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فاعلية استراتيجية رافت )  ( RAFTعبر نظام ) (Blackboardفي تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية ............

املمدص:
ييدؼ البحث إلي قياس فاعمية استراتيجية رافت

)(RAFTعبر نظاـ

)(Blackboardفي تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية واالتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لمطالبات
 /المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد.وقد تكونت عينة البحث
مف  88طالبة  ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما ضابطة و األخرى تجريبية ،بالمستوى
الثاني تخصص رياض األطفاؿ وتـ التجريب بكمية التربية جامعة الممؾ خالد بأبيا بالمممكة
العربية السعودية.
وتوصمت نتائج البحث إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطى درجات المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدى لبطاقة مالحظة سموؾ طالبات رياض
األطفاؿ لميارات الكتابة اإلبداعية و أيضا مقياس االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ في اتجاه
المجموعة التجريبية ؛ مما يؤكد فاعمية استراتيجية رافت

)(RAFTعبر نظاـ

) (Blackboardفي تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية واالتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لمطالبات
 /المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد
الكممات المفتاحية  :استراتيجية رافت –

االتجاه – طالبات تخصص رياض األطفاؿ

- 56 -

)(RAFTميارات الكتابة اإلبداعية –

............ ( في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعيةBlackboard)  ( عبر نظامRAFT ) فاعلية استراتيجية رافت

Effectiveness of RAFT strategy through the Blackboard system in
developing creative writing skills and attitudes a child literature course
for students / teachers, specializing in kindergarten, College of
Education, King Khalid University
Dr. Eman Refaat Mohamed Taha
Assistant Professor of Curriculum and Teaching Methods of Kindergarten
College of Education - King Khalid University
Dr. Mona Hashim Mohsen Al-Zahrani
Assistant Professor of Curriculum and Teaching Methods
College of Education - King Khalid University
The purpose of the research to was Measure Effectiveness of RAFT
strategy through the Blackboard system in developing creative writing skills
and attitudes a child literature course for students / teachers, specializing in
kindergarten, College of Education, King Khalid University, The research
sample consisted of 80 students, and They were divided into two groups,
experimental group and control and their, The second level was the department
of kindergartens students and the experiment was conducted at the Faculty of
Education, King 's University in Abha, Saudi Arabia.
The results of the study showed that there are statistically significant
differences between the mean of the experimental group and the control group.
The experimental group showed more improvement in creative writing skills
And their attitudes towards a child literature course development compared to
the control group.

Keywords: RAFT strategy - The Blackboard system - Kindergarten
students a child literature course -Faculty of Education -Attitudes .
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وكدوْ:
إف تربية العقوؿ المفكرة وتنمية قدرات اإلنساف نحو اإلبداع أصبحت مطمباً مف

مطالب الحياة العصرية  ،فالموىوبوف والمبدعوف ركائز ضرورية لممجتمع المتقدـ  ،فيـ

منتجوف لممعرفة اإلنسانية ويطوعونيا لمتطبيؽ  .والبد مف التنبو إلى دور المعمـ في تنمية
اىتماما بأفكار طالباتو
القدرة اإلبداعية لدي الطالبات  ،وذلؾ ألف المعمـ النشيط الذي يبدي
ً
وحماسيـ ويزيد مف اىتماميـ ويحفزىـ عمى اإلبداع.
وتُعد المغة مظي ارً مف مظاىر السموؾ اإلنساني ،فيي وسيمة لنقؿ المعمومات
والمشاعر واأل راء ،ولمغة دورميـ لتحقيؽ المكانة العميا لإلنساف بيف الكائنات األخري ،كما
تحقؽ لو العديد مف الوظائؼ سواء عمي المستوى الشخصي أو االجتماعي
وتعد الكتابة إرثاً حضارياً يساعد اإلنساف عمى تسجيؿ ونقؿ تراثو الثقافى ،وتدويف

معارفو ،ومعموماتو ،وأفكاره ،ومشاعره ،وتصوراتو عبر األجياؿ ،فيى وسيمة اساسية لنقؿ
األفكار ،والتواصؿ مع األخريف فضالً عف أنيا منفذاً أساسياً إلطالؽ الطاقات اإلبداعية
والتعبير عنيا فى صورة مكتوبة(.عبد العظيـ.)9889 ،

وتعتبر الكتابة اإلبداعية شكؿ مف أشكاؿ الكتابة التى تركز عمى أداء الطالبات
الميارية لمتعبير عف ذواتيـ وتركز عمى الشكؿ الفني الذى يعتمد عمى الخياؿ لنقؿ المعاني
واالفكار مف خالؿ استخداـ الصور الفنية ،فالكتابة اإلبداعية ليست موضوعا إضافياً ولكنيا
شكؿ مف أشكاؿ الفف الذى يجب أف يكوف فى جميع المناىج الدراسية ،ويجب عمى الطالبات

أف يكونوا قادريف عمى نقؿ المعمومات لالخريف بأسموب إبداعى(Aubrey,2008).
ولمكتابة اإلبداعية دو ارً ميما فى الحياة ،ألنيا توفر فرصة لمتعبير عف الذات ،وتوفر

متنفساً فنياً ممتعاً لمكاتب ،وتساعد الطالبات عمى انفتاح مخيمتيـ وتطويرأفكارىـ ،ومف ثـ
ارتباط ىذه األفكار ببعضيا البعض بشكؿ خطى وفقًا لمقواعد المحددة ،والمعايير األساسية
لمكتابية اإلبداعية)(Demille & kallio, 2014

وتعمؿ الكتابة اإلبداعية عمى تحسيف طرؽ التفكير المختمفة ،فيي تستخدـ في جميع
القضايا المختمفة ،والمشكالت التي تواجو الفرد ،وتعمؿ كأداة لمساعدة الطالب عمى تحقيؽ
أىداؼ لـ تحقؽ مف قبؿ ،مما تمنحيـ الشعور باالرتياح). (Pawliczak, 2015
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وقد طرحت ) (Suzanne,2010, p.77ميارات الكتابة اإلبداعية ،وىى:
أوال :األصالة ،وىي القدرة عمى توليد أفكار جديدة غير مألوفة ،ذات ارتباطات بعيدة بالموقؼ
المثير ،وتشير إلى مدى غرابة األفكار المنتجة ،وأنيا غير عادية ،وليست متوقعة مف
شخص في ىذا العمر.
ثانيا :الطالقة ،وىى القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار التي تتعمؽ بالموضوع في
ً
زمف محدد.
ثالثًا :المرونة ،وىي القدرة عمى إنتاج أفكار متنوعة ،والتغيير في االتجاىات ،وتوليد اتجاىات
جديدة متعددة.

ابعا :ميارة التوسع ،وتعنى القدرة عمى إضافة األفكار العديدة ذات العالقة بالفكرة األصمية مف
رً
أجؿ تطويرىا ،وتقديـ التفسيرات لموضوعات غير مألوفة.
ومف أىـ اإلستراتجيات التي تتالئـ مع النسؽ التعميمي المرتبط بتنمية ميارات الكتابة
اإلبداعية استراتيجية ) ،(RAFT) ( Serrat,2009 ) . (Simon, 2012واستراتيجية
RAFTىي استراتيجية تتـ فييا الكتابة بطريقة غير تقميدية ،وتتكوف مف أربع خطوات
ىي:الدور ،والجميور ،وصيغة الكتابة ،وموضوعيا (الدعايطة وآخروف.(9822 ،
ذكر )( McIver& Urquhart 2005أف كممة  RAFTتتكوف مف أربع خطوات
تتمتع بدرجة مرونة عالية وىى:
الدور  (Role :ما الدور الذى ستقوـ بو الطالبة ؟
الحرؼ ) (Rاختصار لكممة ( ّ
والحرؼ ) (Aاختصار لكممة (الجميور  (Audience :إلى مف ستكتب الطالبة ؟ ىؿ
إلى زميؿ ،معمـ ،.طفؿ.......؟
والحرؼ ) ( Fاختصار لكممة ( الصيغة  (Format :ما أفضؿ طريقة لتقديـ الكتابة؟
رسالة ؟ قصة ؟ خطاب ؟
والحرؼ ) (Tاختصار لكممة ( الموضوع  (Topic :ما موضوع الكتابة؟ ىؿ الموضوع
وصؼ مكاف ،كتابة قصة ،كتابة مقاؿ عف مشكمة.
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وتشير ( (Umaemah,etal, 2016إلى أف إستراتيجية  RAFTتساعد الطالبات
عمى الربط بيف معارفيـ السابقة والجديدة ،وربط المفاىيـ ،وتساعدىـ عمى التفكير بعمؽ في
موضوع الكتابة  .وقد أكدا ) (Sejnost & Thiese 2010أف إستراتيجية  RAFTتساعد
الطالبات عمى التفكير  ،ألنيا تتطمب فحص الموضوع الذي درسوه مف وجية نظرىـ ثـ كتابة
الموضوع لمجميور بطريقة ابداعية.
ولكي تستمر الطالبة في استقباؿ المعارؼ والميارات البد أف يكوف لديو االتجاه
دافعا يدفعة إلى اكتساب المعرفة  ،ومف ىنا تأتى ضرورة
الموجب نحو الكتابة ،لكي يكوف ً
االىتماـ بتعميـ الكتابة في المناىج وتنمية االتجاه الموجب نحوىا واف لـ يتحقؽ ذلؾ لف
يتحقؽ اليدؼ مف تعميـ الكتابة (معوض .)235 ، 9889 ،

وظكمة البشح:
تتحدد مشكمة البحث في ضعؼ ميارات الكتابة اإلبداعية لدى الطالبة  /المعممة
تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد يتضح ذلؾ مف خالؿ إجابات
الطالبات وقياسيا في ضوء بطاقة مالحظة ميارات الكتابة اإلبداعية ،واالتجاه السمبي نحو
مقرر أدب الطفؿ باعتباره مقرر نظري قمما يستخدـ التطبيقات العممية مف قبؿ بعض عضوات
ىيئة التدريس.

أسئمة البشح:
 -2ما ميارات الكتابة اإلبداعية الالزمة لمطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية
التربية جامعة الممؾ خالد؟
 -9ما التصور المقترح الستخداـ استراتيجية  RAFTفي تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية
لمطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد؟
 -3ما فاعمية استراتيجية  RAFTفي تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لمطالبات  /المعممات
تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد؟
 -4ما فاعمية استراتيجية  RAFTفي تنمية االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لمطالبات /
المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد؟
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فزٔض البشح:
 -2ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات القياس القبمي لممجموعتيف الضابطة
والتجريبية قبؿ التطبيؽ.

 -9يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات

المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة ميارات الكتابة اإلبداعية لصالح
طالبات المجموعة التجريبية.

 -3يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيؽ
القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة ميارات الكتابة اإلبداعية لصالح طالبات التطبيؽ

البعدي.
 -4يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات
المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لصالح

طالبات المجموعة التجريبية.
 -5يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ
القبمي والتطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لصالح طالبات التطبيؽ

البعدي.

أِداف البشح:
سعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :
 تحديد الميارات الكتابة اإلبداعية الالزمة لمطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿبكمية التربية جامعة الممؾ خالد.
 تخطيط برنامج قائـ عمى استخداـ استراتيجية  RAFTفي تنمية ميارات الكتابة اإلبداعيةلمطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد
قياس فاعمية استراتيجية  RAFTفي تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لمطالبات  /المعمماتتخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد
 قياس اتجاىات الطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية نحو مقرر أدبالطفؿ.
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أِىٗة البشح :
ترجع أىمية البحث إلي أنو قد يسيـ في:
* حقيؽ بعض أىداؼ برنامج إعداد الطالبة  /المعممة تخصص رياض األطفاؿ فى كمية
التربية – جامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية السعودية.
* فادة لجنة الجودة لتطوير الخطط والمناىج الجامعية ،و ذلؾ عند تخطيط و تطوير برنامج
رياض األطفاؿ  ،أوعند وضع توصيؼ مقرر أدب الطفؿ.
* قد دورات تدريبية لمطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿ خاصة وكافة التخصصات
التربوية األخرى مف أجؿ توعيتيـ وتدريبيـ عمى استخداـ استراتيجيةRAFT.
*تاحة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس في استخداـ استراتيجية  RAFTفي التدريس
الجامعي.
* تح المجاؿ أماـ الباحثيف لدراسات أخرى في ميداف رياض األطفاؿ وتجريب اتجاىات بحثية
حديثة بيدؼ تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية.

سدٔد البشح:
 اقتصر البحث الحالي عمى عينة الطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿ كمية التربيةشطر الطالبات بأبيا – جامعة الممؾ خالد.
 تـ التطبيؽ في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الجامعى 2442-2448ىػ عينة البحث تكونت مف ثمانوف طالبة .تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف أحدىما مجموعةضابطة واألخرى مجموعة تجريبية.

أدٔات البشح :
 قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية لطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿ ( إعدادالباحثتاف ).
 بطاقة مالحظة سموؾ الطالبة  /المعممة لميارات الكتابة اإلبداعية تخصص رياض األطفاؿ( إعداد الباحثتاف ).
 مقياس اتجاه الطالبة  /المعممة تخصص رياض األطفاؿ نحو مقرر أدب الطفؿ ( إعدادالباحثتاف).
- 69 -

فاعلية استراتيجية رافت )  ( RAFTعبر نظام ) (Blackboardفي تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية ............

*وٍّر البشح ٔ إدزاءاتْ ٖ :عتىد البشح احلال٘ عم٘ :
 -2المنيج الوصفي وذلؾ مف خالؿ اإلطالع عمي البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة
بموضوع البحث.
 -9المنيج شبو التجريبي وذلؾ مف خالؿ التطبيؽ الميداني لقياس فاعمية استراتيجية رافت
) (RAFTفي تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية واالتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لمطالبات /
المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد .وتسير خطوات
البحث عمي النحو التالي:

أٔال :الدراسة الٍظزٖة :
وذلؾ مف خالؿ دراسة و تحميؿ المراجع و البحوث و الدراسات المرتبطة بموضوع
البحث لتحديد اإلطار النظري  ،و الذي يتضمف ثالث محاور وىي:
المحور األوؿ  :استراتيجية رافت (RAFT).
المحور الثاني  :نظاـ ادارة التعمـ اإللكترونيBlackboard
المحور الثالث  :ميارات الكتابة اإلبداعية.
المحور الرابع  :برنامج رياض األطفاؿ بكمية التربية – جامعة الممؾ خالد.

ثاٌٗا :التطبٗل املٗداٌ٘:
 )2بناء قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية لطالبات تخصص رياض األطفاؿ ،وعرضيا عمى
السادة المحكميف.
) 9تخطيط برنامج في ضوء استراتيجية رافت ) (RAFTلتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية
لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ بجامعة الممؾ خالد  ،وعرضو عمى السادة
المحكميف.
 ) 3بناء بطاقة مالحظة سموؾ الطالبة  /المعممة لميارات الكتابة اإلبداعية  ،وعرضيا عمى
السادة المحكميف.
) 4بناء مقياس االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لطالبات تخصص رياض األطفاؿ  ،وعرضيا
عمى السادة المحكميف.
 ) 5اختيار عينة عشوائية مف طالبات المستوى الثاني تخصص رياض األطفاؿ و تقسيميا
إلى مجموعتيف أحدىما ضابطة واألخرى تجريبية ( 48طالبة لكؿ مجموعة ).
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) 6إجراء التطبيؽ القبمي ألداوت البحث( لبطاقة المالحظة ) و (مقياس االتجاه ) مع عينة
البحث.
 ) 7تنفيذ تجربة البحث مف خالؿ  :تطبيؽ المحاضرة التقميدية المعتادة مع المجموعة
الضابطة  ،وتطبيؽ برنامج في ضوء استراتيجية رافت ) (RAFTمع المجموعة التجريبية
لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية.

وصطمشات البشح:
إسرتاتٗذٗةRAFT :
يعرفيا )  ( Simon, 2012بأنيا :إستراتيجية تساعد الطالبات عمى إدراؾ أدوارىـ
ككتاب ،وأف يكونوا عمى دراية بالجميور وصيغ الكتابة المختمفة.
يعرفيا ) ( Lindawaty & Sada, 2014بأنيا إستراتيجية تساعد الطالبات عمى
ربط أفكارىـ السابقة بأفكارىـ الجديدة وكذلؾ ربط المفاىيـ ببعضيا البعض مف خالؿ النظر
إلى الموضوع مف وجيات نظر متعددة.

التعزٖف اإلدزائ٘ إلسرتاجتٗةRAFT :
ىي اإلستراتيجية التي تستخدميا الطالبة  /المعممة تخصص رياض األطفاؿ لتنمية
ميارات الكتابة اإلبداعية وتكويف اتجاىات ايجابية نحو مقرر أدب الطفؿ مف خالؿ النظر إلى
الموضوع مف وجيات نظر متعددة ،واكتساب القدرة عمى الكتابة لألطفاؿ بطرؽ مختمفة ،وفيـ
أدورىـ ككتاب ،وكيفية التواصؿ بشكؿ فعاؿ وواضح يمكف المستمع مف فيـ موضوع الكتابة
وكؿ شيء مكتوب بسيولة.

الكتابة اإلبداعٗة:
يعرفيا (مدكور  ) 958 : 9886بأنيا " التعبير عف األفكار واألحاسيس واالنفعاالت
والعواطؼ ومشاعر الحزف والفرح واأللـ ،ووصؼ مظاىر الطبيعة وأحواؿ الناس وكتابة الشعر
والقصة والمقالة والخطبة والمسرحية وكؿ ما ىو جميؿ بأسموب جميؿ.
ويعرفيا ) (Asri,2015بأنيا جزء مف المغة عمى شكؿ مكتوب ،وذلؾ لتوصيؿ فكرة
ما لمقارئ ،وتيدؼ إلى تقديـ الفكرة الرئيسة ،واعطاء معمومات عف النص ،وتسمية القارئ،
واقناع القارئ باألفكار المكتوبة.
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وتعرفيا الباحثتاف إجرائياً بأنيا ذلؾ النوع مف الكتابة التي تتمكف بيا الطالبات /

المعممات تخصص رياض األطفاؿ مف التعبير عف أفكارىـ وأحاسيسيـ ومشاعرىـ الداخمية
كتابة بطريقة منظمة وبعبارات متنوعة ومبتكرة ،وتقاس بمدى التمكف بالدرجة التي تحصؿ
عمييا الطالبة في بطاقة مالحظة ميارات الكتابة اإلبداعية.

االجتآ:
يعرفو (كاشؼ) 9885 ،بأنو حالة مف التييؤ العقمي والعصبي ،تُنظميا الخبرة
السابقة ،وتُ ّحدد بطريقة مباشرة أو بطريقة ديناميكية يستجيب بيا األفراد نحو األشياء
واألوضاع المختمفة التي يواجيونيا.

كما يعرفو (سالمة، 9886 ،ص  ) 29بأنو "مجموع استجابة الفرد لممواقؼ ،أو
العبارات التي يتضمنيا المقياس المستخدـ ،وتوضيح آراءه مف حب وكره أو إقباؿ أو إحجاـ،
وشعوره بوجو عاـ نحو التخصص"
وتعرفو الباحثتاف إجرائياً بأنو موقؼ الطالبات  /المعممات تخصص رياض األطفاؿ

تجاه تعمميـ لمقرر أدب الطفؿ ومدى إدراكيـ ألىميتو لتوظيفو في عمميف الميداني مستقبال

أوالً  :الجزء النظرى لمبحث  :في ىذا الجزء مف البحث سوؼ تتناوؿ الباحثتاف بالدراسة

والتحميؿ لممراجع والدراسات السابقة المحور األوؿ ويتضمف  :استراتيجية ) (RAFTثـ تتناوؿ
فى المحور الثاني ميارات الكتابة اإلبداعية  ،ثـ تتناوؿ بالتحميؿ توصيؼ مقرر أدب الطفؿ

بشكؿ مختصر وفيما يمي عرضاً لتمؾ العناصر:

احملٕر األٔه  :اسرتاتٗذٗة(RAFT):

إف كممة رافت) (RAFTىي اختصار الربع كممات تمثؿ خطوات تنفيذية ليذه
االستراتيجية التي تتمتع بدرجة مرونة جيدة وعالية،والتي تتيح ألستاذ المقرر والطمبات فرص
التفكير واالبداع عمى حد سواء وىذه المختصرات ىي:الحرؼ )( Rجاء مف الكممة
الدور ) ،(Roleوالحرؼ ) (Aجاء مف كممة (الجميور) وترجمتيا باإلنجميزية
) ،(Audienceوالحرؼ ) (Fجاء مف كممة ) (Formatوتعنى (الصيغة)  ،والحرؼ )(T
جاء مف كممة ) ( Topicوتعنى الموضوع ( المعايطة وآخروف .)9822 ،
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وتعرؼ استراتيجية رافت ) (RAFTبأنيا مجموعة مف اإلجراءات التدريسية يقوـ بيا
المعمـ لمساعده طالبو عمى فيـ دورىـ ككتاب بما يساىـ فى التواصؿ الفعاؿ لنقؿ أفكارىـ
ورسائميـ لمجميور المستيدؼ باستخداـ أشكاؿ متنوعة لمكتابة لتناوؿ أى موضو مف وجيات
نظر مختمفة (عبد العاؿ ،ريياـ )9826
وفي البحث الحالي تعرؼ استراتيجية رافت ) (RAFTبأنيا  :اإلستراتيجية التي
تستخدمي ا الطالبة  /المعممة تخصص رياض األطفاؿ لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية وتكويف
اتجاىات ايجابية نحو مقرر أدب الطفؿ مف خالؿ النظر إلى الموضوع مف وجيات نظر
متعددة ،واكتساب القدرة عمى الكتابة لألطفاؿ بطرؽ مختمفة ،وفيـ أدورىـ ككتاب ،وكيفية
التواصؿ بشكؿ فعاؿ وواضح يمكف المستمع مف فيـ موضوع الكتابة وكؿ شيء مكتوب
بسيولة.
وتعد استراتيجية ) (RAFTاحدى استراتيجيات التدريس الحديثة التي تساعد
الطالبات عمى الكتابة اإلبداعية وتيتـ بميارات التفكير العميا وتيدؼ إلى دمج القراءة والكتابة
بطريقة ممتعة  ،حيث تأخذ الطالبة ما تعممتو خالؿ القراءة في مقرر أدب الطفؿ وتنتج منيجاً

جديداً يوضح عمؽ فيميا وابداعيا  ،ويتـ تنفيذ ىذه االستراتيجية في اى وقت قبؿ أو أثناء

أو بعد القراءة سواء فى مجموعات ثنائية أو صغيرة أو لجميع الطالبات  ،ويمكف استخداميا

لتحسيف كفاءة الكتابة لدي الطالبات.

خطٕات تٍفٗذ اسرتاتٗذٗة (RAFT):
 – 2تشرح أستاذة المقرر لمطالبات آلية تنفيذ االستراتيجية وتوضح ليـ المقصود بالعناصر
االتية  :الدور  ،والجميور  ،والصيغة  ،والموضوع مستعينا بالسبورة أو بوسترات او
جياز عرض معيف.
- 9تخبر الطالبات بأنيـ سيقوموف بالكتابة عمى وفؽ ىذه الصيغ االربع.
- 3تعرض نموذج يحاكي االستراتيجية بالكامؿ مراعيا عناصرىا االربعة.
نموذجا فار ًغا لالستراتيجية.
-4عرض
ً
 -5تطمب مف الطالبات اف يفكروا بعمؽ في موضوع النشاط ألطفاؿ الروضة بحيث يكوف
اقرب الى العصؼ الذىني .
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-6توزع الطالبات عمى مجموعة صغيرة مف خال ؿ إدارة المجموعات عمى البالؾ بورد ،
وبحسب مايناسب غرفة الصؼ االفتراضية والبيئة واعداد الطمبات  ،ورؤية المدرس ،
وىنا يكوف دور استاذ المقرر بعد ذلؾ متابعة كؿ مجموعة وتقديـ الدعـ ليـ وتوجيييـ
بحسب حاجة كؿ مجموعة  ،بعد ذلؾ يجب اف يعكس تدريب الطمبات عمى االستراتيجية
قدراتيـ المعرفية والفكرية االبداعية ،وأف يستفيدوا بصورة كبيرة مف ىذه االستراتيجية
فيتـ ارساؿ مقترحاتيـ في صورة رسائؿ نصية خالؿ مف الواجبات عمى البالؾ بورد
(.المعايطة و آخروف .)9822
مميزات استراتيجية(RAFT) :
تعددت مميزات استراتيجية ) (RAFTحيث أنيا تساعد الطالبات عمى إجراء ربط بيف
المعارؼ السابقة والمعارؼ الجديدة مما يسيـ في تطوير ميارات الكتابة وبما ىو أبعد مف
الفصوؿ الدراسية(Groenke & Puckett,2006).
كما تسمح استراتيجية ) (RAFTبحرية االختيار لدي الطالبات بيف األنشطة
المتنوعة والتي يمكف استخدام يا إما لمتقييـ التكوينى أو النيائي  ،خاصة وأف ترؾ حرية
اختيار األنشطة تعد وسيمة رائعة لممساعدة في تحفيز الطالبات الستكماؿ الميمات المكمفيف
بيا  ،واعطاء وجيات نظر مختمفة حوؿ نفس الموضوع مف خالؿ السماح بالتنقؿ بيف األدوار
أو تغيير في الجميور(Melin &Schiller,2011).
أيضا ساعدت الطالبات عمى تحفيز واشراكيـ إلظيار معارفيـ بطريقة أكثر متعة ليـ
واالتصاؿ بمحتوى جديد ثـ القياـ بتقييمو(vacca&vacca,2011).
وقد ذكر كؿ مف ) (Alisa&Rosa,2013أف استخداـ استراتيجية ) (RAFTساعد
الطالب عمى الكتابة بشكؿ خالؽ والتفكير فى الموضوع بشكؿ مختمؼ  ،وفقاً لجميور محدد

ووفقاً ألشكاؿ متنوعة في الكتابة باإلضافة إلى تنمية التحصيؿ األكاديمي بصورة أفضؿ مف

الطرؽ التقميدية.

كما أكدت دراسة كؿ مف ) (Senn,et al 2013أف استخداـ استراتيجية )(RAFT
ساىـ في تنمية التفكير اإلبداعي وتحفيز الطالب عمى إظيار فيـ عميؽ لمموضوعات بشكؿ
مكتوب غير تقميدي وبشكؿ إعالمي واالنخراط في كتابة مياـ جديدة  ،كما أنيا تتطمب مف
الطالب التفكير النقدي بدالً مف مجرد اإلجابة عمى األسئمة.
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أِىٗة اسرتاتٗذٗة(RAFT) :
تشجيع الطالب عمى تنظيـ أفكارىـ  ،والمحافظة عمى اىتماميـ ألنيا تركز عمى
نشاط الكتابة كما أنيا تساعد المعمـ عمى حؿ مشكالت الطالب الذيف يعانوف صعوبات في
فيـ الجمؿ  ،كما أنيا تساعد عمى تنمية الدافع لمدراسة في الفصوؿ الدراسية  ،باإلضافة إلى
أنيا

تكسب

الطالب

ذوى

القمؽ

المنخفض

ثقة

الستكشاؼ

أنفسيـ

(Strayer&Strayer,2007)(Parilasanti, etal,2014).
ولـ تتوقؼ أىمية استراتيجية ) (RAFTعند مجرد تنمية ميارات بعض الميارات
العقمية والكتابة اإلبداعية بؿ تشجيع الطالبات لممشاركة اإليجابية في التعمـ بطرح وجيو
عديدا مف خيارات الكتابة لمطالب وتحسيف
نظرىـ وتوسيع وجيات نظر اآلخريف  ،وتوفير
ً
دوافعيـ لمكتابة واتاحة فرص متنوعة لمتفكير خارج المقرر الدراسي.
وقد أىتمت العديد مف الدراسات األجنبية باستخداـ استراتيجية ) (RAFTحيث وجد
استخداـ استراتيجية ) (RAFTفي تنمية ميارات القراءة والكتابة في مجاؿ تدريس المغات
وربطيا بالعموـ األخرى في ضوء معايير دولية كما في دراسة )، (Senn, Gary J.2013
ولـ تقتصر الدراسات السابقة عمى استخداـ استراتيجية ) (RAFTفي تنمية ميارات المغة
ولكنيا تطرقت إلى تنمية تمؾ الميارات في العديد مف المجاالت ومنيا الدراسات االجتماعية
كما جاء في دراسة ) (Hunter,1990أو الرياضيات كما جاء في دراسة
)(Jennifer,2011أو العموـ كما جاء في دراسة) ، (Senn et al,2013كما أف بعض
الدراسات اىتمت بإعداد موديوالت تعميمية لممعمميف بيدؼ االسترشاد بيا عند التدريس
باستخداـ استراتيجية(RAFT) .
كما أشارت الدراسات السابقة إلى فاعمية استخداـ استراتيجية ) (RAFTفي معالجة
القضايا البيئية مثؿ تنمية األراضي كما جاء في دراسة )، (Groenke&Puckett,2006
وبعض الدراسات اىتمت بدور استراتيجية )(RAFTفي تنمية بعض نواتج التعمـ مثؿ تنمية
ميارات استجابات الطالب لألسئمة مفتوحة النياية كما جاء في دراسة )(Jennifer,2011
أو ميارة كتابة الفقرات كما جاء في دراسة ) ، (Suharni,2013أيضا ىناؾ دراسات أىتمت
بتقويـ الطالب بشكؿ ابداعي مف خالؿ استخداـ استراتيجية ) (RAFTومنيا دراسة (Dani,
)et al .2018
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احملٕر الجاٌ٘ ٌ :ظاً إدارة التعمي اإللكرتٌٔ٘Blackboard
مف نظـ إدارة التعمـ اإللكتروني المتكاممة حيث يقوـ بإدارة العممية التعميمية بطريقة
تزامنية وغير متزامنة ،ويتيح بيئة تعمـ آمنة يقدـ المعمموف مقرراتيـ ومحاضراتيـ مف خالؿ
إضافة الوسائط المتعددة (نص ،صور ،صوت ،فيديو ،رسوـ) ،يجتمع فييا المتعمموف
كؿ بحسب حاجتو  -ويتواصموف فيما بينيـ عبر أدوات االتصاؿ
ليتصفحوا المحتوى ّ -
المتعددة ( البريد اإللكتروني والمنتديات)

ممٗزات ٌظاً إدارة التعمي اإللكرتٌٔ٘Blackboard
تقديـ المادة العممية ( المحتوى العممي ) لمطالب عف طريؽ اإلنترنت. تقديـ أدوات تواصؿ متعددة ليتواصؿ الطالب مع عضو ىيئة التدريس أو مع الطالباتاآلخريف.
تقديـ أدوات لتقييـ الطالبات وتحديد مستوياتيـ ومدى تقدميـ التحصيمي. توزيع الواجبات واالختبارات واستطالعات الرأي واستالـ اإلجابات والتعميقات عمييا.تقديـ التغذية الراجعة والتعزيز الفوري وغير الفوري لمطالبات. السيولة في تصفح المحتوى العممي بطرؽ مختمفة باستخداـ الوسائط المتعددة.تخفيؼ العبء عمى المعمـ مف المراجعات والتصحيح ورصد الدرجات ،واتاحة الفرصةلمتفرغ لمياـ التعميـ والتدريس.
توفير األماف مف خالؿ بيئة آمنو إلجراء التجارب الخطرة ،والمحاكاة.-إصدار التقارير لمتابعة كافة المستجدات دوف عبء إداري

احملٕر الجالح  :وّارات الكتابة اإلبداعٗة
تعد الكتابة اإلبداعية أحد أنواع الكتابة التي يجب االىتماـ بيا  ،وتنمية مياراتيا ؛
لما ليا مف عظيـ األثر في بناء متعمميف ذوى شخصيات مبدعة  ،فيي مف أىـ األنشطة
المغوية التي يقوـ بيا الفرد  ،ليعبر عما يجوؿ في نفسو مف مشاعر و أحاسيس وانفعاالت
وما يدور في ذىنو مف أفكار و رؤى وتصورات  ،وذلؾ في قالب لغوي يغمب عميو األدبيات
والبحوث في مجاؿ الكتابة اإلبداعية (عبد العظيـ ( )9889،شحاتو .)9828،
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وتعرؼ بأنيا شكؿ مف أشكاؿ التعبير الكتابي األدبي الذي يعتمد فيو الكاتب عمى
خ يالو  ،واستخداـ الصور األدبية في طرحو لمموضوعات والقضايا المختمفة  ،ويتـ التعبير
عنيا بأسموب قائـ عمى أساس مف جماؿ الشكؿ  ،والتأثير االنفعالي العاطفي
)(Corbett,2007حافظ  ،عطية .9887،
وىي فف لغوي يتمثؿ فيو القدرة عمى اإلبداع لمتأثير عمى النفوس مف خالؿ األسموب
المغوي السميـ  ،والمتميز بقوة المعنى  ،وأصالة الفكرة  ،ودقة التصوير  ،وعذوبة المفظ
والصياغة األدبية التي تحدث التفاعؿ وتثير المشاعر  ،وتحرؾ الوجداف  ،وتنمي الذوؽ
الجمالي  ،وتتسـ بالوضوح واألصالة وقوة البياف ( .جميوـ .)9888،
كما عرفيا آخروف بأنيا  :قدرة الطالب عمى التعبير الكتابي عف أفكارىـ ومشاعرىـ
لغويا تتميز بأكبر قدر ممكف مف الطالقة والمرونة واألصالة تجاه الموضوع
في فقرات صحيحة ً
الذي يتـ طرحو أو القضية التي يتـ مناقشتيا  ،وتعرض بطريقة شيقة ومثيرة (تميـ ،
( ، )9887البدري .)9888 ،
ومف خالؿ التعريفات ال سابقة يتضح أف الكتابة اإلبداعية ىي التي تنبع مف ذاتية
الكاتب نفسو  ،وتعبر عما يشعر بو مف مشاعر و أحاسيس شخصية  ،تختمؼ ىذه القدرة مف
كاتب آلخر اعتماداً عمى مدى ثقافتو ومدى اطالعو  ،وال تعتبر الكتابة اإلبداعية إال إذا توافر
جماؿ الفكرة وأصالتيا  ،وجماؿ التعبير عف تمؾ الفكرة.

ويمكف تمخيص ما تتسـ بو الكتابة اإلبداعية مف خصائص:
اإلبتكار في المغة.االعتماد عمى األساليب األدبية و اإلنشائية أكثر مف الخبرية.تعدد الصور الجمالية والكممات ذات الدالالت المتعددة.حسف تنسيؽ األلفاظ  ،وىندسة العبارة  ،واحكاـ الصياغة. اعتمادىا عمى ثقافة صاحبيا  ،وسعة إطالعو  ،وتجاربو الحياتية ( محمد فضؿ اهلل ()9883،الياشمي والعزاوى .)9822،
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كما يمكف إجماؿ معايير الكتابة اإلبداعية في أنيا:
تحتوى عمى أفكار تتصؼ بالجدة والعمؽ. تتميز بالمرونة في عرض األفكار. توظؼ الخياؿ بما يخدـ أغراض الكتابة. -تحقؽ إنتاجاً لو قيمة اجتماعية.

 تتميز باألصالة عند مقارنتيا بغيرىا. توظؼ التراكيب المغوية بيسر. تنسج عناصر الموضوع في بناء متكامؿ -كتابة نتائج مستخمصة مترتبة عمى المقدمة والمتف (عاشور  ،مقدادى .)9885 ،

أِىٗة الكتابة اإلبداعٗة لطالبات اجلاوعة:
تبرز أىمية الكتابة في كونيا مف أىـ وسائؿ اتصاؿ اإلنساف بغيره وبيا يتجاوز
اإلنساف حدود الزماف والمكاف  ،كما أنيا وسيمة مف وسائؿ بقاء الجماعة البشرية وحفظ
التراث الثقافي واالجتماعي وتطويره (عبد الباري .)9828،
إف لمكتابة اإلبداعية أىمية كبري لطالبات الجامعة  ،فيي تمكنيـ مف التعبير عف
انفعاالتيـ وخواطرىـ النفسية  ،وأفكارىـ الخاصة  ،وخبراتيـ الشخصية  ،باإلضافة لنقميا إلى
اآلخريف في وعاء لغوي أدبي  ،يتميز بجماؿ التعبير ورقي األسموب  .وتميؿ الطالبة في ىذه
المرحمة إلى التعبير عف نفسيا وت سجيؿ أفكارىا وذكرياتيا و رغباتيا وتبيف فييا مشكالتيا
وتسجؿ طموحاتيا لممستقبؿ.

دلاالت الكتابة اإلبداعٗة :
تعددت مجاالت الكتابة اإلبداعية وتنوعت في أشكاؿ عدة تتيح لممتعمميف الفرصة ،
حتي يعبروا عف عواطفيـ ومشاعرىـ  ،األمر الذي يؤدي إلى الكشؼ عف إبداعاتيـ المكنونة
 ،وتتمثؿ مجاالت الكتابة اإلبداعية فيما يمى:
-2
التراجـ

كتابة المقاالت

 -9كتابة القصص

 -5نظـ الشعر
 -7الوصؼ

 -3كتابة المسرحيات

-4كتابة

-6كتابة اليوميات والمذكرات الشخصية

-8األماؿ والتطمعات
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-28التعبير عف المعاني والقيـ اإلنسانية ومعالجة الموضوعات االجتماعية والنقدية (الناقة
( ، )9888،نبيؿ عبد اليادى وآخروف ( )9885،مدكور .)9888،
وقد أشارت األدبيات إلى أف المجاالت النثرية كالمقاؿ والقصة والمسرحية  ...إلخ يتـ
تعميميا مف خالؿ الممارسة والتدريب  ،أما المجاالت الشعرية فتستند إلى الموىبة والممكة
الفطرية (عبد اليادي و آخروف .)9885 ،
وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو البحوث السابقة حيث قاـ ( عبد الصالحيف )9884،
بدراسة ىدفت تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية في مجاؿ القصة لدي تالميذ الصؼ الخامس
اإلبتدائي  ،و (مناع  )9888،في تنمية مجاالت ( كتابة القصة القصيرة – كتابة المقاؿ –
الوصؼ ) لدي الطالب معممي المغة العربية  .وتوصمت دراسة كؿ مف (حافظ و عطية
ذاتيا في تنمية ميارات كتابة المقاؿ لديطالب
 )9886،إلى فعالية استرتيجيات التعمـ المنظـ ً
المرحمة الثانوية  ،وىدفت دراسة (عبد العظيـ  )9889،إلى تحديد ميارات الكتابة اإلبداعية
الخاصة بمجالي ( المقاؿ األدبي والقصة ) المناسبة لتالميذ المرحمة اإلعدادية مف خالؿ
برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية تمؾ الميارات وبعض عادات العقؿ،
كما كشفت دراسة (مغيب  )9828 ،عف ميارات الكتابة اإلبداعية الخاصة بمجاالت ( المقاؿ
والخاطرة والقصة ) قياس أثر استراتيجية قائمة عمى الدمج بيف دورة التعمـ والسقاالت
التعميمية في تنمية تمؾ الميارات.
مما سبؽ يتضح أف تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية والتدريب عمييا يجب أف يتجاوز
النمطية والروتينية في مجاالت الكتابة المتنوعة وضرورة ترؾ الحرية لمطالبات الختبار
مجاالت الكتابة اإلبداعية التي يروف أنيا ميمة بالنسبة ألطفاليـ ويرديوف التدريب عمييا ،
مع التأكيد عمى تعريفيـ بكؿ مجاؿ بوضوح  .وترى الباحثتاف أنو يمكف تنمية ميارات الكتابة
اإلبداعية لدي الطالبات إذا ما توفرت ليف البيئة التي ترعي اإلبداع وتنميتو  ،وكذلؾ
االستراتيجية المناسبة التي يحسف إعدادىا وتنفيذىا.
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وّارات الكتابة اإلبداعٗة:
إف مسألة تحديد ميارات الكتابة اإلبداعية تعد مسألة معقدة بحد ذاتيا ؛ بسبب تنوع
مياراتيا مف ناحية  ،وتنوع مجاالتيا واختالؼ المختصيف حوليا مف ناحية أخرى ؛ لذلؾ
تناوؿ العديد مف الباحثيف ميارات الكتابة اإلبداعية بوصفيا األداء السموكى الذي يالحظ عمى
أداء المتعمميف والداؿ عمى توافر مياراتيـ اإلبداعية في الكتابة  ،وقد عرض العديد مف
الباحثيف تمؾ الميارات بنحو عاـ  ،ومنيـ مف عرضيا في نحو تصنيفي وفقاً لترابط مجموعة
مف الميارات في إطار معيف يحققو  ،ويبيف مالمحو  ،إذا صنفت تمؾ الميارات تارة إلى
ميارات عامة تصمح لمجاالت الكتابة اإلبداعية جميعيا  ،وتارة أخري صنفت عمى وفؽ
ميارات التفكير اإلبداعي مف ( طالقة  ،ومرونة  ،وأصالة  ،واثراء التفاصيؿ )  ،وأخرى
صنفت إلى ميارات خاصة ترتبط بكؿ مجاؿ عمى حدة مف  ( :مقالة  ،وقصة  ...الخ)  ،و
أيضا صنفت إلى ميارات خاصة بالموضوع مف  :مقدمة  ،وصمب الموضوع  ،وخاتمة  ،لذلؾ
نورد ىنا بعض التصنيفات فيما يمي:
ما طرحتو بصؿ (  ، )9885فقد صنفت الميارات عمى:
أ.

ميارات عرض مكونات الموضوع  ،وتتمثؿ في:
 تحديد اليدؼ مف الموضوع  ،ومف ثـ عرضو وفؽ خطوات متسمسمة. اظيار الوحدة الفنية لمموضوع. تسمسؿ األفكار  ،وتنوعيا ما بيف رئيسة  ،وفرعية. -اختيار عنواف مالئـ  ،وجذاب لمموضوع يعبر عف مضمونو.

ب.

ميارات المحتوى وتشمؿ:
 ابداع صورة خيالية جديدة  ،ومبتكرة  ،ومعبرة  ،وتخدـ المعني. استعماؿ محسنات بديعية ذات جرس موسيقي بنحو تمقائي  ،وبمقدار ما تدعوالحاجة إليو.
 مراعاة تنوع األسموب  ،ووضوحو  ،وجمالو  ،وقوتو. -وضع االقتباسات  ،واالستشيادات في مكانيا المالئـ.
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ج -إخراج الشكؿ العاـ لمموضوع ويتمثؿ في:
 تحسيف الخط وتجويده. وضع عالمات ترقيـ في مواضعيا الصحيحة. الحرص عمى نظافة الصفحة  ،ودقة تنسيؽ الموضوع ( بصؿ .)9885،كما حدد عطية ووحيد ( ، )9886والمرسي والعدؿ ( ، )9888والسماف (، )9822
ميارات الكتابة اإلبداعية المالئمة لممرحمة الثانوية وىي:
 اختيار عنواف مالئـ  ،وجذاب لمموضوع يعبر عف مضمونو. توليد األفكار الفرعية  ،وربطيا بالفكرة الرئيسية. تنوع األفكار  ،وترابطيا. اظيار شخصية الكاتب  ،وخيالو في الكتابة. اإليجاز  ،والتركيز في التقديـ لمموضوع. دعـ األفكار باألدلة والشواىد. الحرص عمى أصالة األفكار المعروضة. انتقاء األلفاظ والتراكيب المالئمة لممعاني واألفكار واألحاسيس. استعماؿ الصور البيانية  ،والمحسنات البديعية بقدر الحاجة إلييا. التمميح ببعض المعاني مف دوف التصريح بيا. توليد معاف عدة لفكرة واحدة ( عطية ووحيد .)9886،في حيف اعتمد الكثير مف الباحثيف ومنيـ خصاونة ( ، )9888وعبد الباري
( ، )9828وسعادة وسميمة ( ، )9823وسعادة ( )9825عمى ميارات التفكير اإلبداعي ؛
لتحديد محكات في الحكـ عمى الكتابة اإلبداعية  ،إذ أف الكتابة اإلبداعية تعد نتاج لمتفكير
اإلبداعي  ،وىذا ما أكدتو تعريفات اإلبداع  ،حتى أوضحت تمؾ المحكات  ،مقياساً تقوـ في
ضوئو الكتابة  ،والحكـ عمييا بأنيا ابداعية  ،أو أنيا كتابة عادية ( غير إبداعية )  ،وىذه

الميارات ىي ( الطالقة  ،والمرونة  ،واألصالة  ،و إثراء التفاصيؿ ).
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احملٕر الزابع  :بزٌاور رٖاض األطفاه بكمٗة الرتبٗة – داوعة املمك خالد.
نشأ برنامج رياض األطفاؿ عاـ 2432-2438ىػ ،وذلؾ بعد فصؿ قسـ التربية إلى
قسميف؛ ىما قسـ التربية ويشمػػػػػؿ :برنامج عمػػػـ النفس وبرنامج رياض األطفاؿ ،وقسـ
المناىج ومف ثـ فُ ِ
صؿ برنامجي عمـ النفس ورياض األطفاؿ ليصبح برنامج رياض األطفاؿ
مستقؿ وذلؾ في شير شواؿ عاـ 2433ىػ؛ حيث ييدؼ البرنامج إلى إعداد معممات قادرات
عمى فيـ سموكيات ودوافع األطفاؿ ومراحؿ نموىـ المختمفة وتطوير برنامج رياض األطفاؿ
القائـ عمى األخذ باالتجاىات الحديثة في التعميـ ومجاؿ تصميـ البرامج التي تسيـ في تربية
الطفؿ ورعايتو

وكٌٕات بزٌاور رٖاض األطفاه:
ويتكوف البرنامج الحالي لرياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد مف أربع
سنوات دراسية بإجمالي عدد الساعات الخطة الدراسية ( )294ساعة منقسـ إلى ثماني
مستويات  ،يتـ دراسة سبع مقررات لمفصؿ الدراسي عمى سبع مستويات  ،ويخصص
المستوى الثامف لمقرر التدريب الميداني حيث يتـ مف خاللو إجراء التطبيقات العممية داخؿ
الروضات الحكومية لتأىيؿ الطالبة المعممة لمعمؿ في الميداف  .ويتـ دراسة مقرر أدب الطفؿ
عددا مف مجاالت أدب الطفؿ
ضمف مقررات برنامج رياض األطفاؿ بالمستوى الثاني ويتضمف ً
( القصة – المسرح – الكتب المصورة – األناشيد) التي تنمي عمى مدار فصؿ دراسي لمطالبة
المعممة ويختمؼ أدب الطفؿ في تدريسو باختالؼ الفصؿ الدراسي واختالؼ العضو المسئوؿ
عف تدريس المقرر لذلؾ كاف مف الضرورى القياـ بتجريب استراتيجية تدريس تقمؿ مف
النمطية في تدريس المقرر بالطريقة التي تعتمد عمى إلقاء المحاضرات النظرية فقط دوف
التطرؽ لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدي الطالبة  /المعممة تخصص رياض األطفاؿ.
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ثاٌٗاً  :التطبٗل املٗداٌ٘ :
) 1الربٌاور املكرتح:
تبني البحث الحالي النموذج المرجعي ) (ADDIEفي التصميـ وف ًقا لممراحؿ التالية:

*مرحمة التحميؿ  :ويتـ فييا تحديد المشكمة وايجاد الحموؿ العممية ليا  ،وفي ىذه المرحمة
يسعي البحث اإلجابة عمى عدد مف األسئمة وىي:
ما أىداؼ المحتوى العممي ومبررات اختياره ؟ما المياـ التعميمية المطموب إنجازىا لتحقيؽ األىداؼ ؟كيؼ سيتـ عرض المحتوى العممي ؟كيؼ سيتـ تقويـ الطالبات ؟ما خصائص طالبات عينة البحث ؟* مرحمة التصميـ  :وفييا يتـ وضع المواصفات واإلجراءات لمخطة المقترحة لتنفيذ العممية
التعميمية  ،وتتكوف مف:
تحديد أىداؼ المحتوى التعميمي.بناء عمى األىداؼ وىي استراتيجيةRAFT .
تحديد استراتيجية التدريس ً تحديد كيفية تعمـ الطالبات ىؿ ىو تعمـ نشط أـ ذاتي أـ تشاركي ...الخ  ،االطالع عمىالمحتوى العممي المطموب مف الطالبات إنجازه تحقيقاً لألىداؼ والذي قامت بتوفيره ليف
أستاذات المقرر واستيعابو ذاتياً.

 -وضع تصور مبدئي مناسب لمتقنيات التعميمية والمصادر التعميمية التي ستستخدميا

الطالبة قبؿ وقت المحاضرة.
*مرحمة التطوير  :وتـ فييا ترجمة عممية التصميـ مف مخطط وسيناريو إلى مواد تعميمية
حقيقية عف طريؽ تطوير التقنيات التعميمية التي ستستخدـ فيو  ،والمصادر الداعمة وتشمؿ
تحديد طريقة عرض المحتوى العممي لمطالبات  ،وىو عبارة عف محاضرات بوربوينتلممحتوى تـ تحميميا عمى موقع البالؾ بورد ومشاركتيا مف قبؿ أستاذات المقرر لتنمية
ميارات الكتابة اإلبداعية الالزمة لمطالبة تخصص رياض األطفاؿ.
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 تحديد طريقة تقويـ الطالبات عف طريؽ تطبيؽ بطاقة مالحظة أداء الطالبات لمياراتالكتابة اإلبداعية قبمي وبعدي محكمة  ،باإلضافة إلى تقييـ المرحمى الذي يتـ بعد نياية تقديـ
كؿ منتج إبداعي كتقييـ ذاتي مستمر.
*مرحمة التنفيذ  :وتـ فييا تنفيذ استراتيجية  RAFTفعمياً  ،وتيدؼ ىذه المرحمة إلى تحقيؽ

الفاعمية في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية  ،وتشتمؿ ىذه المرحمة عمى إجراء بطاقة
المالحظة واألنشطة الصفية والالصفية  ،باال ضافة إلى التفاعؿ بيف الطالبات واألستاذات ،
وبيف الطالبات بعضيف البعض.
* مرحمة التقويـ  :وىي المرحمة التي يتـ فييا قياس فاعمية استراتيجية  RAFTعبر عبر
نظاـ ) ، (Blackboardوىو تقويـ مستمر ويتـ مف خالؿ خطوتيف  :تقويـ بنائي مستمر
فعميا فى المحاضرة وذلؾ مف خالؿ بطاقة المالحظة
قبؿ البدء باستخداـ استراتيجية ً RAFT
قبمياً ،وييدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية قبؿ وضعيا بصيغتيا النيائية  ،والتقويـ الختامي
ويقيـ ىذا النوع الفاعمية الكمية الستراتيجيةRAFT.

) 0بطاقة والسظة سمٕك الطالبة  /املعمىة ملّارات الكتابة اإلبداعٗة:
مر تصميـ البطاقة بالخطوات اآلتية:
* اليدؼ مف بطاقة المالحظة  :تيدؼ البطاقة إلى مالحظة األداء الميارى الذى تقومف بو
الطالبات في أثناء كتابتيا الحدى مجاالت الكتابة األدبية لألطفاؿ والمطموب إنجازىا خالؿ
ورشة العمؿ بعد عرض المحاضرة النظرية.
*مكونات بطاقة المالحظة  :قامتا الباحثتاف بإعداد قائمة لميارات الكتابة األبداعية المناسبة
لطالبات تخصص رياض األطفاؿ كما يمي:
تصميـ قائمة بميارات الكتابة األبداعية والتي تكونت مف عدد ( ) 3ميارات رئيسية يندرجتحتيا (  )92ميارة فرعية لمكتابة اإلبداعية.
عرض ىذه القائمة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ األداب والتربيةورياض األطفاؿ عددىـ ( )28لتحديد مدى أىمية الميارات الرئيسية والميارات الفرعية
المندرجو مف تمؾ الميارات الرئيسية  ،ومدي دقة الصياغة والصحة العممية  ،مع إضافة أو
مناسبا.
حذؼ أو تعديؿ ما يرونو
ً
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إجراء التعديالت المقترحة مف السادة المحكميف. عرض القائمة مرة أخرى عمى نفس السادة المحكميف بعد مرور ثالثة أسابيع مف العرضاألوؿ  ،حيث جاءت نسبة األتفاؽ ( )%98وىي نسبة اتفاؽ عالية ومناسبة  ،مما يعني
تمتع التحميؿ بثبات وصدؽ مرتفع (ممحؽ .)2
وعميو قامت الباحث تاف بإعداد بطاقة مالحظة لقياس أداء الطالبة  /المعممة لميارات الكتابةاإلبداعية في ضوء القائمة النيائية لميارات الكتابة اإلبداعية وتكونت بطاقة المالحظة مف
عدد ( )4ميارات رئيسية يتـ قياس عدد ( )35أداء ميارى لمكتابة اإلبداعية.
*تعميمات بطاقة المالحظة  :حتى يمكف استخداـ البطاقة بشكؿ سميـ روعي في أف تكوف
تعميمات البطاقة واضحة مف حيث اليدؼ مف التصميـ  ،وكذلؾ طرؽ رصد درجات البطاقة
وحسابيا لكؿ طالبة.
* الصورة األولية لبطاقة المالحظة  :صممت البطاقة بحيث تحتوى عمى عدد مف األداءات
الميارية لمكتابة اإلبداعية  ،ويقابميـ التقدير الكمي لألداء  ،حتى يمكف تحديد مستوى
الطالبات لميارات الكتابة اإلبداعية.
* ضبط بطاقة المالحظة  :تـ استخداـ أسموب صدؽ المحكميف عف طريؽ عرض البطاقة –
في صورتيا األولية – عمى مجموعة مف الخبراء المحكميف تخصصي التربية واآلداب و
رياض األطفاؿ بمغ عددىـ ( )28محكـ إلبداء الرأى حوؿ ما جاء بيا مف حيث ( مدى
مالئمة ومناسبة البطاقة لميدؼ – مدى دقة تمثيؿ ميارات الكتابة اإلبداعية لمجاالت أدب
وبناء عميو تـ إجراء التعديالت وفؽ آراء السادة
األطفاؿ – اإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ ) ،
ً
المحكميف لتصبح البطاقة في صورتي ا النيائية جاىزة لالستخداـ  ،وتـ حساب ثبات البطاقة
عمى أساس إعادة تطبيقيا حيث تـ تقييـ  28أعماؿ مف خالؿ  7محكميف  ،وقد جمعت
درجات كؿ بطاقة عمى حدة  ،ثـ أعيدت عممية التقييـ مف جانب نفس المحكميف بعد ثالثة
أسابيع عمى نفس األعماؿ  ،وقد تـ حساب معامؿ االرتباط مف خالؿ معادلة االرتباط
لسبيرماف  ،وجاء مساوياً ( )8.86ومف ثـ يتضح أف البطاقة تتمتع بدرجة ثبات عالية.

* الصورة النيائية لبطاقة المالحظة  :بعد االنتياء مف تقدير صدؽ وثبات البطاقة  ،أصبحت

في صورتيا النيائية مكونة مف (  ) 28مجاالت أدب الطفؿ  ،وعدد (  ) 4ميا ارت رئيسية
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لمكتابة اإلبداعية يندرج تحتيـ ( )35أداء ميارى  ،وبذلؾ تكوف الدرجة النيائية لبطاقة
المالحظة ( )35مفردة ) X (5) = (175درجة (ممحؽ .)9

) 3وكٗاض االجتآ حنٕ وكزر أدب الطفن:
تـ بناء مقياس االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لدي طالبات المستوى الثاني تخصص
رياض األطفاؿ وفقاً لمخطوات التالية:

- 1حتدٖد اهلدف وَ املكٗاض:

التعرؼ عمى اتجاىات طالبات المستوى الثاني تخصص رياض األطفاؿ نحو مقرر
أدب الطفؿ.

- 0حتدٖد أبعاد املكٗاض:
تـ تحديد أبعاد أو محاور المقياس مف خالؿ ما يمي:
أ -االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة التي اىتمت بقياس االتجاىات نحو المقررات
الدراسية بصفة عامة و منيا دراسة (خالد الباز  ، )9882 ،ودراسة (ميادة محفوظ ،
 ، )9883ودراسة (أشرؼ عبد المنعـ ، )9884،دراسة (المعتز باهلل زيف الديف )9886،
حيث اتفقت الدراسات عمى األبعاد التالية لمقياس االتجاه:
األىتماـ واالستمتاع بالمقرر الدراسي -أىمية وفائدة المقرر الدراسي -معمـ  /أستاذ المقرر
الدراسي -طبيعة المقرر الدراسي.
ب -استطالع رأي السادة المحكميف في أبعاد مقياس االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ  ،حيث
اتفؽ السادة المحكميف عمى صالحية ىذه األبعاد كمحاور لمقياس االتجاه نحو مقرر أدب
الطفؿ.

*صٗاغة عبارات املكٗاض:
اشتممت الصورة األولية لممقياس عمى ( )98عبارة تعكس األبعاد المحدده سمفاً ،

وقد روعي في صياغة عبارات المقياس ما يمي:-

أف ترتبط العبارات بموضوع االتجاىات نحو مقرر أدب الطفؿ.أف تكوف لغة العبارات بسيطة وواضحة. تجنب استخداـ العبارات المنفية قدر اإلمكاف إذ تختمط عمى الطالبة أف ينفي أو يؤكد جممةمنفية
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تجنب استخداـ العبارات المركبة التي تحتوى عمى أكثر مف فكرة.أال تكوف العبارات غامضة أو محتممة ألكثر مف معني.تجنب العبارات التي يمكف أف يوافؽ عمييا أو يرفضيا معظـ أفراد العينة.مساويا بقدر اإلمكاف لعدد العبارات السالبة.
أف يكوف عدد العبارات الموجبةً
ائيا في المقياس.
أف يكوف توزيع العبارات عشو ً-أف تصاغ العبارات في صورة تقريرية أو خبرية.

أف تكوف العبارات متنوعة وشاممة ألبعاد المقياس.-تجنب استخداـ بعض األلفاظ التي تحمؿ تعميماً أو عدـ تأكد مثؿ ( كؿ – دائما – غالبا –

تقريبا).

*حتدٖد ٌٕع املكٗاض:
لقد تـ استخداـ طريقة ليكرت ذات االستجابات الخمس  ،حيث يقدـ لمطالبات عبارات
المقياس المرتبطة باألبعاد التي تـ تحديدىا  ،وأماـ كؿ عبارة عدد مف االستجابات تبدأ بتأييد
تاـ وتنتيي بمعارضة تامة وىي ( موافؽ بشدة – موافؽ – غير متأكد – غير موافؽ – غير
موافؽ عمى االطالؽ )  ،وعمى الطالبة اختيار االستجابة التي تتناسب مع اتجاىتيا وذلؾ
بوضع عالمة ( √) أماـ كؿ عبارة وىذه االستجابات ليا أوزاف تقدير تتراوح مف ( )5-2حسب
نوع العبارة (موجبة أو سالبة) كما يمي:
نوع العبارة

موافؽ بشدة

موافؽ غير متأكد

غير موافؽ

غير

موافؽ

عمى االطالؽ
موجبة 5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

سالبة

ولقد تـ اختيار طريقة ليكرت ذات البدائؿ الخمسة  ،ألنيا تعطي المفحوص بدائؿ
أكثر ،يختار مف بينيا بما يتوافؽ مع شدة انفعاليا تجاه كؿ عبارة مف عبارات المقياس ،أى
تتيح الفرصة لممفحوص الختيار االستجابة التي تتفؽ مع اتجاىاتيا.
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*كتابة تعمٗىات املكٗاض  :تضمنت تعميمات المقياس ما يمي:
) 2اقرئي كؿ عبارة قراءة جيدة.
) 9ضع عالمة (√) في الخانة التي تعبر عف رأيؾ الشخصي في موضوع العبارة.
) 3ال تضع أكثر مف عالمة أماـ العبارة الواحدة.
) 4التترؾ اى عبارة دوف إبداء رأيؾ فييا.
 ) 5التوجد عبارات صحيحة وأخرى غير صحيحة  ،ولكنيا تعبر عف رأيؾ الشخصي.

*حتكٗي املكٗاض :
بعد إعداد المقياس في صورتو األولية تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف إلبداء
الرأي وعددىـ ( )28فى تخصصات المناىج وطرؽ التدريس وعمـ النفس فيما يمي:
مناسبة عبارات المقياس لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ.شموؿ العبارات لألبعاد األربعة المحددة لممقياس.صدؽ مضموف عبارات المقياس فـ قياس ماوضعت لقياسو.سالمة الصياغة المغوية لعبارات المقياس ووضوحيا.وضوح تعميمات المقياس.وقد اتفؽ السادة المحكموف عمى صالحية بنود المقياس لقياس االتجاه نحو مقرر
أدب الطفؿ بعد اجراء التعديالت مثؿ:
االستراتيجية التي تستخدميا أستاذة المقرر ال تناسبنيتـ تعديميا إلى  :االستراتيجية التي تستخدميا أستاذة المقرر تصيبنى بالممؿ.
إعادة الصياغة المغوية لبعض العبارات مثؿ:اعتقد أف دراسة المقررات الدراسية األخري تفيد أكثر مف دراسة مقرر أدب الطفؿ.
تـ تعديميا إلى:
أعتقد أف دراسة المقررات الدراسية األخري أكثر فائدة مف دراسة مقرر أدب الطفؿ .وبعد إجراء التعديالت أصبح مقياس االتجاه في صورتو النيائية ( ممحؽ .)3
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) 4تطبٗل االسرتاتٗذٗة عمى عٍٗة البشح:
تـ تنفيذ التدريس في قاعة المحاضرات وتـ تحويميا إلى شكؿ مجموعات ورشة
العمؿ بكمية التربية – جامعة الممؾ خالد  ،واستخدمت فييا األوراؽ واألقالـ ونماذج لشكؿ
استراتيجية ) (RAFTحسب طبيعة الموقؼ التعميمي وحسب الميارة المراد تنميتيا  ،كاف
يسمح لمطالبة الحضور بجياز الجواؿ أو األجيزة الموحية المحمولة (تابمت ) لمبحث حوؿ
موضوعات تناسب أطفاؿ الروضة يتـ الكتابة في ضوئيا وتنفيذىا حسب خطوات
االستراتيجية ،كما قامت أستاذتا المقرر تحميؿ بعض الممفات عبر ) ( Blackboardحوؿ
استراتيجية رافت) ، (RAFTوبدأ التطبيؽ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعى
2442-2448ىػ لمدة عشرة أسابيع في كؿ أسبوع محاضرة بواقع ساعتاف لممحاضرة فى
اليوـ الواحد.

ٌتـائـر البشح:
ٌتائر البشح ٔتفشريِا ٔوٍاقظتّا:
السؤاؿ األوؿ :ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث عمى اآلتي :ما ميارات الكتابة
اإلبداعية الالزمة لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ ؟ و قد تـ اإلجابة عف ىذا
السؤاؿ في إجراءات البحث  ،حيث توصؿ البحث إلى قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية الالزمة
لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ  ،و بيذا يكوف قد تحقؽ اليدؼ األوؿ مف ىذا
البحث وىو تحديد ميارات الكتابة اإلبداعية الالزمة لطالبات كمية التربية تخصص رياض
األطفاؿ.
السؤاؿ الثاني :ما التصور المقترح لبرنامج قائـ عمى استراتيجية رافت ) (RAFT
عبر نظاـ ) (Blackboardلتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لطالبات كمية التربية تخصص
رياض األطفاؿ؟ و قد تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ في الجزء الخاص بإجراءات البحث  ،حيث
قامت الباحثتاف بتصميـ برنامج في ضوء است ارتيجية رافت )  (RAFTعبر نظاـ
) ،(Blackboardكما تبني البحث الحالي النموذج المرجعي ) (ADDIEفي التصميـ وفقًا

لممراحؿ الخمسة بداية مف مرحمة التحميؿ  ،والتصميـ  ،والتطوير  ،والتنفيذ  ،والتقويـ  ،و

قامت بتحديد عناصر البرنامج و تحديد أىدافو ومحتواه  ،ثـ قامت الباحثتاف بعرض البرنامج
عمى مجموعة مف المحكميف التربوييف لضبط محتواه العممي ؛ و مف ثـ تحقؽ اليدؼ الثاني
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وىو تخطيط برنامج قائـ عمى استراتيجية رافت )  (RAFTعبر نظاـ )(Blackboard
لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ.
التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ مف فروض البحث الذى ينص عمى أنو " ال يوجد
فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات القياس القبمي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ
التطبيؽ"  ،والختبار صحة ىذا الفرض قامتا الباحثتاف بمقارنة متوسطي درجات مجموعتي
البحث التجريبية والضابطة  ،و ذلؾ باستخداـ إجراءات اختبار "ت" اإلحصائية في نتائج
بطاقة المالحظة لميارات الكتابة اإلبداعية  ،وتوصمت الباحثتاف أف قيمة "ت" أكبر مف
( )8.85وىذا يعنى أنيا غير دالة إحصائياً ؛ مما يدؿ عمى تكافؤ

خبرات الطالبات /

المعممات في ميارات الكتابة اإلبداعية.

السؤاؿ الثالث :ما فاعمية استراتيجية رافت )  (RAFTعبر نظاـ )(Blackboard
لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ ؟
التحقؽ مف صحة الفرض الثاني مف فروض البحث  ،والذي ينص عمى أنو  " :يوجد
فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطى درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة

الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة مالحظة سموؾ الطالبة  /المعممة لميارات الكتابة

اإلبداعية لصالح المجموعة التجريبية.
والختبار صحة ىذا الفرض قامتا الباحثتاف بمقارنة متوسطي درجات طالبات
المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدى لبطاقة مالحظة سموؾ الطالبة  /المعممة
لميارات الكتابة اإلبداعية  ،و ذلؾ باستخداـ إجراءات اختبار"ت" اإلحصائية في المقياس ،و
الجدوؿ التالي يبيف قيمة "ت" ومدى داللتيا اإلحصائية:
جدول)(2
دالنة انفروق بين متىسطي درجات طانبات انمجمىعتين انضابطة وانتجريبية في انقياس انبعدي
نبطاقة مالحظة سهىك انطانبة  /انمعهمة نمهارات انكتابة اإلبداعية
انمتىسظ انحسابي االنحراف انمعياري اختبار انفروق "ت" نهمجمىعات انمستقهة
عدد انطانبات
غير انمرتبطة
مستىي اندالنة
اختبار "ت"
 45.132 97.00درجة انحرية
ضابطة 40
01‚0 6.561
39 24.956 150.50
تجريبية 40
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☼ٖتضح وَ ددٔه ( )0وا ٖم٘:
المجموع الكمي لدرجات بطاقة مالحظة ميارات الكتابة اإلبداعية ( )275درجة  ،و
بمغ متوسط داللة الفروؽ بيف مفردات القياس البعدى لمقياس االتجاه لممجموعة
الضابطة( )97.88درجة  ،بينما بمغ متوسط داللة الفروؽ بيف مفردات القياس البعدى
لمقياس االتجاه لممجموعة التجريبية( )258.58درجة  ،و كاف االنحراؼ المعياري لممجموعة
الضابطة في القياس البعدى بطاقة مالحظة ميارات الكتابة اإلبداعية ( ،)45.239بينما بمغ
االنحراؼ المعياري لممجموعة التجريبية لذات القياس ( ،)94.956وبالكشؼ عند درجات
الحرية ( )39وجد أنيا دالة إحصائياً عند مستوى ( ).882أو ( ).82؛ مما يدؿ عمى أنو "
إحصائيا بيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة و متوسط درجات
يوجد فرؽ داؿ
ً
طالبات المجموعة التجريبية لبطاقة مالحظة سموؾ الطالبة  /المعممة لميارات الكتابة
اإلبداعية لصالح المجموعة التجريبية و ذلؾ في التطبيؽ البعدى لمبطاقة " و مف ثـ تتحقؽ
صحة الفرض الثاني.
التحقؽ مف صحة الفرض الثالث مف فروض البحث  ،والذي ينص عمى أنو " :يوجد
فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية لبطاقة
مالحظة سموؾ الطالبة  /المعممة لميارات الكتابة اإلبداعية لصالح التطبيؽ البعدى".

والختبار صحة ىذا الفرض  ،قامتا الباحثتاف بمقارنة متوسطي درجات المجموعة التجريبية
في القياسيف القبمي و البعدى لبطاقة المالحظة لميارات الكتابة اإلبداعية  ،و ذلؾ باستخداـ
إجراءات "ت" اإلحصائية في البطاقة  ،و الجدوؿ التالي يبيف قيمة "ت" ومدى داللتيا
اإلحصائية:
جدول)(1
دالنة انفروق بين متىسطي درجات انمجمىعة انتجريبية في انقياس انقبهي وانبعدي
نبطاقة انمالحظة
االنحراف انمعياري االنحراف انمعياري
انمتىسظ انحسابي متىسظ انفرق
عدد انطانبات
اختبار انفروق "ت" نهمجمىعات
نهفرق معامم االرتباط اندالنة اإلحصائية نمعامم االرتباط
انمرتبطة غير انمستقهة
 000. .2350 36.148 20.933 5.715 74.50درجة انحرية
40
قبهي
مستىي اندالنة
اختبار "ت"
01‚0 13.2
39
24.956
150.50
بعدي 40
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☼ٖتضح وَ ددٔه ( )1وا ٖم٘:
المجموع الكمي لدرجات بطاقة المالحظة ( )275درجة  ،و بمغ متوسط داللة الفروؽ
بيف مفردات القياس القبمي لميارات الكتابة اإلبداعية لممجموعة التجريبية ( )74.58درجة ،
بينما بمغ متوسط داللة الفروؽ بيف مفردات القياس البعدى لميارات الكتابة اإلبداعية
لممجموعة التجريبية ( )258.58درجة  ،وكاف الفرؽ بيف القياسيف لذات المجموعة يساوى
( )5.725درجة وبمقارنة درجات المتوسط القياس القبمي و القياس البعدى في ضوء درجة
متوسط الفرؽ بيف القياسيف نجد أف القياس لصالح التطبيؽ األعمى وىو التطبيؽ البعدى
لممجموعة التجريبية ؛ كما يتضح مف الجدوؿ أف معامؿ االرتباط لبيرسوف داؿ عند مستوى
( ) 8.935درجة و ىذا يعنى أنو موجب ألنو اقترب مف الواحد الصحيح ،أيضا داللة الفروؽ
لممجموعات المرتبطة عند نسبة ( )8‚82وأنو توجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات

القياس القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية في بطاقة المالحظة لميارات الكتابة اإلبداعية

لصالح التطبيؽ البعدى ؛ وبالتالي تتحقؽ صحة الفرض الثالث مف فروض البحث.
ولمعرفة مدى فاعمية استراتيجية رافت ) (RAFTعبر نظاـ  Blackboardفي
تنمية ميارات الكتابة االبداعية لطالبات  /المعممات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ  ،تـ
استخداـ ( معامؿ نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ ) Black Modified Gain Ratioوتبيف أف
قيمة نسبة الكسب ىي ( )2.52و ىذه القيمة تقع في المدى الذي حدده بالؾ و بالتالي أثبت
فاعمية – البرنامج –التعمـ المقموب عبر نظاـ  Blackboardفي تنمية ميارات الكتابة
اإلبداعية لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ في مقابؿ الطريقة التقميدية .و بالتالي
يتـ اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث  ،و يتحقؽ أيضا اليدؼ الثالث مف أىداؼ
البحث وىو قياس فاعمية التعمـ المقموب عبر نظاـ  Blackboardفي تنمية ميارات الكتابة
االبداعية لطالبات  /المعممات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ.
التحقؽ مف صحة ا لفرض الرابع مف فروض البحث  ،و الذي ينص عمى أنو " :يوجد
إحصائيا بيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات
فرؽ داؿ
ً
المجموعة التجريبية لمقياس االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لصالح المجموعة التجريبية و
ذلؾ في التطبيؽ البعدى لمقياس االتجاه" .
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وال ختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثتاف بمقارنة متوسطي درجات طالبات المجموعتيف
الضابطة والتجريبية في القياس البعدى لمقياس االتجاه  ،و ذلؾ باستخداـ إجراءات
اختبار"ت" اإلحصائية في المقياس ،والجدوؿ التالي يبيف قيمة "ت" ومدى داللتيا اإلحصائية:
جدول)(2
دالنة انفروق بين متىسطي درجات طانبات انمجمىعتين انضابطة وانتجريبية في انقياس انبعدي
نمقياس االتجاه
انمتىسظ انحسابي االنحراف انمعياري اختبار انفروق "ت" نهمجمىعات انمستقهة
عدد انطانبات
غير انمرتبطة
مستىي اندالنة
اختبار "ت"
 3.212 44.50درجة انحرية
ضابطة 40
01‚0 12.382
78 1.521 88.50
تجريبية 40

☼ٖتضح وَ ددٔه ( )0وا ٖم٘:
المجموع الكمي لدرجات مقياس االتجاه ( )288درجة  ،و بمغ متوسط داللة الفروؽ
بيف مفردات القياس البعدى لمقياس االتجاه لممجموعة الضابطة( )44.58درجة  ،بينما بمغ
متوسط داللة الفروؽ بيف مفردات القياس البعدى لمقياس االتجاه لممجموعة
التجريبية( )88.58درجة  ،و كاف االن حراؼ المعياري لممجموعة الضابطة في القياس البعدى
لمقياس االتجاه ( ،) 3.929بينما بمغ االنحراؼ المعياري لممجموعة التجريبية لذات القياس
( ،)2.592و لمعرفة مستوى داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات كالً مف المجموعتيف

الضابطة والتجريبية في القياس البعدى لمقياس االتجاه ؛ حسبت قيمة "ت" لمفرؽ بيف

المتوسطيف فوجد أنيا تساوي ( ،)29.389وبالكشؼ عند درجات الحرية ( )78وجد أنيا
إحصائيا
دالة إحصائياً عند مستوى ( ).882أو ( ).82؛ مما يدؿ عمى أنو " يوجد فرؽ داؿ
ً

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة و متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
لمقياس االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لصالح المجموعة التجريبية و ذلؾ في التطبيؽ البعدى

لممقياس " و مف ثـ تتحقؽ صحة الفرض الرابع.
التحقؽ مف صحة الفرض الخامس مف فروض البحث  ،و الذي ينص عمى أنو" :
إحصائيا بيف بيف متوسطي درجات القياس القبمي و البعدي لممجموعة
يوجد فرؽ داؿ
ً
التجريبية في مقياس اتجاىات الطالبة  /المعممة لمقرر أدب الطفؿ لصالح التطبيؽ
البعدى".والختبار صحة ىذا الفرض  ،قامتا الباحثتاف بمقارنة متوسطي درجات المجموعة
التجريبية في القياسيف القبمي والبعدى لمقياس االتجاه لمقرر أدب الطفؿ  ،و ذلؾ باستخداـ
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إجراءات "ت" اإلحصائية في البطاقة  ،والجدوؿ التالي يبيف قيمة "ت" ومدى داللتيا
اإلحصائية:
جدول)(3
دالنة انفروق بين متىسطي درجات انمجمىعة انتجريبية في انقياس انقبهي وانبعدي
االنحراف انمعياري االنحراف انمعياري
انمتىسظ انحسابي متىسظ انفرق
عدد انطانبات
اختبار انفروق "ت" نهمجمىعات
نهفرق معامم االرتباط اندالنة اإلحصائية نمعامم االرتباط
انمرتبطة غير انمستقهة
 .054 .307 24.646 25.565 45.500 39.50درجة انحرية
40
قبهي
مستىي اندالنة
اختبار "ت"
01‚0 11.676
39
11.767
85.00
بعدي 40
نمقياس االتجاه

☼ٖتضح وَ ددٔه ( )3وا ٖم٘:
المجموع الكمي لدرجات مقياس االتجاه ( )288درجة  ،و بمغ متوسط داللة الفروؽ
بيف مفردات القياس القبمي لمقياس االتجاه لممجموعة التجريبية ( )39.58درجة  ،بينما بمغ
متوسط داللة الفروؽ بيف مفردات القياس البعدى لمقياس االتجاه ( )85.88درجة  ،وكاف
الفرؽ بيف القياسيف لذات المجموعة يساوى ( )45.588درجة وبمقارنة درجات المتوسط
القياس القبمي و القياس البعدى في ضوء درجة متوسط الفرؽ بيف القياسيف نجد أف القياس
لصالح التطبيؽ األعمى وىو التطبيؽ البعدى ؛ كما يتضح مف الجدوؿ أف معامؿ االرتباط
لبيرسوف داؿ عند مستوى ( )387.درجة و ىذا يعنى أنو موجب ألنو اقترب مف الواحد
الصحيح ،أيضا داللة الفروؽ لممجموعات المرتبطة عند نسبة ( )8‚82وأنو توجد فرؽ داؿ
إحصائياً بيف متوسطي درجات القياس القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية في بطاقة مقياس
االتجاه لصالح التطبيؽ البعدى ؛ وبالتالي تتحقؽ صحة الفرض الخامس مف فروض البحث.

ولمعرفة مدى فاعمية استراتيجية رافت )( RAFTعبر نظاـ  Blackboardفي
تنمية االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ  ،تـ
استخداـ ( معامؿ نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ ) Black Modified Gain Ratioوتبيف أف
قيمة نسبة الكسب ىي ( )2.987وىذه القيمة تقع في المدى الذي حدده بال ؾ و بالتالي
أثبت فاعمية – البرنامج –استراتيجية رافت ) (RAFTعبر نظاـ  Blackboardفي تنمية
االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ في مقابؿ الطريقة
التقميدية  .وبالتالي يتـ اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث  ،ويتحقؽ أيضا اليدؼ
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الرابع مف أىداؼ البحث وىو قياس اتجاىات طالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ
لمقرر أدب الطفؿ.
وتتفؽ نتائج الدراسات السابقة التي قامت عمى استراتيجية رافت ) (RAFTمع نتائج
الدراسة الحالية فاعميتيا في مراحؿ التعميـ المختمفة و مف الدراسات التي أوصت بضرورة
استخداـ استراتيجية رافت ) (RAFTفي تنمية ميارات القراءة والكتابة في مجاؿ تدريس
المغات وربطيا بالعموـ األخرى في ضوء معايير دولية دراسة )، (Senn, Gary J.2013
ولـ تقتصر الدراسات السابقة عمى استخداـ استراتيجية ) (RAFTفي تنمية ميارات المغة
ولكنيا تطرقت إلى تنمية تم ؾ الميارات في العديد مف المجاالت ومنيا الدراسات االجتماعية
كما جاء في دراسة ) (Hunter,1990أو الرياضيات كما جاء في دراسة
)(Jennifer,2011أو العموـ كما جاء في دراسة) ، (Senn et al,2013كما أف بعض
الدراسات اىتمت بإعداد موديوالت تعميمية لممعمميف بيدؼ االسترشاد بيا عند التدريس
باستخداـ استراتيجية(RAFT) .
كما أشارت الدراسات السابقة إلى فاعمية استخداـ استراتيجية ) (RAFTفي معالجة
القضايا البيئية مثؿ تنمية األراضي كما جاء في دراسة )، (Groenke&Puckett,2006
وبعض الدراسات اىتمت بدور استراتيجية )(RAFTفي تنمية بعض نواتج التعمـ مثؿ تنمية
ميارات استجابات الطالب لألسئمة مفتوحة النياية كما جاء في دراسة )(Jennifer,2011
أو ميارة كتابة الفقرات كما جاء في دراسة ) ، (Suharni,2013أيضا ىناؾ دراسات أىتمت
بتقويـ الطالب بشكؿ ابداعي مف خالؿ استخداـ استراتيجية ) (RAFTومنيا دراسة (Dani,
)et al .2018
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وَ الٍتائر الشابكة ميكَ استٍتاز وا ٖم٘:
أف طالبات المجموعة التجريبية الذيف تعرضوا لمبرنامج  ،قد حققوا نمواً في ميارات

الكتابة اإلبداعية  ،بمعدالت أعمى مما حققو طالبات المجموعة الضابطة.

أف البرنامج الذي تـ بناؤه لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ أثبت
فاعميتو ،و ظير ذلؾ مف تطبيؽ البرنامج – عينة مف طالبات الجامعة – المجموعة التجريبية
التي حققت نمواً أداء ميارات الكتابة االبداعية.

تقدـ مستوى طالبات المجموعة التجريبية في ميارات الكتابة اإلبداعية.

أف طالبات المجموعة التجريبية الذيف تعرضوا لمبرنامج  ،قد حققوا اتجاىات ايجابية
أعمى مف طالبات المجموعة الضابطة لمقرر أدب الطفؿ.
أف البرنامج الذي تـ بناؤه لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ أثبت
فاعميتو  ،و ظير ذلؾ مف تطبيؽ البرنامج – عينة مف طالبات الجامعة – المجموعة
التجريبية التي حققت نمواً فى االتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ.

تقدـ مستوى طالبات المجموعة التجريبية في اتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ.

وٍاقظة ٌتائر البشح ٔتفشريِا:
وقد ترجع النتائج التي توصؿ إلييا البحث إلى أف التنظيـ المقترح – لمبرنامج –
بناء عمى استراتيجية رافت ) (RAFTعبر نظاـ ، Blackboard
(موضع التجريب) قد تـ ً
جعؿ الطالبات أكثر تحمالً لممسئولية وأكثر فاعمية مما أدى إلي ثبات المعرفة بصورة أطوؿ

لدى أذىانيـ  ،فالطالبة عند كتابتيا لنشاط تعميمي لطفؿ الروضة تطمؽ الخياؿ بما يتناسب

ومرحمة رياض األطفاؿ مما يزيد لدييا ميارات اإلبداع في اخيارىا لمموضوع المناسب لطفؿ
الروضة ذلؾ يجعؿ الطالبات منتجيف لممعرفة ال مستقبميف ليا فحسب مما يؤدى إلى بقائيا و
استخداميا في مواقؼ شبيو بتمؾ مروا بيا داخؿ المحاضرة العممية .
كما ساعدت التطبيقات الموجودة بأنشطة البرنامج  ،و استراتيجية رافت )، (RAFT
والتنوع في طرؽ التدريس؛ عمى ربط طالبات المجموعة التجريبية بمالحظة البيئة وعناصرىا
وتحويؿ المفيوـ إلى منتج محسوسو تستخدمو مع أطفاليا بالروضة فيما بعد  ،و زيادة
الدافعية لمتعمـ و انتقاؿ الخبرات بيف الطالبات و زيادة ثقتيـ بأنفسيـ  ،وبالتالي ازدادت
قدراتيـ عمى التعب يرعف أفكارىـ بوضوح  ،في صورة منتجات أدبية تتناسب مع مرحمة الروضة
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مما كاف لو أكبر األثر في اىتماـ الطالبات بأنشطة البرنامج  ،و مشاركتيـ في مراحميا
المختمفة
كما ساعدت التطبيقات العممية أثناء المحاضرة عمى طرح كؿ طالبة لفكرة موضوعيا
و كتابة عنواف ليا رسالة ( محبة – عتاب – شكر وثناء وغيرىا ) عمى تنظيـ أفكار الطالبات
داخؿ المحاضرة العممية – المحافظة عمى ىدوء المجموعة – المشاركة بما توصمت إليو
المجموعة مف أفكار قبؿ البدء بكتابتو عبر البالؾ بورد – ثـ عرض الفكرة األدبية عمى
زميالتيا وتبادؿ الخبرات مف خالؿ البالؾ بورد.
كما أف الطالبات يشعروف بحالة مف االستمتاع الحقيقي أثناء عممية التعمـ في
برنامج يحتوي عمى كثير مف التحديات والمحفزات األمر الذي يجعؿ دراسة التنظيـ والتقييـ
والتغيير عمميات متداخمة ومثيرة لمطالبة حيث أنو مدفوع لمتعميـ بحاجتو لمفيـ .فالمعمومات
التي تتعمم يا الطالبات خالؿ ورشة العمؿ أثناء المحاضرة تكوف ذات عالقة واضحة
باحتياجاتيـ كمعممة متخصصو فى رياض األطفاؿ.
ال واضحاً بالعروض المختمفة مثؿ :العروض
كما أبدى الطالبات إعجاباً وتفاع ً

اإللكترونية ومصادر وأدوات التعمـ؛ باإلضافة إلى مراعاة الباحثتاف لمفروؽ الفردية والخبرات
المتباينة بيف الطالبات ،أيضا كاف ألنشطة البرنامج دور في إثارة تفكير الطالبات مما دفعيـ
نحو المعرفة و إشباع حب االستطالع لدييـ نحو تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية.
وكاف لمتعزيز المستمر عظيـ األثر في إثارة الدافعية و التقدـ نحو تحقيؽ أىداؼ المحاض ارت
التعميمية  ،باإلضافة إلى نمو ميارات الكتابة اإلبداعية .كما كاف لتصميـ بيئات تعميمية
متباينة و متعددة عظيـ األثر في تأكيد إضافة خبرات متعددة والمتضمنة في أنشطة البرنامج،
مما سبؽ يتضح فاعمية استراتيجية رافت ) (RAFTعبر نظاـ ) (Blackboardفي تنمية
ميارات الكتابة اإلبداعية واالتجاه نحو مقرر أدب الطفؿ لمطالبات  /المعممات تخصص
رياض األطفاؿ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد.
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تٕصٗات البشح :
بناء عمى ما توصؿ إليو البحث مف نتائج يمكف اقتراح التوصيات التالية:
. 2أثبتت النتائج أف استراتيجية رافت )  (RAFTعبر  Blackboardتصمح ألف تكوف
أساساً لمتدريس الجامعي لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدي طالبات كمية التربية
تخصص رياض األطفاؿ ؛ ليذا فإف األمر يتطمب وضعيا في االعتبار عند التخطيط

لخطة المقرر.
. 9تجريب استراتيجيات و طرؽ تدريس متنوعة لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدي طالبات
كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ.
 . 3تقييـ المناىج الجامعية الحالية مف قبؿ بعض المتخصصيف في المناىج و طرؽ التدريس
والتوصية باستخداـ استراتيجية رافت )  (RAFTفي التدريس الجامعى.
 . 4االىتماـ بتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لطالبات تخصص رياض األطفاؿ لجميع
مستويات التخصص وأف اليقتصر فقط عمى المستوى الثاني.
. 5تضميف استراتيجية رافت )  (RAFTعبر  Blackboardضمف مقرر استراتيجيات
التدريس لرياض األطفاؿ بكميات التربية أقساـ طفولة.
. 6تدريب معممات رياض األطفاؿ عمى استخداـ استراتيجية رافت )  (RAFTفي عمميف
الميداني.
. 7توجيو اىتماـ معممات رياض األطفاؿ إلى استراتيجية رافت )  (RAFTفي التدريس لجعؿ
العممية التعميمية خبرة سارة و محفزة و ممتعة لمتعمـ.
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حبٕخ وكرتسة :
في ضوء نتائج البحث أمكف اقتراح إجراء البحوث التالية:
* تنفيذ البرنامج عمى أعداد أكبر مف الطالبات فى مقررات جامعية أخرى لمتحقؽ مف إمكانية
تعميمو عمى الجامعات السعودية.
*إجراء دراسة مماثمة عمى عينة مف الطالبات في بيئات متنوعة.
* تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ في ضوء
قائمة الميارات التي توصمت إلييا الدراسة الحالية.
*برنامج تدريبي ألساتذة الجامعة الستخداـ استراتيجية رافت )  (RAFTفي تنمية ميارات
الكتابة اإلبداعية لطالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ.
* تنمية التفكير لدى طالبات كمية التربية تخصص رياض األطفاؿ مف خالؿ است ارتيجية رافت
(RAFT ).
*برنامج تدريبي ألساتذة المقررات الجامعية الستخداـ استراتيجية رافت )  (RAFTفي
تخطيط خطة المقرر.
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التعبِر الكتابُ لدي الطالب هعمهُ المغة العربِة بكمِات إعداد الهعمهِن  ،هجمة كمِة التربِة ،
جاهعة الهنصورة  ،العدد ( ، )66الجزء الثالث ِ ،ناِر.
 )29الناقة  ،هحهود كاهل ( " : )2000تعمِم المغة العربِة فُ التعمِم العام " هداخمو وفنِاتو""  ،الجزء
الثانُ  ،القاىرة ،كمِة التربِة  ،جاهعة عِن شهس.

 )30الياشهُ ،عبد الرحهن والعزاوي ،فائزة ( .)2011الكتابة الفنِة هفيوهيا أىهِتيا هياراتيا تطبِقاتيا.
عهان :هؤسسة الوراق لمنشر والتوزِع.
ّ
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