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فعاليــة برنــامج قــائم علــى الــتعلم المــنظم ذاتيــًا فــي تنميــة مهــارات  "عنــوان البحــث:
 الكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية."

 ).مشرتك(  نـوع البحـــث:                      

ـــر:   ـــكان النش    المجلــد الســادس عشــر العــدد  ٠جامعــة بنهــا ،مجلــة كليــة التربيــةم
 )  ٢٠٣ -١٦٥ ،  ص ص() ٦٨(

 م .٢٠٠٦    أكتوبر  ر: ـخ النشـتاري
 

 ملخص البحث
 

 هدف هذا البحث إلى:          هدف البحث:
 

  بناء برنامج قائم على التعلم المنظم ذاتيًا  الستخدامه في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية
 لدى طالب الصف األول من المرحلة الثانوية.

  في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى هؤالء الطالب.بيان مدى فعالية البرنامج 
 

  
 

 :     تحقيقًا لألهداف السابقة جاءت  إجراءات البحث في الخطوات التالية:إجراءات البحث
 
 تم تحديد مهارات الكتابة اإلبداعية المناسبة لطالب المرحلة الثانوية وذلك من خالل :  -١
 البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالكتابة ومهاراتها. -أ 
 دراسة الكتابات العربية واألجنبية التي تناولت الكتابة. -ب 
 حصر مهارات الكتابة اإلبداعية ووضعها في قائمة. -ج 

ــة  -د         عــرض القائمــة علــى مجموعــة مــن المحكمــين لبيــان مــدى مناســبتها لطــالب المرحل
 الثانوية.

 تعديل القائمة في ضوء آراء المحكمين. -هـ  
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 البرنامج القائم على التعلم المنظم ذاتيًا وذلك من خالل : ومعايير بناء تحديد أسس تم  -٢
تعلـيم  فـيالتي تناولت اسـتخدام الـتعلم المـنظم ذاتيـًا  والدراسات السابقة البحوثدراسة  -أ         

 اللغة والكتابة.
 التعلم المنظم ذاتيًا والكتابة. التي تناولتالعربية واألجنبية  يات:األدبدراسة  -ب       

بناء البرنامج القائم على التعلم المنظم ذاتيًا فـي تنميـة  في ضوء األسس والمعايير السابقة تم -٣
 تطلب ذلك : ,وقد مهارات الكتابة اإلبداعية

 تحديد أهداف البرنامج. - 
 تحديد محتوى البرنامج. - 

صــياغة المحتــوى فــي ضــوء برنــامج تنميــة إســتراتيجية الــتعلم المــنظم ذاتيــًا للكتابــة مــع  -        
 وضع إرشادات للمعلم لكيفية تنمية مهارات الكتابة في ضوء التعلم المنظم ذاتيًا.

 األسئلة التقويمية.صياغة  - 
هـــارات الكتابـــة بيـــان مـــدى فاعليـــة البرنـــامج القـــائم علـــى الـــتعلم المـــنظم ذاتيـــًا فـــي تنميـــة مول -٥

 :  تم األتي -اإلبداعية لدى طالب الصف األول الثانوي
 بناء اختبار في الكتابة اإلبداعية وضبطه.  -أ  

وتطبيـق اختبـار  طالبًا وطالبة)، ٨٦( اختيار مجموعة من طالب الصف األول الثانوي -ب        
 الكتابة اإلبداعية عليها.

طالبًا وطالبـة مـن مدرسـتي بنهـا  ٤٦: إحداهما تجريبية (نإلى مجموعتي الطالبتقسيم  -ج       
البرنــامج القــائم علــى الــتعلم المــنظم ت درســالثانويــة بنــين، والشــيماء الثانويــة بنــات) 

طالبًا وطالبة من مدرستي حسان بن ثابت الثانوية بنـين،  ٤٠(ذاتيًا، واألخرى ضابطة 
 في المدارس. المقدم برنامج الكتابة المعتاد تدرسقد و وبنها الثانوية بنات)، 

 .: التجريبية والضابطة قبلياً تطبيق اختبار الكتابة اإلبداعية على تالميذ المجموعتين  -د      
 تدريس البرنامج القائم على التعلم المنظم ذاتيًا لطالب المجموعة التجريبية. -هـ      
: التجريبيـة والضـابطة اإلبداعيـة علـى تالميـذ المجمـوعتينتطبيـق اختبـار الكتابـة إعادة  -و       

 .بعدياً 
 

 رصد البيانات ومعالجتها إحصائيًا، و استخراج النتائج وتفسيرها. -هـ     
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 توصل  هذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:    نتائج البحث:   

 
بــين متوســطي أداء طــالب  )٠,٠١وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( -١

أداء طالب المجموعة الضابطة في اختبـار مهـارات الكتابـة اإلبداعيـة البعـدي و المجموعة التجريبية 
 لصالح أداء طالب المجموعة التجريبية.) ككل (

بــين متوســطي أداء طــالب المجموعــة  )٠,٠١وجــود فــروق ذات داللــة عنــد مســتوى ( -٢
ــة التجريبيــة وأداء طــالب المجموعــة ال ضــابطة فــي كــل مهــارة فرعيــة مــن مهــارات الكتابــة اإلبداعي
 لصالح طالب المجموعة التجريبية.  

وهذا يعني تحسن مستوى أداء طالب المجموعة التجريبية عن طـالب المجموعـة الضـابطة 
, في مهارات الكتابة اإلبداعية( ككل)، وتحسنهم في كل مهارة فرعية مـن مهـارات الكتابـة اإلبداعيـة

ير إلى فعالية البرنامج القائم على الـتعلم المـنظم ذاتيـًا فـي تنميـة مهـارات الكتابـة اإلبداعيـة يشمما 
 .لدى طالب الصف األول الثانوي

  

      توصيات البحث 
 

 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، تم تقديم عدد من التوصيات, أهمها : 
اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل استخدام ضرورة االهتمام بتنمية مهارات الكتابة  -

البــرامج واالســتراتيجيات التــي تعتمــد علــى الــتعلم المــنظم ذاتيــًا بمــا يزيــد مــن اســتقاللية الطــالب 
 ونشاطهم في كتابة الموضوعات التي تظهر إبداعاتهم.

اســـتخدام بـــرامج ضـــرورة تشـــجيع معلمـــي اللغـــة العربيـــة فـــي مختلـــف المراحـــل الدراســـية علـــى  -
واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في تنميـة مهـارات اللغـة العربيـة بصـفة عامـة ومهـارات الكتابـة 

 اإلبداعية بصفة خاصة لدى طالب المراحل الدراسية المختلفة.
 


