التركيبية لمكممات والتراكيب الجديدة التي تمر عمى المتعممين ).(Changhong ,2010
ومن ىنا فإن الحقول الداللية ليا عالقة كبيرة بالكتابة اإلبداعية؛ وذلك عندما يفكر المتعمم
في ىذه األلفاظ والمعاني ويدرك العالقات التي تنشأ بينيا ينطمق ويكتب أكبر قدر من الكممات
والعبارات والمعاني.
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وبالرغم من أىمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى؛ إال أن ىناك تقصير واضح في تنمية ىذه الميارات لدى المتعممين ،وىذا ما تؤكده
دراسة (الحديبي ،)0200 ،ودراسة الربابعة ،وربابعة (.)0208

اإلحساس بالمشكلة:

بالنظر إلى قصور االىتمام بتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى ،فإنو يالحظ ضعف لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى في
مختمف ميارات الكتابة اإلبداعية ،ويؤكد ذلك ما قام بو الباحث من دراسة استطالعية عمى
عينة من متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى في معيد تعميم المغة العربية في جامعة
أم القرى في المستوى الرابع ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى أفراد العينة
اختبار مبدئياً في ميارات الكتابة
ًا
في كل ميارة من ميارات الكتابة اإلبداعية ،وقد طبق الباحث
اإلبداعية ،وأظيرت نتائج االختبار ضعفًا في ميارات الكتابة اإلبداعية لدى عينة البحث.

مشكلة البخح:
تحددت مشكمة البحث في ضعف ميارات الكتابة اإلبداعية لدى دراسي المغة العربية
استطالعيا عمى عينة
الناطقين بمغات أخرى ،وىذا ما أكدتو نتائج االختبار الذي تم تطبيقو
ً
مماثمة ،وكذلك ما أكدتو دراسة (الحديبي ،)0200 ،ودراسة الربابعة ،وربابعة (.)0208
وللتصدي لهذه المشكلة حـاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
كيف يمكن بناء نموذج تدريسي قائم عمى نظرية الحقول الداللية لتنمية ميارات الكتابة
اإلبداعية لدى دراسي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
وتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:
 -0ما ميـارات الـكتابة اإلبداعية المناسبة لمتعـممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى؟
 -0ما أسـس بناء النـموذج التدريسـي المقترح القـائم عمى نظرية الحقول الداللية لتنمية
ميارات الـكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى؟
 -3ما النموذج التدريـسي المقترح القائم عمى نظرية الـحقول الداللية لتنمية ميارات الكتابة
اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى؟
 -4ما فـاعمية النموذج التدريسي المقترح القائم عمى نظرية الحقول الداللية لتنمية ميارات
الكتابة اإلبـداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى؟
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أهنية البخح:
كال من:
قد يفيد البحث الحالي ً

أ -مخططي منـاىج المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى ،وذلك من خالل االىتمـام بقائمة
ميارات الكتابة اإلبداعية ،مما يسـاعد في تطوير مناىج تعميم المغة العربية لمناطقين
بمغات أخرى.
ب -المعممين :وذلك من خالل ما قدمو البحث من نموذج مقترح قائم عمى نظرية الحـقول
الداللية ،مما يساعدىم في تنميـة ميارات المتعممين في الكـتابة اإلبداعية.
ج -الدراسين :وذلك من خالل اإلفادة من النموذج القائم عمى نظرية الحـقول الداللية في تنمية
ميارات الكتابة اإلبداعية لدييم.
د -الباحثين :وذلك من خالل اإلفـادة من نظرية الحقـول الداللية في تنمية ميارات مختمفة.

أهداف البخح :
تحددت أىداف البحث الحالي فيما يمي :
 -0تحديد ميارات الكتابة اإلبداعية المناسبة لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
 -0بناء نموذج تدريسي قائم عمى نظرية الحقول الداللية لتنميـة ميـارات الكتابـة اإلبداعيـة
لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
 -3تعــرف فاعميــة النمــوذج التدريســي المقتــرح القــائم عمــى نظريــة الحقــول الدالليــة لتنميــة
ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

حـدود البخح:
الحـدود الموضوعية :اقتصر البحث عمى تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى.
الحدود البشرية :طالب المستوى الرابع.
الحدود المكانية :معيد تعميم المغة العربية في جامعة أم القرى.
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مصـطلخات البخح:
 -0النـموذج التدريسي المقترح :ويقـصد بو مجموعة من الخـطوات واألساليب واإلجراءات
واألنشطة التعميمية التي تستند إلى نظرية الـحقول الداللية والتي تيدف إلى تنمية
ميـارات الكتابة اإلبداعـية لدى متعممي المغة العربية الناطـقين بمغات أخرى.
 -0نظـرية الحقول الداللية :مـجموعة من األسس المـغوية والقواعد التي تحـكم عممية دراسة
النصوص المغـوية وانتاج األلفاظ والمعـاني والمفاىيم واألفكار وفق حقول داللية محددة
تقوم عمى تجـزئة النص إلى حـقول داللية مختمفة( .عزوز)0220 ،
 -3مـيارات الكتابة اإلبداعية :التعبـير عن األحاسيس والمشاعر والعواطـف والمعتقدات
واآلراء واألفكار في لـغة راقية في األسموب والمـعاني بطالقة وأصالة ومرونة (حـافظ
وعطية .)0226

فرض البخح:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2.25بين متوسطي أداء مجموعة
الدراسة في القياسين القبمي والبعدي في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى.

منوج البخح:
استخدم الباحث المنيج الوصفي في إعداد قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية المناسبة
لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
والمنيج التجريبي في التحقق من فاعمية النموذج التدريسي المقترح القائم عمى نظرية
الحقول الداللية لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات
أخرى من خالل مقارنة نتائج االختبارين القبمي والبعدي لميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،واستخدم الباحث المجموعة الواحدة.

إجراءات البخح:
سار الباحث في اإلجراءات اآلتية:
 -0تـحديد ميارات الكتابة اإلبداعية وذلك من خالل:
أ -مـراجعة البحوث والدراسات السابقة التي ترتبط ميارات الكتابة اإلبداعية
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ب-

طـبيعة ميارات الكتابة اإلبـداعية.

ج-

طبيـعة متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى في المستوى الرابع.

د-

بناء قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية وعرضـيا عمى مجموعة من المتخصصين.

 -0تحديد أسس بناء النموذج التدريسي وقد تم ذلك من خالل:
أ-

قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية التي تم إعدادىا.

ب-

البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بنظرية الحقول الداللية.

ج-

البحوث والدراسات الـسابقة المرتبطة ببـناء البـرامج واالستراتيجيات والنماذج القائمة عمى
نظرية الحقول الـداللية.

 -3بنـاء النموذج التدريسي ،وذلك من خالل تحديد اآلتي:
أىـداف النموذج التدريسي ،المحتوى ،إجراءات وخطوات النموذج التدريسي ،األنشـطة
التعميمية والوسائط المستخدمة ،األساليب التقويمية لمنموذج التعميمي.
 -4قياس فاعمية النموذج التدريسـي ،وذلك من خالل اآلتي:
أ-

بناء اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية ،وضبطو.

ب-

اختبار عينة من متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى من المستوى الرابع.

ج-
د-

قبميا.
تطبيق االختبار ً

التدريس بالنـموذج المقترح.

ه-

بعـديا.
تطبيق االختبار ً

و-

دراسة النتائج ،والتحميل والتفسير ،والمناقشة ،والتوصيات ،والـمقترحات.

اإلطار النظري والدراسات السابكة:
أوال :اإلطار النظري
نظرية الحقول الداللية وميارات الكتابة اإلبداعية:

أولًا :نظرية احلكول الداللية:
يوميا دفـعت اإلنسان
إن تطور العموم واتساع مـدارك اإلنسان وكثرة المفاىيم التي تتوالد
ً
إلى االىتمام بالمغـة وابتداع طرق كثيرة محـاوالً توظيف لغتو في التعبير عن حـاجاتو ورغباتو،

ثم عمد إلى تجميع مفرداتيا وفق طـرق مختمفة تساعده عمى سرعة الوصول إلى معـنى
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الكمما ت ومن ىذه الطرق ربط الكممات واأللـفاظ بمعنى عـام يمثل العنوان األكـبر لمجموعة من
العناوين األصغر فاألصغر (الفجر.)0200 ،
ويعد الـمستوى الداللي أساسيـا في المغة ،ألنو يدرس الداللة المغـوية ،وييتم بالظـواىر
والمفاىيم الـمجردة كما أنو يبحث في تأريخ وتنوع المفردات واأللفـاظ وداللتيا ،ونظ ار ألىمية
المستوى الداللي فقد تطـورت الدراسات واختمفت النظريات التي سعت إلى تيسير إيصـال
األفكار والمعـاني ،ومـن بين ىذه النظريات نظريـة الحقول الداللية.
وقد تنبو عمماء المغة العربية القدمـاء في وقت مبكر إلى فـكرة الحقول الداللية وذلك من
خالل تأليفيم لمرسائل المغـوية ،والتي بدأت مع بداية التدوين ثم تأليف المعاجم الموضـوعية
(عزوز ،) 0220 ،وقد كان لعمماء المغة العربية األوائل جـيد كبير في إنجاز ىذه المعاجم
والتي كانت فكرة الحقول الداللية أساس ليا  ،وقد كانت جيودىم ىذه تمـثل فكرة الحقول
الداللية ،تمثل ذلك في كثير من المؤلفات أىميا كتـب الصفات والمعاني والتي عمى رأسيا
الغريب المصنف ألبي عبيد القاسم بن سالم  ،و األلفاظ البن السكيت ،وأدب الكاتـب البن
قتيبة ،واأللفاظ الكتـابية لميمداني ،ويعد المخصص البن سيدة ،من المصنفات المتقدمة التي
تناولت أوجو الحقول الداللية (عمي .)0209 ،
إال أن عمما المغة العربية القدماء وبالرغم من أنيم قد اىتدوا مبك ار إلى فكرة الحقول الداللية
إال أنيم لم يسموىا بيذا االسم (كمنتن ،)0220 ،حيث بدأ استخدام ىذا المصطمح " الحقول
الداللية " في العصر الحديث عام  0877عندما أشار أومان إلى أن تجنر  Tegnerاستخدم
لفظ حقل في مقالة لو بعـنوان " تقديم أفـكار الحقل المغوي" كما أشار بالدنجر Baldinger
إلى أن المغـوي  Abelأبـل استخدم مصـطمح الحقل المغوي عام  ( 0885جاد الرب
.)0990،
كما أشار دي سوسير إلى نظرية "الحقـول الداللية"  ،حيث أشار إلى أن الفكرة ترتبط
ارتباطًا وثيقًا بالقيمة المغوية في نص لغوي معين ،وتزداد ىذه القيمة عند ارتباط الكممة
بغيرىا في سيـاقات متعددة داخل النص المغـوي (فيصل ،و جياد.)0204 ،

مجـاال معي ًنا من الخبرة ،بمعنى أن
والحـقول الداللية قطاع كامل من المادة المـغوية تمثل
ً

طا ومكـوًنا من مفردات وألفاظ المغة التي تعبر عن
قطاعا
الحقل الداللي يشمل
دالليا متراب ً
ً
ً
التصورات والموضوعات واألفكار،
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وتقوم فـكرة الحقول الداللية عمى جمع األلفاظ والمفردات والكممات والمعاني ذات المالمح
المشتركة ،وجعميا تحت لفظة عامة  ،ولذلك يعرف الحقل الداللي بأنو مجموعة من الكممات
ترتبط فيما بينيا وتوضع تحت لفظ عام (عمر.)0226 ،

أهمية نظرية الحقول الداللية:

نظـرية الحقول الداللية ليا أىمية كبيرة خاصة في تعميم المغات األجنبية ،فقد استفاد عمم
المغة التطبيقي من العال قات الداللية لتكون وسيمة رئيسة في شرح األلفاظ والمعاني الجديدة،
فالترادف واألضداد والمشتركات المفظية من أىم الـوسائل التي يستفاد منيا لتقديم المفردات
واأللفاظ والمعاني في المغة الجديدة عمى اختالف المراحل التعميمية ) ،(Boran, 2018كما
أن المتالزمات المفظية من الوسائل الميمة في تحديد المفردات في السياقات التداولية
المختمفة (حسن.)0208 ،
وتـساعد نظرية الحقول الداللية في اكتساب وتعميم المغة وتنمية الثروة المغوية لممتعممين
واتقان الكممات وذلك من خالل اشتقاق العالقات التركيبية لمكممات الجديدة (Changhong
).,2010
كما تمثل دراسة النصوص أىمية كبيرة وفق نظرية الحقول الداللية فيما يمكن أن تقدمو
من تسييل لعممية إدراك المعاني والمفردات من خالل شبكة العالقات التي تربط المـفردات
والمعاني ببعضيا وىذا ما تؤكده دراسة )(Wangru, 2016
عالوة عمى ذلك فإن نظرية الحقول الداللية تسيل عممية كشف العالقات بين معاني
أساسا عالقات بين كممات الحقل
الكممات من ترادف ،انضواء ،أضداد ،ألن ىذه العالقات ىي
ً
الداللي الواحد ،كما أن المعاجم التقميدية تمدنا بقائمة ىجائية أو ألفبائية بكممات المغة دون
احدا فقد ىو
تجميع قائم عمى أساس المعنى ،ثم إن ألفبائية المعجم ىي وسيمة تحقق ًا
أمر و ً
تسييل الترتيب واالسترجاع ،ومن الممكن صنع معاجم تعتمد عمى المفاىيم والحقول الداللية،
وبذلك نجمع بين ميزة الحقل الداللي وميزة الترتيب األلفبائي (الخولي)0220 ،
وتعد نظرية الحقول الداللية أفضل الطرق التي تعطينا صورة متكاممة عن طبية المغة
وكمماتيا والروابط التي تربط الكممات ببعضيا ،مما يجعل عممية انتاج المغة أسيل وأيسر،
وتمدنا بكممات عديدة لكل موضوع عمى حده ،كما تمدنا بالمميزات الدقيقة لكل لغة ،مما يسيل
اختار األلفاظ المالئمة من خالل الكممات العديدة داخل الحقل الداللي (عمر.)0226 ،
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مبادئ نظرية احلكول الداللية.
لمحقول الداللية مجموعة من المبادئ األساسية ىي كما يمي( :عمر( ،)0226 ،أسعد،
 ( ،)0222العبيدي.)0220 ،
أ -االستبدال :ويقصد بو أن تأخذ مفردة محل األخرى في استعماليا أو داللتيا ،مثل وجل،
خائف ،متييب ،حيث.
ب -التالؤم :وتعني العـالقة بين المفردات في كونيا تحت باب واحد ،مثل باب الصفات.
ج -التسمسل والترتيب :ويقصد بذلك أن التسمسل يكون بحسب القدم واألولوية ،وذلك نحو
الشيور واأليام.
فمـثال اقتران
د -االقتران :وفيو أن اقتران المفردات بالحقل الداللي يقرب الفيم ليا وشرحيا،
ً

تميز لمفظ (األسنان) من لفظ (أسنان المنشار -أسنان المشط) ،وىذا
كممة بعض تعتبر ًا
يعني وجود المصاحبات بين الكممات داخل الحقـول الداللية.

كما أن من المبادئ تصور الحقول الداللية وانتظاميا داخل المغات الطبيعية :مبدأ داخمي ،ييم
بنية الحقل الداخمية ،ومبدأ خارجي ،ييتم بالعالقات بين الحقول داخل معاجم المغات،
ومقتضى ىذين المبدأين أن المغات تنشئ حقوليا داخمياً من جية وعالقات وقيم بين ىذه

تبعا لضوابط وليس بكيفية عـشوائية ،ومما يرتبط بيذين المبدأين
الحقول من جية ثانيةً ،
قضايا تتعمق بالسمات فيما يخص البناء الداخمي ،وبنظام الترابط ،ويتعمق جزء آخر بقواعد
االستنتاج( .غاليم.)0996 ،

أنواع احلكول الداللية:
يقسم أولمان Ullmanالحقول الداللية إلى ثالثة ىي( :العزاوي)0204 ،
 -0حقول محسوسة متصمة :مثل نظام األلوان في المغات ،فمثال مجموعة األلوان يمكن
تقسيمو بطرق مختمفة وتختمف في ىذا التقسيم.
 -0حقول محسوسة ذات العناصر المنفصمة :مثل نظام العالقات السرية ،فيو يحوي
اقعا في العالم غير المغوي ،وىذه الحقول كسابقتيا يمكن أن تصنف
عناصر تنفصل و ً
بطرق متنوعة بمعاني مختمفة.
 -3حقول تجريدية :مثل ألفاظ الخصائص الفكرية ،وىذا النوع من الحقول يعد أىم من األول
والثاني بالنظر إلى األىمية األساسية لمغة في تشكيل التصورات التجريدية.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 455 -

نمـوذج تدريسي مقترح قائم ...

عدد سبتمبر-ج2029 )91( -9م

ويؤكد (الخولي  )0220،بأن الحقول الداللية تصنف إلى خمسة أنواع ىي:
(الموجودات ،األحداث ،المجردات ،الصفات ،العالقات)
وىناك من قسم الحقول الداللية إلى (:عزوز( ، )0220،فاخوري( ، )0994 ،عيسى،
 ( ،)0228القبيمي)0209 ،
 -0حقل الـكممات الـمترادفة والمتضادة :ترتبط الكـممة بالكمات المجاورة ليا في الحقل الداللي
بعالقات متعددة منيا تعدد األلفاظ والمعنى واحد وىو ما يعرف بالترادف ،وقد يـحمل
المفظان داللتين متضادتين ،وعميو فإن الدالالت المـعجمية لمغة ذات عالقات مـترابطة
تشبو نسيج العنكبوت الواسع المتعدد األبعاد ،ويمثل كل خيط فيو إحدى ىذه العالقات
وتتمثل كل عقدة فيو وحدة معجمية مختمفة.
 -0حـقل األوزان االشتقاقية :ويطـمق عميو الحقول الداللية الـصرفية وىو مما تتميز بو المغة
العربية أكثر من غيرىا.
 -3الحقول الـسنجماتية (عـناصر الكالم والتصنيف النحوي) :ويقصد بيا الكممات التي
تتـرابط فيما بينيا عن طريق االستعمال ولكنيا ال تقع في الموقع النحوي نفسو مثل:
(كمب -نباح)( ،فرس – صييل) ( زىر ،رحيق)...
مثـال من األعمى إلى
 -4الحـقول المتدرجة الداللة :ويقصـد بيا عالقة التـدرج والتي تكون ً
فمثال جسـم اإلنسان يتج أز وينقسم إلى مفاىيم صغيرة (رأس ،صـدر ،بطن،
األسـفل،
ً
أطراف ) ثم يتج أز إلى (يد ،رسغ ،ساعد ،عضد).

وفي ضوء استعراض نظرية الحقول الداللية ومبادئيا وأنواعيا يمكن تحديد

األساس اآلتي لبناء النموذج المقترح.

اعتـماد مبادئ نظرية الحقول الداللية وأسـسيا وأنواعيا عند تدريس متعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى وتنمية مياراتيم في الكتابة اإلبداعية.

ثانيًا :الكتابة اإلبداعية:
يعد اإلبداع من الظواىر متعددة الجوانب وتختـمف وجيات النظر إليو باختالف
مدارس الباحثين الفكرية ،والمغة واإلبداع بينيما عمميات مترابطة ،وبالمغة يبتدع المتعمم
الصور واألشكال المختمفة من المعاني واأللفاظ والعبارات ،وتبرز أىمية اإلبداع في المغة
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لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى في تحفيز المتعمم عمى إعمال التفكير والعقل
وانتاج المغة واالنطالق بيا ،مما يؤدي إلى السرعة في التعمم والتعميم واالكتساب.
وجودا وأقـدرىا عمى البقاء ومن أكثرىا أىمية
وتعـد المـغة العربية من أقدم لغات العالم الحية
ً
وقيمة ،يرجع ذلك إلى خصائصيا التي خصيا اهلل بيا كما أنو من خـصائصيا السمة اإلبداعية
التي تظير في ألفاظيا وعباراتيا وفنـونيا المختمفة( .مكي)0225،
عـالوة عمى ذلك فإن المغة العربية مجاالً خصباً لإلبداع ،وذلك الشتمـاليا عمى كثير من

الميارات التي تساعد عمى اإلبداع لدى المتعممين ،وعمى ذلك فإن المبدعين ينتجون بالمغة
.

أشكـاال إبداعية مختمفةً( .جابر)0223 ،
ًا
صور و ً
ويعـرف اإلبداع بـأنو :انتـاج شـيء جـديد أو صـياغة عناصر مـوجودة بصورة جديدة في
أحد المـجاالت كالعموم والفـنون واآلداب ،كـما يعرف بأنو الـقدرة عمى إنتاج أفكار أصيمة باستخدام
التخيالت والتصورات كما يشير إلى القدرة عمى اكتشاف ما ىو جديد واعطاء المعاني لألفكار
المختمفة( .فاطمة.)0205 ،

تعريف الكتابة اإلبداعية:
تتعدد تعريفا ت الباحثين لمكتابة اإلبداعية ،حيث تعرف بأنيا النشـاط األدبي أو العمل
الذي ينتجو المتعمم بتعبير سيل وطالقة لغوية عما يدور في عقمو من صور وأخيمو ،وما في
قمبو من إحساس ومشاعر بمغة تتصف بالطالقة والمرونة وجمال التعبير والتركيب ( Jeger
). & Christopher 2020
كما أنيا تعرف بأنيـا قدرة المتعمم عمى انتاج لغة مكتوبة تعبر عن مـشاعره
وأحاسيسو ومواىبو وحاجـاتو بعمل أدبي يتميز بالطالقة واألصالة والمرونة بعبارات ومفردات
معبرة بميغة (عبدالباري.)0202 ،

أهنية الكتابة اإلبداعية:
لمكـتابة اإلبداعية دور كبير في تعميم المغات فاالىتـمام بيا يعني االىتمام بفنون المغة
المختمفة ،ألن الكتابة ترتبط الميارات المتصمة بالفنون األخرى من استماع وتحدث وقراءة.
كما تتضـح أىمية الكتابة اإلبداعية فيما يمكن أن تقدمو لممتعمم من استثارة دوافعو في انتاج
المغة التي تتسم بالطالقة والمرونة واألصالة والحساسية تجاه المشكالت (أبو الدىب،
.)0228
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 454 -

نمـوذج تدريسي مقترح قائم ...

عدد سبتمبر-ج2029 )91( -9م

كما أن الكتابة اإلبداعية تساعد المتعمم في نموه المـغوي حيث تتسع دائرة استعمالو
لمغة المكتوبة ،ويكون لمكتابة دور كبير إذ يفتح المجال أمـامو إلعمال العقـل والتفكير
والخيال ،واختيار األلفاظ والمعاني والمفردات وانتقاء األساليب والتراكيب وترتيب األفكار
والقضايا (فيمي.)0220 ،

موارات الكتابة اإلبداعية:
تعـددت تصنيفات الباحثين لميارات الكتابة اإلبداعية ،فقد صنفت إلى ميارات عامة
وميارات خاصة ،ميارات الكـتابة اإلبداعية العامة شاممـة لجمـيع مجاالت الكتابة وميارات
اإلبداع ومن ىذه التصنيفات ما يمي( :بصل)0225 ،
أ -مـيارات العرض لمكـونات الـموضوع ،وتشمل :تحديد األىداف وعرضيا ،تسمسل األفكار
تعبـير عن المضمون.
ًا
الرئيسة والفرعية ،اختيار أنسب المواضيع
ب -مـيارات المحتوى ،وتشمل :استـخدام البديع والمحسنات المفظية بطالقة ،اإلبداع في
عرض الصور الخيالية ،التنويع في األسموب وجمالو ،اختيار االستشيادات في المواقف
المناسبة.
ت -اإلخراج العام لمموضوع :الكتابة بخط جميل وحسن ،استخدام عالمات الترقيم باألماكن
المناسبة ،نظافة الصفحة والدقة والتنسيق.
كما صـنفيا (الصراف )0208 ،إلى:

أوال :الطالقة :وتعين اإلنتاج الوافر من األفكار والبدائل واحللول حول مواقف معينة وتشنل:
أ-

الطالقة في األلفاظ ومن مياراتيا:

 -0كتابة أكبر قدر من الكممات التي تبدأ بحرف محدد.
 -0كتابة أكبر قدر من الكممات التي تبدأ بحرف محدد.
 -3كتابة أكبر قدر من الكممات التي يتوسطيا حرف محدد.
 -4كتابة أكبر قدر من الكممات التي تبدأ وتنتيي بنفس المقطع.
ب-

الطالقة في المعاني ومن مياراتيا:

 -0كتابة أكبر قدر من العناوين المناسبة.
 -0كتابة أكبر قدر من األفكار الرئيسة والفرعية.
 -3تقسيم األفكار الرئيسة إلى أكبر قدر أفكار فرعية.
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الطالقة في التعبير :ومن مياراتيا:

 -0كتابة أكبر قدر من التعابير عن أفكار محددة.
 -0كتابة أكبر قدر من التعابير عن موقف أو مشكمة.
 -3كتابة أمبر قدر من النتائج المرتبطة بموقف أو مشكمة.
د-

الطالقة الترابطية ،ومن مياراتيا:

 -0كتابة أكبر قدر من المترادفات لكممة محددة.
 -0كتابة أكبر قدر من األضداد لكممة محددة.
 -3كتابة أكبر قدر من الكممات التي بينيا مشترك لفظي.

ثانياً :املرونة :وتعين الكدرة على كتابة أكرب قدر من األفكار والنظر إىل املشكلة الواحدة من أبعاد
حمتفلة ،وتػيري التفكري وفل املوقف ،وتشنل:
أ -المرونة التمقائية :ومن مياراتيا:
 -0التنويع في األفكار والترتيب والتسمسل.
 -0كتابة أكبر قدر من االستشيادات حول موضوع محدد.
 -3كتابة أكبر قدر من المقدمات لموضوع محدد.
ب -المرونة التكيفية :ومن ميارتيا:
 -0تفسير مواقف محددة أو مشكالت بأكثر من وجية نظر.
 -0كتابة أكبر قدر من الحمول الممكنة لمشكمة محددة.

ثالجاً :األصالة :وتعنى التفرد يف التعبري وإنتاج األفكار اجلديدة غري املألوفة ،ومن مواراتوا:
 -0تقديم أكبر قدر من الحمول لمشكمة محددة.
 -0تقديم أكبر قدر من المبررات غير المألوفة لمشكمة محددة.
 -3تمثيل دور الشخصيات الخيالية ،وتقديميا بشكل غير مألوف من خالل الكتابة
اإلبداعية.
 -4كتابة أكبر قدر من النيايات الجديدة وغير المألوفة.
وفي ضوء استعراض مياراتو الكتابة اإلبداعية فإنو يمكن تحديد األساس الذي يقوم عميو
البرنامج المقترح وىو
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االعتماد عمى النصوص التي ضمنت البرنامج واألنشطة المقترحة قد يسيم في تنمية ميارات
الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.

ثانيا الدراسات السابكة:
 - 1دراسة (العردان .)2020
ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية استراتيجية األبعاد السداسية لتنمية ميارات الكتابة
اإلبداعية لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط ،واستخدم البحث المنيج شبو التجريبي ،وطبق
توزيعا عشوائياً ،واستخدمت الدراسة أداة
طالبا ،موزعين
البحث عمى العينة البالغ عددىا ً 62
ً
االختبار لميارات الكتابة اإلبداعية وقائمة ميارات الكتابة اإلبداعية ،وتوصمت الدراسة إلى
فعالية االستراتيجية المستخدمة في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية.

 - 2دراسة (سلينان.)2019 ،
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أىداف تعميم المفردات من خالل نظرية الحقول الداللية،
وكذلك بناء معايير تعميم المفردات في ضوء الحقول الداللية ،استخدم الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،بيد ف تحميل منطمقات نظرية الحقول الداللية وأسسيا  ،وتوصمت الدراسة إلى
معايير لتعميم المفردات من خالل نظرية الحقول الداللية.

 - 3دراسة (إبراهيه. )2019 ،
ىدفت الدراسة إلى بناء نموذج تدريسي قائم عمى بعض توجيات نظرية الحقول الداللية،
لتنمية ميارات الفيم السمعي لدى دارسي المغة العربية الناطقين بغيرىا ،استخدمت الدراسة
المنيج الوصفي والمنيج التجريبي ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمي النموذج المقترح في تنمية
ميارات الفيم السمعي.

 - 4دراسة (الصراف وخيال.)2018 ،
ىدفت الدراسة إلى تنمية بعض ميارات الكتابة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية من خالل
إعداد برنامج قائم عمى التعمم بالتعاقد ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيجين
الوصفي وشبو التجريبي ،كما استخدم البحث ثالث أدوات ىي  :قائمة بميارات الكتابة
اإلبداعية ،واختبار ميارات الكتابة اإلبداعية ،وبرنامج مقترح قائم عمى التعمم بالتعاقد،
وتوصمت الدراسة إلى ست ميارات عامة لمكتابة اإلبداعية ،كما أسفرت النتائج عن فعالية
البرنامج القائم عمى التعمم بالتعاقد في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية العامة والخاصة.
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 - 5دراسة (أبو سيـف . )2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر إستراتيجية سكامبر في تحسين ميارات الكتابة
اإلبداعية عند طالبات الصف العاشر في األردن ،استخدمت الدراسة اختبار الكتابة اإلبداعية
وكتاب الطالب ودليل المعمم ،وتكونت العينة من  47طالبة  ،أظيرت الدراسة فعالية
إستراتيجية سكامبر في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية.

 - 6ودراسة (احلربي .)1015،
ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لطالب
الصف األول الثانوي ،استخدمت الدراسة اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية وبرنامج مقترح
لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية ،استخدمت الدراسة المنيج الوصفي في إعداد القائمة
والمنيج شبو التجريبي في تعرف فاعمية البرنامج المقترح ،وتوصمت الدراسة إلى فعالية
البرنامج المقترح في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية.

 - 7ودراسة (عبدالباري.)2013 ،
ىدفت الدراسة إلى التحقق من فاعمية إستراتيجية تآلف األشتات في تنمية ميارات
الكتابة اإلبداعية لتالميذ المرحمة اإلعدادية ،واستخدمت الدراسة قائمة بميارات الكتابة
اختبار يقيس ميارات الكتابة
اختبار يقيس ميارات اإلبداع المغوي العام ،و ًا
اإلبداعية و ًا
اإلبداعية ،وتوصمت الدراسة إلى قائمة بميارات الكتابة اإلبداعية ،كما توصمت الدراسة إلى
فاعمية إستراتيجية تآلف األشتات في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية .

 - 8ودراسة (احلدييب.)2012 ،
ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية برنامج قائم عمى التعمم النشط في تنمية ميارات الكتابة
اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم
مقترحا تضمن كتاب الطالب ودليل المعمم واختبار ميارات الكتابة اإلبداعية،
الباحث برنامج
ً
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي ،وتوصمت الدراسية إلى فاعمية
البرنامج المقترح في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية.
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بناء الننوذج التدريسي املكرتح:
ىدف ىذا الجزء إلى بناء النموذج القـائم عمى نظرية الحقـول الداللية لتنمية ميارات
الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،كما ييدف إلى تحديد
إجراءات تطبيق النموذج التدريسي.

 - 1بنـاء الننوذج التدريسي املكرتح الكائه على نظرية احلكول الداللية.
أوالً :حتديد األهداف:
ىدف النـموذج المقترح إلى تنمية ميارات الكتابة اإلبداعيـة لدى متعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى في المستوى الرابع
قائمة مهارات الكتابة اإلبداعية.
ىدف بناء القائمة إلى تحديد ميارات الكتابة اإلبداعية المناسبة لمتعـممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى ،والتي سعى النموذج التدريسي المقترح إلى تنميتيا ،وقد اعتمـد البحث
في بناء ىذه القائمة عمى دراسات عديدة منيا :دراسـة (العردان  ،)0202ودراسة (أبو
الدىب )0209 ،ودراسة (الصراف وخيال ،)0208 ،ودراسة (النعيمي )0207 ،ودراسة (أبو
سيـف  ، )0207ودراسة (عاشور ،)0205 ،ودراسة (الحربي  ،)0205،ودراسة (عبدالباري،
 ،)0203ودراسة (الحديبي.)0200 ،
وقد تم الـتوصل إلى قائمة أولية بيذه الميارات تضم ( )05ميارة ،تم إعداد القائمة األ ولية
في صورة استبـانة ،حث قسمت إلى أقسـام ،يمثل القسم األول ميارات الكتابة اإلبداعية
المرتبطة بالحقول الداللية الخاصة باأللفاظ ،القسم الثاني ميـارات الكتابة اإلبداعية المرتبطة
بالحقول الداللية الخاصة بالمعاني ،القسـم الثالث ميارات الكتابة اإلبداعية المرتبطة بالحـقول
الداللية الخاصة باألفكار ، ،القسم الرابع ميارات الكتابة اإلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية
الخاصة بالفـوائد والمضار ،القسم الخامس :مـيارات الكتابة اإلبداعية الخاصة بالمشكالت.
وقد عرضت ىذه االسـتبانة عمى بعض المختصين في مجال تعميم المغة العربية إلبداء رأييم
فييا من حيث مناسبتيا ودقة صياغتيا ،وقد رأى األساتذة حذف بعض الميارات الرئيسة
والفرعية لعدم مناسبتيا كما تم تعديل بعض صياغة بعـض الميارات.
وقد قام الباحث بإجراء التعديالت التي طمبت وحذف الفقرات التي قمت نسبة وزنيا النسبي
عن .%82
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ثانياً :حتديد احملتوى للننوذج التدريسي املكرتح.
تضمن المحتوى أربعة نصوص متنوعة يمكن من خالليا تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية
لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،من خالل النـموذج التدريسي المقـترح القائم
عمى نـظرية الحقول الداللية ،وقد تم اختيار النصوص من سمسـمة تعميم المغة العربية
لمناطقين بغـيرىا في مـعيد تعميم المغة العربية في جامعة أم القرى ،حيث أن ىذه السـمسمة
تم إعدادىا من قـبل خبراء في تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا وعمى رأسـيم :د رشدي
طعيمة ،د تمام حسان ،د محمود كامل الناقة ، ،حيث يمكن االعتماد عمييا وىـذه النصوص
ىـي :
 -0أثـر الثقافة والحضارة اإلسـالمية عمى العالم.
 -0الحـاسوب اآللي.
 -3عادات وتقـاليد عربية.
 -4النفط.

ثالجاً :حتديد خـطوات التدريس للننوذج املكرتح الكائه على نظرية احلكول الداللية.
تعـتمد خـطوات تدريس النموذج المقترح عمى نظرية الحقول الداللية ،وتضم الخطوات
التالية:

اخلطوة األوىل  -التويئة:
ويقـصد بيا تييئة المتعمم لمدرس من خالل إثارة دافعيـتو تجاه النصوص ولكي يتحقق ذلك
يجب اتباع ما يمي:
أ -بيان فكرة الحقول الداللية وضرب بعض األمثمة عمييا وتنبيييم إلى العالقات والروابط التي
تكون بالكممات.
ب -مـناقشة المتعممين حول تجميع الكممات التي بيـنيا روابط متشابية تحت لفظ واحد
يجمعيا.
ج -إثارة موضوع الدرس وابراز ما يحتويو من القيـم والشخصيات واألفكار الرئيسة والفرعية من
خالل طرح األسئمة وصوالً إلى تكوين التصور الكامل عن النص.

د -الربـط بين الخبرة والخمفية الثقافية السابقة وبين النص ،ومناقشتيم عن انطباعيم وأراءىم
تجاه النصوص.
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اخلطوة الجانية  -قـراءة النص:
أ -توجيو المتعمم إلى القراءة المتأنية لمنص لتسييل جمع المتـعمم لأللفاظ والكممات التي
ترتبط مع بعضيا وكذلك الستنتاج الفكرة أو األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية.
ب -مناقشة المتعمم إلنتاج ألفاظ وكممات وموضوعات مختمفة وأفكار أخرى.
ج -التغذية الراجـعة إلنتاجات المتعمم من خالل كتابة مواقف مماثمة سابقة مع كتابة أكبر
مستقبال.
عدد من النتائج المحتممة
ً

اخلطـوة الجالجة :البخح عن األلفاظ واملعاني واألفكـار والعبارات والرتاكيب املدتلفة اليت تضننوا
النص.
وذلك الستثارة دوافع المتعممين حول االستكشاف لمعبارات والمعاني والتراكيب التي ترتبط
بين بعضيا البعض.

رابعًا :حتديد األنشـطة اللػوية يف الننوذج التدريسي املكرتح الكـائه على نظرية احلكول الداللية.
تتحـدد األنشطة المغوية فيما يمي:
أ -األنشـطة المغوية القبمية وتكون في األسئمة التمييدية التي يمقييا المعمم عمى المتعممين
والتي تيـيء المتعمم لمنص ومناقشتو حول إجابتيا.
ب -األنشطة المغوية البعـدية أي بعد تدريس النص وتتمثل في تكميـف المتعممين بكتابة أكبر
قدر من االستجابات المتنوعة حول معمومات أو أفكار أو مفردات وآراء واتجاىات مألوفة
وغير مألوفة والتنبؤ بأفكار أخرى حول النص.
خامسا :تقـويم النموذج التدريسي المقترح القائم عمى نظرية الحقول الداللية:
ً
تم تقويم النموذج التدريسي المقترح القائم عمى نظرية الحقول الداللية من خالل اختبار
ميارات الكتابة اإلبداعية.
اختبار مهارات الكتابة اإلبداعية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
 الهدف من االختبـار:
ييـدف ىذا االختبار إلى قياس ميـارات الكتابة اإلبداعية المناسبة لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى قبل تنفيذ تجربة البحث وبعدىا.
 صـياغة تعليمات االختبار:
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تمت صياغة التعميمات ،وتسجيميا عمى ورقة االختبار األولى ،وقد تضمنت التعميمات ىدف
االختبار وعدد األسئمة والزمن المحدد لإلجابة ،والبيانات الشخصية.
 صياغة مفردات االختبار:
جاءت صورة االختبار مماثمة لقائمة ميارات الكتابة اإلبداعية في الصورة النيائية ،التي
قام الباحث بإعدادىا ،ويتكون االختبار من نص لغوي ،يتبعو ( )04سؤ ًاال..
 بناء االختبار في صورته االولية:
تكون االختبار من ( )04سؤ ًاال ،يقيس ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية

الناطقين بغيرىا ،طبقًا لقائمة ميارات الكتابة اإلبداعية التي توصل إلييا الباحث كما يتضح
من الجدول ( )0التالي:
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انجذول ()5
مىاصفبث اخخببس مهبساث انكخببت اإلبذاػُت
انؼذد انسؤال
مهبساث انقبئمت
أوالً :انحقىل انذالنُت انخبصت ببألنفبظ
5

5

%485

5

4

%485

5

4

%485

5

2

%485

انمجمىع

2

2-5

ثبنُبً :انحقىل انذالنُت انخبصت ببنمؼبنٍ8
َكخب أكبش ػذد من انكهمبث راث انمؼنً نمبدة وسدث
 84فٍ اننص8

85
84
84
82

84
84

َكخب أكبش ػذد من انمخشادفبث نهكهمبث انمىجىدة فٍ
اننص فٍ وقج محذد.
َكخب أكبش ػذد من األضذاد نهكهمبث انمىجىدة فٍ
اننص فٍ وقج محذد.
َكخب أكبش ػذد من انكهمبث انخٍ بُنهب مشخشك نفظٍ
فٍ وقج محذد.

اننسبت
انمئىَت

َكخب أكبش ػذد من انكهمبث انخٍ َسخذػُهب انزهن
ػنذ سمبع كهمت وسدث8

َكخب أكبش ػذد من انخؼبُشاث وانجمم انمفُذة ػن
مىقف مؼُن.
َكخب أكبش ػذد ممكن من انؼنبوَن انمنبسبت.
انمجمىع

ثبنثب :انحقىل انذالنُت انخبصت ببألفكبس8
َ 84كخب أكبش ػذد من األفكبس انفشػُت من األفكبس
انشئُسُت.
َكخب أكبش ػذد من األفكبس انمشحبطت بمىقف مب
89
حىل اننص.
َكخب أكبش ػذد من األفكبس غُش مأنىفت نمىاقف
 855مسخىحبة من اننص
َكخب أكبش ػذد من انخنبؤاث غُش انمأنىفت حىل
 855اننص
َ 854كخب أكبش ػذد من انؼببساث ػن أفكبس محذدة.
انمجمىع
ساب ًؼب  :انحقىل انذالنُت انخبصت ببنمشكالث8
َ 854كخب أكبش ػذد من انمشكالث انىاسدة فٍ اننص

5

4

%485

5

4

%485

5

4

%485

4

4-4

5

4

%485

5

9

%485

5

55

%485

5

55

%485

5

54

%485

4

54-4

5

54

%485

َ 852كخب أكبش ػذد من انحهىل انممكنت نهمشكهت انىاسدة
فٍ اننص.
انمجمىع

5

52

%485

انمجمىع

52

-54
52
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يتضح من الجدول ( )0أن االختبار يتكون من  04سؤ ًاال تقيس ميارات الكتابة اإلبداعية

لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى ،مقسمة كما يمي )4( :أسئمة عمى مـيارات
الكتابة اإلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية الخـاصة بالمعاني ،و( )5أسئمة عمى ميارات
الكتابة ا إلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية الخاصة باألفكار  ،وسؤالين عمى مـيارات الكتابة
اإلبداعية المرتـبطة بالحقول الداللية الخاصة بالمشكالت.
وقد بمغ الوزن النسبي لألسئمة التي تقيس ميارات الكتابة اإلبداعية المرتبطة بالحقول
الداللية الـخاصة باأللفاظ ( ، )%08.4واألسئمة التي تقيـس ميارات الكتابة اإلبداعية
المرتبطة بالحقول الداللية الخاصة بالمعاني (  ، ) %00.3واألسئمة التي تقيس ميارات
الكتابة اإلبداعية المرتبطة بالحقول الدالليـة الخاصة باألفكار ( ،)%35.5واألسئمة التي
تقيس ميارات الكتابة اإلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية الخاصة بالمـشكالت ( . )%04.0
 ضبـط االختبار.
في ىذه المرحمة صمم االختبار بصورتو التحكيمية ،وعرض عمى مجموعة من
المتخصصين في مجال تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى بمغ عددىم ( )05محكما،
إلبـداء الرأي حول ما يمي:
 ارتبـاط األسئمة بالميارات المحددة وشموليا. ارتباط األسئمة بالميارات الرئيسة لمكتابة اإلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية والمياراتالمتفرعة مـنيا.
 سـالمة وصحة ووضوح الصياغة المغوية ألسئمة االختبار. مناسبة أسئمة االختبار لمستوى المتعممين. مدى كفاية ووضوح تعميمات االختبار. التجربة االستطالعية لالختبار .تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية من طمبة
المستوى الرابع بمعيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا في جـامعة أم القرى ،بخـالف
عينة البحث وممـاثمة لعينة الدراسة عـددىا ( )05طالبا ،وقد طـبق االختبار استطالعياً

لتحقيق األىداف التالية:

 ثبات االختبار :تم التحقق من ثبات اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية من خالل معادلة ألـفا
كـرونباخ ،ومعادلة التجزئة النـصفية ،كما ىو موضوح في الجدولين التالي:
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انجذول ()4
مؼبمالث أنفب كشونببخ الخخببس مهبساث انكخببت اإلبذاػُت 8
االخخببس اإلجمبنٍ
مؼبمم انثببث
أنفب كشونببخ

58424

يتضح من الجدول ( ) 0أن معامل الثبات " ألفاكرونباخ" الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية

ويع ُّد ىذا مقبوالً ،ويدل ذلك
لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى قد بمغت ()2.745
ُ
عمى ثبات االختبار.
انجذول ()4
مؼبمالث انخجضئت اننصفُت الخخببس مهبساث انكـخببت اإلبذاػُت
االخخببس اإلجمبنٍ
ػذد األسئهت
انخجضئت اننصفُت
مؼبمم انثببث
أنفب كشونببخ

انجضء األول

4

58245

انجضء انثبنٍ

4

58254

انمجمىع
مؼبمم  Gettmanنهخجضئت اننصفُت

52
58454

يتضـح من الجدول ( )3أن قيمة معامل  Gettmanبمغت ( )2.827وىـذا يعتبر معامل
ثبات مرتفع ،وىو مقبول ،ويدل عمى ثبات االختبار.
 -0حسـاب معامل صدق االختبار .من أجل التحقق من صدق االختبار تم استخدام ما يمي:
 -0صـدق المحكمين :وذلك من خالل عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين ،ألخذ
آرائيم ومقترحاتيم ،واجراء التعديالت التي أشـاروا إلييا.
 -3الـصدق اإلحصائي :وىو الجـذر التربيعي لمعامل الثـبات ،وقيمتو ىي ( )2.898
وتشـير إلى صدق االختبار.
 -4معامل السيولة والصعوبة لالختبار.
وىو عبارة عن نسبة المتعممين الذين أجابوا عن كل مفردة من االختبار إجابة
صحيحة أو خاطئة ،بحيث يعتبر أن السؤال الذي يقل معامل السيولة لو ( )2.02يكون عالي
الصعوبة ،والذي يزيد معامل السيولة عن ( )2.82يكون عالي السيولة ،تم حساب معامل
الصعوبة ألسئمة االختيار من متعدد باستخدام المعادلة التالية:
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عدد اإلجابات الصحيحة

معامل الصعوبة =
العدد الكمي لممتعممين.
انجذول ()2
قُم مؼبمالث انسهىنت وانصؼىبت نمفشداث الخخببس مهبساث انكخببت اإلبذاػُت8
انسؤال

مؼبمم انصؼىبت

مؼبمم انسهىنت

انسؤال

مؼبمم انصؼىبت

مؼبمم
انسهىنت

5
4
4
2
4
4
4

5844
5844
5842
5849
5844
5829
5844

5824
5844
5844
5825
5824
5845
5824

4
9
55
55
54
54
52

5844
5842
5824
5844
5844
5829
5824

5844
5824
5844
5824
5844
5844
5844

يتضح من الجدول ( )4أن قيمة معامل الصعوبة وقيمة معامل السيولة الختبار
ميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى  ،قد تراوحت بين
( )2446و ( )2.68وتعد ىذه القيم مقبولة ،إذ تعتبر كذلك إذا كانت ما بين (-2.02
.)2.82
.5

معامل التمييز:
تم حساب معامل التمييز لالختبار بين إجابة كل طالب والطالب اآلخر في الدرجة القصوى

لالختبار ،ويقبل السؤال إذا تراوح معامل تمييزه بين ( )2.82- 2.02وترفض إذا قل معامل
التمييز عن ( )2.02أو زاد عن (.)2.82
وقد تم حساب معامل التمييز لكل سؤال من أسئمة االختبار بالخطوات التالية.
تصنيف درجات الطالب تنازلياً من األعمى إلى األسفل ،وتقسميما إلى مجموعتين ،تمثل

المجموعة األولى  %52الدرجات األعمى ،والمجموعة الثانية  %52الدرجات األقل،

 حساب معامل التمييز لنوع االختيار من متعدد بالمعادلة التالية( :القرني وآخرون )0222معامل التمييز =

س -ص
ن
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س= عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة من الفئة العميا.
ص= عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة من الفئة الدنيا.
ن = عدد األفراد في المجموعة الواحدة،
يتضح من الجدول التالي قيمة معامل التمييز ألسئمة االختبار التشخيصي لميارات الكتابة
اإلبداعية لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
سقم انسؤال
5
4
4
2
4
4
4

جذول ()4
مؼبمالث انخمُُض ألسئهت اخخببس مهبساث انكخببت اإلبذاػُت
مؼبمم انخمُُض
سقم انسؤال
مؼبمم انخمُُض
5844
4
5829
5844
9
5844
5845
55
5844
5844
55
5844
5824
54
5844
5844
54
5845
5845
52
5842

يوضح الجدول ( ) 5أن قيم معامل التمييز ألسئمة اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي
قيما
المغة العربية الناطقين بمغات أخرى  ،تتراوح ما بين ( )2.30و( )2.75وتعتبر ىذه ً

مناسبة ،وعمى ىذا يعتمد اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي المغة العربية الناطقين

بمغات أخرى .بكامل أسئمتو البالغة ( )04سؤاالً.

 الزمن لتطبيق االختبارُ .حسب الزمنُ النيائي لالختبار عمى العينة االستطالعية باستخدام
المعادلة التالية( :خطاب)0220،
زمن االختبار المناسب =

زمن اإلجابة لمطالب األول  +زمن اإلجابة لمطالب األخير
0

وبعد تطبيق المعادلة جاءت النتيجة كما يمي:
زمن االختبار =

65 + 45
0
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 االختبار في صورته النهائية.
عرض الباحث االختبار عمى المحكمين ،وبعد أن طبَّق التجربة االستطالعية والتحقق من
صدقو وثباتو وزمنو ،تم بناء اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى ،في صورتو النيائية ويكون بذلك قد أخـذ الصورة النيائية.
 تـقدير الدرجات وطريقة تصحيح االختبار.
أعد الباحث إجابة نـموذجية لألسئمة ،ويحتوي االختبار عمى ( )04سؤ ًاال ،عمى كل سؤال

درجة واحدة.

سادسا :بنـاء دليل المعمم السـتخدام النموذج التدريسي المقترح القائم عمى نظرية الحقول
ً
الداللية.
ىدف الدليل إلى تقديم اإلرشادات والتعميمات والتوجييات لمعمم المغة العربية لتدريس النـموذج
التدريسي المقترح القائم عمى نظرية الحـقول الداللية ،واحتوى الدليل عمى ما يمي :
-0

أىداف النموذج التدريسي المقترح القائم عمى نظرية الحقول الداللية.

-0

مـحتوى النموذج التدريسي المقترح.

-3

خـطوات النموذج التدريسي المقترح.

-4

األنـشطة المغوية ،واألساليب التقويمية.

-5

الوسائط التعميمـية المستخدمة.

-6

تخطيط الدروس التعـميمية لمنموذج التدريس المقترح.

تطبيق النموذج التعليمي:
تضمن التطبيق ما يمي:
-0

التصميم التجريبي:

استخدم الباحث تصميم تجريبي قائم عمى المجموعة الواحـدة ،واالختبار القبـمي ومن ثم
قبميا وبعدياً ،إلى
تدريس النموذج وصـوالً إلى االختبار البعدي ،حيث يـيدف تطبيق االختبار ً
قياس مـقدار التغيير في مـيارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمـغات
أخرى.
طالبا من متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى
عينة البحث :تم اختيار 05
-0
ً
في معيد تعـميم المغة العربية بجامعة أم القرى.
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التطبيق القبمي الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية.

تم إجراء ىذا االختبار عمى المجموعة المختارة عن بعد في يوم السبت  3أبريل 0200
لمعرفة مستوى المتعممين في ميارات الكتابة اإلبداعية ،ورصد الدرجات.
تطـبيق النموذج التدريسي القائم عمى نظرية الحقول الداللية وتدريسو:

-4

أسبوعيا ،وبمغ عددىا ثمان
استغرق تطبيق النموذج وتدريسو أربـعة أسابيع بواقع ساعتين
ً
ساعات من يوم األحد  4أبريل  0200الى يوم األحد  32أبريل 0200
التطـبيق البعدي الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية:

-5

بعد تـطبيق النموذج القائم عمى نظرية الحقول الداللية وتدريسو ،تم إعـادة تطبيق اختبار
بعديا عمى نفس المجموعة وذلك بيدف تحديد مدى التغيير في
ميارات الكتابة اإلبداعية
ً
مستويات المتعممين ومن ثم قياس مدى فاعمية النـموذج المقترح القائم عمى نظرية الحقول
الداللية.
-6

المعـالجة اإلحصائية لمنتائج:

تم تحمـيل النتائج من خالل حساب قيم ت لممتوسطين المرتبطين ،لمموازنة بين النتائج
المسجمة ألفراد المجمـوعة قبل إجراء تطبيق النموذج التدريسي المقترح القائم عمى نظرية
الحقول الداللية وبعده.

النتائج والتوصيات.
ييـدف ىذا الجزء من البحث إلى عرض النـتائج التي توصل إلييا الباحث.

نتائج البحث

يعرض الباحث نتائج البحث من خالل اإلجابة عمى أسئمتو كما يأتي:
 -0اإلجـابة عن السؤال األول والذي نص عمي :ما مـيارات الكتابة اإلبداعـية المناسبة
لمتعممي المغة العربية الـناطقين بمغات أخرى؟
ولإلجابة عن ىذا السـؤال تم تحديد ميارات الكتـابة اإلبداعية المناسبة لمتعممي المغة
العربية الناطقين بمغات أخرى ،وعرضيا عمى المحكمين المتخصصين ،حيث تم التوصل إلى
بناء عمى اقتراحاتيم وقد تم التوصل إلى قائمة الميارات في صيغتيا النيائية.
قائمة نيائية ً
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 -0اإلجابة عن السؤال الثاني والذي نص عمى :ما أسـس بناء نموذج تدريسي مقترح قائم
عمى نظرية الحقول الداللية لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحـديد األسس بناء النموذج من خالل مراجعة طبـيعة نظرية
الحقول الداللية وميارات الكتابة اإلبداعية وقد تم عـرض ذلك بالتفصيل.
 -3اإلجـابة عن السؤال الـثالث والذي نص عمى :ما النموذج التدريسي المقترح القائم عمى
نظرية الحقول الداللية لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال فقد تم تناول ذلك من خـالل عرض مـكونات نموذج التدريس
المقترح وىي األىداف ،والمحـتوى ،والخطوات التدريسي لمنموذج ،واألنشطة والوسـائط ،وأدوات
التقويم.
 -4اإلجابة عن السؤال الرابع وال ذي نص عمى :ما فاعمية النموذج التدريسي المقترح القائم
عمى نظرية الحقول الداللية لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى؟
ولإلجابة عن صحة ىذاالسؤال  ،فقد تم اختبار صحة الفرض اآلتي:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( ) 2.25بـين متوسـطي أداء مجموعـة
الدراسة في القياسين القبمي والبعدي في تنمية ميارات الكتابـة اإلبداعيـة لـدى متعممـي المغـة
العربية الناطقين بمغات أخرى.
ولإلجابــــة عــــن ىــــذا الســــؤال تممممتخداممممتبادتخدبتلمممماتخ

خ

مممما خالمترابطــــة (Paired-

،)Samples T-Testخلبيان داللة الفرق بين المتوسطين.خولبيان حجـم التـأثير ُحسـب مربـع
إيتا (.)2µ
وف ماخ يختفص لخاإلجابة عن ىذا السؤال.
فـــي البـــدء تـــم التحقـــق مـــن االعتداليـــة وشـــروط تطبيـــق اســـتخدام دبتلممماتخ

خ

ممما خ

المترابطة ( )Paired-Samples T-Testمن خالل حساب قيمة كولموجوروف-سـميرنوف
( ،)Kolmogorov-Smirnovوالجدول ( )6يبين ذلك.
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انجذول ()4
قُمت كىنمىجىسوف -سمُشنىف  Kolmogorov-Smirnovنخحقق من اػخذانُت حىصَغ انؼُنت
الخخببس مهبساث انكخببت اإلبذاػُت
قُمت كىنمىجىسوف-
مسخىي انذالنت
دسجبث انحشَت
االخخببس
سمُشنىف
5854
انقبهٍ
5844
52
5854
انبؼذٌ

تظير البيانات الواردة فـي الجـدول ( )6ومـن متابعـة مسـتوى الداللـة المرافقـة الختبـار
(كولمــوجروف -ســميرنوف) مطابقــة نتــائج أف ـراد عينــة الدراســة فــي التطبيــق القبمــي والبعــدي
الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية لمتوزيـع الطبيعـي ،حيـث كانـت مسـتوى الداللـة ( )2.00غيـر
دال إحصائيا ،بمعنى أن عينة الدراسة تتوزع توزيعـا طبيعيـا ،وىـو شـرط السـتخدام دبتلماتخ
ا خالمترابطة (.)Paired-Samples T-Test
والختبار صـحة ىـذا الفـرض ،تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة
لدرجات اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية لـدى متعممـي المغـة العربيـة
النــاطقين بمغــات أخــرى  ،وقيمــة (ت) لداللــة الفــروق بــين متوســطي درجــات اختبــار ميــارات
الكتابــــة اإلبداعيــــة لــــدى مجموعــــة البحــــث ،و دبتلمممماتخ

خ

مممما خالمترابطــــة (Paired-

،)Samples T-Testخلبيان داللة الفرق بين المتوسطين،خخكماخ وضحخد جاولخد تا ي :خ
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جدول ()7
المتىسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستىي الداللة الختبار مهارات انكخببت
اإلبذاػُت في التطبيقين القبلي والبعدي لدي أفراد العينة.
ػذد أفشاد
انؼُنت

انمخىسط

االنحشاف
انمؼُبسٌ
4824

االخخببس

انخطبُق

مهبساث انكخببت
اإلبذاػُت انمشحبطت
ببنحقىل انذالنُت
انخبصت ببألنفبظ

انقبهٍ

4845

انبؼذٌ

4845

5844

انقبهٍ

4845

5994

انبؼذٌ

2825

5844

5845

5844

انبؼذٌ

4844

5899

انقبهٍ

4854

5842

انبؼذٌ

4845

5844

انقبهٍ

9854

4854

انبؼذٌ

42854

5844

مهبساث انكخببت
اإلبذاػُت انمشحبطت
ببنحقىل انذالنُت
انخبصت ببنمؼبنٍ
مهبساث انكخببت
اإلبذاػُت انمشحبطت
ببنحقىل انذالنُت
انخبصت ببألفكبس
مهبساث انكخببت
اإلبذاػُت انمشحبطت
ببنحقىل انذالنُت
انخبصت ببنمشكالث
اخخببس مهبساث
انكخببت اإلبذاػُت ككم

انقبهٍ

54

مسخىي
دسجبث
قُمت (ث)
انذالنت
انحشَت
54842

54824

52

54894

55844

42895

5855

5855

5855

5855

5855

حجم األثش

5894

5895

5844

5844

5894

يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم ( )7أن قيمـــة "ت" لداللـــة الفـــروق بـــين متوســـطي درجـــات
المجموعــة فــي تنميــة ميــارات الكتابــة اإلبداعيــة (ككــل) فــي التطبيقــين القبمــي والبعــدي الختبــار
ميــارات الكتابــة اإلبداعيــة بمغــت ( ،)04.92وىــذه القيمــة دالــة إحصــائياً ،وىــذا يــدل عمــى أن

ىناك فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات الكتابـة
اإلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية الخاصة باأللفاظ
كما يتضح من الجدول ( )7السابق ما يمي:
أن قيمة "ت" لداللة الفروق في درجات طـالب أفـراد العينيـة فـي تنميـة ميـارات الكتابـة
اإلبداعية المرتبطة بـالحقول الدالليـة الخاصـة بالمعـاني بمغـت ( )08.54فـي التطبيقـين القبمـي
والبعدي الختبار ميـارات الكتابـة اإلبداعيـة ،وىـذه القيمـة دالـة إحصـائياً ،وىـذا يـدل عمـى وجـود
فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفـراد المجموعــة فــي تنميــة ميــارات الكتابــة
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اإلبداعيـة المرتبطـة بــالحقول الدالليـة الخاصــة بالمعـاني فــي التطبيقـين القبمــي والبعـدي لصــالح
التطبيق البعدي.
أن قيمة "ت" لداللة الفروق في درجات طـالب أفـراد العينيـة فـي تنميـة الكتابـة اإلبداعيـة
المرتبطــة بــالحقول الدالليــة الخاصــة بالمعــاني بمغــت ( )03.43فــي التطبيقــين القبمــي والبعــدي
الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية ،وىذه القيمة دالة إحصائياً ،وىذا يدل عمـى وجـود فـروق ذات
داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أف ـراد المجموعــة فــي تنميــة ميــارات الكتابــة اإلبداعيــة

المرتبطــة بــالحقول الدالليــة الخاصــة بالمعــاني فــي التطبيقــين القبمــي والبعــدي لصــالح التطبيــق
البعدي.
أن قيمـة "ت" لداللــة الفــروق بــي درجــات طــالب أفـراد العينيــة فــي تنميــة ميــارات الكتابــة
اإلبداعيــة المرتبطــة بــالحقول الدالليــة الخاصــة باألفكــار بمغــت ( )00.98فــي التطبيقــين القبمــي
والبعدي الختبار ميـارات الكتابـة اإلبداعيـة ،وىـذه القيمـة دالـة إحصـائياً ،وىـذا يـدل عمـى وجـود

فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفـراد المجموعــة فــي تنميــة ميــارات الكتابــة
اإلبداعيــة المرتبطــة بــالحقول الدالليــة الخاصــة باألفكــار فــي التطبيقــين القبمــي والبعــدي لصــالح
التطبيق البعدي.
أن قيمـة "ت" لداللــة الفــروق بــي درجــات طــالب أفـراد العينيــة فــي تنميــة ميــارات الكتابــة
اإلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية الخاصة بالمشكالت بمغت ( )00.85في التطبيقين القبمـي

والبعدي الختبار ميـارات الكتابـة اإلبداعيـة ،وىـذه القيمـة دالـة إحصـائياً ،وىـذا يـدل عمـى وجـود
فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات أفـراد المجموعــة فــي تنميــة ميــارات الكتابــة

اإلبداعية المرتبطة بالحقول الداللية الخاصة بالمشكالت في التطبيقـين القبمـي والبعـدي لصـالح
التطبيق البعدي.
ولمتعــرف عمــى حجــم األثــر النــاتج عــن اســتخدام البرنــامج التدريســي المقتــرح فــي تنميــة
ميــارات الكتابــة اإلبداعيــة لــدى طــالب المجموعــة ،وبمــا أن قيمــة "ت" دالــة إحصــائياً لكــل مــن
االختبارين القبمي والبعدي ،ولتحديد درجة العالقة بين المتغيرات تم استخدام المعادلة السابقة.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 444 -

عدد سبتمبر-ج2029 )91( -9م

نمـوذج تدريسي مقترح قائم ...

انجذول ()4
نخبئج مشبغ إَخب ( )µ2نخحذَذ حجم األثش نهبشنبمج انخذسَس انمقخشح
دسجبث انحشَت

مشبغ إَخب
()2µ

نسبت انخببَن

حجم
انخأثُش

%94

كبُش

كبُش

االخخببس

قُمت (ث)

مهبساث انكخببت اإلبذاػُت
انمشحبطت ببنحقىل انذالنُت
انخبصت ببألنفبظ

54842

5894

مهبساث انكخببت اإلبذاػُت
انمشحبطت ببنحقىل انذالنُت
انخبصت ببنمؼبنٍ

54824

5844

%44

مهبساث انكخببت اإلبذاػُت
انمشحبطت ببنحقىل انذالنُت
انخبصت ببألفكبس

54894

5895

%95

كبُش

مهبساث انكخببت اإلبذاػُت
انمشحبطت ببنحقىل انذالنُت
انخبصت ببنمشكالث

55844

5849

%49

كبُش

مهبساث انكخببت اإلبذاػُت
ككم

42895

5892

%92

كبُش

52

يتضح من الجدول ( )8ما يمي:

أن قيمــة مربــع إيتــا ( )µ2بمغــت ( )2.94لدرجــة طــالب المجموعــة فــي تنميــة ميــارات
الكتابــة اإلبداعيــة ككــل ،وبنســبة تبــاين مفســر بمغــت ( )%94وىــي قيمــة كبيــرة وفق ـاً لتحديــد
مســتويات حجــم األثــر ،ممــا يشــير إلــى أن البرنــامج التــدريس المقتــرح لــو أثــر كبيــر فــي تنميــة
ميارات الكتابة اإلبداعية (ككل) لدى طالب المجموعة.

أن قيمـة مربــع إيتـا ( )µ2بمغــت ( )2.96لدرجــة طـالب المجموعــة فـي تنميــة ميــارات

الكتابــة اإلبداعيــة المرتبطــة بــالحقول الدالليــة الخاصــة باأللفــاظ ،وبنســبة تبــاين مفســر بمغــت
( )%96وىــي قيمــة كبيــرة وفق ـاً لتحديــد حجــم األثــر ،ويشــير ذلــك إلــى أن البرنــامج التــدريس
المقتــرح لــو أثــر كبي ـر فــي تنميــة ميــارة ميــارات الكتابــة اإلبداعيــة المرتبطــة بــالحقول الدالليــة
الخاصة باأللفاظ لدى طالب المجموعة.

أن قيمـة مربــع إيتـا ( )µ2بمغــت ( )2.85لدرجــة طـالب المجموعــة فـي تنميــة ميــارات

الكتابــة اإلبداعيــة المرتبطــة بــالحقول الدالليــة الخاصــة بالمعــاني ،وبنســبة تبــاين مفســر بمغــت
( )%85وىــي قيمــة كبيــرة وفق ـاً لتحديــد حجــم األثــر ،ويشــير ذلــك إلــى أن البرنــامج التــدريس
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المقتــرح لــو أثــر كبيــر فــي تنميــة ميــارة ميــارات الكتابــة اإلبداعيــة المرتبطــة بــالحقول الدالليــة
الخاصة المعاني لدى طالب المجموعة.

أن قيمـة مربــع إيتـا ( )µ2بمغــت ( )2.90لدرجــة طـالب المجموعـة فـي تنميــة ميــارات

الكتابــة اإلبداعيــة المرتبطــة بــالحقول الدالليــة الخاصــة باألفكــار ،وبنســبة تبــاين مفســر بمغــت
( )%90وىــي قيمــة كبيــرة وفق ـاً لتحديــد حجــم األثــر ،ويشــير ذلــك إلــى أن البرنــامج التدريســي
المقترح لـو أثـر كبيـر فـي تنميـة ميـارات الكتابـة اإلبداعيـة المرتبطـة بـالحقول الدالليـة الخاصـة

باألفكار لدى طالب المجموعة.

أن قيمـة مربــع إيتـا ( )µ2بمغــت ( )2.89لدرجــة طـالب المجموعــة فـي تنميــة ميــارات

الكتابة اإلبداعيـة المرتبطـة بـالحقول الدالليـة الخاصـة بالمشـكالت ،وبنسـبة تبـاين مفسـر بمغـت
( )%89وىــي قيمــة كبيــرة وفق ـاً لتحديــد حجــم األثــر ،ويشــير ذلــك إلــى أن البرنــامج التدريســي
المقترح لـو أثـر كبيـر فـي تنميـة ميـارات الكتابـة اإلبداعيـة المرتبطـة بـالحقول الدالليـة الخاصـة

بالمشكالت لدى طالب المجموعة.
ـاء عمــى ىــذه النتيجــة يــتم رفــض الفــرض الصــفري ،وقبــول الفــرض البــديل اآلتــي:
وبنـ ً
يوجـــد فـــرق دال إحصـــائياً عنـــد مســـتوى ( )2.20بـــين متوســـطي أداء مجموعـــة الدراســـة فـــي
القياســين القبمـــي والبعــدي فـــي تنميــة ميـــارات الكتابـــة اإلبداعيــة لـــدى متعممــي المغـــة العربيـــة
الناطقين بمغات أخرى لصالح القياس البعدي.

تفسير النتائج ومناقشتها:

تفسير نتائج السؤال األول الذي نصو  :ما ميـارات الـكتابة اإلبداعية المناسبة
لمتعـممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى؟
تكونت قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا من 4
ميارات رئيسة تفرع منيا  05ميارة فرعية ،واتفقت بعض ميارات ىذه القائمة مع بعض
الميارات التي جاءت في دراسة الحديبي ،عبد المحسن ( )0200ودراسة الحربي ،خالد
ىديبان ( ،)0205الربابعة ،إبراىيم ،وربابعة ،لقمان ( ،)0208حيث حددت ىذه الدراسات
ميارات الكتابة اإلبداعية المناسبة لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
ومن خالل الرجوع إلى الدراسات السابقة يرى الباحث أن القائمة النيائية التي توصل
إلييا البحث مناسبة لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
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تفسير نتائج السؤال الثاني الذي نصو  :ما أسـس بناء النـموذج التدريسـي المقترح
القـائم عمى نظرية الحقول الداللية لتنمية ميارات الـكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال فقد تم تحـديد أسس بناء النموذج من خالل مراجعة
طبـيعة نظرية الحقول الداللية وميارات الكتابة اإلبداعية وقد تم عـرض ذلك بالتفصيل.
تفسير نتائج السؤال الثالث :والذي نصو :ما النموذج التدريـسي المقترح القائم عمى
نظرية الـحقول الداللية لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال فقد تم تناول ذلك من خـالل عرض مـكونات نموذج
التدريس المقترح وىي األىداف ،والمحـتوى ،والخطوات التدريسي لمنموذج ،واألنشطة
والوسـائط ،وأدوات التقويم ،وتم تم عرض ذلك بالفصيل.
تفسير نتائج السؤال الرابع الذي نصو  :ما فـاعمية النموذج التدريسي المقترح
القائم عمى نظرية الحقول الداللية لتنمية ميارات الكتابة اإلبـداعية لدى متعممي المغة العربية
الناطقين بمغات أخرى؟
أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )2420بين متوسطي
أداء مجموعة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي في اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية
لمتعممي المغة العربية الناقين بمغات أخرى لصالح القياس البعدي.
ويمكن تفسير النتائج السابقة من خالل تدريس النموذج المقترح بأن المتعممين
استفادوا من النموذج المقترح وقد نمى النموذج مياراتيم في الكتابة اإلبداعية ،حيث اتضح
ذلك من خالل مقارنة نتائج االختبارين القبمي والبعدي.

توصيات البحث:

عمى ضوء النتائج يعرض الباحث أىم التوصيات اآلتية:
 التأكيد عمى تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغاتأخرى.
 -أىمية توظيف النظريات الحديثة في تنمية ميارات المتعممين المختمفة.
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 أىمية استثمار نظرية الحقول الداللية في تنمية ميارات المتعممين المختمفة وبخاصةميارات الكتابة اإلبداعية.
 أىمية تدريب معممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى عمى توظيف النظريات الحديثة فيتنمية ميارات المتعممين.

بحوث مستقبلية:

 فاعمية برنامج قائم عمى نظرية الحقول الداللية في تنمية ميارات التفكير التحميمي. فاعمية برنامج قائم عمى نظرية الحقول الداللية في تنمية ميارات الكتابة التحميمية. -فاعمية برنامج قائم عمى نظرية الحقول الداللية في تنمية ميارات التفكير الناقد.
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