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 ملخص البخح

ىدؼ البحث إلى تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي، كتنمية الميؿ نحكه لدل تالميذ    
الصؼ السادس االبتدائي باستخداـ برنامج قائـ عمى القصة اإللكتركنية مدعكما بالخرائط 
الذىنية اإللكتركنية كقياس فاعميتو،كاتبع البحث المنيج شبو التجريبي،كتحددت مكاد البحث 

بميارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة ليؤالء التالميذ،ككتاب التمميذ،كدليؿ في قائمة 
المعمـ مصاغيف كفؽ البرنامج القائـ عمى القصة اإللكتركنية مدعكما بالخرائط الذىنية،كتمثمت 
أداتا القياس في اختبار ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي،كمقياس الميؿ نحكه بعد ضبطيما، 

تجربة البحث كفؽ التصميـ التجريبي ذم المجمكعتيف المتكافئتيف: الضابطة كطبقت 
( تمميذا بمدرسة أبي بكر الصديؽ االبتدائية 24( تمميذا كالتجريبية كعددىا )24كعددىا)

بقنا،كتكصمت نتائج البحث إلى فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي 
التالميذ لصالح المجمكعة التجريبية،كمف ثـ كضعت مجمكعة مف كالميؿ نحكه لدل ىؤالء 

 التكصيات كالبحكث المقترحة. 

ميارات التعبير  -الخرائط الذىنية اإللكتركنية  -القصة اإللكتركنية الكممات المفتاحية: 
 الميؿ. -الكتابي اإلبداعي
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Effectiveness of an Electronic Story Program Supported By Mind –

Maps for Developing Creative Writing Skills and Tendency Towards It 

for Primary School Students 

Abstract 

    This research aimed to develop creative writting expression skills and the 

tendency towards it among sixth graders using electronic story-based program 

supported by electronic mind maps and to measure the effectiveness of the 

program. The research used the Quasi-experimental approach. Further, the 

instructional materials included a list of creative writing expression skills 

suitable for sixth graders, student’s book, and the teacher's guide. These 

materials developed according to the program based on the electronic story 

supported by mind maps. Further, the instruments were a test of creative 

writting expression skills and a scale of tendency after checking their validity 

and reliability. The research experiment was implemented using the pretest-

posttest non-equivalent-groups design: the control, 42 pupils, and the 

experimental, 42 pupils, at Abu Bakr Al-Siddiq primary school at Qena. The 

results of the research indicated that the program was effective in developing 

the creative writing expression and the tendency towards it among those pupils 

in favor of the experimental group. Accordingly, a set of recommendations and 

further research were developed and suggested. 

Keywords: electronic story, electronic mind maps, creative writting expression 

skills, tendency. 
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 مكدمة:

تعد المغة العربية مف أىـ المكاد الدراسية بالنسبة لمتالميذ في مختمؼ المراحؿ التعميمية،    
عمى التكاصؿ المغكم مع  -بصفة خاصة -كيساعد إتقاف مياراتيا تمميذ المرحمة االبتدائية

اآلخريف، بكاسطة تعبيره عف أفكاره كخكاطره النفسية، بطريقة إبداعية مشكقة كمثيرة، مف 
  تخدامو لمتعبير الكتابي اإلبداعي.  خالؿ اس

كيعد التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي أحػد أنػكاع التعبيػر الػذم يسػتخدـ فػي المكاقػؼ التػي تالمػس    
الكجداف كتتعامؿ مع المشػاعر كاححاسػيس كيسػتمـز الميػارات الالزمػة لكػي يتسػـ التعبيػر بقػكة 

 .  0(4116،044العاطفة كصدؽ التجربة كسعة الخياؿ)محسف عمي، 
التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي مجمكعػػة مػػف المعػػايير منيػػا: جػػدة المكضػػكع، كاالعتمػػاد  كيتطمػػب   

شػػراؽ الجممػػة،  ثػػراء المكضػػكع المكتػػكب بتفاصػػيؿ كثيػػرة، كاض عمػػى غيػػر المػػنلكؼ مػػف احفكػػار، كاض
كاالعتماد عمى الصكر البالغية، كانتقاء الكممات المعبرة عف المعنى، كدقػة الػربط بػيف عناصػر 

 (.031 ،4101شعباف، المكضكع ) ماىر 
كيتسػػـ العصػػر الػػذم نعػػيش فيػػو بكثػػرة المعمكمػػات، كالثػػكرة اليائمػػة فػػي مجػػاؿ االتصػػاالت    

كتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػاتي ممػػػا يتطمػػػب إعػػػداد تالميػػػذ قػػػادريف عمػػػى انتقػػػاء الكممػػػات كالعبػػػارات 
تعبير الكتػابي كاحفكار، بطريقة إبداعية جذابة كشائقة كمثيرة، كىك ما يؤكد أىميػة االىتمػاـ بػال

 اإلبداعي كتنمية مياراتو لدل التالميذ.
كاالىتمػػاـ بميػػارات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي يسػػاعد فػػي بنػػاء طػػالب ذكم قػػدرات إبداعيػػة،    

 ،4111تنسػػر كتعجػػب احلبػػاب بجمػػاؿ تعبيرىػػا كركعػػة تصػػكيرىا ) محمػػكد كامػػؿ، سػػعد محمػػد،
464  .) 

كتابي اإلبداعي تمريف التالميذ عمى الكتابة، بتركيز كيعد مف أىـ أىداؼ تدريس التعبير ال   
كسيطرة ككضكح، كترتيب المكضكع، كاالىتماـ بالخط كعالمات الترقيـ، كتنمية قدرة التمميذ 

 (.416، 4113عمى التعبير اإلبداعي)ىدل الشمرم،سعدكف السامكؾ،
الدراسات أشارت لضعؼ كعمى الرغـ مف أىمية التعبير الكتابي اإلبداعي، إال أف كثيرا مف    

التالميذ في ميارات التعبير الكتابي بصفة عامة، كاإلبداعي بصفة خاصة في مختمؼ مراحؿ 

                                                           
(APA.V.6) يغ ركش االعى األول ثى انثبٍَ نهًؤنف تى انتىثُك وفك َظبو خًؼُخ ػهى انُفظ األيشَكُخ    

 1
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دراسة إيماف (، ك 4104دراسة حجاج أحمد)الدراسة، كيؤكد ىذ الضعؼ دراسات عديدة منيا: 
(، 4107كدراسة صفاء عبد العزيز) (4106كدراسة ىاني عبد الحكيـ )(، 4106عطية )

 (.4107اسة إيناس أحمد)كدر 
كيرجػػع ىػػذا الضػػعؼ فػػي التعبيػػر الكتػػابي إلػػى اسػػتخداـ بعػػض طػػرؽ التػػدريس غيػػر الفعالػػة    

التػػي ال تنمػػي الميػػارات المطمكبػػة، حيػػث إف طريقػػة التػػدريس المتبعػػة فػػي التعبيػػر ال تنظػػر إلػػى 
التعبير اإلبداعي باعتباره لكنػا مػف التعبيػر عػف الػذات كأحاسيسػيا، بػؿ ينظػركف إليػو عمػى أنػو 

قكلية يكضع فيو التمميذ رغما عنو، كحسب ما حدده المعمـ مػف مكضػكعات كعناصػر نكع مف ال
 (.  446، 4116يجب الكتابة فييا، أك التحدث عنيا)عمي مدككر،

كلمميػػكؿ أىميػػة كبيػػرة فػػي العمميػػة التعميميػػة، حيػػث يمثػػؿ الميػػؿ المحػػرؾ كالػػدافع لمػػتعمـ فػػي    
ك الػػتعمـ يػػرتبط كجػػدانيا بيػػذا الػػتعمـ، كيػػزداد االتجػػاه الصػػحيح، فػػالمتعمـ الػػذم يمتمػػؾ الميػػؿ نحػػ

براز طاقاتو كقدراتو المختمفة، ككثيػر مػف المتعممػيف  اىتمامو بو، كيسعى إلى النجاح كالتميز، كاض
كاف ضعؼ الميؿ لدييـ، سببا كامنا كراء فشميـ أك تدني تحصيميـ كمسػتكل ميػاراتيـ ) حػاتـ 

    (.  017، 4100حسيف، 
الػػركف احساسػػي فػػي كػػؿ بنػػاء اجتمػػاعي، فمػػف خالليػػا يػػتـ إعػػداد  بتدائيػػةاال المرحمػػة عػػدت  ك    

ة يػلاالمث المرحمػةىػى ك التالميذ في جميع الجكانب العقمية كالكجدانية، كاالجتماعيػة كاإلنسػانية، 
(ي لذا فإنيػا مػف أنسػب 2: 4113عند التالميذ )رىادة عبدكش،  حب اإلقباؿ عمى التعمـلغرس 

ميػة ميػكؿ التالميػذ فييػا، كمػف ىػذه الميػكؿ تنميػة ميػكؿ تالميػذ الصػؼ المراحؿ التػي ينبغػي تن
 السادس االبتدائي نحك التعبير الكتابي اإلبداعي. 

كتشير كثيقة المستكيات المعيارية لمحتكل مادة المغة العربية إلى أنو ينبغي عمى تمميذ    
لتقنيات، مف خالؿ الصؼ السادس االبتدائي بنياية ىذه المرحمة أف ينكع في استخداـ ا

استخداـ الكسائط التكنكلكجية في ميارات التعبير اإلبداعي)الييئة القكمية لضماف جكدة 
 (. 03، 4117التعميـ كاالعتماد، 

أىداؼ تعميـ التعبير الكتابي المستكيات المعيارية، كلتحقيؽ كانطالقا مما أشارت إليو كثيقة    
ب التخمي عف الطرؽ التقميدية القديمة، كيستكجب اإلبداعي كتنمية مياراتو، فإف ذلؾ يتطم

تبني رؤل معاصرة تعمؿ عمى تفعيؿ دكر المستحدثات التكنكلكجية، كمنيا القصة اإللكتركنية 
 لتحقيؽ أىداؼ التعبير الكتابي اإلبداعي كتنمية مياراتو كالميؿ نحكه.
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إحدل احدكات الميمة التي يعتمد عمييا في التدريس لمتالميذي  كتعد القصة اإللكتركنية   
فيي تجعميـ أكثر قدرة عمى اإلبداع، كتجاكبا مع العمؿ الجماعي، كتنمي مياراتيـ 

تتميز بكجكد عنصر الصكت كالصكرة مما ، كما أنيا (,Taylor, E 2007,37الشخصية)
متاعا لو  يجعؿ التعمـ أكثر جذبا كتشكيقا لمتمميذ، فيي مف أحب البرامج كأكثرىا استيكاءن كاض

 (.   035، 4101)عبد الفتاح رجب، كعمي عبد اهلل ، 
كلمقصة اإللكتركنية أىمية كبيرة في العممية التعميمية، حيث إنيا تعمؿ عمى إثارة ذكاء    

التمميذ، كتنمي لديو االنتباه كتمده بخبرات كتجارب الحاضر، كتعده لخبرات المستقبؿ، كتعمؿ 
، 4112عمى تنمية المعرفة كالفيـ كتككيف القيـ كالمعتقدات كاآلراء الفردية )مفتاح محمد، 

016    .) 
كىناؾ عديػػػد مف الدراسات العربية كاحجنبية التي أكػػػػػدت فاعمية استخػداـ القصػػػػػة    

اسة (، كدر 4116اإللكتركنية في العممية التعميمية مثػػػػؿ: دراسة مرضي غـر اهلل )
Hatzigianni, A.& Margetts. W. (2012)كدراسة ، Suric, D (2014) كدراسة إيماف ،

(، كدراسة 4104، كدراسة نيفيف أحمد )Marouli, et.al. (2016)(،كدراسة 4103جمعة )
  .(4105)عبد الرحمف مضاكم 

ا كدعميا ارتباطي -كإحدل المستحدثات التكنكلكجية -كيزيد مف فاعمية القصة اإللكتركنية   
بكسيمة تكنكلكجية أخرل حديثة، مثؿ الخريطة الذىنية اإللكتركنية، فكمتاىما تحتكم عمى 
الصكر، كاحلكاف كالرسكـ اإلبداعية الحرة القائمة عمى برامج الحاسب اآللي، مما يحقؽ 

 المتعة لممتعمـ مف خالؿ سيكلة تكصيؿ المعمكمات لو. 
مف احدكات الفاعمة في تكليد احفكار اإلبداعية الجديدة  كتعد الخرائط الذىنية اإللكتركنية   

غير المنلكفة، كتسريع التعمـ كاكتشاؼ المعرفة بصكرة أسرع، حيث تتميز بقدرتيا السريعة 
عمى ترتيب احفكار، كجعؿ التعمـ أكثر متعة، كتكفر صكرة شاممة عف المكضكع الذم تتـ 

 .) 040 ، 4104 ،حباب كضحى( دراستو 
كيحقؽ استخداـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية في التعميـ العديد مف المميزات منيا: تعزيز    

القدرات اإلبداعية كالتفكير الناقد، كالقدرة عمى حؿ المشكالت، كسيكلة استدعاء المعمكمة 
كاالحتفاظ بيا لفترة أطكؿ، كجعؿ التعمـ أكثر متعة، باإلضافة إلى تحفيز العقؿ عمى تكليد 

 (.30، 4101حفكار )السعيد عبد الرازؽ، ا
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اإللكتركنية في العممية التعميمية، فإف ىناؾ دراسات الخرائط الذىنية كنظرا حىمية استخداـ    
(، كدراسة ىاني عمي 4106كليد صابر )دراسة عديدة أكصت باستخداميا كمنيا: 

ركنية كدعميا بالخرائط لذا فإف استخداـ القصة اإللكت(ي 4107حناف أحمد ) ،كدرسة(4107)
الذىنية اإللكتركنية، كاعتماد كؿ منيما عمى الصكر كاحلكاف كالرسكـ اإلبداعية الحرة القائمة 
عمى برامج الحاسب اآللي، قد يجعميما مناسبتيف لتنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي 

 كالميؿ نحكه لدل تالميذ المرحمة االبتدائية.
ينتي استخداـ القصة اإللكتركنية مع الخرائط الذىنية اإللكتركنية في ىذه الدراسة  كما   

استجابة لتكجيات الدكلة في التعميـ نحك التحكؿ الرقمي، كدمج التكنكلكجيا في التعميـ 
 كمراعاة االحتياجات الفردية كالخاصة لكؿ متعمـ كجعؿ المتعمـ محكرا لمعممية التعميمية.  

 ة:مشكلة الدزاس

عمى الرغـ مف أىمية تنمية ميارات التعبير بصفة عامة، كميارات التعبير الكتابي اإلبداعي    
فإف تنمية مياراتو ال تحظى في أغمب مراحؿ التعميـ بنىمية بالغة،كال تحظى  ،بصفة خاصة

ير ، كمشكالت التمميذ الدراسية في تعمـ التعبحصة التعبير بنصيب كافر بيف فركع المغة العربية
تحتاج لتكافر الميؿ لحميا، كالتغمب عمييا، كقد تبيف أف ىناؾ إىماال كاضحا مف معممي المغة 
العربية لمتعبير الكتابي اإلبداعي، مقارنة بفركع المغة العربية احخرل، كاالقتصار في تدريسيـ 

نتاج احفكار كالع بارات، كعدـ لمتعبير عمى الطريقة التقميدية التي ال تطمؽ العناف لإلبداع كاض
استخداـ كسائؿ كأنشطة متنكعة في التدريسي مما ترتب عميو ضعؼ التالميذ في التعبير 
الكتابي اإلبداعي، كظيكر ميكؿ سمبية لدييـ نحك دراستو، كقد اتضح ذلؾ لمباحث مف خالؿ 
زيارتو لخمسة مف المعمميف في حصص التعبير، كاستخداـ بطاقة مالحظة تضمنت عدة 

طريقة التدريس كاحنشطة، كالكسائؿ المستخدمة، كميكؿ التالميذ نحك التعبير،  معايير منيا:
 كمف خالؿ االطالع عمى نتائج كتكصيات البحكث، كالدراسات السابقة يالحظ اآلتي:

لتنمية  يفى احنشطة المغكيةبضركرة تصميـ برامج  (4114ىناء محمد )دراسة أكصت  -
 لدل تالميذ المرحمة االبتدائية. بداعىاإلالكتابي ميارات التعبير 

( التي أكصت بضركرة التركيز عمى التعبير الكتابي 4101دراسة نسريف رمضاف )  -
 اإلبداعي، كتنمية مياراتو لدل تالميذ الصؼ السادس احساسي.
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بضركرة تنمية ميارات التعبير أكصت  (4107صفاء عبد العزيز )كفي دراسة قامت بيا   -
 تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.  لدل الكتابي اإلبداعي

بضركرة تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي  (4107كما أكصت دراسة إيناس أحمد ) -
 لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. 

كعمى الرغـ مف أىمية استخداـ القصة اإللكتركنية، كالخرائط الذىنية اإللكتركنية       
إال  -ا أشارت إليو نتائج كتكصيات بعض الدراسات السابقةكفؽ م -ككسائؿ تكنكلكجية حديثة

في تدريس المغة العربية بصفة عامة  -عمى حدعمـ الباحث–أف استخداميما ال زاؿ محدكدا
 كتدريس التعبير الكتابي اإلبداعي بصفة خاصة، كمف خالؿ ما سبؽ يتبيف أف:

ىناء بداعي، كىي دراسة ىناؾ دراسات أكصت بنىمية تنمية ميارات التعبير الكتابي اإل -
 (،4107كدراسة إيناس أحمد ) (،4101كدراسة نسريف رمضاف )، (4114محمد )

 .(4107كدراسة صفاء عبد العزيز )

( تمميذا بالصؼ السادس 21نتائج اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي الذم طبؽ عمى عدد ) -
ديؽ االبتدائية تبيف أف بمدرسة أبك بكر الص -غير مجمكعة البحث احصمية –االبتدائي 

التالميذ لدييـ ضعؼ في ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي، حيث بمغت متكسطات درجات 
 ( درجة. 41( مف الدرجة الكمية )46,20التالميذ )

نتائج كتكصيات الدراسات السابقة التي أشارت إلى فاعمية استخداـ القصص اإللكتركنية  -
، كفاعمية (4103كدراسة ىديؿ محمد )(،4103)يتقكل عفيؼ، حمداف عممثؿ: دراسة 

 ,Simonovaدراسة( 4100دراسة سيد شعباف)الخرائط الذىنية اإللكتركنية مثؿ:

I.(2015)كدراسة،Parikh, N. D.(2016)كدراسة،Wilson, K.,Copeland-

Solas, E.,Guthrie-Dixon,N.(2016) ودساعخ ،Aljaser, A. (2017) ودساعخ،

Erdem, A. (2017)،  دساعخMohaidat, M. (2018). 

كمف ثـ تحددت مشكمة البحث في: كجكد ضعؼ لدل معظـ تالميذ الصؼ السادس    
االبتدائي، في ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي كضعؼ الميؿ نحكه، كيسعى البحث الحالي إلى 

نية في تنمية التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى القصة اإللكتركنية، مدعكما بالخرائط الذى
 ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي، كالميؿ نحكه لدل ىؤالء التالميذ. 
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 أسئلة البخح:

 تحددت أسئمة البحث في:             
بػػالخرائط الذىنيػػة فػػي تنميػػة  مػػا فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى القصػػة اإللكتركنيػػة مػػدعكما  -0

 ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ؟

ما فاعمية برنامج قائـ عمى القصة اإللكتركنيػة مػدعكما بػالخرائط الذىنيػة فػي تنميػة الميػؿ  -4
 نحك ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدل ىؤالء التالميذ ؟

 هدفا البخح: 

 تحدد ىدفا البحث فيما يمي:          
 تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لدل تالميذ الصؼ السادس.  -0

 تنمية الميؿ نحك التعبير الكتابي اإلبداعي لدل ىؤالء التالميذ. -4

  : حمددات البخح
 التـز البحث بالمحددات التالية:        

البشرم: مجمكعة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، كتـ تقسيميا إلى  المحدد -0
 تمميذا(. 24كالتجريبية كعددىا  -تمميذا 24مجمكعتيف)الضابطة كعددىا 

 -الطالقة -)تنظيـ المحتكلالمحدد المكضكعي: بعض ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي  -4
ميذ الصؼ السادس االبتدائي، كقصة المناسبة لتال إثراء التفاصيؿ( -احصالة –المركنة 

( دركسي حف كؿ 6عمي مبارؾ المقررة عمييـ، كتـ اختيار ىذه القصة التي تحتكم عمى)
درس منيا يصمح أف يككف بمثابة قصة بمفرده، حيث تتضمف مكضكعات كأحداث غنية 

ي، باحنشطة كالتدريبات التي يمكف مف خالليا تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداع
 كتنمية الميؿ نحكه لدل ىؤالء التالميذ.

المحدد المكاني: تـ تطبيؽ التجربة بمدرسة أبي بكر الصديؽ االبتدائية بإدارة قنا  -1
التعميمية، بسبب ترحيب إدارة المدرسة كتكفر بعض مصادر التعمـ الحديثة التي ساعدت 

 عمى تطبيؽ تجربة البحث.
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/ 01/01لفصؿ الدراسي احكؿ في الفترة مف المحدد الزماني: تـ إجراء التجربة في ا -2
ـ بعد االطالع عمى الخطة الشاممة لمفصؿ الدراسي احكؿ 4107/ 41/00ـ إلى 4107

 بمنيج المغة العربية بالصؼ السادس االبتدائي.   

 مواد البخح:

 تحددت مكاد البحث في:      
 صؼ السادس االبتدائي.قائمة بميارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ ال -0

 البرنامج القائـ عمى القصة اإللكتركنية مدعكما بالخريطة الذىنية"قصة عمي مبارؾ"  -4

 دليؿ المعمـ لتنفيذ دركس البرنامج. -1
 أداةا الكياس بالبخح:

 اختبار ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي                  ) إعداد الباحث(. -0

 الكتابي اإلبداعي               ) إعداد الباحث(.مقياس الميؿ نحك التعبير  -4

 ميهج البخح والتصنيه التجسييب:

اتبع البحث المنيج شبو التجريبي )التجريبي التربكم(،كتـ استخداـ التصميـ التجريبي ذم    
 المجمكعتيف المتكافئتيف الضابطة كالتجريبية تطبيؽ قبمي كبعدم.

  أهنية البخح:
 البحث مف خالؿ اآلتي:تنبع أىمية       

يقدـ ىذا البحث كتابا لمتمميذ كدليال لممعمـ،يتضمف مجمكعة مف الدركس مف خالؿ  -0
القصة اإللكتركنية المدعكمة بالخرائط الذىنية، مما قد يفيد القائميف عمى تصميـ مناىج 

 المغة العربية بالمرحمة االبتدائية عند تطكير تمؾ المناىج.

ا لميارات التعبير الكتابي اإلبداعي، كمقياسا لمميؿ نحك التعبير يقدـ ىذا البحث اختبار   -4
الكتابي اإلبداعي، مما قد يفيد الباحثيف المتخصصيف في مناىج كطرؽ تدريس المغة 

 العربية عند إجراء بحكث مماثمة.

يمثؿ ىذا البحث تكجيا مسايرا لالتجاىات المعاصرة التي تنادم بضركرة تبني رؤل  -1
ـ كسائؿ تكنكلكجية حديثة في تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي، معاصرة كاستخدا

 كتنمية الميؿ نحكه.
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نتائج ىذا البحث يمكف أف تفيد المسئكليف القائميف عمى تخطيط كبناء كتطكير مناىج  -2
المغة العربية، إلى أىمية تضميف مكضكعات تساعد عمى تنمية ميارات التعبير الكتابي 

 نحكه، لدل تالميذ المرحمة االبتدائية.اإلبداعي كالميؿ 

 فتح المجاؿ أماـ دراسات أخرل لتنمية ميارات التعبير اإلبداعي في مراحؿ مختمفة. -3
 مصطلخات البخح اإلجسائية:

 الكصة اإللكرتوىية: -1

المكاقؼ التعميمية لمقصة التقميدية  يعرفيا الباحث إجرائيا في ىذه الدراسة بننيا:مجمكعة      
التي يتـ تحكيميا باستخداـ الحاسب اآلليي لتحاكي الكاقع بالصكت كالصكرة، كالتي تساعد 

 تالميذ الصؼ السادس االبتدائي عمى تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي.
 اخلسائط الرهيية اإللكرتوىية:  -2

شكؿ تخطيطي يشمؿ مفيكما مركزيا، : دراسة بننياكيعرفيا الباحث إجرائيا في ىذه ال     
يتفرع منو عدد مف احفكار الرئيسة، كتندرج منيا المعمكمات مف احكثر شمكال إلى احقؿ 

 مف خالؿ برامج كمبيكترية متخصصةيشمكال، كتحتكم عمى رمكز كألكاف كرسكمات، 
 ير الكتابي اإلبداعي. لمساعدة تالميذ الصؼ السادس االبتدائي عمى تنمية ميارات التعب

 مهازات التعبري الكتابي اإلبداعي:  -3

يعرفيا الباحث إجرائيا بننيػا: الميػارات التػي اعتمػدىا الباحػث مػف أجػؿ تنميتيػا لػدل تالميػذ    
الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي، كتتضػػمف ميػػارات: تنظػػيـ المحتػػكل، الطالقػػة، المركنػػة، احصػػالة، 

ثراء التفاصيؿ، كتقاس تمؾ الميار   ات باالختبار الذم سكؼ تعده الدراسة.كاض
 امليل حنو التعبري الكتابي اإلبداعي:  -4

الباحث إجرائيا في ىذه الدراسة بننو: االستجابة اإليجابية أك السمبية لتالميذ الصؼ  يعرفو   
السادس االبتدائي نحك التعبير الكتابي اإلبداعي، باستخداـ برنامج قائـ عمى القصة 

 اإللكتركنية، مدعكما بالخرائط الذىنية مقارنة بالطريقة التقميدية. 

  اخللفية اليظسية للبخح:
عرض الخمفية النظرية لمبحث مف خالؿ أربعة محاكر: القصػة اإللكتركنيػة، الخػرائط  يمكف    

 الذىنية اإللكتركنية، التعبير الكتابي اإلبداعي، كالميؿ.
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 أوال الكصة اإللكرتوىية:  

 مفهوو الكصة اإللكرتوىية: -1

القصة اإللكتركنية بننيا: كسيمة إعالـ أك إرشاد  Bradley, A,T.(2006,163)عرؼ       
لمصاحبة المعمكمات، ككجيات النظر حكؿ مكضكع معيف، كتبنى فكرتيا عمى دمج السرد 
القصصي مع مجمكعة متنكعة مف الكسائط المتعددة مثؿ: الصكت كالصكرة كالرسكمات 

 كالفيديك. 
القصة التقميدية، كذلؾ باستخداـ بننيا: تطكر حادث عمى   Janet, S.(2006,33)كعرفيا   

التكنكلكجيا اإللكتركنية كىي أحد العناصر التالية: النص كالصكرة كالصكت كالصكر المتحركة، 
 كالغرض منيا إنتاج قصص رقمية، تمعب دكرا فريدا في التعميـ. 

 أف القصة اإللكتركنية: مجمكعة المكاقؼ التعميمية لمقصة التقميدية، يتضح مما سبؽ     
يتـ تحكيميا باستخداـ الحاسب اآلليي لتحاكي الكاقع بالصكت كالصكرة، كتقدـ لتالميذ الصؼ 

 السادس االبتدائي، لمساعدتيـ عمى تنمية ميارات التعبير اإلبداعي.
 أهنية الكصة اإللكرتوىية: -2

( إلى أف القصة اإللكتركنية تضمنت أىمية القصة 016، 4112أشار مفتاح محمد )   
 بصفة عامة، كأىدافيا كيتضح ذلؾ مف خالؿ اآلتي:نفسيا 

إثارة انبيار التالميذ كالترفيو عنيـ،كىذا االنبيار يؤدم إلى إثارة ذكاء التمميذ كتذكقو  -0
 لمجماؿ الذم يزكي فيو حب االستطالع، كالكشؼ عف التكافؽ الركحي كالنفسي.

 تنمي القصة بصفة عامة االنتباه لدل التالميذ. -4

 تعتبر القصة كسيمة ميمة لتدعيـ الثقة المتبادلة بيف الراكم كالتالميذ. -1

تمد التالميذ بخبرات كتجارب مف الحاضر، كتعدىـ لخبرات المستقبؿ، كتعمؿ عمى  -2
 مساعدتيـ في تنمية المعرفة كالفيـ، كتككيف القيـ كالمعتقدات كاآلراء الفردية.

اإللكتركنية ليا أىمية كبيرة في  ( إلى أف القصة56، 4115أشار محمد النبياف ) -3
العممية التعميمية، حيث إنيا تنمي خياؿ التمميذ، كتغذم قدراتو، إذ تنتقؿ بو إلى عكالـ 
جديدة لـ تكف لتخطر لو بباؿ،كتجعمو يتسمؽ الجباؿ،كيصعد الفضاء، كيقتحـ 

 .كما تعرفو بنساليب مبتكرة كمتعددة في التفكير كالسمكؾاش،كيسامر الكحكش،اححر 
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يتضح مما سبؽ أف القصة اإللكتركنية عمى قدر كبير مف احىمية لكؿ مف المعمميف    
كالتالميذ، حيث إنيا تعمؿ عمى تقديـ المعرفة لمتالميذ بصكرة سيمة كمحسكسة، كتساعد 
المعمميف عمى إثراء الميارات التدريسية، كالقضاء عمى العزلة احكاديمية، كمعالجة المشكالت 

 ـ التغذية الراجعة مف خالؿ تكفر بيئة صفية داعمة.الصفية، كتقدي
 مميزات الكصة اإللكرتوىية: -3

 .Kieler, L.(2010,49) ،Emmanuel, F.(2016,192) ،Ferit, Kأشار كؿ مف    

&Yapici, U.(2016)  إلى أف لمقصة اإللكتركنية مميزات عديدة منيا ما يمي:  إعادة
تخداميا، تعتمد عمى أكثر مف كسيمة فنية كأدبية، سيكلة تشغيميا كاسسماعيا مرات متعددة، 

تسييؿ التعمـ االجتماعي كالذكاء العاطفي، أداة مثؿ السرد كالحكار كالمؤثرات الصكتية، 
تكنكلكجية لجمع المعمكمات كتحميميا مف خالؿ دمج العناصر المرئية في النصكص المكتكبة، 

 تعمؿ عمى تطكير الميارات التنظيمية كالتعاكنية.

يستخدميا التمميذ في أم كقت كفي  كيضيؼ الباحث المميزات التالية لمقصة اإللكتركنية:   
أم مكاف، تمكنو مف تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي مف خالؿ التعبير عف أحداث 

 القصة، إمكانية طبع نسخ إضافية منيا، تعمؿ عمى مراعاة الفركؽ الفردية.

يتضح مما سبؽ أف القصة اإللكتركنية تتميز بالتنظيـ، كالترابط، كالتسمسؿ في أحداثيا    
كاحتكائيا عمى العديد مف المؤثرات مثؿ: الصكت كالصكرة كالرسـك المتحركة يجعميا تخاطب 
شباع ما لديو مف حاجات كميكؿ، مما يسيـ في تنمية ميارات  أكثر مف حاسة لدل التمميذ، كاض

 لكتابي اإلبداعي كالميؿ نحكه. التعبير ا
 مواصفات الكصص اإللكرتوىية:  -4

 لمقصص اإللكتركنية مكاصفات كىي:( أف 76، 4116ذكر فييـ مصطفى )   
 أف تتـ في إطار مف المتعة كالتشكيؽ، مف حيث الحركة كالصكت كالحكار كاحلكاف. -0

 أف تتضمف القصة مكاقؼ كأفكارا تشد انتباه التمميذ. -4

 ة سيمة احسمكبي حتى يتمكف التمميذ مف فيميا كتتبع أحداثيا.أف تككف القص -1

 أف تككف القصة قصيرة، بحيث ال يمؿ التمميذ سماعيا كمشاىدتيا حتى النياية. -2

يجب أال تتضمف القصة اإللكتركنية المكاقؼ المزعجة كالمخيفةي لذا يجب اختيار القصص  -3
 اؤؿ.التي تتميز بانفعاالت المرح كالحب كاالبتياج كالتف
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كيضيؼ الباحث لمكاصفات لمقصة اإللكتركنية ما يمي: أف تككف سيمة التشغيؿ كاالستخداـ    
مف قبؿ التمميذ، تزكده بالخبرات كالمعارؼ الجديدة، تكسع مدارؾ الفيـ لديو، تنمي ميارات 
التعبير لديو، كتناسب عمره كمستكاه العقمي كالمغكم، تككف قصيرة، سيمة احسمكب، تتكفر 

  يا المتعة كالتشكيؽ، يسيؿ عمى التمميذ تشغيميا كاستخداميا. في
 ثاىيا اخلسائط الرهيية اإللكرتوىية:

 مفهوو اخلسائط الرهيية اإللكرتوىية: -1

بننيػا: رسػػـك  Biktimirov, E. N., & Nilson, L.B.( 2006, 75)عرفيػا كػؿ مػف    
تخطيطية ابتكارية حرة قائمة عمى برامج كمبيكترية متخصصة، كتتككف مف عدة فػركع تتشػعب 
مػػػف مركزىػػػا، باسػػػتخداـ الخطػػػكط كالكممػػػات كالرمػػػكز كاحلػػػكافي لتمثيػػػؿ العالقػػػات بػػػيف احفكػػػار 

 كالمعمكمات.
طػػػػػػػة بننيػا: خػرائط معػدة عػف طريػؽ الحاسػكب بكاس Reason, M, (2010, 8)عرفيػا ك    

(، إذ يمكف التعامؿ معيػا بسػيكلة كفاعميػة، حيػث تتػكفر فييػا أدكات I mind mapبرنامػػػػج )
 .كألكاف كأشكاؿ كفرعية رسـ الخريطة الذىنية مف كصالت رئيسية

 أىواع اخلسائط الرهيية: -2   

تتعدد أنكاع الخرائط الذىنية حسب عدد التفريعات التي تنطمؽ مف النقطة المركزيػة، كحسػب    
 ,Buzan, T & Buzan, B (2006, 43) ،Ruffiniطريقة إعػدادىا، حيػث حػددىا كػؿ مػف

M. F.(2008,57)  ،( فػي احنػكاع 014 ،4105(، أمػؿ محمػد )420 ،4104أنػكار عمػي )
 التالية:

 نائية: كىي الخرائط التي تحكم فرعيف مشعيف مف المركز.الخريطة الذىنية الث -0

الذىنيػػة المركبػػة: كيكػػكف فييػػا متكسػػط عػػدد احفػػرع يتػػراكح بػػيف ثالثػػة كسػػبعة،  الخريطػػة -4
كيرجع ذلؾ إلى أف العقػؿ البشػرم المتكسػط ال يسػتطيع أف يتحمػؿ أكثػر مػف سػبع مفػردات 

 أساسية مف المعمكمات، أك سبع بنكد في الذاكرة قصيرة المدل.

 فراد.الخريطة الذىنية الجماعية: كيقـك بتصميميا مجمكعة مف اح -1

 الخريطة الذىنية اإللكتركنية:كتعد إلكتركنيا عف طريؽ برامج حاسكبية متخصصة. -2
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يتضح مما سبؽ أف لمخرائط الذىنية أنكاعا متعػددة، حسػب طريقػة إعػدادىا، أك حسػب عػدد    
تفريعاتيػػا، كالبحػػث الحػػالي سػػكؼ يسػػتخدـ الخريطػػة الذىنيػػة اإللكتركنيػػة التػػي يػػتـ إعػػدادىا 

 يؽ برامج حاسكبية متخصصة.   إلكتركنيا عف طر 

 خصائص اخلسائط الرهيية اإللكرتوىية:  -3

 Wang, D., & Chang, K. (2008,51  ،Evrekli, E. (2010,34)يتفػؽ كػؿ مػف )
 عمى أف لمخرائط الذىنية اإللكتركنية العديد مف الخصائص منيا ما يمي: 

كاستكشػاؼ نمػط اإلبحػار  االستكشاؼ: تتيح لممتعمـ حريػة البحػث عػف المعمكمػات داخميػا، -0
 الذم يناسبو مف خالؿ الركابط التشعيبية بيف عناصر المحتكل التعميمي.

التنكع في عرض العناصر: كتعػدد المثيػرات البصػرية كالنصػكص ) المكتكبػة، كالمسػمكعة(  -4
 التي تخاطب الحكاس، كتستثير القدرات العقمية لممتعمـ.

ى عناصػػر الكسػػائط المتشػػعبة التفاعميػػة، كيػػتـ التكامػػؿ: يعتمػػد التكامػػؿ بػػيف مككناتيػػا، عمػػ -1
 الدمج كالتجانس بينيا لتحقيؽ احىداؼ التعميمية المحددة.

اإلبحػػار: تػػكفر لممػػتعمـ الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات بسػػيكلة كيسػػر، كاإلبحػػار داخػػؿ عناصػػر  -2
 المحتكل بسالسة، كالتنقؿ مف شاشة حخرل، كتدعيـ التعمـ التفاعمي.

مـ حرية تصػفح كػـ كبيػر مػف المعمكمػات المعركضػة، بسػيكلة كيسػر التفاعمية: تتيح لممتع -3
 في تشغيميا، كالتحكـ في معدؿ عرض المحتكل المعركض.

الكصػكؿ الحػر لممعمكمػات: كثػرة العقػد كالػػركابط بػيف عناصػر الكائنػات التعميميػة بالخريطػػة  -4
 تجعؿ التمميذ يسير في مسارات تفريعية حرة، كيتعامؿ مع كؿ جزئية.

اه المتعممػػيف: تػػكفر عناصػػر الجػػذب كالتشػػكيؽ، عػػف طريػػؽ احلػػكاف كاحشػػكاؿ، جػػذب انتبػػ -5
 Visual Mind , I Mindكالعػػرض التفػػاعمي باسػػتخداـ برنػػامج كمبيػػكترم، مثػػؿ: 

Map. 

( أف الخػػرائط الذىنيػػة اإللكتركنيػػة تتميػػز بالخصػػائص 500، 4103كيػػرل محمػػد عطيػػة )    
لرئيسية في مركزىا، تشع احفكار مف مركزىا، لتخػرج التالية: تنخذ شكؿ بمكرم، كتكضع الفكرة ا

منيا أفكػار فرعيػة، تمثػؿ التفريعػات بكممػات، أك صػكر، أك أيقكنػات، يػتـ الػربط بػيف التفريعػات 
 عمى شكؿ بنية عقدية، بكاسطة الخطكط أك احسيـ.
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 يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف لمخػػرائط الذىنيػػة اإللكتركنيػػة العديػػد مػػف الخصػػائص التػػي تعمػػؿ عمػػى   
تسييؿ تحقيؽ احىداؼ التعميمية، كتكضػح كيفيػة بنػاء الخريطػة، كمعرفػة الػركابط بػيف احفكػار 

 كتفريعاتيا كمعرفة التفصيالت التي تحتكم عمييا كؿ تفريعة. 
 مميزات اخلسائط الرهيية اإللكرتوىية:  -4

 & ,.David, A., & Boley, Ms. R.( 2008, 220  ،Merchiea, Eيتفؽ كؿ مف )    

Keera, H. V.(2012, 69) ( 25، 4104(، سػعد خميفػة )502،  4103، محمػد عطيػة )
 عمى كجكد العديد مف المميزات لمخرائط الذىنية كمنيا: 

 تزيد حب التعمـ، كتعرض احفكار بطريقة تشبو عمؿ العقؿ البشرم.  -0

 كضع كـ كبير مف المعمكمات في شاشة كاحدة كبشكؿ مركز. -4

 ) الصكر كالصكت كمقاطع الفيديك( بسيكلة.  إضافة اإليقكنات -1

 تسميط الضكء عمى الكممات المفتاحية لممكضكع الذم يتـ عرضو. -2

 تعدد استخداماتيا التعميمية مثؿ عرض المحتكل كالبرامج كالعركض اإللكتركنية. -3

 يتضح مما سبؽ أف لمخرائط الذىنية اإللكتركنية العديد مف المميزات التي تزيد مػف حػب       
مػػف خػػالؿ اعتمػػاد الخػػرائط الذىنيػػة اإللكتركنيػػة عمػػى الصػػكر كالصػػكت كمقػػاطع التالميػػذ لمػػتعمـ 

 .   الفيديك، كذلؾ مف خالؿ البرامج كالعركض اإللكتركنية 
 أهنية استخداو اخلسائط الرهيية اإللكرتوىية يف العنلية التعلينية:-1

( أف 25، 4104(، سػػػػعد خميفػػػػة )441، 4104) يػػػػرل كػػػػؿ مػػػػف الصػػػػافي الجيمػػػػي        
 استخداـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية لو أىمية كبيرة في العممية التعميمية، منيا: 

 تسيـ الخرائط الذىنية في تنمية التفكير اإلبداعي لدل التالميذ. -0

دراؾ العالقات التي تربط المكضكعات. -4  تعمؿ عمى ترتيب كتنظيـ احفكار، كاض

 نمية ميارات التالميذ في المجاؿ الفني.تسيـ في ت -1

 تضفي عمى التعميـ متعة الستخداميا أدكات مبتكرة تجعؿ التعميـ غير تقميدم.  -2

 فػي التعمػيـ  الخػرائط الذىنيػة اإللكتركنيػة( أف اسػتخداـ 53، 4104كيرل ربيع عبد العظيـ )   
صػػرية، تتػػيح ليػػـ يسػػاعد المتعممػػيف عمػػى تػػذكر كفيػػـ عناصػػر المحتػػكل، فػػي صػػكرة أشػػكاؿ ب

الفرصػػة لتنظػػيـ أفكػػارىـ كمعمكمػػاتيـ، كبنائيػػا كصػػياعتيا كالتعبيػػر عنيػػا بفيػػـ جديػػد، كربػػط 
 المفاىيـ بعضيا ببعض بنسمكب يجعؿ التعمـ أكثر متعة. 
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يتضح مما سػبؽ أف الخػرائط الذىنيػة اإللكتركنيػة ليػا دكر كبيػر فػي تنميػة التفكيػر كالتعبيػر    
دراؾ العالقػات التػي اإلبداعي، كتنظيـ احفكػا ر كترتيبيػا، كفيػـ عناصػر محتػكل المكضػكعات، كاض

 تربط بيف المكضكعات، كتخزيف المعمكمات كاسترجاعيا بسيكلة كيسر.    
 ثالجا التعبري الكتابي اإلبداعي:

 مفهوو التعبري الكتابي اإلبداعي: -1

( بننو: الكالـ الكجداني الذم يككف فيو المتحػدث 14، 4113عبد الرحمف الياشمي ) عرفو   
 بحاجة إلى إظيار عكاطفو كالتنثير في اآلخريف بطريقة فنية في القكؿ.

( بننػػػو: التعبيػػػر عػػػف احفكػػػار كاححاسػػػيس كاالنفعػػػاالت 436، 4116كعرفػػػو عمػػػي أحمػػػد )   
الطبيعة، كأحكاؿ الناس، ككتابػة الشػعر كالقصػة كمشاعر الحزف كالفرح كاحلـ، ككصؼ مظاىر 

 كالمقالة كالخطبة كالمسرحية، ككؿ ما ىك جميؿ بنسكب جميؿ.
ممػا سػػبؽ يتضػػح أف التعبيػر اإلبػػداعي يعتمػػد عمػػى إظيػار المشػػاعر كاححاسػػيس كالعكاطػػؼ،   

سػمكب أدبػي كالتعبير عف احفكار المتنكعة كغير المنلكفة، كالتنثير في احخريف بطريقة فنية كبن
 مشكؽ، يتسـ بالجماؿ كالقدرة عمى التنثير في القارئ كالسامع.   

 أهنية التعبري الكتابي اإلبداعي:  -2

 يمكف تحديد أىمية التعبير الكتابي اإلبداعي فيما يمي:        
مػف خػالؿ التعبيػر اإلبػداعي الكشػؼ عػف المكىػكبيف، كتنميػة ممكػاتيـ كشػحذ قػدراتيـ،  يتـ -

 (.457، 4114كالعمؿ عمى تفتحيا ) سمير عبد الكىاب، 

كسػػػػيمة مػػػػف كسػػػػائؿ اإلقنػػػػاع الفكػػػػرم لسخػػػػريف، كخصكصػػػػا إذا اتسػػػػـ بالصػػػػحة العمميػػػػة  -
جػػػات الفػػػرد كالمكضػػػكعية، كالعفكيػػػة، كالصػػػدؽ العػػػاطفي، ككسػػػيمة مػػػف كسػػػائؿ إشػػػباع حا

، 4115النفسيةي حيث يجد فيػو الفػرد متنفسػا لطاقاتػو الشػعكرية كالفكريػة )غػازم مفمػح ،
 (.45، 4115(، صالح النصار،عبد الكريـ الرضكاف)145

( أف أىميػػة التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي تتحػػدد فيمػػا 01 ،4107كتػػرل صػػفاء عبػػد العزيػػز )   
لمعكقػػات التػػي تكاجػػو كتاباتػػو التعبيريػػة، مجػػاؿ يمػػي: يجعػػؿ التمميػػذ حريصػػا عمػػى التغمػػب عمػػى ا

لتدريب التمميذ عمى سالمة الخط، كاختيار احلفاظ كالعبارات، مجػاؿ الكتشػاؼ مكاىبػو الكتابيػة، 
بداعاتػػو، يكسػػبو الميػػارات التعبيريػػة كيعمػػؿ  يسػػاعده عمػػى الكتابػػة بػػدكف قيػػكد تحصػػر أفكػػاره كاض

ى تغذية خياؿ التمميذ بعناصػر النمػك كاالبتكػار، عمى تنشئتيا، ينمي التفكير كينظمو، كيعمؿ عم
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كعمػػى ذلػػؾ فػػالتعبير الكتػػابي اإلبػػداعي كسػػيمة لإلقنػػاع الفكػػرم، كمػػا أنػػو كسػػيمة لمكشػػؼ عػػف 
شباع حاجاتيـ مف خالؿ الكتابة بدكف قيكد.  المكىكبيف كرعايتيـ كتنمية قدراتيـ كاض

 أهداف التعبري الكتابي اإلبداعي:  -3

 4101(، كسػمير شػريؼ)416، 4113رم، كسػعدكف السػامكؾ )تػرل كػؿ مػف ىػدل الشػام   
( أنو مف أىداؼ تدريس التعبير الكتابي اإلبداعي، ما يمي: تمػريف التالميػذ عمػى الكتابػة 020،

بتركيز كسيطرة ككضكح، تمكيف اآلداب الكتابية، كترتيػب المكضػكع، كاالىتمػاـ بػالخط كعالمػات 
ى التعبيػر الػكظيفي كاإلبػداعي، التمػرس بػننكاع الكتابػات الترقيـ، تنمية كتطكير قدرة التالميذ عم

اإلبداعيػػػة مػػػف الشػػػعر كالخطابػػػة كالمقالػػػة كالقصػػػة كالركايػػػة، كالكشػػػؼ عػػػف القػػػدرات الفنيػػػة 
 كاإلبداعية. 

تػدريس التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي ( إلػى أف 00 - 01، 4107صػفاء عبػد العزيػز )كتشير    
عددة منيا ما يمي: تمكف التمميذ مػف اختيػار عنػكاف مناسػب في المرحمة االبتدائية لو أىداؼ مت

لمكضكع التعبير، انتقاء الفكر الرئيسػة المناسػبة لممكضػكع، تقػديـ حمػكال غيػر منلكفػة لممشػكمة 
فػػي مكضػػكعات التعبيػػر، اسػػتنتاج أسػػباب المشػػكمة كالنتػػائج المترتبػػة عمييػػا، كتابػػة أكبػػر عػػدد 

 ضكع.ممكف مف الفكر الفرعية المتنكعة لممك 
 مهازات التعبري الكتابي اإلبداعي:  -4

 (04 ،4107اء عبد العزيز )ػػػصف(، 044 -036، 4101يرل كؿ مف ماىر شعباف )   
 أف ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي تتمثؿ فيما يمي:

الطالقة: كتمثؿ الجانب الكمي لإلبداع، كتعني القدرة عمى تكليد أكبر عدد مف احفكار أك  -0
 المرادفات عند االستجابة لمثير معيف، في فترة زمنية محددة، كمنيا: 

 : تكليد أكبر عدد مف الكممات كفؽ محددات معينة في زمف محدد.الطالقة المفظية - أ
 احفكار بشركط معينة، كفي زمف محدد.: تقديـ أكبر عدد مف الطالقة الفكرية - ب
 : تقديـ بعض اإلضافات إلى أشكاؿ معينة، لتككيف رسـك حقيقية.طالقة احشكاؿ  - ج
 :إنتاج أكبر عدد ممكف مف كممات ذات معنى كاحد، في زمف محدد.طالقة التداعي - د

كالمالئمة الطالقة التعبيرية: كتعني القدرة عمى التفكير السريع في الكممات المتصمة  - ق
 كالمرتبطة بمكقؼ معيف، كصياغة احفكار في عبارات مفيدة.
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المركنة: كتعني القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة، كالتحكؿ مف نكع معيف مف الفكر إلى  -4
 نكع آخر، أم القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغير المكقؼ كىي: 

ر عدد ممكف مف احفكار المختمفة المركنة التمقائية: كتعني القدرة عمى سرعة إنتاج أكب - أ
 كالمتنكعة المرتبطة بمكقؼ معيف، في زمف محدد.

 المركنة التكيفية:تغيير الكجية الذىنية التي ينظر مف خالليا لحؿ مشكمة محددة.  - ب
 احصالة: كتعني التميز في التفكير كالندرة كالنفاذ إلى ما كراء المباشر مف احفكار. -1
        مى تحديد التفاصيؿ التي تسيـ في تنمية فكرة معينة      إثراء التفاصيؿ: القدرة ع -2

كفي ضكء ما سبؽ يحدد الباحث ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي التي يمكف تنميتيا مف    
خالؿ برنامج قائـ عمى القصة اإللكتركنية مدعكما بالخرائط الذىنية، لمصؼ السادس 

ميارات الطالقة، كميارات المركنة، كميارات احصالة، االبتدائي في: ميارات تنظيـ المحتكل، 
كميارات إثراء التفاصيؿ، كتتضمف كؿ ميارة مجمكعة مف الميارات الفرعية، كيمكف تكضيح 

 الميارات الرئيسة في الشكؿ التالي:
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يهبساد انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػ1ٍ)شكم 
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 حنو التعبري الكتابي اإلبداعي:  زابعا امليل

يتصؿ كؿ فرد في حياتو اليكمية بالعديد مف المكاقؼ كالمكضكعات في البيئة التي يعيش    
فييا،عف طريؽ نشاطو مع ىذه المكاقؼ، كتفاعمو مع المكضكعات التي يكاجييا،فإذا ترتب 

مع ىذه المكضكعات  عمى نشاطو البيجة كالسركر،فإنو يميؿ إلى تكرار ىذا النشاط السمككي
، 4114في ىذه المكاقؼ،كيظير نتيجة ذلؾ ما يسمى بالميؿ)محمكد منسي،سيد الطكاب،

140 .) 
( بننو: نزعة سمككية عامة لدل 145-145، 4113عرفو سامي محمد ) مفهوو امليل: -0

 الفرد لالنجذاب نحك نكع معيف مف احنشطة.
جدانية تجعؿ الفرد يعطي انتباىا ( بننو: تنظيمات ك 17، 4117كعرفو محمد السيد )   

كعناية لمكضكع معيف يشترؾ في أنشطة عقمية أك عممية تربط بو كيشعر بقدر مف االرتياح 
   في ممارستو ليذه احنشطة.

 تتمثؿ أىمية دراسة الميؿ فيما يمي:   أهنية امليل: -4
 المعرفة كالفيـ.يرتبط بالتعمـ فكمما زاد الميؿ لدل الشخص زاد تعممو، كرغبتو في  -0

 تساعد في تحسيف التعمـ كالتعميـ، مف خالؿ االستعانة ببرامج اإلرشاد كالتكجيو. -4

تساعد الميكؿ عمى النجاح كالتفكؽ في التحصيؿ الدراسي )صالح الدىرم، كىيب  -1
 (.004، 4100الكبيسي، 

مع بعضيا البعضي لتعطي  : تتضمف الميكؿ ثالثة عناصر أساسية تتفاعؿمكوىات امليل -1
 الشكؿ العاـ لمميؿ، كىذه المككنات ىي:

الجانب االنفعالي: يصاحب ممارسة الميكؿ مشاعر كانفعاالت متعددة، تتمثؿ في مشاعر   - أ
 السركر كالفرح أك الغضب كالكراىية كاالنزعاج.

الجانب المعرفي: كيشتمؿ عمى ما لدينا مف معمكمات حكؿ مكضكع الميكؿ، فمف  - ب
 رم أف يعتقد صاحب الميؿ بصكاب تمؾ المعمكمات.الضرك 

الجانب السمككي: إف ما لدينا مف معمكمات نعتقد بصحتيا،كما يصاحبيا مف مشاعر  -ج
كانفعاالت، يدفعاف نحك التصرؼ بطريقة منسجمة مع المعمكمات كمع الرغبة في تجنب احلـ 

 (.   360 ،4112كاالقتراب مف السعادة كالسركر)محمد عكدة ،
 إجراءات البحث: تمثمت إجراءات البحث في الخطكات التالية:
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أوال إعداد قائنة مبهازات التعبري الكتابي اإلبداعي: مت إعداد قائنة مبهازات التعبري الكتابي 

 اإلبداعي، وذلك مً خالل اخلطوات التالية:  

اليدؼ مف بنػاء القائمػة: اسػتيدؼ إعػداد ىػذه القائمػة الكقػكؼ عمػى أىػـ الميػارات  تحديد -0
التي تسعى الدراسة إلى قياسػياي كمؤشػر لمحكػـ عمػى فاعميػة البرنػامج القػائـ عمػى القصػة 
اإللكتركنية، مدعكما بالخرائط الذىنية في تنميػة ميػارات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي لتالميػذ 

 ائي.الصؼ السادس االبتد
بعػػػد دراسػػػة خصػػػائص تالميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػػة، تػػػـ تحديػػػد مصػػػادر اشػػػتقاؽ القائمػػػة:  -4

دراسػة  االستعانة بمجمكعة مف الدراسات السابقة المتعمقة بميارات التعبير الكتػابي كمنيػا:
، (4113إيػػػاد محمػػػد )(،كدراسػػػة 4113(،كدراسػػػة محمػػػد لطفػػػي)4112سػػػمكل محمػػػد )

(،كدراسػة 4102سة عبػد الكػريـ سػميـ،محمد إسػماعيؿ )(، كدرا4114كدراسة أيمف عيد )
أسػػػػػػػػماء  ،كدراسػػػػػػػػة(4104كدراسػػػػػػػػة أسػػػػػػػػماء محمػػػػػػػػد )(،4102فطيمػػػػػػػػة حجػػػػػػػػاجي)

كدراسػػػػػػة فػػػػػػكزم عبػػػػػػد الغنػػػػػػي ،(4104كدراسػػػػػػة إيمػػػػػػاف مصػػػػػػطفى )،(4104ناصػػػػػػر)
  .(4106أحمد سعيد ) كدراسة(،4104نسريف جالؿ )كدراسة (،4104)

( ميػػارة مػػف ميػػارات 43اشػػتممت الصػػكرة احكليػػة لمقائمػػة عمػػى )إعػػداد القائمػػة احكليػػة:  -1
 تالميذ الصؼ السادس. التعبير اإلبداعي التي رأل الباحث أنيا تناسب 

لمتنكػػد مػػف صػػالحية قائمػػة ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي، تػػـ ضػػبط القائمػػة احكليػػة:  -2
ج كطػػرؽ تػػدريس عرضػيا عمػػى مجمكعػػة مػػف السػادة المحكمػػيف مػػف بعػػض أسػاتذة المنػػاى

المغة العربيةي لالسترشػاد بػارائيـ حػكؿ دقػة الصػياغة، كمناسػبة ميػارات القائمػة لمتالميػذ، 
ضافة ما يركنو مناسبا.   كتعديؿ ما ال يناسب منيا، كحذؼ كاض

قاـ الباحث بجمع آراء السادة المحكميف كتفريغ استجاباتيـ حكؿ ىذه الميارات، كقػد تػـ  كقد  
تقػػدير اآلراء بإعطػػاء ) ثػػالث درجػػات لخيػػار مناسػػب بدرجػػة عاليػػة، كدرجتػػاف لخيػػار مناسػػب 

 بدرجة متكسطة، كدرجة كاحدة لخيار مناسب بدرجة ضعيفة(.
القائمػػة، كاإلبقػػاء عمػػى الميػػارات التػػي كتػػـ حسػػاب الػػكزف النسػػبي لكػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات    

% فنكثر، كاستبعاد عدد قميؿ مف الميارات التي حصمت عمػى أقػؿ 61حصمت عمى كزف نسبي 
% ، كتعػديؿ صػياغة بعػض الميػارات، كالتكصػؿ إلػى القائمػة النيائيػة لميػارات التعبيػر 61مف 
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كؿ التػػالي يكضػػح ىػػذه الكتػػابي اإلبػػداعي المناسػػبة لتالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي، كالجػػد
 الميارات كالكزف النسبي ليا.

 (1خذول )

 انىصٌ انُغجٍ نًهبساد انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػٍ انًُبعجخ نتاليُز انصف انغبدط االثتذائٍ

 انًهبسح و
انىصٌ 

 انُغجٍ
 انًهبسح و

انىصٌ 

 انُغجٍ

 11 %111 تمغُى انًىضىع إنً فمشاد 1
يمذيبد يتُىػخ نجذاَخ أحذ  كتبثخ

 انًىضىػبد
15% 

2 
انتشتُت وانتُظُى ثٍُ 

 انفمشاد
15% 12 

كتبثخ أكجش ػذد يٍ انحهىل انًتُىػخ 

 نهًشكهخ
11% 

3 
تشن يغبفخ لصُشح فٍ ثذاَخ 

 كم فمشح
 %16 إػبدح كتبثخ انُص ثأعهىة آخش 13 16%

4 
يشاػبح خًبل انخظ 

 ووضىحه
 %11 أعئهخ يتُىػخ حىل يىضىع يب كتبثخ 14 111%

5 
اعتخذاو ػاليبد انتشلُى 

 انًُبعجخ
15% 15 

تأنُف لصخ لصُشح يؼتًًذا ػهً 

 صىسح
11% 

6 
كتبثخ أكجش ػذد يٍ األفكبس 

 انًشتجطخ ثبنًىضىع
 %11 كتبثخ َتبئح يتشتجخ ػهً عهىن يب. 16 16%

1 
كتبثخ أكجش ػذد يٍ انؼُبوٍَ 

 انشئُغخ نهًىضىع
11% 11 

كتبثخ أفكبًسا خذَذح ويجتكشح حىل 

 يىضىع يؼٍُ
12% 

1 
كتبثخ أكجش ػذد يٍ اندًم 

 ػٍ كم فكشح سئُغخ
15% 11 

تىضُح كم فكشح ثأكجش ػذد يٍ 

 انتفبصُم ػُهب
11% 

1 
كتبثخ أكجش ػذد يٍ انكهًبد 

 تجذأ ثحشف يؼٍُ
11% 11 

تذػُى األفكبس انهغىَخ ثبألدنخ 

 وانشىاهذ
15% 

11 
اعتخذاو انهفظ انىاحذ فٍ 

 أكثش يٍ عُبق نغىٌ
16% 21 

إضبفخ اخضاء خذَذح نهُص انًكتىة 

 إلثشاء انفكشح
16% 

التكصػػؿ لمصػػكرة النيائيػػة لمقائمػػة: بعػػد إجػػراء التعػػديالت المشػػار إلييػػا مػػف قبػػؿ السػػادة  -3
 (.4( ميارة ) ممحؽ: 41المحكميف أصبحت القائمة تحتكم عمى )

 ثاىيا بياء الربىامج الكائه على الكصة اإللكرتوىية مدعوما باخلسائط الرهيية:

تككف اإلطار العاـ لمبرنامج كفقا لمحددات رئيسة ىي: تحديػد أىػداؼ البرنػامج كفمسػفتو،       
اختيػػار محتػػكاه، كاختيػػار الطرائػػؽ التعميميػػة المناسػػبة، تحديػػد احنشػػطة كالتػػدريبات المصػػاحبة، 

 أساليب التقكيـ المناسبة، إعداد كتاب التمميذ،كدليؿ المعمـ، الخطة الدراسية. 
سػػػتراتيجيات التػػػدريس مجحمتوووول الربىوووا     : تعػػػد احىػػػداؼ التعميميػػػة، كالمحتػػػكل الدراسػػػي، كاض

 المستخدمة، كاحنشطة المستخدمة، كأساليب التقكيـ مككنات رئيسة لبناء البرنامج.  
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: شػػممت عمميػػة التقػػكيـ ثالثػػة أنمػػاط: تقػػكيـ قبمػػي مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ اختبػػار أسوواليا التكووويه 
بميا، كتقكيـ تككيني مف خالؿ التكميؼ بننشطة كتابيػة فصػمية ميارات التعبير اإلبداعي تطبيقا ق

 كمنزلية في نياية كؿ درس، كتقكيـ بعدم بعد االنتياء مف تدريس البرنامج.  
ضػػبط البرنػػامج: تػػـ عػػرض البرنػػامج عمػػى مجمكعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيفي لمتنكػػد مػػف مػػدل 
مناسػػػبتو لمعينػػػة، كمناسػػػبة أىدافػػػو لمحتػػػكل الػػػدركس، كمناسػػػبة المحتػػػكل لتنميػػػة الميػػػارات 

 المستيدفة،كصالحية البرنامج لمتطبيؽ، كمدل الكفاءة الفنية كالتقنية لمبرمجية.  
ج: لمتحقؽ مػف صػالحية كقابميػة البرنػامج لمتطبيػؽ، طبقػت بعػض التجريب االستطالعي لمبرنام

 دركس البرنامج لتحديد الزمف، كمعرفة مدل تجاكب التالميذ مع البرنامج.   
 ثالجا إعداد دليل املعله وفل الربىامج الكائه على الكصة اإللكرتوىية: 

ؿ لمساعدتيـ في عممية لمساعدة معممي المغة العربية في التدريس قاـ الباحث بإعداد دلي   
التدريس، يتضمف خمفية معرفية عف التدريس بالقصة اإللكتركنية، ككيفية تطبيقيا في 
التدريس: كقد احتكل الدليؿ عمى مقدمة تكضح مفيـك القصة اإللكتركنية كأىميتيا 

جراءاتيا، كما احتكل عمى )  ( دركس، كتـ تناكؿ الدليؿ مف خالؿ:6كاض
د تضمف الدليؿ مككنات ىي: احىداؼ العامة كالسمككية، الكسائؿ كقمكوىات دليل املعله:  -0

التعميمية، إستراتيجيات التدريس المستخدمة، احنشطة التعميمية، أساليب التقكيـ، الخطة 
 الزمنية لتنفيذ الدركس. 

: لضبط دليؿ المعمـ تـ عرضو عمى مجمكعة مف السادة المحكميف بيدؼ ضبط دليل املعله -4
ائيـ، كمالحظاتيـ حكؿ الدليؿ، فيما يتعمؽ بمدل مناسبتو كصالحيتو، كقد التعرؼ عمى آر 

أبدل بعض المحكميف بعض الممحكظات حكؿ إجراءات التدريس، كفي ضكءىا تـ تعديمو 
  كأصبح صالحا لمتطبيؽ، كىك في صكرتو النيائية.   

 زابعا إعداد أداةي الكياس: 

 :  تـ كفقا لمخطكات التالية:اختباز مهازات التعبري الكتابي اإلبداعي إعداد -0
تحديػد اليػدؼ مػف االختبػار: تمثػػؿ اليػدؼ مػف إعػداد االختبػػار فػي قيػاس مسػتكل ميػػارات  - أ

 التعبير اإلبداعي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
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ابقة التػي أعػدت مصادر اشتقاؽ االختبار: تـ االطػالع عمػى بعػض المراجػع كالدراسػات السػ - ب
اختبار ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي، كتـ االستفادة منيا في صػياغة مفػردات االختبػار 

كدراسػة أسػماء  (،4101( كدراسػة طػارؽ محمػكد )4115أحمد عبد الظػاىر) مثؿ: دراسة
   (.4106أسماء حسف)كدراسة  ،(4104ناصر)

ركعػػػي عنػػػد صػػػياغة مفػػػردات االختبػػػار أف تتضػػػمف إعػػػداد كصػػػياغة مفػػػردات االختبػػػار:  -ج
الميػػػارات الخمػػػس الرئيسػػػة كمياراتيػػػا الفرعيػػػة لمتعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي، كسػػػيكلة ككضػػػكح 
احلفاظ كالمطمكب في كؿ مفردة، كأف تكضع لكؿ ميارة رئيسة فقرة تصاغ في ضػكئيا مجمكعػة 

( مفػردة مكزعػة 22تو احكلية )مف احسئمة تغطي الميارات الفرعية، كتضمف االختبار في صكر 
 عمى خمس ميارات رئيسة ىي: تنظيـ المحتكل، الطالقة، المركنة، احصالة، إثراء التفاصيؿ.     

تػـ صػياغة رؤكس المكضػكعات بمغػة أدبيػة مثيػرة لدافعيػة صياغة كنكع مفػردات االختبػار:  -د
أسػػئمة االختبػػار فكانػػت التالميػػذ لمكتابػػة، كاختيػػار مكضػػكعات ليػػا عالقػػة بيػػـ، أمػػا عػػف نػػكع 

احسئمة المكضكعيةي لقياس بعض الميارات كالمقاليةي لقياس بقيػة الميػارات التػي ال تظيػر إال 
 مف خالؿ كتابة التالميذ لمكضكع متكامؿ. 

صػػياغة تعميمػػات االختبػػار: تضػػمف االختبػػار مجمكعػػة مػػف التعميمػػات كاإلرشػػادات التػػي  -ىػػػ
ىػي: عنػكاف االختبػار، كاليػدؼ منػو، ككيفيػة اإلجابػة عنػو، تساعد التمميذ عمى أدائو بسيكلة ك 

 كاسـ التمميذ كفصمو. 
تػػـ تكزيػػع مفػػردات االختبػػار عمػػى الميػػارات الرئيسػػة كتحديػػد جػػدكؿ مكاصػػفات االختبػػار:  -ك

 درجاتيا كطريقة تصحيحيا كىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
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 (2خذول )

 اختجبس يهبساد انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػٍ يىاصفبد

 و
يهبساد انتؼجُش 

 انكتبثٍ اإلثذاػٍ

 أسلبو انًفشداد

 انًًثهخ نكم يهبسح

ػذد يفشداد 

 كم يهبسح

دسخخ كم 

 يهبسح

يدًىع 

دسخبد كم 

 يهبسح

انُغجخ 

 انًئىَخ

 تُظُى انًحتىي 1
1 ،3 ،5 ،1 ،1 ،11 ،

13 ،15،11 
1 2 11 2225% 

 انطــــــاللخ 2
2 ،4 ،6 ،1 ،11 ،12 ،

14 ،16 ،11 
1 2 11 2225% 

 انًشوَــــــــخ 3
11 ،21 ،23 ،25 ،21 ،

32 ،35 ،31 
1 2 16 21% 

 األصــــــــبنخ 4
21 ،22 ،24 ،26 ،31 ،

33 
6 2 12 15% 

 إثشاء انتفبصُم 5
21 ،21 ،31 ،34 ،36 ،

31 ،31 ،41 
1 2 16 21% 

 %111 11 ـــــــــ 41 41 يدًـــــــــــــــــــىع

أمػػا طريقػػة التصػػحيح فقػػد صػػممت كرقػػة بيػػا احسػػئمة كمكػػاف فػػارغ لإلجابػػة، كيتػػرؾ لمتمميػػذ    
حريػػة الكتابػػة كخصصػػت لكػػؿ سػػؤاؿ )درجتػػاف( كىػػي الدرجػػة النيائيػػة لكػػؿ سػػؤاؿ، كبػػذلؾ تكػػكف 

  ( درجة. 61الدرجة النيائية لالختبار )
ضبط االختبار: تـ ضبط االختبار مػف خػالؿ تجربػة اسػتطالعية لالختبػار، حيػث تػـ تطبيػؽ  -ز

–( تمميػذا مػف تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة 14اختبار ميارات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي عمػى )
بمدرسػػة الشػػييد مصػػطفى عبػػاس االبتدائيػػة بقنػػاي مػػف أجػػؿ  -غيػػر مجمكعػػة البحػػث احصػػمية

 ر كصدقو كثباتو، كيمكف تكضيح ذلؾ كما يمي: حساب زمف االختبا
تػػـ حسػػاب زمػػف االختبػػار مػػف خػػالؿ أخػػذ التالميػػذ الكقػػت الكػػافي حسػػاب زمػػف االختبػػار:  -

لإلجابة عف أسػئمة االختبػار، كبحسػاب الػزمف المسػتغرؽ مػف جميػع التالميػذ لإلجابػة عػف 
 ة.( دقيق71االختبار كقسمتو عمى عددىـ، تـ تحديد زمف االختبار فكاف )

تػػـ عػػرض االختبػػار عمػػى مجمكعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيفي كذلػػؾ تحديػػد صػػدؽ االختبػػار:  -
ضػافة أك تعػديؿ  إلبداء الرأم حكلو مف حيػث: الدقػة المغكيػة كالعمميػة لمفػردات االختبػار، كاض
أك حػػػذؼ أم مفػػػردة مػػػف مفػػػردات االختبػػػار، كمناسػػػبة مفرداتػػػو لتالميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس 

ات المتضػػمنة بقائمػػة ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي، كقػػد االبتػػدائي، كتغطيتيػػا لمميػػار 
أبػدل السػادة المحكمػكف آرائيػـ، كأشػار بعضػيـ إلػى تعػديؿ صػياغة بعػض المفػردات، كمػػا 

( مفردات بسبب عدـ ارتباطيا بميػارات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي، 2أشار بعضيـ بحذؼ )
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يػػػذ، كبػػػذلؾ أصػػػبح عػػػدد مفػػػردات كأشػػػار معظميػػػـ إلػػػى مناسػػػبة االختبػػػار ليػػػؤالء التالم
 ( مفردة.    21االختبار)

تػػػـ االسػػػتدالؿ عمػػػى ثبػػػات االختبػػػار بحسػػػاب نسػػػبة االتفػػػاؽ بػػػيف تحديػػػد ثبػػػات االختبػػػار:  -
المصححيف، حيث استعاف الباحث بمعمـ فصؿ المجمكعة االستطالعيةي لتصػحيح االختبػار 

%(ي كىػي 75تفػاؽ بينيمػا )كفؽ قائمػة تقػدير ميػارات التعبيػر اإلبػداعي، كبمغػت نسػبة اال 
قيمة تشير إلى قدر كبير مف الثبػات لنتػائج االختبػار، كبػذلؾ تػـ التكصػؿ لمصػكرة النيائيػة 

 (.  4لالختبار كأصبح جاىزا لمتطبيؽ ممحؽ رقـ )
 تـ إعداده كفقا لما يمي:  إعداد مكياس امليل حنو التعبري الكتابي اإلبداعي: -4

اليدؼ مف المقياس: تمثؿ اليدؼ مػف إعػداد المقيػاس فػي قيػاس مػدل تنميػة الميػؿ  تحديد -أ
 نحك التعبير الكتابي اإلبداعي لدل تالميذ الصؼ السادس.

مصادر اشتقاؽ عبارات المقياس: تػـ اشػتقاؽ مفػردات المقيػاس مػف خػالؿ االسػتفادة ممػا  -ب
لمبحػػػث، كدراسػػػة خصػػػائص تالميػػػذ كرد مػػػف ميػػػارات التعبيػػػر اإلبػػػداعي بالخمفيػػػة النظريػػػة 

المرحمػة االبتدائيػة، كاالطػػالع عمػى بعػػض المراجػع كالدراسػػات السػابقة التػػي أعػدت مقػػاييس 
(،كدراسػػة شػػيماء إبػػراىيـ 4104لمميػػؿ نحػػك التعبيػػر الكتػػابي كمنيػػا: دراسػػة حجػػاج أحمػػد )

 (.4106(، كدراسة أحمد عبد الفتاح )4103)

مت صياغة مفردات المقياس في عبارات تامػة المعنػى، إعداد كصياغة عبارات المقياس: ت -ج
كركعػػي عنػػد صػػياغتيا أف تكػػكف مناسػػبة لمسػػتكل نضػػج تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة، كأف 
يككف محتكل العبارة كاضحا كصػريحا، كعػدـ اسػتخداـ الفقػرات الطكيمػة، كشػمكلية العبػارات 

 لميارات التعبير الكتابي اإلبداعي.   
المقياس: تمثؿ تعميمات المقياس عنصػرا ميمػا فػي تكضػيح الغػرض منػو، صياغة تعميمات  -د

كطريقة التعامؿ معو، كقد تـ كضع مجمكعة مف التعميمات التي تساعد التالميذ عمػى أدائػو 
بسيكلة، تضمنت عنكانا لممقياس، كاليدؼ منو، كاسـ التمميذ، ككيفيػة اإلجابػة، كأف يختػار 

 تمثؿ ميمو في كؿ عبارة.    كيضع عالمة كاحدة في الخانة التي 
( 3نظػػاـ تقػػدير الػػدرجات بالمقيػػاس: تػػـ اسػػتخداـ نظػػاـ ليكػػارت الخماسػػي، حيػػث حػػددت ) -ىػػػ

( 4( درجػات إلجابػة "متػردد"،)1( درجات إلجابػة "مكافػؽ"،)2درجات إلجابة "مكافؽ بشدة"، )
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عػػػدد درجػػػات إلجابػػػة "غيػػػر مكافػػػؽ"، درجػػػة كاحػػػدة إلجابػػػة "غيػػػر مكافػػػؽ بشػػػدة"، كبمػػػا أف 
 ( درجة.     031( عبارة تككف الدرجة الكمية لممقياس )11العبارات)

ضبط المقياس: تػـ ضػبط المقيػاس مػف خػالؿ إجػراء تجربػة اسػتطالعية لػو عمػى مجمكعػة  -ك
بمدرسػة الشػييد  -غيػر مجمكعػة البحػث احصػمية –مف تالميذ الصؼ السادس االبتػدائي 

حسػػاب زمػػف المقيػػاس، ثباتػػو، كصػػدقو، مصػػطفى عبػػاس االبتدائيػػة بمدينػػة قنػػا مػػف أجػػؿ 
 كيمكف تناكؿ ذلؾ كما يمي:

حساب زمف المقياس: تـ تحديد الزمف المناسب لممقياس بحساب متكسػط الػزمف المسػتغرؽ  -
 ( دقيقة.11مف التالميذ لإلجابة عف المقياس، حيث كاف متكسط الزمف )

ف السػادة المحكمػيفي صدؽ المقياس: لمتنكد مف صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجمكعػة مػ -
إلبػػداء الػػرأم حكلػػو مػػف حيػػث: دقػػة صػػياغة المفردات،كصػػالحيتيا لقيػػاس ميػػؿ التالميػػذ 
)مجمكعػػة البحػػث( نحػػك التعبيػػر الكتػػابي اإلبداعي،كأشػػار معظػػـ المحكمػػيف إلػػى مناسػػبة 

      المقياس لتالميذ المرحمة االبتدائية.

إعػػػادة التطبيػػػؽ عمػػػى نفػػػس  حسػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس: تػػػـ حسػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس بطريقػػػة -
( كىػي نسػبة ثبػات 1,571المجمكعة، كدلت النتائج عمى أف معامؿ ثبات المقياس ككؿ )

 مناسبة تدؿ عمى ثبات المقياس. 
الصػػػكرة النيائيػػػة لممقيػػػاس: بعػػػد إجػػػراء التعػػػديالت التػػػي أقرىػػػا السػػػادة المحكمػػػكف أصػػػبح  - 

( عبػارة ، كالجػدكؿ التػالي 11اس )المقياس في صكرتو النيائية، كبمغ عدد عبػارات المقيػ
 يكضح محاكر المقياس كعدد مفرداتو.

 ( 3خذول)

 يحبوس يمُبط انًُم َحى انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػٍ وػذد انًفشداد فٍ كم يحىس

 أسلبو كم يحىس يحبوس انًمُبط و
ػذد 

 انًفشداد

دسخخ كم 

 يفشدح
 انًدًىع

1 
انًُم َحى طجُؼخ انتؼجُش 

 انكتبثٍ اإلثذاػٍ
1  :6 6 5 31 

2 
انًُم َحى حصخ انتؼجُش انكتبثٍ 

 اإلثذاػٍ
1  :11 11 5 55 

3 
انًُم َحى االعتًتبع ثبنتؼجُش 

 انكتبثٍ اإلثذاػٍ
11  :31 13 5 65 

 151 ــــــــــــــــ 31 انًدًــــــــــــــــــــــــــــــــــىع
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(.5كبذلؾ تـ التكصؿ لمصكرة النيائية لممقياس كأصبح جاىزا لمتطبيؽ، ممحؽ رقـ )  
 خامشا الدزاسة التجسيبية:

 تمت الدراسة التجريبية كما يمي:       
مجمكعتي البحث: بعد اختيار مدرسة أبك بكر الصديؽ االبتدائيػة تػـ تحديػد فصػميف  اختيار -0

( كىػـ تالميػذ المجمكعػة 4/4( كىـ تالميذ المجمكعة التجريبية، كفصػؿ )4/0كىما فصؿ )
الضػػػابطة كتػػػـ التنكػػػد مػػػف تقػػػارب المسػػػتكل العممػػػي كالثقػػػافي كاالجتمػػػاعي، كتػػػـ ضػػػبط 

 المتغيرات بينيما. 
قياس قبميا: تـ تطبيؽ أداتي القياس قبميا عمى مجمكعتي البحػث، حيػث تػـ تطبيؽ أداتي ال -4

تطبيػػػؽ اختبػػػار ميػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي عمػػػى مجمػػػكعتي البحػػػث )التجريبيػػػة 
ـ، بينما تـ تطبيؽ مقيػاس الميػؿ نحػك التعبيػر 01/01/4107كالضابطة( كذلؾ يـك اححد 

ـ كبعػػػد االنتيػػػاء مػػػف تطبيػػػؽ االختبػػػار 02/01/4107الكتػػػابي اإلبػػػداعي يػػػـك اإلثنػػػيف 
 كالمقياس تـ تصحيحيما تمييدا لمعالجتيما إحصائيا. 

تطبيػػؽ أداتػػي القيػػاس بعػػديا: بعػػد االنتيػػاء مػػف تعمػػيـ ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي  -1
لتالميذ المجمكعة التجريبية باستخداـ البرنػامج تػـ تطبيػؽ اختبػار ميػارات التعبيػر الكتػابي 

عمػػػػػػػى مجمػػػػػػػكعتي البحث)التجريبيػػػػػػػة كالضػػػػػػػابطة( كذلػػػػػػػؾ يػػػػػػػـك الثالثػػػػػػػاء اإلبػػػػػػػداعي 
ـ، بينمػػػا تػػػـ تطبيػػػؽ مقيػػػاس الميػػػؿ نحػػػك التعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي يػػػـك 07/00/4107

ـ كبعػػد االنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ االختبػػار كالمقيػػاس تػػـ تصػػحيحيما 41/00/4107احربعػػاء 
    تمييدا لمعالجتيما إحصائيا.

  ىتائج الدزاسة وةفشريها:
 يمكف عرض نتائج البحث كتفسيرىا كما يمي:     

 ىتائج البخح وةفشريها املتعلكة بالشؤال األول:-1

مػػا فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى القصػػة اإللكتركنيػػة لإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ احكؿ كالػػذم نصػػو:    
 مػػدعكما بػػالخرائط الذىنيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي لػػدل تالميػػذ المرحمػػة

 االبتدائية ؟ تـ ما يمي:
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 زصد وحتليل ىتائج ةطبيل اختباز مهازات التعبري الكتابي اإلبداعي قبليا: - أ

ككانػػػت كمػػػا بالجػػػدكؿ  SPSSتػػػـ رصػػػد النتػػػائج كمعالجتيػػػا إحصػػػائيا باسػػػتخداـ برنػػػامج      
 التالي:

 (4خذول)

انضبثطخ( ولًُخ )د( فٍ انتطجُك انمجهٍ  -دالنخ انفشوق ثٍُ يتىعطٍ دسخبد يدًىػتٍ انجحث)انتدشَجُخ 

 الختجبس يهبساد انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػٍ

 انًدًىػخ
 انًتىعظ انؼذد

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخبد 

 انحشَخ
 لًُـــــــخ )د(

 يغتىي انذالنخ
 اندذونُخ انًحغىثخ

 ضبثطخ

42 
41231 3222 

 

12 
 غُش دانخ  2263 12413

 تدشَجُخ
42 

41226 3261 

 كيمكف تكضيح بيانات الجدكؿ السابؽ في الشكؿ التالي:

 
( َىضح انفشق ثٍُ يتىعطٍ دسخبد انًدًىػتٍُ انتدشَجُخ وانضبثطخ الختجبس يهبساد انتؼجُش 2شكم سلى )

 انكتبثٍ اإلثذاػٍ انمجهٍ
( السابقيف يتبيف أف قيمة)ت( المحسكبة أقؿ مف 4(، كالشكؿ )2بالنظر إلى الجدكؿ )      

(، مما يدؿ عمى أنو 1,10الجدكلية في ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي عند مستكل داللة )
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ مجمكعتي البحث)الضابطة 

 بيؽ القبمي الختبار ميارات التعبير اإلبداعي.  كالتجريبية( في التط
 زصد وحتليل ىتائج ةطبيل اختباز مهازات التعبري الكتابي اإلبداعي بعديا: - ب

 ككانت كما بالجدكؿ التالي: SPSSتـ رصد النتائج كمعالجتيا إحصائيا باستخداـ برنامج      
  

0

50

 ضابطة
 تجريبية

41.38 40.26 

 تجريبية

 ضابطة
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 ( 5خذول)

انضبثطخ( ولًُخ )د( فٍ انتطجُك انجؼذٌ  -انجحث)انتدشَجُخدالنخ انفشوق ثٍُ يتىعطٍ دسخبد يدًىػتٍ 

  الختجبس يهبساد انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػٍ

 انؼذد انًدًىػخ

 انًتىعظ
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسخبد 

 انحشَخ
يغتىي  لًُـــــــــخ )د( 

 انذالنخ

حدى 

 انتأثُش

(²η  ) اندذونُخ انًحغىثخ 

 ضبثطخ

42 
43211 

2225 12 

112611 2263 

 

1.11 

1211 

 تدشَجُخ
42 15211 1211 

 كيمكف تكضيح بيانات الجدكؿ السابؽ في الشكؿ التالي:

 
( انفشوق ثٍُ يتىعطٍ دسخبد يدًىػتٍ انجحث"انتدشَجُخ وانضبثطخ" نهتطجُك انجؼذي الختجبس 3شكم سلى )

 يهبساد انتؼجُش اإلثذاػٍ
 

( السػػابقيف يتبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػكبة أعمػػى 1)(، كالشػػكؿ 3بػػالنظر إلػػى الجػػدكؿ )      
(، ممػا يػدؿ عمػى 1,10مف الجدكلية في ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي عند مسػتكل داللػة )

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميػذ مجمػكعتي البحػث )الضػابطة 
بيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي، كذلػػػؾ لصػػػالح كالتجريبيػػػة( فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار ميػػػارات التع

المجمكعػػة التجريبيػػة، كمػػا يتضػػح أيضػػا مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف حجػػـ التػػنثير كػػاف كبيػػرا، ممػػا 
يشػػير إلػػى فاعميػػة برنػػامج القصػػة اإللكتركنيػػة المػػدعـك بػػالخرائط الذىنيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات 

ؾ يكػكف تػـ اإلجابػة عػف السػؤاؿ التعبير الكتابي اإلبداعي لػدل تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة، كبػذل
 احكؿ.
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 ةفشري اليتائج املتعلكة بالشؤال األول: -ج
تشير النتائج إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى القصة اإللكتركنية المدعكـ بالخرائط الذىنية    

ع اإللكتركنية في تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية، كيرج
 الباحث ىذا التحسف إلى احسباب التالية:

استخداـ البرنامج القائـ عمى القصة اإللكتركنية مدعكما بالخرائط الذىنية اإللكتركنية قد  -
عمؿ عمى تييئة مناخ تعميمي مالئـ لمتالميذ، مما شجعيـ كزاد مف ممارستيـ لميارات 

 .التعبير الكتابي اإلبداعي كتنفيذ احنشطة بحماس كفاعمية

تنكع أساليب التدريس كاحنشطة المستخدمة كالتدريبات المتنكعة كأساليب التقكيـ، ساعد  -
 ذلؾ عمى تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدل التالميذ. 

مراعاة الفركؽ الفردية بيف التالميذ باإلضافة إلى جاذبية القصة اإللكتركنية كالخرائط  -
 مف تشكيؽ التالميذ لممارسة ميارات التعبير. الذىنية اإللكتركنية زاد

استخداـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية كاحتكائيا عمى صكر كألكاف كرسـك إبداعية ساعد  -
عمى تنمية ميارات التعبير لدل التالميذ مف خالؿ ترتيب أفكارىـ كالتعبير عنيا بطريقة 

 إبداعية غير منلكفة. 
طرؽ تدريس متعددة لعرض الدرس مثؿ العصؼ الذىني كالمناقشة كالحكار  استخداـ -

 كلعب احدكار ساعد التالميذ عمى تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي.

سماع التالميذ لمتسجيالت الصكتية النمكذجية جعميـ يحاككنيا في حسف استخداـ  -
 اإلبداعي لدييـ.احلفاظ مما ساعد عمى تنمية ميارات التعبير الكتابي 

كىػػػذه النتػػػائج تتفػػػؽ مػػػع الدراسػػػات التػػػي أثبتػػػت فاعميػػػة القصػػػة اإللكتركنيػػػة كمنيػػػا دراسػػػة    
Daniel,M.(2003). إيمػػاف سػػمير (، كدراسػػة 4112محمػػد محمػػكد، كفػػاء أحمػػد )، كدراسػػة

اسػتخداـ حيث أظيرت نتػائج ىػذه الدراسػات فاعميػة ، (4103، كدراسة إيماف جمعة )(4117)
لكتركنية، كالدراسة الحالية تتفؽ مع ىذه الدراسات في فاعمية القصة اإللكتركنية فػي القصة اإل 

العمميػػة التعميميػػة، كتختمػػؼ معيػػا فػػي اسػػتخداـ القصػػة اإللكتركنيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر 
 الكتابي اإلبداعي كالميؿ نحكه.  

التى أشارت إلي فاعمية كما تتفؽ أيضا نتائج ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة    
 .Tucker, J. M., Armstrong, Gاستخداـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية،كمنيا: دراسة
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R., & Massad, V. J.(2010)  كدراسة،Mani, A.(2011)ودساعخ ، Radix, C.A., 

& Abdool, A.(2013)  ودساعخ،Liu, Y., Zhao, G., Ma, G., & Bo, Y. 

، كدراسة ىاني Vijayakumari, K. & Kavithamole, M.(2014)، كدراسة(2014)
  (.4107حناف أحمد ) ، كدرسة(4107عمي )

 ىتائج البخح وةفشرياةها املتعلكة بالشؤال الجاىي:  -2

لإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الثػػاني الػػذم نصػػو: مػػا فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى القصػػة اإللكتركنيػػة    
لميػؿ نحػك ميػارات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي لػدل تالميػذ مدعكما بػالخرائط الذىنيػة فػي تنميػة ا
 المرحمة االبتدائية، تـ عمؿ ما يمي: 

 زصد وحتليل ىتائج ةطبيل مكياس امليل حنو التعبري الكتابي اإلبداعي قبليا وبعديا:  -أ

 رصدت النتائج كتـ معالجتيا إحصائيا ككانت كما بالجدكؿ التالي:      
 (6خذول)

انضبثطخ( ولًُخ )د( فٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ  -دالنخ انفشوق ثٍُ يتىعطٍ دسخبد يدًىػتٍ انجحث)انتدشَجُخ 

  وانجؼذٌ نًمُبط انًُم َحى يهبساد انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػٍ

 يمُبط انًُم 

 َحى

انًتىعظ  انؼذد انًدًىػخ انتطجُك

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 )د(

 انًحغىثخ

 )د(
 اندذونُخ

يغتىي 

 انذالنخ

يهبساد 

انتؼجُش 

انكتبثٍ 

 اإلثذاػٍ

 انضبثطخ انمجهٍ

 انتدشَجُخ

42 

42 

14213 

11264 

1234 

1211 

 

12415 
2263 

غُش 

 دانخ 

 انضبثطخ انجؼذٌ

 انتدشَجُخ

42 

42 

11211 

131211 

6255 

1221 

 

322514 
2263 

 دانخ 

 كيمكف تكضيح بيانات الجدكؿ السابؽ في الشكؿ البياني التالي: 

 
( انفشوق فٍ انًتىعطبد نذسخبد يدًىػتٍ انجحث)انضبثطخ وانتدشَجُخ( فٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ 4شكم)

 نًمُبط انًُم َحى يهبساد انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػٍ

( السابقيف يتبيف أف قيمة )ت( المحسكبة 2( كالشكؿ البياني)4بالنظر إلى الجدكؿ)   
التطبيؽ القبمي لمقياس الميؿ نحك ميارات التعبير الكتابي ( أقؿ مف الجدكلية في 0,263)
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(، مما يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 1,10اإلبداعي كذلؾ عند مستكل داللة )
إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ مجمكعتي البحث )الضابطة كالتجريبية( في المقياس، 

لبعدم لممقياس كىي تشير إلى أف ىناؾ ( في التطبيؽ ا14,362بينما كانت )ت( المحسكبة )
  ( كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.1,10فركقنا ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

قياس حجه التأثري للربىامج الكائه على الكصة اإللكرتوىية املدعوو باخلسيطة الرهيية  -ب

   داعي:  اإللكرتوىية يف مكياس امليل حنو مهازات التعبري الكتابي اإلب

تـ حساب حجـ التنثير لمبرنامج في مقياس الميؿ نحك ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي    
لدل تالميذ المجمكعة التجريبية مقارنة بتالميذ المجمكعة الضابطة،كفقا لنتائج التطبيؽ 

 البعدم، ككانت النتائج مكضحة كما بالجدكؿ التالي:  
 (1خذول )

حدى انتأثُش نهًتغُش انًغتمم )انجشَبيح( فٍ انًتغُش انتبثغ )انًُم َحى انتؼجُش انكتبثٍ اإلثذاػٍ(  

 نهًدًىػخ انتدشَجُخ:

 حدى انتأثُش دسخبد انحشَخ (²η)  لًُخ"د" انًتغُش انتبثغ انًتغُش انًغتمم

انمصخ 

اإلنكتشوَُخ  

وانخشائظ 

 انزهُُخ

انًُم َحى  انتؼجُش 

 اإلثذاػٍ
 كجُش 12 1213 322514

مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ التنثير كاف كبيرا، مما يشير إلى فاعمية البرنامج  يتضح     
القائـ عمى القصة اإللكتركنية المدعـك بالخرائط الذىنية في تنمية الميؿ نحك التعبير اإلبداعي 

 لدل تالميذ المرحمة االبتدائية، كبذلؾ يككف تـ اإلجابة عف السؤاؿ الثاني.
 املتعلكة بالشؤال الجاىي:ةفشري اليتائج  -ج 

تشير النتائج إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى القصة اإللكتركنية المدعكـ بالخرائط الذىنية    
اإللكتركنية في تنمية الميؿ نحك التعبير الكتابي اإلبداعي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية، 

 كيرجع الباحث ىذا التحسف إلى احسباب التالية:
القائـ عمى القصة اإللكتركنية المدعـك بالخرائط الذىنية اإللكتركنية عمؿ عمى  البرنامج -

زيادة إقباؿ التالميذ عمى البرنامج كعمى التعبير، مما زاد مف ميكؿ التالميذ نحك ممارسة 
 التعبير الكتابي اإلبداعي كتنمية مياراتو.
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ذىنية لمستكل التالميذ كاف لو مناسبة البرنامج القائـ عمى القصة اإللكتركنية كالخرائط ال -
 أثر كبير عمى تنمية ميكليـ نحك التعبير الكتابي اإلبداعي.

طبيعة البرنامج المستخدـ تدعك إلى المشاركة كالتفاعؿ، مما عمؿ عمى زيادة الدافعية  -
 لتعمـ التعبير الكتابي اإلبداعي كزيادة ميكؿ التالميذ نحكه بشكؿ كبير.

ركنية في البرنامج كاحتكائيا عمى صكر كألكاف كرسـك إبداعية استخداـ خرائط ذىنية إلكت -
 زاد مف ميكؿ التالميذ نحك التعبير مف خالؿ أفكار إبداعية غير منلكفة. 

 الكينة اليظسية والرتبوية للدزاسة:

ػيـ في ضػػػػػػكء ما تكصمت إليو الدراسػػػػػػػة مػػػػػف نتائػػػػػج فإنو مف الممكػػػػػف أف تسػػػػػ      
 ببعػػػض التطبيقػػػػػات التربػػػػػكية التي تتمثؿ في اآلتي:

يمثؿ اإلطار النظرم لمدراسة قيمة نظرية ميمة تتعمؽ بميارات التعبير الكتابي اإلبداعي،  -
 كاستخداـ القصة اإللكتركنية تفيد المعمميف كالمتعمميف كالباحثيف.

لمرحمة االبتدائية، يمكف االستفادة منيما قائمة بميارات التعبير الكتابي اإلبداعي لتالميذ ا -
في صياغة كحدات دراسية أخرل تحقؽ المزيد مف أىداؼ تدريس المغة العربية في تنمية 

 ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي.

ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي، كمقياس الميؿ نحكه كؿ منيما محكـ عمميا،  اختبار -
حيث يصمح اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي لمعرفة ما تـ تنميتو مف ميارات التعبير 

 الكتابي اإلبداعي لدل ىؤالء التالميذ.

تباع أساليب تصميـ دليؿ المعمـ باستخداـ القصة اإللكتركنية، قد يفيد لممعمميف في ا -
 في تدريس القصة، كالبعد عف احساليب التقميدية. تقـك عمى التكنكلكجياتدريسية 

قدمت الدراسة مجمكعة متنكعة مف احنشطة التعميمية ساعدت تالميذ المرحمة االبتدائية  -
عمى تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي، يمكف االستفادة بيا كتطبيقيا في المدارس 

 ئية.االبتدا

يمكف تبني القصة اإللكتركنية في تدريس باقي فركع المغة العربية بدال مف االعتماد الكمي  -
 عمى احساليب التقميدية في تدريس المغة العربية كفركعيا المختمفة. 

  



 م0202( 33) -0ج-عدد مارس                                                         ...           فاعلية برنامج قائم
 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 1251 - 

 :ةوصيات الدزاسة

 فى ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة، فإف الباحث يكصى بما يمي:      
 اإللكتركنية كالخرائط الذىنية في تدريس التعبير اإلبداعي.ضركرة استخداـ القصة  -

عقد دكرات تدريبية لممعمميف في أثناء الخدمة إلكسابيـ ميارات استخداـ القصة اإللكتركنية  -
 كالخرائط الذىنيةي لتطكير احداء التدريسي في العممية التعميمية.

كتطكيرىا، بحيث تستخدـ اإلستراتيجيات إعادة النظر في مناىج المغة العربية بالتعميـ العاـ  -
 الحديثة الفعالة في التدريس.

تضميف برامج إعداد معمـ المغة العربية بكميات التربية استخداـ القصة اإللكتركنية كالخرائط  -
 الذىنية، كتدريب المعمميف عمي استخداميا.

مف أىداؼ تدريس المغة  االستفادة مف قائمة ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي في تحقؽ المزيد -
 العربية في تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي. 

 مكرتحات الدزاسة:

دراسة أثر استخداـ القصة اإللكتركنية كالخرائط الذىنية في تنمية ميارات التعبير الكتابي  -
 لطالب المرحمة الثانكية.

أثر استخداـ القصة اإللكتركنية كالخرائط الذىنية في تنمية ميارات التذكؽ احدبي  دراسة -
 لطالب المرحمة الثانكية.

دراسة أثر استخداـ القصة اإللكتركنية كالخرائط الذىنية في تنمية ميارات القراءة  -
 اإلبداعية لتالميذ المرحمة االبتدائية.

خرائط الذىنية في تنمية ميارات القراءة دراسة أثر استخداـ القصة اإللكتركنية كال -
 التحميمية لتالميذ المرحمة االبتدائية.
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 املساجوووووع

 أواًل: املساجع العسبية:

ز الكتاب ــرة: مركــ، القاى6 ط، ةــة العربيـس المغيــع في تدر ـالمرج (.6002) اــم محمد عطـــإبراىي
 لمنشر.

(.إجراءات تدريسية مقترحة في ضوء مدخل نحو النص وأثرىا في 6004) أحمد سعيد األحول
مجمة جامعة الشارقة لمعموم تحسين ميارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحمة الثانوية، 

 . 314 -363(،01)0،اإلنسانية واالجتماعية

الكتابي الوظيفي تقويم مستويات الميارات األساسية في التعبير (. 6003أحمد عبد الظاىر عزت )
 ، )رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة عين شمس.لتالميذ الصف السادس االبتدائي

إستراتيجية تدريسية قائمة عمى مدخل النظم في تنمية عمميات (.6004أحمد عبد الفتاح أبو الحمد )
اجستير(، ،) رسالة مالتعبير الكتابي واالتجاه نحو الكتابة لدى طالب الصف األول الثانوي

 كمية التربية، جامعة قناة السويس.

فاعمية استخدام التخيل الموجو في تنمية بعض ميارات الكتابة (. 6004أسماء حسن عبد العال )
)رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة  اإلبداعية لدى تمميذات الصف الثاني اإلعدادي،

 المنيا.
إستراتيجية مقترحة قائمة عمى قراءة الصورة لتنمية فاعمية  (.6002أسماء محمد أبو شرخ  )

، )رسالة ماجستير(، كمية ميارات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي
 التربية: الجامعة اإلسالمية،غزة.

فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة المغوية اإلثرائية في تنمية ميارات .(6002أسماء ناصر اليذلي  )
، )رسالة ماجستير(، كمية التربية، الكتابي لدى تمميذات الصف السادس االبتدائيالتعبير 

 .جامعة القصيم، المممكة العربية السعودية
، مجمة التعميم اإللكتروني(.الخرائط الذىنية اإللكترونية التعميمية، 6003السعيد عبد الرازق السعيد )
 . 13-84(، 5)0جامعة المنصورة، 

(.فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية التفكير اإلبداعي 6002الصافي الجيمي)
المجمة العممية لكمية والتحصيل الدراسي لدى طالب الصف الثاني الثانوي الصناعي،

          .645-611(، 0)36،جامعة أسيوط،التربية
ات المعيارية لمحتوى مادة وثيقة المستوي.(6005الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد)

 . 6005،مصر،مارس المغة العربية لمتعميم ما قبل التعميم الجامعي



 م0202( 33) -0ج-عدد مارس                                                         ...           فاعلية برنامج قائم
 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 1261 - 

(. فاعمية برنامج قائم عمى الخرائط الذىنية في إكساب الجانب المعرفي 6003أمل محمد محمد )
ة مجمواألدائي لبعض ميارات تنفيذ الدرس لدى الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكمية التربية، 

 .028 -066(، 3)60، مصر، تربويات الرياضيات
(.فاعمية استخدام الخرائط الذىنية في تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري 6006أنوار عمي السيد )

 . 634 -631(، 34)6، مجمة كمية التربية بالمنصورةلدى طالبات كمية التربية النوعية، 
برنامج تعميمي مقترح لتنمية ميارات التعبير الكتابي لدى طمبة  بناء(. 6001إياد محمد خير )

، )رسالة دكتوراه(، عمان: جامعة الصف السادس األساسي في المدارس العامة في األردن
 عمان العربية.
(.استخدام رواية القصص اإللكترونية في تنمية اليوية الثقافية لؤلطفال 6001إيمان جمعة فيمي)

 .640-630(،62)        008، مجمة كمية التربية ببنيا، ذوي صعوبات التعمم
أثر استخدام القصص اإللكترونية في تنمية بعض المفاىيم  (.6005) إيمان سمير عرفان

 .المنياكمية التربية، جامعة  ،(ماجستير)رسالة  االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة
مجمة بحوث الميذ المرحمة االبتدائية، ميارات التعبير الكتابي لدى ت (.6004إيمان عطية محمد)

-81(،100، جامعة عين شمس، )الشرق األوسط في العموم اإلنسانية والدراسات األدبية
186. 

فاعمية استخدام إستراتيجيات التعمم النشط في تنمية ميارات  (.6002إيمان مصطفى محمد )
دولة اإلمارات،  –ارة دبي التعبير الكتابي لدى عينة من طمبة الصف الثاني األساسي في إم

 وزارة التربية والتعميم. 
فعالية برنامج مقترح في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في عالج (.6002أيمن عيد بكري)

)رسالة دكتوراة( كمية البنات صعوبات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
 لآلداب والعموم التربوية،جامعة عين شمس.

نمية ميارات التعبير في تستراتيجيات التعميم المتمايز فاعمية بعض إ(. 6005أحمد عمر)إيناس 
،)رسالة ماجستير(، تالميذ الصف السادس االبتدائيفي المغة العربية لدى  الكتابي اإلبداعي

 كمية التربية:جامعة حموان.
تدريس التربية اإلسالمية بإستراتيجيتي  (.أثـــر6001) تقوى عفيف عتيمي، حمدان عمي نصـر

الســـــرد القصصي الشفوي واإللكتروني في تحسين ميارات التخيــل لدى طالبات المرحمة 
 .133-161(، 8) 00، المجمـــــــــة األردنيـــــــة في العمــــوم التربويـــــــــةفي األردن،  األساسيــة
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ارات القراءة والكتابة إستراتيجيات متعددة لمتدريس تنمية مي(. 6000حاتم حسين البصيص )
 ، دمشق، الييئة العامة السورية لمكتاب: مكتبة األسد.والتقويم

(.استخدام طريقة العصف الذىني في تنمية بعض ميارات التعبير 6002حجاج أحمد عبد اهلل )
التربية ، جامعة  الكتابي اإلبداعي واالتجاه نحوه لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، كمية

 .80-0المنيا،
في تنمية التحصيل  فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية .(6005حنان أحمد السعيدي )

مجمة ، والدافعية نحو تعمم الرياضيات لدى طالبات المرحمة المتوسطة بمنطقة عسير
 .368 -300(، 63)0،الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية

(.العالقة بين الخرائط الذىنية اإللكترونية ) ثنائية، وثالثية األبعاد( 6002ربيع عبد العظيم رمود)
وأسموب التعمم )التصوري،اإلدراكي( في بيئة التعمم الذكي وأثرىا في تنمية التفكير 

 .  038 -15(، 30، )مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسالبصري،
عالم  :تطوير المناىج ضرورة عممية، القاىرة فيإدراج الثقافة القانونية .(6001رىادة عبدوش )

 الكتب.

 ،عمان:دار المسيرة. القياس والتقويم في التربية وعمم النفس(.6001سامي محمد ممحم)
استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية في تعمم الفيزياء وأثرىا في (.6002سعد خميفة عبد الكريم )

المجمة العممية لكمية المكانية والميل العممي لدى طالب الصف األول الثانوي،  تنمية القدرة
 .  060 -62(، 0)36، التربية

فاعمية تصور مقترح لمنيج في المغة العربية قائم عمى الوعي األدبي (. 6008سموى محمد أحمد )
 (،كمية التربيةدكتوراة رسالة) لتنمية ميارات التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحــــمة اإلعدادية

 .المنصورة، جامعة بدمياط
 ،األردن:دار األمل لمنشر.عمم المغة التعميمي(.6000سمير شريف أستيتية)

فاعمية استخدام الخرائط الذىنية التفاعمية في مواقع اإلنترنت (. 6000سيد شعبان عبد العميم )
ى طالب شعبة تكنولوجيا التعميمية لتنمية ميارات تصميم المحتوى اإللكتروني لد

 ،)رسالة دكتوراه(،كمية التربية، جامعة األزىر. التعميم
أثر استخدام إستراتيجية مقترحة لتوظيف برنامج التعمم التفاعمي (.6001شيماء إبراىيم أبو ضباع )

،)رسالة في تنمية التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي وميوليم نحوه
 لتربية، الجامعة اإلسالمية،غزة.  ماجستير(،كمية ا
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. فاعمية إستراتيجية التخيل الموجو في تنمية ميارات التعبير (6005صفاء عبد العزيز محمد )
، جامعة بني مجمة كمية التربيةالكتابي اإلبداعي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، 

 .62-0سويف، 
 ، بغداد:دار الكبيسي.معمم النفس العا(.6000صالح الدىري، وىيب الكبيسي)

(.أثر استخدام المراحل الخمس 6003صالح عبد العزيز النصار،عبد الكريم بن روضان الروضان)
رسالة لمكتابة في تنمية القدرة عمى التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط، 

 .13 -03(، 008، )الخميج العربي
نامج قائم عمى اإلنترنت في تنمية بعض ميارات فاعمية بر . (6000طارق محمود عبد الفتاح )

، ) رسالة التعبير الكتابي اإلبداعي بالمغة العربية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
 ماجستير(، كمية التربية، جامعة المنوفية. 

، االتجاىات الحديثة في تدريس المغة العربية (.6001)طو عمي الدليمي، سعاد عبد الكريم الوائمي 
 .الحديثة عالم الكتب: األردن

، أساليب تدريس التعبير المغوي في المرحمة الثانوية ومشكالتو(.6001عبد الرحمن الياشمي )
 األردن: دار المناىج.

(. مدى فاعمية برنامج مقترح باستخدام القصص واألناشيد 6003عبد الرحمن مضاوي الراشد )
، مجمة الطفولة والتربيةالروضة: دراسة ميدانية، اإللكترونية في تنمية القيم األخالقية لطفل 

 .624-610(،1)06كمية رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية،
: در ، عمانأصول تدريس المغة العربية بين النظرية والممارسة(.6000)عبدالفتاح حسن البجة

 ر.ــالفك
رات المغوية لدى نمو المفاىيم والميا(. 6000)عبد الفتاح رجب مطر، وعمي عبد اهلل مسافر 

 .، الرياض: دار النشر الدولي األطفال
(.أثر إستراتيجية قائمة عمى التخيل في 6008عبد الكريم سميم الحداد، محمد إسماعيل حسن )

لمجمة تحسين ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طمبة الصف العاشر في دولة الكويت،ا
 .600 -033(، 000)64،الكويت، التربوية

، اتحاد أشباح نصية ...السرود الرقمية بين جسد الكتاب وروح التفاعمية(. 6004سالمة ) عبير
 كتاب اإلنترنت العرب. 

             http://www.arabewriters.com/?action=showltem&&id=4969    
 ، القاىرة: دار الفكر العربي. تدريس فنون المغة العربية(.6004عمي أحمد مدكور)
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 ،الرياض: مكتبة الرشد.دليل تدريس المغة العربية في مناىج التعميم العام(. 6003مفمح ) غازي
دور القواعد النحوية في تصويب ميارة التعبير الكتابي لدى (. 6008فطيمة الزىرة حجاجي )

) رسالة ماجستير(، كمية اآلداب والمغات: جامعة تالميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط
 رباح ورقمة، الجزائر.قاصدي م

، ميارات القراءة اإللكترونية وعالقتيا بأساليب تطوير التفكير(. 6004فييم مصطفى محمد)
 القاىرة: دار الفكر العربي.

إستراتيجية مقترحة قائمة عمى النظرية البنائية لتنمية ميارات (. 6002فوزي عبد الغني خالد )
،)رسالة دكتوراه(، كمية التربية، جامعة مقة اإلعداديةالتعبير الكتابي اإلبداعي لدى تالميذ الح

 القاىرة.
الكتابة الوظيفية واإلبداعية: المجاالت، الميارات، األنشطة، (. 6000ماىر شعبان عبد الباري )

 ، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.والتقويم
 المناىج.،عمان: دار ميارات االتصال المغوي وتعميميا(.6004محسن عمي عطية)

 ،المنصورة:عامر لمطباعة.موسوعة المصطمحات التربوية(.6005محمد السيدعمي)
 (. قضايا الطفل في المجتمعات المعاصرة،سوريا:دار التراث.6003محمد النبيان)

، مصادر التعمم اإللكتروني ) الجزء األول: األفراد والوسائط(. (6001محمد عطية خميس )
 عة والنشر والتوزيع. القاىرة: دار السحاب لمطبا

 ، عمان: دار المسيرة. عمم النفس(. 6008محمد عودة الريماوي )
(.برنامج مقترح لتنمية ميارات التعبير الكتابي واالتجاه نحوه لدى تالميذ 6001محمد لطفي )

 . 611-663(،6،)مجمة العموم التربويةالصف األول اإلعدادي، 
القصة اإللكترونية المقدمة ألطفال مرحمة ما قبل (.6008)محمد محمود موسى، وفاء أحمد سالمة 

 -862:الطفل العربي في ظل المتغيرات المعاصرة، مصر،المؤتمر اإلقميمي األولالمدرسة،
108. 

(.استخدام أسموب العصف الذىني في تدريس 6003محمود كامل الناقة، سعد محمد السعيد)
ابة اإلبداعية لدى طالب المرحمة الثانوية، البالغة وأثره في تنمية التفكير اإلبداعي والكت

 ،دار الضيافة،عين شمس.6،المؤتمر العممي الخامس
، اإلسكندرية: مكتبة األنجمو مدخل إلى عمم النفس التربوي(. 6006محمود منسي، سيد الطواب )

 المصرية.
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فاعمية القصص المسجمة عمى األقراص المدمجة في تنمية (.6004) مرضي غرم اهلل الزىراني
دراسات في المناىج مجمة ميارات االستماع الناقد لدى تالميذالصف السادس االبتدائي،

الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، القاىرة، جامعة عين ،وطرق التدريس
 .612-606،( 080)0شمس

 ،دمشق: دار قتيبة.ة األطفال وأدبيمدراسات في ثقاف(.6008مفتاح محمد دياب ) 
أثر إستراتيجية دمج التكنولوجيا في التعميم في تنمية ميارات التعبير (.6002نسرين جالل أمين)

الكتابي،دراسة تجريبية عمى عينة من تالمذة الصف الرابع األساسي في مدارس محافظة 
 .دمشقكمية التربية،جامعة ،(ماجستير)رسالة دمشق الرسمية

أثر استخدام نموذج القبعات الستة لتنمية ميارات التعبير (. 6006ن رمضان شامية )نسري
،)رسالة ماجستير(، كمية التربية، اإلبداعي الكتابي لدى طالبات الصف السادس األساسي

  الجامعة اإلسالمية،غزة. 
المفاىيم  (. وحدة مقترحة قائمة عمى القصص اإللكترونية في تنمية بعض6002نيفين أحمد خميل )

 .303-633(، 05)0جامعة بور سعيد، مجمة كمية التربية،العممية لدى أطفال الروضة،
إستراتيجية مقترحة باستخدام الرسوم الكاريكاتيرية في تنمية (.6004ىاني عبد الحكيم محمد)

 الثاني الصف طالب لدى القضايا المحيطة ببعض والوعي اإلبداعي الكتابي ميارات التعبير

 )رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة سوىاج.اإلعدادي
في  فاعمية برنامج قائم عمى إستراتيجية الخرائط الذىنية اإللكترونية(. 6005ىاني عمي حسن )

 ،(ماجستير)رسالة ، تنمية بعض الميارات العميا لمبرمجة لدى طالبات الصف األول الثانوي
 .سوىاج، جامعة التربيةكمية 
، عمان: دار وائل مناىج المغة العربية وطرق تدريسيا(. 6001ي، سعدون الساموك ) ىدى الشمر 

 لمنشر.

استخدام القصة اإللكترونية في تنمية بعض الميارات المغوية فعالية (. 6001ىديل محمد عبد اهلل )
 .أم القرى،جامعة التربيةكمية  (ماجستير)رسالة لدى طفل الروضة

أكثر تشويقا تدريس الأساليب كيف نجعل (.6004)ىشام سعيد الحالق، مزيد منصور النطراوي 
 ،منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب،وزارة الثقافة، دمشق.لممتعمم

برنامج في األنشطة المغوية لتنمية ميارات التعبير اإلبداعي في . (6002ىناء محمد عمي )
 ،)رسالة دكتوراه(،كمية التربية،جامعة عين شمس.االبتدائيةالصفوف األولى من المرحمة 
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.فاعمية الخرائط الذىنية اإللكترونية غير اليرمية في تنمية ميارات التفكير )6002 (العتيبي وضحى
، مجمة العموم التربوية والنفسيةالبصري في مادة العموم لدى طالبات المرحمة االبتدائية،

03(،6 ،)004-083 . 
فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية في تدريس اليندسة عمى (. 6004إبراىيم) وليد صابر

،)رسالة تنمية التحصيل وميارات التصور البصري المكاني لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية
 دكتوراه(،كمية التربية، جامعة المنوفية.  

ي سياق ثقافة الجودة أطر مفاىيمية إستراتيجيات التعمم والتعميم ف(. 6005وليم تاوضروس عبيد )
 ، عمان: دار المسيرة.ونماذج تطبيقية

 املساجع األجيبية:ثاىيًا: 

Aljaser, A. (2017). The Effectiveness of Electronic Mind Maps in Developing 

Academic Achievement and the Attitude towards Learning English 

among Primary School Students (ERIC Document No.EJ1164128), 

International Education Studies,10(12).p80-95. 

 Biktimirov, E. N., & Nilson, L.B.( 2006). Show them the money: Using the 

mind mapping in the introductory finance course .journal of financial 

Education , 32, 72-86.  

Bradley, A,T.(2006). The psychophysiology of Entrepreneurial Intuition: A 

Quantum-Holographic Theory, Proceedings of the Third AGSE 

International Entrepreneurship Research Exchange ,Auckland new 

Zealand, February 8-10.  

Buzan, T., & Buzan, B. (2006). The Mind Map Book. BBC Books: London. 

David, A., & Boley, Ms. R. (2008). Use of premade mind maps to enhance 

simulation learning. Journal of Nurse Educator, 33(5), 220- 223. 

Daniel, M.(2003).Digital Storytelling, research –based practice in New Media 

,visual communication, vol 2(2),sage publications. 

Digital Storytelling Association .(2018). Digital Storytelling Retrieved 24  ∕ 

September, from http://electronicportfolios .com / digstory. 

Emmanuel, F.(2016) Using Digital Storytelling to Help First-Grade Student's 

Adjustment to School, Contemporary Educational Technology,v (7), n 

(3), 190-205. 

Erdem, A. (2017).Mind Maps as a Lifelong Learning Tool(ERIC Document 

No. EJ1165490).Universal Journal of Educational Research, 5(12),p1-7. 

Evrekli, E. (2010). Development of a scoring system to assess mind maps, 

Procedia Social and Behaviorl Sciences, 2(1) ,31-58.  

Ferit, K. &Yapici, U.(2016) Use of Digital Storytelling in BbiologyTeaching, 

Universal Journal of Educational Research, v(4), n(4), 895-903. 

http://electronicportfolios/


 م0202( 33) -0ج-عدد مارس                                                         ...           فاعلية برنامج قائم
 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 1261 - 

Hatzigianni, A.& Margetts. W.(2012)."I am Very Good at Computers", Young 

children’s computer use and their computer selfesteem. European Early 

Childhood Education Research Journal. University of Melbourne, 

Australia. Vol. 20, No. 1, 3- 20. 

Janet, S.(2006). Storytelling and collaborative E- learning resources for 

educators., Vision 21ead INC. 

Kieler, L.(2010) A Reflection: Trials in Using Digital StorytellingEffectively 

with the Gifted, Vifted Child Today, v (33), n (3), 48-52. 

Liu, Y., Zhao, G., Ma, G., & Bo, Y. (2014). The Effect of Mind Mapping on 

Teaching and Learning: A Meta- Analysis, Standard Journal of 

Education and Essay, 2(1), 17-31. 

Mani, A.(2011): Effectiveness of digital mind mapping over paper-based mind 

mapping on students’ academic achievement in Environmental Science. 

In: T. Bastiaens & M. Ebner (Eds.), Proceedings of Ed Media: World 

Conference on Educational Media and Technology,1116-1121, VA: 

Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 

Marouli, A.; Papavasileiou, G.; Dania, A.; Venetsanou, F. (2016).Effect of a 

psychomotor program on the motor proficiency and self-perceptions of 

preschool children, Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 

16(4), Art 218, pp. 1365- 137. 

Merchiea, E., & Keera, H. V. (2012). Spontaneous Mind Map use and learning 

from texts: The role of instruction and student characteristics. Social and 

Behavioral Sciences, 69,1387- 1394. 

Mohaidat, M. (2018). The Impact of Electronic Mind Maps on Students' 

Reading Comprehension(ERIC Document No. EJ1173471). English 

Language Teaching.11(4) .p32-42. 

Parikh, N. D. (2016). Effectiveness of Teaching through Mind Mapping 

Technique, The International Journal of Indian Psychology, April-June, 

3(3), 148-156.    

Radix, C.A., & Abdool, A.(2013). Using mind maps for the measurement and 

improvement of learning quality, The Caribbean teaching Scholar, 3(1) 

,3-21. 

Reason, M. (2010).Working Paper16 mind maps. Presentational Knowledge 

and the dissemination of qualitative research r.ac/16-2010-11- realities-

mindmaps.pdf. 

Ruffini , M. F. (2008). Using e-maps to organize and navigate on line content . 

Edu.cause Quarterly Magazine . 31(1) ,56-61. 

Simonova, I. (2015). E-Learning in Mind Maps of Czech and Kazakhstan 

university students, Procedia Social and Behavioral Sciences, 171, 1229-

1234. 



 م0202( 33) -0ج-عدد مارس                                                         ...           فاعلية برنامج قائم
 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 1261 - 

Suric, D. (2014). Using Multimedia Social Stories to Enhance Prosocial 

Behavior of At- Risk Preschoolers. Master Dissertation.University of 

South Florida, United States. 

Taylor, E. (2007). Moments Made memorable by movie maker. Teaching 

History, th (130), 30- 38. 

Tucker, J. M., Armstrong, G. R., & Massad, V. J.(2010).Profiling the mind 

map user: A descriptive appraisal. Journal of Instructional Pedagogies, 

2(4), 1-13. 

Vijayakumari, K. & Kavithamole, M.(2014). Mind Mapping: A tool for 

Mathematics Creativity, Guru Journal of Behavior and Social Sciences, 

2(1), 241-246. 

Wang, D., & Chang, K. (2008). An e- map Navigation System: provide Region 

Search and Visualize Landmark ,Information, Advances in Electrical and 

Electronics Engineering (IAENG) Special Edition of the World Congress 

on Engineering and Computer Science. 

Wilson, K., Copeland-Solas, E., Guthrie-Dixon, N. (2016). A Preliminary 

Study on the use of Mind Mapping as a Visual-Learning Strategy in 

General Education Science classes for Arabic speakers in the United 

Arab Emirates, Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 

February,16(1),31-52. 


