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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف �أثر برنامج تعليمي قائم
على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ ،يف حت�سني الكتابة
الإبداعية لدى الطالب يف ال�سعودية ،ولتحقيق هدف الدرا�سة �صمم
الباحثان برناجما تعليميا قائما على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند
�إىل الدماغ ،وعر�ض على حمكمني متخ�ص�صني ،مت تطبيقه على الفئة
امل�ستهدفة ،ولتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة اعتمد الباحثان الت�صميم �شبه
التجريبي واختيار عينة ق�صدية من طالب ال�صف الثالث املتو�سط،
بلغ عددها ( )40طالباً وق�سمت �إىل جمموعتني ،جتريبية ()20
طالباً ،و�ضابطة ( )20طالباً ،وتثبتا من �صدق االختبار بعر�ضه
على جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص ،وحتققا من
ثباته ،فتو�صل الباحثان �إىل نتائج الدرا�سة بح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وحتليل التباين امل�صاحب ،وقد
�أظهرت الدرا�سة النتائج الآتية:
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05تعزى لأثر الربنامج التعليمي عند جميع مهارات
الكتابة الإبداعية ،وجاءت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية التي
مت تدري�سها وفق الربنامج التعليمي لنموذج جن�سن للتعلم امل�ستند
�إىل الدماغ ،ويف �ضوء النتائج �أو�صى الباحثان بعدد من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية :منوذج جن�سن ،الكتابة الإبداعية ،برنامج
تعليمي.
The Effect of a proposed teaching program based
on Jensen′s Brain - Based Learning Model on Improving Saudi Student›s Creative Writing

Abstract:
The study aimed to identify the effect of an
educational program based on Jensen›s brain - based
learning model on improving the creative writing
among students in Saudi Arabia. To achieve this
purpose, the researchers conducted an educational
program based on Jensen›s brain - based learning
and presented it to expert arbitrators then applied
it on the targeted category. To achieve the purposes
 of the study, the researchers adopted the quasiexperimental design and chose an intentional sample
consisting of (40) third - grade students which were
divided into two groups: experimental (20) students
and control (20) students; they verified the test›s
sincerity and reliability. The researchers concluded
the results by calculating the arithmetic means and
standard deviations as well as analyzing the variance.
The study concluded the following results:
There are statistically significant differences at
(a = 0.05) due to the effect of the teaching approach
for all the skills of the creative test as a whole and the

differences were in favor of the experimental group
that was taught in accordance with Jensen›s brain
- based learning model; in light of these results, the
researchers recommended some recommendations.
Keywords: Jensen’s Model, creative writing

املقدمة
�إن اللغة و�سيلة للتفاهم بني �أفراد املجتمع الواحد وبني �سائر
املجتمعات الب�رشية ،وتعد العامل الأهم يف حفظ الرتاث الإن�ساين،
ونقله عرب الأجيال ,وم�ستوى ممار�سة اللغة الف�صيحة م�ؤ�رش يدل
على رقي املجتمع �أو تخلفه ،لذا تت�سابق املجتمعات دوماً �إىل تعليم
�أفرادها لغتها القومية للمحافظة على هويتها� ،إذ �إن حياة اللغة
مرتبطة بحياة الأمة واملجتمع.
والكتابة من و�سائل االت�صال اللغوي بني النا�س ,ومفتاح
املعارف والعلوم ,وهي �إحدى املهارات اللغوية الأربع ،وتعد من
املهارات الفاعلة يف تطوير الفهم وعملياته ،فهي ت�شجع الطالب
على الفهم الواعي ,والتحليل والتف�سري ,والت�أويل ملا يقر�ؤون،
وهي ن�شاط ينمي العمليات التحليلية �أو الإبداعية ,للذهن �أكرث من
القراءة ,ففي القراءة ي�ستغرق الذهن يف االنتباه والت�أمل� ,أما يف
الن�شاط الكتابي فيندفع الذهن بقوة نحو التفكري املنهجي والتحليل
املو�ضوعي واالبتكار املنتج (خ�صاونة. )2008 ,
وتعد الكتابة الإبداعية من �أنواع التعبري الكتابي املتقدم الذي
يتطلب م�ستوى متقدماً من التفكري واخليال ،وحتقق املتعة النف�سية
وتنميها ،وال يق�صد بالتعبري نقل
للطالب وت�صقل مواهبه الأدبية
ّ
املعلومات �أو املعاين؛ بل هو ت�شكيل لتلك املعاين واملعلومات على
نحو يحيلها �إىل فن كتابي (املال واملطاوعة . )1997 ،وتت�صف
الكتابة الإبداعية ب�أ�صالة الأفكار ،واملرونة والواقعية ،والدقة،
واخليال ،والو�صف ،والتنظيم ،ويراعى فيها عالمات الرتقيم ،ويربز
فيها الفنون ال�شعرية والنرثية مثل :الق�صة ،وال�شعر ،وامل�رسحية،
واحلوار (. )Christppher, 1996
ويرى دميارا (� ) Demara,1999أن الكتابة الإبداعية تت�ضمن
اخليال ،والإبداع ،واالبتكار يف ال�شكل وامل�ضمون� ،إذ �إن الوظيفة
الرئي�سية لهذه الكتابة لي�ست جمرد نقل احلقائق �أو املعلومات ،بل
متنح القارئ واجلمهور اجلمال عن طريق اخليال ،حيث �إنها تدرب
الطالب على امتالك املهارات املتقدمة يف ال�رسد ،وكتابة الق�ص�ص،
والن�ص ،واحلوار.
ويذكر البجة (� )2001أن االهتمام بالكتابة الإبداعية يطور
الطالب يف مهارات نقل الأفكار �إىل ال�سامعني �أو القارئني بو�ضوح
و�سالمة ،واعتماد ال�صدق يف م�شاعره ،مع القدرة على حتديد
الأفكار ،واختيار الأو�صاف املالئمة ،والكتابة بعبارات مرتابطة
ومن�سجمة ،وغري متنافرة ،وال مفككة ،واالبتعاد عن الأخطاء
النحوية ،وال�رصفية ،والبالغية ،وهجر الألفاظ العامية ،وبث الأفكار
بطريقة مت�سل�سلة ومنظمة.
فعرفاها ب�أنها “التعبري
�أما الها�شمي والعزاوي (ّ )66 :2011
عن الروئ ال�شخ�صية ,وما حتتوي من انفعاالت وم�شاعر ,ب�أ�سلوب
�أدبي عالٍ  ,للت�أثري يف نفو�س القراء ,بحيث ت�صل درجة انفعالهم �إىل
م�ستوى االبتكار ولي�س تقليد وت�أليف الأفكار”.
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ويعرف بروكيز ( )prookes, 2004: 72الكتابة الإبداعية” :
ب�أنها الن�شاط العقلي والكتابي الذي يقوم على اخلروج عن امل�ألوف
وخلق �أفكار خمتلفة عن الآخرين ،وذلك من خالل ا�ستخدام اخليال
الوا�سع وا�سرتاتيجيات التخيل ،والو�صول �إىل الكتابة املطلقة التي
تت�صف بالأ�صالة والطالقة واملرونة والتو�سع ،وذلك برتكيز الكاتب
على خلق نواجت كتابية ت�ؤثر يف القارئ”.
من خالل التعريفات ال�سابقة للكتابة الإبداعية ي�ؤكد الباحثان
ب�أن الكتابة الإبداعية هي الفن النرثي اجلميل الرائع ،الذي يحقق
�إعجاب القراء ب�رشط �أن تت�سم مبجموعة من ال�سمات وهي :جمال
التعبري ,ودوام التجديد ,ودقة الت�صوير ,وبراعة اخليال ,والتجديد
والتطور ,والقدرات اللغوية الهائلة ,والعاطفة ,و�أن تت�صف بالأ�صالة,
والطالقة ,واملرونة ،والإفا�ضة.
وتتطلب الكتابة الإبداعية من الطالب الإدراك والفهم ،من �أجل
تطوير �أ�سلوبهم الذاتي فالكاتب املبدع هو القادر على اال�ستفادة من
الن�صو�ص الكتابية ال�سابقة والبناء عليها؛ لتقدمي ن�صو�ص كتابية
جديدة متفردة ،ويحر�ص الكاتب املبدع على قراءة الن�صو�ص
الكتابية الإبداعية ال�سابقة ملعرفة الأ�ساليب امل�ستخدمة يف تلك
الأعمال والكتابات ومقارنة الأعمال الكتابية مع الن�صو�ص ال�سابقة
()harper, 2010
ومن مميزات الكاتب الإبداعي ب�أنه مرجتل بالكلمة يف دروب
احلياة املختلفة ,ويف نفو�س النا�س ليكون �أكرث قرباً �إليهم وت�أثريا,
وليكون �أدبه �أكرث الت�صاقاً بهم ,وبهذه املرحلة امل�شوقة املمتعة
ترتفع الكلمة �إىل مقام التعبري الفني بالت�صوير ,والتخيل ,والرتميز,
ليكون مبقدورها احت�ضان العاطفة الإن�سانية ال�صادقة ,والتفاعل
مع احلياة ,وبيان م�شاعر الإن�سان وق�ضاياه ,و�آالمه ,و�آماله,
وطموحه ,و�أفكاره ,لأن الكلمة الإبداعية هنا تتوازى طريقها مع
طريق الكلمة العلمية العقلية املفيدة بالفكرة التجريدية اخلال�صة
(�أبو زايدة. )2000 ,
�أما مهارات الكتابة الإبداعية فهي الطالقة ،والأ�صالة،
واملرونة ،والإفا�ضة وتعترب من املهارات املهمة التي يركز فيها
املعلمون على تطويرها؛ نظرا لأهميتها لدى الطالب ،وخا�صة يف
ح�ص�ص اللغة ،فعلى �سبيل املثال؛ جند �أن تدري�س ن�صو�ص القراءة
با�ستخدام الكتابة الإبداعية ميكن �أن ي�ستفيد منه الطالب على فهم
القطعة الأدبية ب�شكل �أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل �أنها توفر الفر�صة يف
التعبري عن �أنف�سهم ب�شكل �إبداعي (. )Vakil, 2008
ويحتاج تعليم الكتابة الإبداعية �إىل تعزيز جمال اللغة
واال�ستخدام الفعال للكلمات واجلمل املعربة وامل�شوقة ,والطرق
الإبداعية التي حتقق هذا الغر�ض وت�ساعد يف التعبري عن �أفكاره
اخلا�صة ,وتقييم الكلمات جلعل اللغة طبيعية وفعالة ,والكت�ساب
�أدب خا�ص يدرك جماله حني يكتب للآخرين ،فهذه الطرق ميكن
�إيجازها يف توفري بيئة مليئة بالأفكار ،فيجب على املعلم �أن
يجعل الأفكار تنمو عن طريق تقدمي خربات مثرية للتحدي خالل
يوم كامل ,ولي�س خالل مدة الكتابة الإبداعية ،فلذلك ينع�ش احلوار
واملناق�شة للأفكار حتى يتمكن الطالب من التعاي�ش مع الفكرة,
ويجب توظيف املالحظة لدى الطالب ملا يحدث حوله من �أجواء
وتفا�صيل و�ألوان ,وعواطف ,و�أ�صوات ي�ستخدمها كم�صدر للإلهام.
(. )Christopher, 1996
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وي�ضيف كريك (� )Kirk, 1997إن املعلم ي�ستطيع �أن ينمي
قدرة الطالب على مهارات الكتابة الإبداعية ليعطي فر�صة يف بع�ض
التدريبات الإبداعية وجمموعة من الأن�شطة ،ومن الأمثلة والفائدة
على هذه التدريبات :ت�شجيع الطالب على الكتابة الإبداعية ,وتنمية
روح املبادرة واال�ستعداد لديهم ,والتناف�س ،واحلوار ،فهذه �أمور تزيد
من احلما�س ،والن�شاط ,وتعزز ثقة الطالب بنف�سه ,وتزيد من دوافع
الطالب؛ لأن ممار�سة هذه التدريبات والأن�شطة مفيدة وممتعة ,لذلك
تقع على عاتق املدر�سة م�س�ؤولية تهيئة الطالب للكتابة الإبداعية
من خالل بع�ض التدريبات والألعاب.
�أما التعلم امل�ستند �إىل الدماغ فهو حمور اهتمام العلماء
منذ القدم ،ففي الإ�سكندرية وقبل امليالد تبنى هريوفيلو�س فكرة
�أن الروح ت�سكن الدماغ ،ثم �أظهرت الكني�سة اهتماما ملحوظا يف
الدماغ ،وما كتب حوله يف القرن الرابع امليالدي ،وبعد ظهور
الإ�سالم ،جاء اهتمام امل�سلمني بالعلم يف القرن الثامن امليالدي
وبد�أ الع�رص الإ�سالمي العلمي باالهتمام بالعقل وت�أثريه ،وبرزت
�إجنازات العلماء امل�سلمني يف امليادين العلمية كافة ،ومن �أبرز
الأمثلة �أن ابن �سينا فرق بني ال�شلل الناجت عن �سبب داخلي �أو
خارجي يف الدماغ ،وعلل ال�سكتة الدماغية بكرثة الدم (ال�رسحاين،
. )2006
وي�شري جن�سن (� )Jensen, 2007إىل �أن النموذج القدمي
للمدار�س الذي يح�شو ر�ؤو�س الطالب باملعرفة قد �أ�صبح منوذجاً
بالياً� ,أما الدور الذي �أ�صبح ينا�سب عامل اليوم ومتغرياته فهو
دور املعلم ،فهو ال�شخ�ص الذي يك�شف عن املوهبة والتعلم ،ويقدم
التعليمات والتوجيهات ،ويكون مبثابة وحي و�إلهام فيما يخ�ص
الأمور الأ�سا�سية ,وميثل هذا حتوالً دقيقاً ،ولكن �أ�سا�سياً يف التفكري,
�إن التدريب يعني اهتمام املعلم يف املقام الأول بالإر�شاد �إىل
الوجهة ال�صحيحة ،ولي�س التعلم يف حد ذاته؛ مما يعني �أن املعلم
هو القائد ولي�س املت�سلط ،فعلى املعلم �أن يك ِّون لدى الطالب اجلانب
ال�شخ�صي ,والفل�سفي ,والعاطفي ,ولكي يحقق املعلم هذا اجلانب
يجب �أن ينظم حياته هو �أوالً تنظيماً جيداً ،ويعد هذا الأمر بالغ
الأهمية يف جناح �أي مهنة.
وو�ضح الرازي (� )2008أن الدماغ هو امل�س�ؤول عن �أع�ضاء
اجل�سم لي�صدر الأوامر للأع�ضاء للقيام بوظائفها عن طريق الأع�صاب،
كما �أن ابن زهر الأندل�سي اهتم بالأبحاث التجريبية املتعلقة داخل
الر�أ�س ،وا�ستطاع التعرف �إىل عظام اجلمجمة وعددها ،وحدد نوعية
الأغ�شية التي تغطي الأجزاء الداخلية واخلارجية لها ،وبني نوعية
الأغ�شية التي تغلف دماغ الإن�سان وحددها بثالثة �أنواع ،وا�ستطاع
التمييز بني �أع�صاب احل�س و�أع�صاب احلركة ،وو�صف اخللية
الع�صبيىة و�صفا دقيقا ،كما كان له دور يف حتديد مركز التنف�س
يف الدماغ ،وكان مو�ضوع اهتمام الباحثني يف خمتلف اجلوانب
العلمية املت�صلة بالدماغ وتكوينه.
وي�ؤكد جن�سن (� )Jensen, 2010أن على املعلم اجليد �أن
يجذب انتباه الطالب ملدة ( )40%من الوقت ،و�أن يح�صل على
نتائج رائعة ،فاملعلم الناجح �سي�ستخدم منبهاً خمتلفاً يف احلقيقة،
مثالً عندما ي�ستمع للطالب الذي يطلق نكتة ،والزائر ,وال�صدمات,
والأ�صوات ,واحلركة ,وتغيري املكان ,هذه الطرق هي �أ�سهل جلذب
انتباه الطالب ,لأن جهاز االنتباه اخللفي يف �أدمغة الطلبة خمت�ص
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باال�ستجابة للمكان واحلركة ,فمثالً ميكن للمعلمني �أن يبدلوا غرفة
ال�صف مع معلمني �آخرين ملدة ح�صة واحدة فقط ,وعلى العموم �إذا
�أراد املعلم �أن يقدم توازناً غنياً بني اجلديد والقدمي ,فاجلديد ي�ضمن
حدوث االنتباه ،يف حني ي�ضمن القدمي وجود تنظيمات ميكن التنب�ؤ
بها لتقليل التوتر� ،أما بالن�سبة للتجديد فيمكن للمعلم �أن يقوم
بالتعليم ب�شكل جمموعات �صغرية� ،أو �إح�ضار �ضيف ليتحدث �أمام
الطالب �أو يجعل الطالب يتبادلون التعلم مع بع�ضهم� ،أي�ضاً ا�ستخدام
طقو�س م�سلية ومن�شطة ,كا�ستخدام حركة رفع اليد والت�صفيق وغري
هذا مما ي�ساعد املعلم على جذب انتباه الطالب.
ويورد دروي�ش (� )2010شكل منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل
الدماغ �إطاراً �شامالً لهذه اال�سرتاتيجية ،وقد بني �أن التعلم الأف�ضل
يحدث يف تتابع قابل للتنب�ؤ وي�شمل خم�س مراحل وهي كالآتي:
1 .1الإعداد ()Preparation
(التجهيز  ,Primingالإعداد القبلي )Pre - exposure
2 .2االكت�ساب ()Acquisition
(التعلم املبا�رش وغري املبا�رش )Direct & indirect learning
3 .3التف�صيل ()Elaboration
(ت�صحيح الأخطاء  ,Error correctionالعمق )Depth
4 .4تكوين الذاكرة ()Memory formation
(الراحة  ,Restاالنفعاالت  ,Emotionsروابط التعلم والتميز
)Learning association encode
5 .5التكامل الوظيفي ()Functional integration
(اال�ستخدام املو�سع )extended usage
وت�سري اال�سرتاتيجية املقرتحة وفق خم�س مراحل وع�رش
خطوات هي كالآتي( :تن�شيط  -تذكري  -ت�أمل  -ت�سا�ؤل  -تعلم -
تعمق  -تطبيق  -متثل  -حتد  -توظيف)
ومن هنا يرى الباحثان �أن احلاجة ما�سة �إىل �رضورة تدري�س
منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ ،التي متكن الطلبة من
حت�سني الكتابة الإبداعية ،وتزودهم مبعرفة كافية حول الطرائق
التي ي�سلكها الكتاب يف تنظيمهم يف جماالت الكتابة الإبداعية؛ مما
يتطلب م�ساعدتهم على القيام بعمليات الإنتاج وتطوير مهاراتهم يف
الأ�صالة ،والطالقة ،واملرونة ،والإفا�ضة ،فقد يكون للطلبة معرفة
نظرية الب�أ�س بها حول مو�ضوع معني ،لكنهم ال ميتلكون القدرة على
توظيف هذه املعرفة ب�شكل منظم� ،أو ممار�ستها يف مواقف احلياة
املختلفة ،لذلك ف�إن املعرفة النظرية والتطبيقية لنموذج جن�سن �أمر
يف غاية الأهمية.
وقد �أجريت جمموعة من الدرا�سات العربية والأجنبية التي
تناولت �أثر منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ وحت�سني الكتابة
الإبداعية ،وفيما يلي عر�ض لبع�ضها:
�أجرى �إيرالند ( )Eralnd,2000درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
�أثر برنامج تدريبي م�ستند �إىل طريقة التعلم القائمة على الدماغ
والك�شف عن دورها يف رفع امل�ستوى التح�صيلي لدى طلبة التح�صيل
املنخف�ض واملهارات املعرفية واللغوية من طالب ال�صف الرابع
يف �أمريكا� ،أجريت الدرا�سة على ( )17طالباً من ذوي التح�صيل

الأكادميي واللغوي املنخف�ض ،و�أظهرت الدرا�سة وجود حت�سني
يف م�ستوى التح�صيل الأكادميي واللغوي لدى طلبة الدرا�سة يف
القراءة واملجموع اللغوي واملعريف ،مقارنة بعدية ممن مل يخ�ضعوا
للتجربة ،مما ي�ؤكد �أهمية التعليم القائم على الدماغ يف م�ستوى
التح�صيل للطلبة ذوي التح�صيل املنخف�ض واملعرفة القليلة،
و�أهميته يف م�ساعدة الطلبة على �إيجاد روابط يف املعرفة وتعليمهم
كيفية العمل على ربط املعرفة اجلديدة بال�سابقة.
وقامت ال�سلطي ( )2002درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر
برنامج تعليمي تعلمي مبني على نظرية التعلم امل�ستند �إىل الدماغ
يف تطوير القدرة على التعلم الفعال بينت لهذا التعلم �أربعة م�ؤ�رشات
وطبقت الدرا�سة من طلبة كلية العلوم الرتبوية التابعة للأونروا يف
الأردن على عينتني جتريبيتني بواقع ( )72طالباً وطالبة موزعني
على جمموعتني :جمموعة جتريبية �ضمت ( )36طالباً وطالبة بواقع
( )17طالباً و ( )19طالبة وجمموعة �ضابطة �ضمت ( )36طالبا
وطالبة بواقع ( )20طالباً و ( )16طالبة ،وقد �أظهرت النتائج وجود
فروق يف امل�ؤ�رشات الأربعة ل�صالح املجموعة التجريبية فقط.
و�أجرى �أدلر ( )Adler,2002درا�سة هدفت �إىل حتديد الفهم
الأف�ضل لكيفية تطور املراهقني وتغريهم ككتاب عن طريق املمار�سة
املعززة بالكتابة الإبداعية ،و�أنواع اللعب التي مت ت�شجيعها ثم �إجراء
الدرا�سة يف �أربعة م�ساقات للكتابة الإبداعية ،ت�ألفت عينة الدرا�سة
من �أربعة معلمني ( )24طالباً وطالبة يف مدينة  wollamو�أ�شارت
النتائج �إىل �أن الطلبة الذين �أ�صبحوا موفقني يف اختيار �ألعابهم
�أ�صبحوا موفقني يف اختيار مو�ضوعات كتابهم وممار�سة الكتابة
الإبداعية يف التعبري ،وجاءت الفروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح
الذكور ،وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنه من خالل نتائج هذه الدرا�سة
ميكن �أن ي�ستفيد الباحثون يف تطوير الكتابة.
وقامت اللوزي ( )2005بدرا�سة هدفت �إىل بناء برنامج
تدريبي وفق منوذج ويليام جوردن لتنمية مهارات الكتابة
الإبداعية باللغة العربية من خالل مواقف تدري�س التعبري لطلبة
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،حيث مت اختيار عينة من الدرا�سة ب�صورة
ق�صدية من مدر�سة اجلبيهة الثانوية للبنني ،وق�سمت �أفراد الدرا�سة
�إىل جمموعتني (�ضابطة وجتريبية) بالتعيني الع�شوائي بحيث �شملت
كل من املجموعتني �صفاً من الذكور و�صفاً من الإناث ،و�أ�شارت
النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للربنامج.
و�أجرى وولف ( )Wolfe, 2006درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
�أهمية برامج التعليم القائم على الدماغ يف تي�سري عملية التعليم
واكت�ساب اللغة ،ا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب املنهج التحليلي،
متثلت عينة الدرا�سة مبو�ضوع التعلم القائم على الدماغ يف والية
كاليفورنيا ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عدد كبري من املعلمني
ي�ستخدمون �أ�ساليب تعليمية قائمة على التعلم امل�ستند �إىل الدماغ
و�أظهرت النتائج �أن هذه الأ�ساليب ت�سهم يف التح�سني من م�ستوى
التعابري اللغوية عند الطلبة ،وتنمي مهاراتهم التعليمية واللغوية.
وهدفت درا�سة توما�س (� )Thoms,2009إىل الك�شف عن �أثر
التعلم امل�ستند �إىل الدماغ يف حت�سني �إجنازات الطلبة يف املحا�رضات
التي ي�ستمعون �إليها يف جامعة كابيال (جورجيا) تكونت عينة
الدرا�سة من ( )44طالبا من ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،وا�ستخدم
التعيني الع�شوائي يف توزيع الطالب على املجموعة التجريبية
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أثر برنامج تعليمي قائم على منوذج جنسن للتعلم املستند إلى الدماغ
في حتسني الكتابة اإلبداعية لدى الطالب في السعودية

أ .وليد طراد الفي الشمري
أ .د .عبد الرحمن عبد علي الهاشمي

وعددها ( )25طالبا ،واملجموعة ال�ضابطة عددها ( )19طالبا مت
جمع البيانات بطريقة االختبار التح�صيلي (القبلي ،البعدي) �شارك
الطالب يف املحا�رضات مدة (� )12أ�سبوعا و�أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية لأداء طالب املجموعة التجريبية ب�سيطة
املقارنة مع �أداء طلبة املجموعة ال�ضابطة.
وقام البداوي ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن فعالية
برنامج تعلمي تعليمي مبني على التعلم امل�ستند �إىل الدماغ يف
التح�صيل ودافعية الإجناز لدى طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف
مديرية عمان الرابعة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )120طالبا
وطالبة ،ا�ستخدمت الباحثة برنامج التعليم امل�ستند �إىل الدماغ،
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
للربنامج التعليمي ،وكانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية،
و�أظهرت النتائج تفوق الإناث على الذكور يف املجموعة التجريبية
يف التح�صيل.
وقام تريلكز ( )TRELKES, 2012بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
على �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�س قائمة على اللعب ،وا�سرتاتيجية
تدري�س قائمة على حل امل�شكالت يف حت�سني م�ستوى الكتابة
الإبداعية لدى عينة من طالب املرحلة املتو�سطة ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )36طالبا وطالبة ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية،
من متو�سطة مدينة �سان دييغو الأمريكية ،مت تق�سيم العينة �إىل ثالث
جمموعات جتريبيات ،وجمموعة �ضابطة ،مت ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
التدري�س القائمة على اللعب يف تدري�س املجموعة التجريبية الأوىل،
وا�ستخدام اال�سرتاتيجية القائمة على حل امل�شكالت يف املجموعة
التجريبية الثانية ،بينما مت تدري�س املجموعة ال�ضابطة بالطريقة
التقليدية ،ا�ستخدمت الباحثة اختبار الكتابة الإبداعية من �أجل
الك�شف عن �أثر طريقتي التدري�س على الطالب ،و�أ�شارت النتائج
�إىل �أن التدري�س املبني على اللعب والتدري�س املبني على حل
امل�شكالت لهما القدرة يف حت�سني الكتابة الإبداعية لدى الطالب ،كما
و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق بني �أداء طالب املجموعتني
التجريبيتني على اختبار الكتابة الإبداعية البعدي.
وقدمت مري�سات ( )2015درا�سة هدفت �إىل تعرف �أثر
ا�ستخدام الر�سوم الكاريكاتريية يف حت�سني الكتابة الإبداعية لدى
طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن ،اختريت �أفراد الدرا�سة
بالطريقة املتي�رسة ،من مدر�ستني تابعتني ملديرية تربية لواء بني
كنانة يف الف�صل الثاين ،وبلغ عدد �أفراد الدرا�سة ( )50طالبة ،بواقع
( )25يف املجموعة التجريبية ُد ِر�سن با�ستخدام الطريقة االعتيادية،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �أعدت الباحثة اختبارا يف الكتابة الإبداعية
مت التحقق من �صدقه وثباته ،كما �أعدت قائمة يف مهارات الكتابة
الإبداعية ت�ضمنت خم�س مهارات �أ�سا�سية هي :الطالقة واملرونة
والأ�صالة وتنظيم املحتوى� ،أظهرت نتائج الدرا�سة فاعلية ا�ستخدام
الر�سوم الكريكاتريية يف حت�سني الكتابة الإبداعية.
ومبراجعة الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة بالدرا�سة احلالية
فقط؛ �أفاد الباحثان �أن هذه الدرا�سة ا�ستجابة لتو�صيات الدرا�سات
ال�سابقة يف �إجراء املزيد من الدرا�سات يف جمال الكتابة الإبداعية
يف �صفوف خمتلفة ،ومتيزت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات الأخرى يف
عدة جوانب� ،أما اجلانب الأول فهو ت�صميم برنامج تعليمي قائم على
منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ وقيا�س �أثره يف حت�سني
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الكتابة الإبداعية التي مل ي�سبق درا�ستها من قبل ,كما �أنها متيزت
�أي�ضا يف تعليم الطلبة كيفية التقدم يف عمليات الكتابة و�أنواعها،
والتعرف على مهاراتها وم�ؤ�رشاتها ،وتناولت �أي�ضا اللغة و�أ�سلوب
الكتابة والأن�شطة والربنامج التدريبي لها ،كما �أن هذه الدرا�سة
تعد  -يف حدود علم الباحثَني � -أوىل الدرا�سات العربية التي بحثت
يف �أثر برنامج تعليمي قائم على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل
الدماغ يف حت�سني الكتابة الإبداعية.

مشكلة الدراسة وسؤاهلا
من خالل مقدمة الدرا�سة تبني مدى �أهمية الكتابة الإبداعية
يف حياة الإن�سان بعامة وحياة املتعلم بخا�صة ،وحتتاج الكتابة �إىل
مهارات عقلية عليا متعددة ،و�إىل تدريب م�ستمر وموجه �أي�ضاً ،كما
�أن بع�ض الدرا�سات يف اململكة العربية ال�سعودية �أ�شارت �إىل وجود
�ضعف لدى الطلبة يف مهارات الكتابة الإبداعية كدرا�سة (ال�رسحان،
. )2006
وقد �أو�صت الدرا�سات والبحوث يف اململكة العربية ال�سعودية،
ب�رضورة �إجراء درا�سات تتناول هذه املهارات بعناية وتدريب م�ستمر
للأخذ ب�أيدي الطلبة حتى يرقى عندهم م�ستوى الكتابة الإبداعية.
لذا جاءت هذه الدرا�سة تلبية لهذه التوجيهات ،ولتعمل على
معاجلة ال�ضعف يف هذا املجال ,وقد الحظ الباحثان من خالل
عملهم يف امليدان الرتبوي �ضعفاً ملمو�ساً لدى الطالب يف الكتابة
الإبداعية ،لذلك يحاول الباحثان الأخذ ب�أيدي الطالب مل�ساعدتهم
على التخفيف من هذا ال�ضعف امللمو�س ،وعليه فقد ظهرت الدعوة
�إىل ت�صميم برنامج تعليمي مقرتح قائم على منوذج جن�سن للتعلم
امل�ستند �إىل الدماغ يف حت�سني الكتابة الإبداعية بدرا�سة علمية
حاولت الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05بني متو�سطي �أداء �أفراد الدرا�سة يف الكتابة الإبداعية
يعزى �إىل (الربنامج التعليمي القائم على منوذج جن�سن للتعلم
امل�ستند �إىل الدماغ والطريقة االعتيادية)؟

هدف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل بناء برنامج تعليمي مقرتح قائم على
منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ ،والعمل على بيان �أثره يف
حت�سني الكتابة الإبداعية لدى طالب املرحلة املتو�سطة يف اململكة
العربية ال�سعودية.

أهمية الدراسة
�أتت هذه الدرا�سة ا�ستجابة ملا ي�شهده امليدان الرتبوي من
حراك فاعل وم�ستمر ممن لهم عالقة بالرتبية ،يق�ضي ب�رضورة
التغيري ،ملواكبة نتائج الأبحاث ،وبخا�صة �أبحاث الدماغ من حيث
بنا�ؤه ووظائفه� ،إذ ت�شري هذه الأبحاث �إىل �إمكانية حدوث نقلة
نوعية يف العملية التعليمية ،والرتكيز على �أن التعلم هو القدرة
على التفكري والإبداع والنقد الذي يرتقي بالقدرات الإبداعية للطلبة،
ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها مما ميكن �أن تفيد به:
 لفت اهتمام باحثني �آخرين يف جمال مناهج اللغة العربية
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وطرائق تدري�سها ،ليعملوا على تناول مهارات �أخرى.
 قد ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف لفت انتباه القائمني
على تطوير مناهج اللغة العربية يف اململكة العربية ال�سعودية
واال�ستفادة من هذا الربنامج يف معاجلة �أ�شكال ال�ضعف يف الكتابة
الإبداعية لدى طالب املرحلة املتو�سطة.
 يتوقع من هذه الدرا�سة الك�شف عن �أثر التعلم امل�ستند على
الدماغ يف التدري�س ،وت�شمل تقدمي ر�ؤية ذات فاعلية حول عملية
التعليم القائمة على بناء �أ�س�س برنامج تعليمي مطور.
 ت�ساعد امل�س�ؤولني وامل�رشفني لالهتمام ب�إعداد برامج
تعليمية مماثلة يف تدري�س اللغة العربية.

مصطلحات الدراسة
◄◄منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ :يحتوي على
جمموعة من اال�سرتاتيجيات والأن�شطة ،والأهداف ،والو�سائل،
و�أ�ساليب التقومي ،واملمار�سات التي قد ت�سهم يف تعلم الطلبة التي
ا�ستندت �إىل املبادئ التعليمية امل�ستندة �إىل الدماغ ،وت�شتمل على
جمموعة من املراحل( :الإعداد ،االكت�ساب ،التف�صيل والإ�سهاب،
والتوظيف) وجمموعة من اخلطوات وهي( :التن�شيط ،والتذكري،
والت�أمل ،والت�سا�ؤل ،والتعلم ،والتعمق ،والتطبيق ،والتمثل ،والتحدي)
.
◄◄الكتابة الإبداعية :قدرة طالب ال�صف الثالث املتو�سط
للتعبري عن �أفكاره وم�شاعره و�أحا�سي�سه ،وذلك ب�أ�شكال الفنون
الكتابية الإبداعية املتمثلة يف الق�صة� ,أو املقالة� ,أو اخلاطرة� ,أو
ال�سرية يف فقرات �صحيحة لغوياً ,تتميز باملهارات الآتية :الأ�صالة,
والطالقة ,واملرونة ,والإفا�ضة ,وقي�ست بالدرجة الكلية املتح�صلة
على اختبار ميتاز بال�صدق والثبات الذي �أعده الباحث لهذه الغاية
يف الكتابة الإبداعية.

حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت هذه الدرا�سة على:
 جمموعة من طالب ال�صف الثالث املتو�سط يف مدر�سة
متو�سطة ح�سان بن ثابت للبنني يف اململكة العربية ال�سعودية.
 طبقت التجربة يف الف�صل الدرا�سي الثاين لعام (/2015
. )2016
 اقت�رصت هذه الدرا�سة على حت�سني الكتابة الإبداعية
لطالب ال�صف الثالث املتو�سط الذكور يف اململكة العربية ال�سعودية.
 اعتمد تعميم نتائج هذه الدرا�سة على اختبار الكتابة
الإبداعية من �صدق وثبات ومو�ضوعية الأدوات.

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج �شبه التجريبي باختيار �أفراد
الدرا�سة ق�صديا للك�شف عن �أثر برنامج منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند
�إىل الدماغ يف اختبار مهارات الكتابة الإبداعية ،فطبقت الدرا�سة على

جمموعتني :جتريبية و�ضابطة واختربت الفروق بني متو�سطيهما.
أفراد الدراسة:
تكون �أفراد الدرا�سة من ( )40طالباً من طالب ال�صف الثالث
املتو�سط يف متو�سطة ح�سان بن ثابت توزعوا على �شعبتني ،خالل
العام الدرا�سي (1437 /1436هـ) املوافق (2016 /2015م) يف
الف�صل الدرا�سي الثاين ،التابعة للإدارة العامة للرتبية والتعليم يف
حمافظة القريات يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد اختريت هذه
املدر�سة بالطريقة الق�صدية ،وذلك لقرب املدر�سة من مكان عمل
الباحث ،وتعاون مدير املدر�سة ووكيلها ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س
فيها مع الباحث.
وزعت ال�شعبتني ع�شوائياً �إىل جمموعتني ،املجموعة الأوىل:
جمموعة جتريبية طبق برنامج منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل
الدماغ عليها ،وعدد �أفرادها ( )20طالباً ،والأخرى جمموعة �ضابطة
التي در�ست بالطريقة التقليدية ،وعدد �أفرادها ( )20طالباً.

أداة الدراسة:
�أعد الباحثان اختبار الكتابة الإبداعية وفق الإجراءات الآتية:
�1 .1صمم اختبار الكتابة الإبداعية ليكون م�شتمالً على املجاالت
الآتية:
 اخلاطرة :وتعني �أن ي�صف الطالب احلالة الداخلية مثل:
اللقاء ،احلب ،العتاب ،اال�شتياق.
 ال�سرية الغريية :وهي �أن يكتب الطالب تاريخ �شخ�صية
مت�أثر بها ،وهو يف هذه احلالة يتمثل تلك ال�شخ�صية يف البيئة
والزمان اللذين عا�ش فيهما ،معتمداً على الذاكرة �أو امل�شاهدة.
 الق�صة� :أن يكتب الطالب جمموعة من احلوادث الب�رشية
يف�رسها الراوي �أو الكاتب بطريقة خيالية م�ستمدة من الواقع.
�2 .2أعد الباحثان بعد قيامهما يف ما �سبق اختباراً يف الكتابة
الإبداعية ،وت�ضمن جمموعة من الن�صو�ص القرائية ،ثم �أ�سئلة
متثل مهارات الكتابة الإبداعية (الأ�صالة ،والطالقة ،واملرونة،
والإفا�ضة) ومبراجعة درا�سات �سابقة ذات �صلة كدرا�سة كل
من( :ال�صو�ص2003 ،؛ Adler, 2002؛ اللوزي )2005 ،ويف
هذا االختبار يقوم الطالب بقراءة الن�ص والإجابة عن الأ�سئلة
املقالية كتابة.
3 .3وزعت فقرات اختبار الكتابة الإبداعية على املهارات الآتية:
(الأ�صالة ،والطالقة ،واملرونة ،والإفا�ضة) .
صدق االختبار:
للتحقق من �صدق االختبار ،والتحقق من �أنه يقي�س ما و�ضع
لأجله؛ عر�ض يف �صورته الأولية على جمموعة من املحكمني من
�أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص يف مناهج اللغة العربية و�أ�ساليب
تدري�سها ،ويف اللغة العربية ،والقيا�س والتقومي ،وعلى معلمي
وم�رشيف اللغة العربية ،وقد طلب منهم �إبداء الر�أي يف النقاط
املذكورة يف كتاب طلب التحكيم ،وهي من حيث الدقة اللغوية
للن�صو�ص والفقرات ،ومالءمة الن�صو�ص ملو�ضوع االختبار
و�أهدافه ،ومنا�سبة الفقرات للمهارات املحددة ،ومنا�سبة الفقرات
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أثر برنامج تعليمي قائم على منوذج جنسن للتعلم املستند إلى الدماغ
في حتسني الكتابة اإلبداعية لدى الطالب في السعودية

أ .وليد طراد الفي الشمري
أ .د .عبد الرحمن عبد علي الهاشمي

للم�ؤ�رشات ال�سلوكية ،و�أية مالحظات مل يذكرها الباحثان.
وقد �أخذ الباحثان بالتوجيهات والتو�صيات والإر�شادات التي
ح�صلت على �إجماع بني املحكمني بن�سبة ( )80%ف�أكرث ،وقد اتفقوا
على بع�ض التعديالت ،وهي :التعديل ال�صياغي للأ�سئلة الواردة يف
االختبار ،والقيام ببع�ض التعديالت الإمالئية واللغوية ،و�إ�ضافة
بع�ض الأ�سئلة يف االختبار وفق املهارات وامل�ؤ�رشات ،ليخرج
االختبار ب�صورته النهائية مكوناً من ( )11فقرة.
ثبات االختبار:
للتحقق من ثبات االختبار طبق على عينة ا�ستطالعية من
خارج �أفراد الدرا�سة ،تكونت من ( )22طالباً يدر�سون يف متو�سطة
قرطبة يف حمافظة القريات ،وح�سب معامل ثبات االت�ساق الداخلي
لالختبار با�ستخدام معادلة (كورد ريت�شاد�ستون  ، )20بلغ معامل
الثبات (. )0.81
�أي�ضا من �أجل ح�ساب ثبات االختبار ،مت التحقق منه
بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )TEST - RETESTعلى العينة
اال�ستطالعية ،وقد بلغ معامل الثبات بطريقة الإعادة (. )0.79
زمن االختبار:
حل�ساب زمن االختبار املنا�سب ،فقد �أُخذ متو�سط زمن �أول
خم�سة طالب �أكملوا االختبار من طلبة العينة اال�ستطالعية ،فكان
( )54دقيقة ،و�أخذ متو�سط زمن �آخر خم�سة طالب انتهوا من
االختبار وكان ( )80دقيقة ،وبذلك �أ�صبح املتو�سط احل�سابي ()67
دقيقة ،وهو الزمن الذي اعتمد يف تطبيق االختبار القبلي والبعدي.
اخلصائص السيكومرتية الختبار الكتابة اإلبداعية:
للتحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية الختبار الكتابة
الإبداعية ،مت ا�ستخراج معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات االختبار،
وقد مت مراجعتها والتحقق من مالءمتها لهذه القيم.
�إن معامالت ال�صعوبة لفقرات االختبار تراوحت بني (–0.41
 )0.81وهي معامالت ميكن و�صفها ب�أنها مقبولة ومنا�سبة لتطبيق
االختبار�.أما بالن�سبة ملعامالت التمييز لفقرات االختبار فقد
تراوحت بني ( ، )0.82–0.44وهي معامالت جيدة وتدل على قدرة
متييزية منا�سبة يف الكتابة الإبداعية لفقرات االختبار ،وبالتايل
ميكن قبول جميع فقرات هذا االختبار من حيث معامالت ال�صعوبة
والتمييز (انظر امللحق �أ) .
تصحيح اختبار الكتابة اإلبداعية:
للح�صول على عالمات مو�ضوعية لالختبار؛ فقد مت ت�صحيح
االختبار من قبل اثنني من معلمي اللغة العربية يف متو�سطة ح�سان
بن ثابت يف حمافظة القريات ،بعد تزويدهم مبعيار تقومي الكتابة
الإبداعية املثبتة يف الربنامج التعليمي ،وو�ضع العالمة امل�ستحقة
لكل م�ؤ�رش �سلوكي دال على كل مهارة ،وقد مت احل�صول على الدرجة
الكلية مبتو�سط جمموع درجات امل�صححني مبعدل ( )50درجة،
حيث كان عدد الأ�سئلة (� )11س�ؤاالً ،لكل �س�ؤال ( )5درجات ما
عدا ال�س�ؤالني العا�رش واحلادي ع�رش ،حيث �أعطي كل �س�ؤال منهما
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درجتني ون�صف ( ، )2.5بعد ذلك مت تفريغ الدرجات من قبل معلمي
اللغة العربية ،ومن قبل الباحث ،وو�ضعت العالمات التي مت ر�صدها
يف منوذج خا�ص؛ لإجراء التحليالت الإح�صائية املنا�سبة.
الربنامج التعليمي:
تكون من �أهداف،
الربنامج التعليمي الذي �أعده الباحثان َّ
وحمتوى ،وا�سرتاتيجيات متنوعة ،و�أن�شطة ،وتقدمي ،حيث ت�ضمن
جز�أين :اجلزء الأول يف مهارات الكتابة الإبداعية ،واجلزء الثاين:
مهارات الكتابة الإبداعية ،وا�ستند الربنامج التعليمي املقرتح يف
هذه الدرا�سة �إىل �أ�س�س ومبادئ منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل
الدماغ ،وهذا الربنامج ذو طبيعة اجتماعية يعمل على املعاجلة
املتوازية ،والبحث عن املعنى ،والتن�شيط ،واالنفعاالت يف عن�رص
حا�سم يف التعلم ،وتزويد املتعلم باالنتباه واملعنى والتذكر،
والوعي ،وتنظيم الذاكرة ،والتعلم ذي ال�صيغة التطورية والتعويد
على مواجهة التحدي.
صدق الربنامج:
للتحقق من �صدق حمتوى الربنامج مت عر�ضه على جمموعة
من املحكمني �أ�صحاب االخت�صا�ص يف اجلامعات الأردنية
وال�سعودية وم�رشيف اللغة العربية يف وزارة التعليم ،ومعلمي اللغة
العربية الذين يدر�سون ال�صف الثالث املتو�سط لهذا العام ،وطلب
منهم حتكيم الربنامج من حيث حمتوى الربنامج واملدة الزمنية التي
يحتاجها الربنامج التنفيذي ،ومدى توافق وان�سجام اال�سرتاتيجيات
التي ت�ستخدم مع مبادئ نظرية التعلم امل�ستند �إىل الدماغ ،وحمتوى
�أوراق العمل وترتيبها ،ومالءمتها للمرحلة العمرية للطالب ،و�أية
مالحظات يتم اقرتاحها حول الربنامج ،وقد �أبدوا موافقتهم عليها
مع �إجراء بع�ض التعديالت وفق املالحظات الواردة ،ك�إعادة
ال�صياغة اللغوية ،وت�صحيح بع�ض الكلمات من الأخطاء الإمالئية،
وترتيب بع�ض الفقرات يف �أوراق العمل والتدريبات والأن�شطة
ومالءمتها للمرحلة العمرية للطالب ،والإ�سهاب يف �أ�س�س نظرية
التعلم امل�ستند �إىل الدماغ.
أسس الربنامج:
ا�ستند الربنامج �إىل جمموعة من الأ�س�س تتمثل يف مراعاة
ما ي�أتي:
1 .1التنوع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س ،والأن�شطة ،وو�سائل التقومي.
2 .2العالقة الوثيقة التي تربط التعلم امل�ستند �إىل الدماغ يف
مهارات الكتابة الإبداعية.
3 .3العالقة الوثيقة التي تربط الكتابة الإبداعية.
4 .4اللغة خا�صية �إن�سانية بني الأفراد تتمحور يف حقيقتها حول
التوا�صل.
�5 .5أهمية دور الطالب ون�ش�أتهم ،و�إثارة دافعيتهم ،وم�شاركتهم يف
تعلمهم يعد عن�رصاً مهماً يف حتقيق �أهداف التعليم ،وجعلهم
حموراً للتعليم والتعلم ،وا�ستناداً �إىل مبادئ نظرية جن�سن.
�6 .6أهمية دور املعلم؛ �إذ ي�ؤدي دوراً �إيجابياً وفاعالً بو�صفه
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م�رشفاً ومر�شداً وموجهاً يف العملية التعليمية.
7 .7بيان دور املعلم واملتعلم يف اكت�ساب املهارة.
مسوغات الربنامج:
ي�أتي:

هناك جمموعة من امل�سوغات لبناء الربنامج تتمثل فيما

�1 .1ضعف املتعلمني يف الكتابة الإبداعية التي �أثبتتها بع�ض
الدرا�سات ،مثل (ال�سايج. )2014 ،
2 .2االهتمام املتزايد بامل�ستويات الكتابية العليا ،وعدم االكتفاء
بامل�ستويات الدنيا.
3 .3االهتمام بعمليات الكتابة الإبداعية ،والتطلع �إىل التمييز يف
هذا املجال.

مؤشرات الكتابة اإلبداعية:
املهارة

امل�ؤ�رش ال�سلوكي

الأ�صالة ـ تقدمي بداية مبتكرة وغري م�ألوفة للمو�ضوع.
 ابتكار �أفكار جديدة غري م�سبوقة.الطالقة  -توليد �أكرب قدر من الأفكار املرتبطة باملو�ضوع يف فرتة زمنية معينة.
 تقدمي �أكرب قدر من الرباهني والأدلة املقنعة. تقدمي �أكرب قدر من الألفاظ املرتادفة واجلمل املتقابلة. ا�ستخدام ال�صور البيانية املعربة. االنتقال من فكرة �إىل �أخرى ب�شكل مت�سل�سل ومرتابط.املرونة _كتابة �أفكار متنوعة ترثي املو�ضوع.
_تنويع الأ�ساليب املعربة عن الفكرة املطروحة.
_كتابة �أفكار متعددة للمو�ضوع.
_ت�ضمني املو�ضوع العديد من امل�شكالت التي تربز امل�شكلة.
الإفا�ضة _تقدمي نهاية منا�سبة للمو�ضوع.

4 .4قلة الربامج التي ت�ستند �إىل ا�سرتاتيجيات التعلم امل�ستند �إىل
الدماغ ،والتي ت�سعى �إىل حت�سني مهارات الكتابة الإبداعية.

املستهدفون يف الربنامج:
دور الطالب يف ا�سرتاتيجيات منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل
الدماغ لتدري�س الكتابة الإبداعية - :ممار�سة احلركات الريا�ضية،
واال�ستجابة للموقف التمثيلي ،وكتابة التنب�ؤات والت�سا�ؤالت ،وتنفيذ
�أوراق العمل ،والتعاون يف �إجراء املقارنات وكتابة اال�ستنتاجات،
وتنفيذ الن�شاطات التعليمية ،و�أداء التكليفات واملهمات البيتية،
واال�ستجابة الختبارات الكتابة الإبداعية.

2 .2تنمية روح الفريق والعمل اجلماعي.

خطوات التدريس:
خطوات التدري�س  للمجموعة التجريبية با�ستخدام برنامج
تعليمي مقرتح قائم على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ:
 مت حتديد هذه اخلطوات اعتماداً على امل�صادر الآتية:
(جن�سن2010 ،؛ جن�سن2007 ،؛ دروي�ش. )2010 ،
 تغيري البيئة :مت تغيري البيئة التعليمية وفق متطلبات
املوقف التعليمي املنفذ يف الغرفة ال�صفية ،وغرفة م�صادر التعلم،
�أو امل�رسح املدر�سي �أو حديقة املدر�سة.
 احلركات الريا�ضية :مار�س الطالب يف بداية كل موقف
تعليمي جمموعة من احلركات الريا�ضية املن�شطة.
 �إ�شاعة جو املرح� :شاهد الطالب م�شهداً متثيلياً م�ضحكاً
و�صورة كريكاتريية �ساخرة ،وا�ستمعوا �إىل طرفة بهدف �إ�شاعة جو
املرح.
 ال�سجل الذاتي :يهدف هذا الربنامج �إىل تن�شيط املخططات
الذهنية املتعلقة بالتعلم القبلي وت�سجيل تنب�ؤات حول املفاهيم
اجلديدة.
 املنظم ال�شكلي يوظف يف بداية املوقف التعليمي للمفهوم
ال�سرتجاع ما مت درا�سته �سابقاً.
 �إعطاء وقت للت�أمل والتفكر ،وحت�ضري الأ�سئلة عن
املو�ضوع.
 املناق�شة واحلوار ثم التفكري والت�أمل وحت�ضري الأ�سئلة
بهدف تنظيم اخلربة.

أهداف الربنامج:
ي�أتي:

هدف الربنامج �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف تتمثل فيما

1 .1تنمية القدرة على النقد والإبداع لدى الطالب.
3 .3حت�سني العمليات العقلية العليا لدى الطالب لتحقيق الإبداع
املن�شود.
4 .4تزويد الطالب باملعلومات والأفكار واملعارف وتو�سيع
�إدراكهم.
�5 .5إتاحة الفر�صة �أمام الطالب للم�ساهمة يف اتخاذ القرارات
وحتمل امل�س�ؤولية وممار�سة القيادة ،وحت�سني قدرات الطالب
يف الكتابة الإبداعية.
6 .6تزويد معلمي اللغة العربية مبعلومات نظرية ،وكيفية �إحالتها
�إىل تطبيقات �إجرائية لتح�سني مهارات الكتابة الإبداعية.
7 .7تب�صري املعلم بالو�سائل التعليمية املنا�سبة.
8 .8التقومي و�أ�ساليبه امل�ستخدمة يف الربنامج.
9 .9التنويع يف الكتابة منها :املقالة ،والق�صة ،وال�سرية ،ليتعرف
الطالب على كيفية �صياغة الكتابة مبجاالتها و�أنواعها.
احملتوى التعليمي:
يق�صد باملحتوى التعليمي يف الربنامج جميع الن�صو�ص,
والأن�شطة ,والتدريبات املقرتحة ,واملهارات امل�ستهدفة ,وبطاقات
العمل ،واالختبارات التكوينية.حيث يتناول الربنامج التعليمي
خم�سة ن�صو�ص من الوحدات الدرا�سية يف الف�صل الدرا�سي الثاين،
من كتاب لغتي اخلالدة لل�صف الثالث املتو�سط ،لتح�سني الكتابة
الإبداعية ،ومت حتديد امل�ؤ�رشات ال�سلوكية الدالة على الكتابة
الإبداعية كالآتي:

إجراءات الدراسة:
لتنفيذ الدرا�سة اتبع الباحثان الإجراءات الآتية:
1 .1مراجعة الأدب النظري ،والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة
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أثر برنامج تعليمي قائم على منوذج جنسن للتعلم املستند إلى الدماغ
في حتسني الكتابة اإلبداعية لدى الطالب في السعودية

أ .وليد طراد الفي الشمري
أ .د .عبد الرحمن عبد علي الهاشمي

مبهارات الكتابة الإبداعية ،ثم التو�صل �إىل قائمة حمكمة
مبهارات الكتابة الإبداعية املنا�سبة.
�2 .2إعداد �أداتي الدرا�سة ،و�إجراء التحقق من ال�صدق والثبات
الالزم لهما.
�3 .3أخذ موافقة اجلهات املخت�صة لت�سهيل املهام لتطبيق الدرا�سة.

واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة،
على كل مهارة من مهارات الكتابة الإبداعية ،وفقا ملتغري الربنامج
التعليمي ،ا�ستخدم الباحثان حتليل التباين امل�صاحب املتعدد
( ، )MANCOVAواختبار (ت) للعينات امل�ستقلة للتحقق من تكاف�ؤ
املجموعتني ،ونتائج ال�س�ؤال هي:

5 .5اختيار املعلم لتنفيذ الربنامج التعليمي ،احلا�صل على درجة
املاج�ستري يف اللغة العربية و�آدابها.

◄◄النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة :هل يوجد فرق ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطي �أداء �أفراد
الدرا�سة يف الكتابة الإبداعية يعزى �إىل (الربنامج التعليمي القائم
على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ والطريقة االعتيادية) ؟

7 .7تطبيق االختبار القبلي على �أفراد الدرا�سة وت�صحيحه وفق
النماذج املحددة واملعايري املطلوبة.

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد الدرا�سة يف الكتابة الإبداعية يف
التطبيقني القبلي والبعدي ،تبعاً لطريقة التدري�س (منوذج جن�سن،
الطريقة االعتيادية)  ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.

4 .4حتديد �أفراد الدرا�سة مبا يتنا�سب مع متغريات الدرا�سة.

6 .6عقد لقاءات مع معلم املجموعة التجريبية لتدريبه على
�إجراءات تطبيق الربنامج التعليمي.

8 .8تطبيق االختبار البعدي على �أفراد الدرا�سة وت�صحيحه وفق
املعايري املطلوبة.
�9 .9أدخلت البيانات املتح�صلة من نتائج االختبار القبلي والبعدي
�إىل احلا�سوب ،وا�ستخدمت املعاجلة الإح�صائية املنا�سبة،
وا�ستخرجت النتائج ،ثم نوق�شت وقدمت بعدها التو�صيات
املقرتحة.

متغريات الدراسة:

الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة في الكتابة اإلبداعية في
التطبيقين القبلي والبعدي تبعاً للبرنامج التعليمي

مهارات الكتابة
الإبداعية

الطالقة
الدرجة من ()15

ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات الآتية:
1 .1املتغري امل�ستقل :وله فئتان:
Ú Úالربنامج التعليمي القائم على منوذج جن�سن للتعلم
امل�ستند �إىل الدماغ الذي در�س للمجموعة التجريبية.
Ú Úالطريقة االعتيادية التي در�ست للمجموعة ال�ضابطة.
2 .2املتغريات التابعة:
Ú Úمهارات الكتابة الإبداعية :التي يعرب عنها باملتو�سطات
احل�سابية لدرجات الطالب على اختبار مهارات الكتابة الإبداعية
املعد لذلك.

املرونة
الدرجة من ()15

الأ�صالة
الدرجة من ()10

الإفا�ضة والتو�سع
الدرجة من ()10

املعاجلات اإلحصائية:
الآتية:

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية

1 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
2 .2اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة
 ، )testللتحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة.

(Independent Samples t

 3 .3اختبار حتليل التباين امل�صاحب املتعدد
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة احلالية.

()MANCOVA

،

نتائج الدراسة
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ،ح�سب املتو�سطات احل�سابية
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القبلي الكلي
الدرجة من ()50

التطبيق القبلي
املجموعة
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية

التطبيق البعدي

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري
4.24

1.683

8.95

2.625

4.32

1.824

12.57

1.989

3.94

1.395

8.61

2.451

3.84

1.661

12.89

1.927

3.77

1.648

6.42

2.184

3.73

1.765

8.15

2.003

2.46

1.754

5.46

1.626

2.48

1.881

8.05

1.549

14.41

3.232

29.44

5.637

14.37

3.254

41.66

3.542

يبني اجلدول (� )2أن هناك تبايناً ظاهرياً يف املتو�سطات
احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الإبداعية
ح�سب اختالف طريقة التدري�س (منوذج جن�سن ،الطريقة االعتيادية)
.وملعرفة م�ستويات الداللة الإح�صائية لتلك الفروق ،مت ا�ستخدام
حتليل التباين امل�صاحب املتعدد للمهارات الفرعية ،واجلدول رقم
( )3يبني ذلك.
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الجدول ()3

الجدول ()4

نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد ألثر طريقة التدريس على أداء أفراد الدراسة على
اختبار المهارات الفرعية للكتابة اإلبداعية

نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر البرنامج التعليمي في أداء أفراد الدراسة على
اختبار مهارات للكتابة اإلبداعية ككل

237.725

37

6.425

196.396

37

5.308

�إفا�ضة

87.357

37

2.361

�أ�صالة

153.500

39

471.900

39

مرونة

م�صدر التباين

54.538

37

1.474

396.400

39

�إفا�ضة

امل�ستوى

46.294

1

46.294

19.606

*0.000

0.366

149.100

39

�أ�صالة

203.788

1

203.788

38.391

*0.000

0.530

القبلي (امل�صاحب)

طالقة
مرونة
�إفا�ضة

الطريقة هوتلنج = 1.994ح=000.

�أ�صالة
طالقة
مرونة
�إفا�ضة
�أ�صالة

اخلط�أ

طالقة
مرونة

الكلي

طالقة

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (. )α=0.05

يتبني من اجلدول (� )3أن هناك فروقاً ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α = 0.05تعزى لأثر الربنامج
التعليمي عند جميع املهارات الفرعية الختبار الكتابة الإبداعية،
حيث كانت الفروق ل�صالح درجات املجموعة التجريبية.
ويبني اجلدول (� )3أن حجم الأثر بلغ (،0.519 ،0.629
 )0.366 ،0.530للربنامج التعليمي القائم على منوذج جن�سن
للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ عند مهارات (الأ�صالة ،والطالقة،
واملرونة ،والإفا�ضة) على التوايل.
كما مت اجلدول با�ستخدام حتليل التباين امل�صاحب الأحادي
للمهارات الكلية الختبار الكتابة الإبداعية ،واجلدول ( )4يبني ذلك.

م�صدر التباين

235.384

1

235.384

36.638

*0.000

0.519

االختبار القبلي (امل�صاحب)

84.967

1

84.967

57.632

*0.000

0.629

الطريقة

0.649

1

0.649

0.275

0.604

0.008

اخلط�أ

0.858

1

0.858

0.162

0.690

0.005

الكلي املعدل

2.592

1

2.592

0.404

0.530

0.012

98.223

2.368

1

2.368

1.606

0.214

0.045

1634.477 2087.075

()η2

3923.100

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

جمموع املربعات

حجم
الأثر

درجات
احلرية

1

1

37

متو�سط
املربعات

الداللة
القيمة
الإح�صائية (ف) الإح�صائية (ح)

98.223

2.223

47.246

2087.075

0.144

*0.000

حجم
الأثر

0.057

0.561

44.175

39

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (. )α=0.05

يتبني من اجلدول (� )4أن هناك فروقاً ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α = 0.05تعزى لأثر الربنامج
التعليمي عند جميع املهارات الختبار الكتابة الإبداعية ككل،
وجاءت الفروق ل�صالح املجموعة التي مت تدري�سها وفق الربنامج
التعليمي لنموذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ.
ومن �أجل الك�شف عن مدى فاعلية الربنامج التعليمي القائم
على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ يف حت�سني الكتابة
الإبداعية لدى طالب املرحلة املتو�سطة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ثم �إيجاد مربع �إيتا ( )η2لقيا�س حجم الأثر فكان
( ، )0.561وهذا يعني �أن  56.1%من التباين يف �أداء طالب
املرحلة املتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية يرجع للربنامج
التعليمي القائم على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ ،بينما
يرجع املتبقي لعوامل �أخرى غري متحكم بها.
ولتحديد قيمة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات
طلبة املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،يف اختبار مهارات الكتابة
الإبداعية البعدي ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية املعدلة ،واخلط�أ
املعياري ،الناجتة عن عزل �أثر التطبيق القبلي على �أداء الطلبة ،يف
التطبيق البعدي الختبار مهارات الكتابة الإبداعية ،حيث كانت
النتائج كما هي مو�ضحة يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار مهارات
الكتابة اإلبداعية وعلى الدرجة الكلية الناتجة عن عزل أثر التطبيق القبلي على أداء الطلبة

مهارات الكتابة
الإبداعية
الطالقة
الدرجة من ()15
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املجموعة

املتو�سط
احل�سابي املعدل

اخلط�أ
املعياري

املجموعة ال�ضابطة

5.46

0.61

املجموعة التجريبية

11.94

0.86

أثر برنامج تعليمي قائم على منوذج جنسن للتعلم املستند إلى الدماغ
في حتسني الكتابة اإلبداعية لدى الطالب في السعودية

مهارات الكتابة
الإبداعية
املرونة
الدرجة من ()15
الأ�صالة
الدرجة من ()10
الإفا�ضة والتو�سع
الدرجة من ()10
القبلي الكلي الدرجة
من ()50

أ .وليد طراد الفي الشمري
أ .د .عبد الرحمن عبد علي الهاشمي

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي املعدل

اخلط�أ
املعياري

املجموعة ال�ضابطة

6.57

0.95

املجموعة التجريبية

10.92

0.99

املجموعة ال�ضابطة

4.99

0.48

املجموعة التجريبية

7.42

0.76

املجموعة ال�ضابطة

4.08

0.55

املجموعة التجريبية

7.66

0.86

املجموعة ال�ضابطة

21.1

0.88

املجموعة التجريبية

37.94

0.94

يالحظ من اجلدول (� )5أن نتائج املتو�سطات احل�سابية املع ّدلة
لدرجات الطالب يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،يف اختبار
مهارات الكتابة الإبداعية البعدي بعد عزل �أثر االختبار القبلي� ،أن
الفرق كان ل�صالح درجات املجموعة التجريبية ،التي مت تدري�سها
وفق الربنامج التعليمي القائم على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند
�إىل الدماغ ،فقد ح�صلوا على متو�سطات ح�سابية مع ّدلة� ،أعلى من
املتو�سطات احل�سابية املع ّدلة لطالب املجموعة ال�ضابطة التي مت
تدري�سها وفق الطريقة االعتيادية.
قام الباحثان مبناق�شة النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
وفق �أ�سلوب يتمثل يف مناق�شة �أبرز النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة،
كما تناوال التو�صيات واملقرتحات ذات ال�صلة بالنتائج املتح�صلة.
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية تعزى لأثر الربنامج التعليمي عند جميع
املهارات الفرعية الختبار الكتابة الإبداعية واملهارات ككل ،حيث
كانت الفروق ل�صالح درجات املجموعة التجريبية ،وهذا يعني �أن
الفروق بني املجموعتني كانت ل�صالح املجموعة التجريبية التي
تعلمت وفق الربنامج التعليمي ،مما ي�شري �إىل فاعلية الربنامج
التعليمي القائم على منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ يف
حت�سني الكتابة الإبداعية.
وقد يعزو الباحثان هذا الأثر �إىل �أن الكتابة الإبداعية عملية
عقلية تتميز بال�شمولية والتعقيد ،وتقوم على توظيف عدة عوامل
معرفية وانفعالية و�أخالقية ،لت�ساعد يف ت�شكيل حالة ذهنية ن�شطة
وفريدة عند الأفراد ،ت�ساعد يف �إيجاد حلول �أ�صيلة مل�شكالتهم
الدرا�سية ،وا�ستخدام �أ�سلوب �أحدث يف �إنتاج �أكرب عدد ممكن من
الأفكار حول امل�شكلة التي يتعر�ض لها؛ كالطالقة الفكرية واملرونة
والأ�صالة والإفا�ضة واخليال الوا�سع واحلرية يف الكتابة ،مما
انعك�س على الإ�سهام يف تقبل التعقيد وارتفاع م�ستوى الغمو�ض
عند الكتابة ،وانخفا�ض م�ستوى القلق عندهم ،وعدم اخلوف من
الوقوع يف اخلط�أ �أثناء الكتابة ،وتف�ضيل الأفكار اجلديدة ،واالنفتاح
الذهني ،و�سعة اخليال ،واالجتهاد والنظام ،و�شعور الطالب بالتحدي
يف الكتابة غري النمطية التي اعتادوا عليها.و�إذا توافرت للطالب
الرعاية الإبداعية والت�شجيع ف�إنها تعمل يف رفع قدراتهم الكتابية
وميولهم الدرا�سية ،وبذلك ينتقل حمور العملية التعليمية من املعلم
�إىل املتعلم ،ويكت�شف الطالب املعلومات بنف�سه ،وت�صبح العمليات
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العقلية هدفاً يف توظيف اال�ستنتاج والتو�ضيح واملالحظة والتعليل
والتخطيط والتطبيق واالفرتا�ض والتف�سري والتنب�ؤ ب�آليات و�أفكار
جديدة مبدعة.
تكيف الطالب مع الربنامج
وميكن �أن تف�رس هذه النتيجة �إىل ّ
التعليمي الذي �أثار القدرات التفكريية كونها مبنية على جمموعة
من اال�سرتاتيجيات الداعمة لعملية تن�شيط الدماغ ،مما �ساعدهم
يف حتقيق عالمات متقدمة ،و�إيجابيتهم يف مواجهة املواقف
التعلمية املختلفة املتعلقة بالإبداع ،وا�ستخدام مهارات عليا يف
الكتابة الإبداعية ،وقبولهم ما يوكل �إليهم من مهمات كتابية زاد
من �إيجابية املخزون املعريف الإبداعي لديهم.وهذا ين�سجم مع
ما ذهب �إليه الها�شمي والعزاوي ( )2011يف تعريفهم للكتابة
الإبداعية ب�أنها تعبري عن الروئ ال�شخ�صية ,وما حتتوي من
انفعاالت وم�شاعر ,ب�أ�سلوب �أدبي عالٍ  ,للت�أثري يف نفو�س القراء,
بحيث ت�صل درجة انفعالهم �إىل م�ستوى االبتكار ،وال يقفون عند
حدود التقليد ،فيعملون على ت�أليف الأفكار.وهذه الأفكار من �ش�أنها
حت�سني مهارات التفكري العليا ،زيادة على وعي الطالب بالعمليات
العقلية ومهارات الكتابة الإبداعية ،والرتكيز على اجلانب النوعي
والفهم بدالً من اجلانب الكمي ،والرتكيز على �أن يكون التعلم من
�أجل املعنى من خالل الوظيفية؛ �أي ربط التعليم بخربات الطالب يف
احلياة اليومية.
وقد كان لتدريب الطالب على خطوات الربنامج ،وبخا�صة
كون الطالب هو حمور العملية التعليمية ،وحمور االهتمام منحت
الطالب الفر�صة يف تعزيز ثقته ،مما �ساعد يف التفكري ،والت�أمل ووفر
له جواً من احلرية والثقة بالنف�س ،والتفاعل الإيجابي ،و�شجعه على
احلما�س ،والن�شاط واحليوية وتنفيذ هذه الن�شاطات ب�شكل تعاوين
وجماعي ،كان له الأثر يف حت�سني القدرة على كتابة �أفكار جديدة
كحلول للم�شكالت التي تواجههم ،و�ساعدت الطالب يف الطالقة
يف الأفكار واملرونة ،التي �أدت �إىل تطوير القدرات العقلية العليا،
وحت�سني املهارات الإبداعية يف عملية الكتابة ،كما �أن تهيئة الطالب
يف �أجواء بيئة تعليمية منا�سبة؛ كان لها الدور الفعال يف الت�شويق
وحب التعلم بعيدا عن الأجواء الروتينية اململة.
واتفقت هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سات كل من
نتائج درا�سة �أدلر ( ، )Adler,2002ودرا�سة ال�صو�ص (، )2003
ودرا�سة اللوزي ( ، )2005واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
تريلكز ( )Trekles, 2012التي تو�صلت �إىل عدم وجود فروق بني
�أداء طالب املجموعتني التجريبيتني على اختبار الكتابة الإبداعية
البعدي.وقد يعزو الباحث �سبب هذا االختالف �إىل ا�ستخدام تريلكز
ا�سرتاتيجية تدري�س قائمة على اللعب وا�سرتاتيجية تدري�س قائمة
على حل امل�شكالت يف حت�سني م�ستوى الكتابة الإبداعية؛ مما يبدي
عدم فاعليتها يف تطوير م�ستويات الكتابة الإبداعية.

التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية� ،أو�صى الباحثان مبا ي�أتي:
1 .1اعتماد توظيف الربنامج التعليمي القائم على منوذج جن�سن
للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ يف �أثناء عملية تدري�س مو�ضوعات
الكتابة الإبداعية.
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�2 .2رضورة ممار�سة مهارات التفكري الإبداعي يف �أثناء تدري�س
الكتابة الإبداعية التي جتعل الطالب مبدعاً ومبتكراً.
3 .3عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية لتدريبهم على
التدري�س وفق منوذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات حول �أثر التدري�س يف بناء برامج
لنموذج جن�سن للتعلم امل�ستند �إىل الدماغ يف تنمية مهارات
لغوية �أخرى ،ويف تنمية اجتاهات �إيجابية نحو الكتابة لدى
الطالب.
5 .5ت�ضمني املناهج الدرا�سية ن�شاطات متنوعة و�أ�ساليب حديثة
ت�سهم يف تن�شيط الكتابة الإبداعية.
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