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expression when students of the fifth grade
literary.
ABSTRACT
Praise be to God who created man, and taught him the statement,
and peace and blessings on the best of his creation and the nobility
of his prophets, our Prophet Muhammad "peace be upon him" and
guided the gift to the day of religion, and after :
The written language is the principal axis of the human
civilization, and distinguished from all other creatures. human can
record their experiences through writing, so it is providing the
opportunity for future generations to benefit from these
experiences. The importance of written expression as one of the
most important means of communication, and the important point
here is the talking about literary expression and the role of modern
technology in the expression of literature. In the opinion of the
researcher there is a great responsibility rests on the teacher and
his management of creative education by using modern
technology, especially as it is based on the development of a social
environment which employs the skills of students. Solving the
problem is based on using technology and modern teachers who
responsible for the development of creativity. Therefore, in order
teacher be able to play the right role in development of creativity,
he must be trained in a specific technology that he adopts to
nurture the creativity and develop it among the students
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التكنولوجيا الحديثة ودورها في التعبير األدبي عند طالب للصف الخامس األدبي

.قسم تربية بلد/العامة لتربية صالح الدين/المديرية/وزارة التربية/المدرس الدكتور رافد علي حسين عبد العزاوي

: مستخلص البحث

. إن الكتابة عملية معقدة تحتاج قدرة على تصوير األفكار في حروف وكلمات وتراكيب صحيحة.1 .1
. الكتابة أداء منظم ومحكم يعبر به اإلنسان عن أفكاره وأرائه ورغباته.2

 وهي وسيلة من وسائل بقاء الجماعة، أهمية الكتابة في كونها من أهم وسائل اتصال اإلنسان بغيره.3
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البشرية وحفظ التراث الثقافي ،واالجتماعي وتطويره.
 .4التعبير الكتابي هو وسيلة االتصال بين الفرد وغيره ممن تفصله عنهم المسافات الزمنية والمكانية.
 .5يعبر التعبير الوظيفي عن المواقف الحيوية المختلفة التي يمر بها الشخص ،فهو يخدم وظيفة
خاصة في الحياة وله عدة أنواع منها :الرسائل والتلخيص وكتابة المالحظات.
يعد التعبير اإلبداعي فن أدبي نثري ،يترجم فيه الكاتب حقيقة إحساسها اتجاه األشياء من حوله.
المــقدمــة

الحمد هلل الذي خلق اإلنسان ،وعلمه البيان ،والصالة والسالم على خير خلقه وصفوة أنبيائه ،نبينا محمد " صلى
هللا عليه وسلم " ومن اهتدى بهدية الى يوم الدين  ،و بعد:

وميزت اإلنسان من سائر المخلوقات ،باستطاعته تسجيل تجاربه من
فإن اللغة المكتوبة حوت حضارة البشر ّ ،
أهمية التعبير
ثم تبرز ّ
خالل الكتابة ،مما اتاح فرصة أمام األجيال التالية لالستفادة من هذه التجارب ،ومن ّ

أهم وسائل االتصال ،بواسطتها يستطيع اإلنسان ،التعبير عن ا
آرئه وأفكاره ،مستخدماً
الكتابي بوصفها وسيلة من ّ
جميع المهارات  ،وهذا البحث هو في استقصاء التكنلوجيا الحديثة في التعبير األدبي ،وفيه ثالثة محاور نظرية ،
المحور األول منها التكنولوجيا الحديثة ،والمحور الثاني يتحدث عن التعبير االدبي ،والمحور الثالث دور
ضم
التكنلوجيا الحديثة في التعبير االدبي  ،والمحور الرابع سيكون االحصائيات ونتائج وختم البحث بخاتمة ّ
مجموعة من النتائج التي توصلنا إليها ،ويرى الباحث هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المدرس ادارة التعليم

االبداعي باستخدام تكنلوجيا حديثة وبخاصة انها تستند الى تطوير بيئة اجتماعية توظف فيها مهارات الطالب ،
لحل المشكلة بتكنلوجيا متطورة او حديثة لهذا فإن المدرس المتطور بهذه يتحمل مسؤولية ،غير مألوفة عند
المدرس العادي ولذلك ولكي يتمكن المدرس من القيام بدوره الصحيح في تنمية االبداع البد من تدريبه على

تكنلوجيا محددة يتبناها لتربية االبداع وتطويره لدى الطالب .

وربما كان لهذا الشغف ،المتعاظم في نفسي اثره لألقدام على مثل هذا الموضوع لتقوية ما وجدته من حاجة

المكتبة االدبية الى دراسة ترصد التكنلوجيا الحديثة ودورها في التعبير االدبي وهذه هي الدراسة المتواضعة التي
حاولت فيها االستقصاء عن هذا الموضوع  .والحمد هلل ،رب العالمين .

المحتوى

المحور االول  /التكنولوجيا الحديثة
مفهومها :

إن التكنولوجيا من حيث المفهوم تعني التقدم والتطور والمواصلة الذي يعني المشاركة واإلبالغ واالطالع واإلخبار

والتلقي ،ومن خالل هذا المدلول اللغوي ،يمكن القول إن التواصل هو نقل فعال للمعنى واألخبار ،إذ يحتوي دائما
على رسالة ،وكل رسالة تتكون من دالئل ،وكل دليل يتكون من دال ومدلول .من هذا المنطلق ،ومن اعتبار
النص األدبي نصا يتضمن رسالة ،تتشكل من دالئل تتكون من دوال ومدلوالت ،فإن تلقي النص يدخل ضمن
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عالقة تواصلية بين النص وبين القارئ ،لذا ال يمكن فهم نظرية التلقي بوصفها نظرية تعنى بتداول النصوص
وتقبلها ،واعادة إنت اج دالالتها سواء أكان ذلك في الوسط الثقافي ،الذي تظهر فيه فيما يمكن تسميته بالتلقي
الخارجي ،أم داخل العالم الفني التخيلي للنصوص األدبية فيما يمكن تسميته بالتلقي الداخلي ،إال إذا أنزلت هذه
النظرية منزلتها الحقيقية( .مجلة العلوم .)54 :2002 ،
أهميتها :
تعد التكنولوجيا من المجاالت ،التي أصبحت تكتسب أهمية قصوى في اآلونة األخيرة  ،نظ ار الكتساحه كل،
مظاهر الحياة اإلنسانية عبر اللغات المنطوقة واإليحاءات والحركات والطقوس والعادات والصور...إلى الحد الذي
أصبح فيه التواصل يشكل فلسفة العلوم الحديثة .ومن المجاالت التي ترتبط بالتواصل ارتباطا وثيقا مجال التلقي
الذي يكتسب أهمية قصوى خاصة في جانبه النقدي ،حيث أصبحت له نظرية تعنى بتقبل النصوص ،األدبية
وقراءتها وتأويلها ،بل واعادة إنتاجها .وسنحاول في هذا المقال أن نقف عند ،نموذج له وضعه االعتباري ضمن
النماذج التواصلية التي تهتم بالتلقي األدبي(0مجلة العلوم .)89 :2002 ،
أنواعها:
 -1التواصل أو التلقي ، :تجاذب مفهوم التواصل حقول معرفية بالغة التنوع ،تكاد تشمل كل المنتوج اإلنساني،
فكل ما يمكن أن يشتغل كرابط بين اإلنسان وما يوجد خارجه ،وكل األشكال الثقافية التي تتحدد من خاللها هوية
األفراد يمكن النظر إليها كوقائع بالغية تندرج ضمن حاالت المجتمع اإلنساني؛ ومن هذا المنطلق فإن الظواهر
اإلنسانية ال يمكن النظر إليها إال من خالل رغبة الكائن في التواصل مع اآلخر ،وبالتالي فمجموع ما ينتجه
اإلنسان عبر لغته وابداعه وطقوسه يندرج ضمن سيرورة تواصلية لدرجة تجعل الثقافة فيها سيرورة تواصلية
(ابراهيم .)33 :2000 ،
وربطها بنظرية أكثر شموال هي نظرية االتصال والتواصل التي بدأت مالمحها تتبلور منذ منتصف القرن العشرين
في ألمانيا ،وذلك قبل أن يشرع ياوس و آيزر في
ترتيب األطر العامة لنظرية تعنى بالتلقي األدبي والتأثير واالستجابة في مطلع السبعينيات  .إن من أهم
التأكيدات ،التي انتهت إليها جمالية التلقي أن" خلود األثر األدبي يتوقف على مدى تفاعله مع أوساط مختلفة من
القراء المستهلكين ،وهذا ال يتأتى إال بتواصل القارئ مع النص في سياقات مختلفة .إن العالقة كما يبدو بين
ا لتواصل والتلقي هي عالقة امتزاج وترابط ،حيث إن التلقي ال يتحقق إال من خالل التواصل(.مجلة عالمات ،
.)22 :2004
 -2نماذج التواصل:
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،تحف ــل نظريات الـتـواصل بكثير من النماذج التي عملت على مقاربة وفهم نظام الـتواصل واالتصال ،ونظـ ار
لصعوبة استقراء كل النماذج ،نلحض قبل أن نعمل على تفصيل أنموذج زيجفريد شميث ،على عرض موجز
للنماذج التالية:
أ -النموذج السلوكي:
،وضعه المحلل النفسي األمريكي الزويل Lasswell D . Haroldسنة  1849ويتضمن مايلي:
من؟ ( المرسل) ـ ـ ـ يقول ماذا؟( الرسالة)ـ ـ ـ بأية وسيلة؟ ( وسيط) ـ ـ ـ لمن؟ ( المتلقي) ـ ـ ـ وألي تأثير( أثر)
يرتكز هذا النموذج على خمسة عناصر ،وهي :المرسل ـ الرسالة -القناة -المتلقي -األثر.

ويمكن إدراج هذا النموذج ضمن المنظور السلوكي الذي انتشر كثي ار في الواليات المتحدة األمريكية ،ويقوم على
ثنائية المثير واالستجابة .ويظهر هذا المنظور عندما يركز الزويل على الوظيفة ،التأثيرية ،أي التأثير على
المرسل إليه من أجل تغيير سلوكه إيجابا وسلبا .ومن سلبيات هذا النظام أنه يجعل المتلقي سلبيا في استهالكه،

ومنظوره سلطوي في است عمال وسائل ،التأثير في جذب المتلقي والتأثير عليه في صالح المرسل (مجلة علم الفكر

.)22 :2002 ،

ب ــ النموذج الرياضي:

وضعه المهندس كلود شانون  Claude Shannonسنة  1848والفيلسوف وارين  .Waren Weaverويركز
على المكونات التالية( :مجلة علم الفكر . )12 :2002 ،مرسل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ترميز ـ ـ ـ ـ ـ رسالة ـ ـ ـ ـ فك الترميز ـ ـ ـ متلقي.
ج ـ النموذج االجتماعي:

،هو نموذج ريلي وريلي  Riley& Rileyالذي يعتمد على فهم طريقة انتماء األفراد إلى الجماعات .فالمرسل

هو المعتمد والمستقبل هو الذين يودع في جماعات أولية اجتماعية مثل العائالت والتجمعات والجماعات

الصغيرة…وهؤالء األفراد يتأثرون ويفكرون ويحكمون ويرون األشياء بمنظار الجماعات التي ينتمون إليها والتي

بدورها تتطور في حضن السياق االجتماعي الذي أفرزها(مجلة علم الفكر  .)35 :2002 ،ويالحظ أن هذا
النموذج ينتمي إلى علم االجتماع والسيما إلى علم النفس االجتماعي حيث يرصد مختلف العالقات النفسية،
واالجتماعية بين المتواصلين داخل السياق االجتماعي .وهذا ما يجعل هذا النظام يساهم في تأسيس علم تواصل

الجماعة .la communication de groupe

ومن المفاهيم التواصلية المهمة داخل هذا النظام نجد مفهوم السياق االجتماعي واالنتماء إلى الجماعة( .زيد ،

:)22 : 2008
د ـ النموذج اللساني:

 ،يعد رومان جاكبسون  Roman Jackobsonواضع هذا النموذج سنة  ،1824إذ اعتبر أن اللغة وظيفتها

األساسية هي التواصل ،وارتأى أن للغة ستة عناصر وهي :المرسل والرسالة والمرسل إليه والقناة والمرجع واللغة.
ولكل عنصر وظيفة خاصة :فالمرسل وظيفته انفعالية تعبيرية ،والرسالة وظيفتها جمالية من خالل إسقاط محور

االستبدال على محور التركيب ،والمرسل إليه وظيفته تأثيرية وانتباهية ،والقناة وظيفتها حفاظية ،والمرجع وظيفته
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مرجعية أو موضوعية ،واللغة أو السنن وظيفتها(ه) لغوية أو وصفية ( .ابراهيم .)22: 2000 ،
 3ـ أنموذج زيجفريد شميث في التواصل والتلقي النصي

،يعد زيجفريد شميث من رواد مدرسة اللسانيات النصية التي برزت في أوربا خالل الستينيات والسبعينيات من

القرن الماضي ،وهي مدرسة تؤسس نظريتها على معالجة اللغة الطبيعية من منظور النص اللغوي بمفهومه

التداولي حسبما يتم إنتاجه وتلقيه في سياقات التفاعل االجتماعي الفعلية ،على خالف المعالجة ،البنيوية والتوليدية

التي تقف عند مستوى الجملة وال تتعداها وصفا وتحليال.

غير أن زيجفريد شميث لم يتوقف عند حدود توسيع لسانيات اللغة ،بل عمل على بناء لسانيات من منظور آخر

أطلق عليه اسم" لسانيات التواصل" ،منتقدا اإلطار النظري العام ألبحاثه اللسانية حول اللغة والنص ،معتمدا على
نظرية التواصل في سياقه االجتماعي إطا ار معرفيا ألبحاثه اللسانية واألدبية والجمالية على غرار هابرماس
وبورديو( .مجلة الفكر)22 : 2002 ،
أـ أنماط النصوص والخطابات:

طب بصور وأشكال بالغية متنوعة
 ،يعد زيجفريد شميث أن المخاطب يسعى دوما إلى التأثير في المخا َ

بتوظيف أنماط مختلفة من النصوص وفق خطط خطابية محكمة تختلف باختالف الوضعية التواصلية البسيطة أو
المعقدة التي يوجدان فيها ،ومن ثم فإن النص يبدو عند إنجازه ماديا" عبارة عن مجموعة من التوجيهات المتماسكة

طب ما قصد إحداث تأثير محدد لديه" صنف شميث النصوص المتداولة
موضوعاتها وسياقها الموجهة نحو مخا َ

في السياق االجتماعي إلى ثالثة أنماط هي :النص اإلخباري ،والنص ،التوجيهي ،والنص األدبي ،فالنص

اإلخباري هو الذي

تهيمن عليه سمة اإلخبار حيث يكون القصد هو إبالغ الخبر لمتلق محدد المعالم على

المستوى التداولي( تاجر ـ تلميذ ـ سياسي.) ...

،والنص التوجيهي هو الذي يتغلب عليه طابع التوجيه حيث يكون القصد هو أمر المتلقي للقيام بعمل ما ،أو

نهيه ( مجلة الفكر .)45 :2002 ،

عن ذلك  ،أو دفعه النفعال عاطفي مع ين ،ويعتمد هذا النوع من النصوص على مجموعة من األساليب كاألمـر

والنهي والعتاب...

 ،أما النص األدبي ،فهو الذي يغلب عليه الطابع الفني حيث يكون القصد هو إخراج معنى فني مفاجئ

ومخالف للمعاني التواصلية المعتادة من خالل ما يمكن تسميته باالنزياح ،موظفا كل ما يمكن أن يحقق جماليته
من تصوير ورمز وايقاع ..كما يشارك القارئ/المتلقي في إضفاء الطابع األدبي الخالص من خالل قراءة إبداعية
وجمالية متأنية تختلف عن القراءة العادية السريعة.
،يلحق شميث هذه األنماط الثالثة من النصوص بأنماط من الخطابات وفق ثالث ضوابط:
الهدف من التواصل :يربط هذا الهدف بمقصدية المخاطب من إصدار النص ،أو األثر النفسي أو التداولي

المرغوب إحداثه لدى المتلقي ،ومن ثم فإن الخطاب قد يأخذ شكال إقناعيا بصورة لغوية مباشرة( الخطاب

الحجاجي) ،واما بصورة غير مباشرة في خطاب بالغي جذاب يركز على الجانب االنفعالي( الخطاب الوصفي ـ
الخطاب الروائي  ،الدرس التعليمي ()...زيد . )102 :2008 ،
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الخصوصية التصويرية للغة :تظهر هذه الخصوصية للمتلقي في بعض السياقات الفردية والجماعية المتواضع
عليها في أثناء استعمال اللغة استعماال مغاي ار لالستعمال اليومي أو اإلخباري( الخطاب األدبي ـ الخطاب
الجمالي)حيث تحيل هذه اللغة على مجموعة من الدالالت التي تجعل المتلقي يفكر في تلقي الخطاب حسب

خصوصيته التصويرية (.مجلة علم الفكر . )22 : 2002 ،

نوع العالقة القائمة مع الواقع :يرتبط هذا النوع باإلمكانات البنيوية التي يسمح بها سياق التلقي داخل جماعة لغوية
ما ،وقابلية النسق التواصلي ،لتطبيق التوجيهات التداولية التي يتضمنها النص وضعا أو إيحاء ،فإذا كان الخطاب

يحمل فك ار قد ال تتقبله الجماعة ،فإن هذا الخطاب قد يتستر بشعارات ،وتوظيف لغة تجعله متقبال في ذلك الوسط
اللغوي( .مجلة العلوم .)52 :2002 ،

ب ـ النموذج التواصلي،:استوحى زيجفريد شميث نموذجه التواصلي من الوظائف الست كما حددها جاكبسون،

ومن مختلف الوظائف اإلنجازية للكالم كما حددتها مدرسة فلسفة اللغة األنجلوساكسونية( أوستين ـ سورل،)...

فمن جاكبسون أخذ الوظائف االنفعالية واإلفهامية والشعرية؛ فبالنسبة للوظيفة االنفعالية أو التعبيرية ،فترتبط عند

شميث بالنص اإلخباري أو اإلعالمي ،وما يفصح عنه من قصد إبالغي ،ثم ما ينتج عنه في سياق تداولي من
طب التواصلي ،أقواال وأفعاال وأعماال .وبالنسبة للوظيفة اإلفهامية ،فترتبط عنده بالنص
أثر على سلوك المخا َ
التوجيهي بما يحمله من أوامر ونواه وتعليمات يظهر أثرها على المتلقي في وضعية التفاعل اللغوي .أما بالنسبة

للوظيفة الشعرية ،فتتحقق عنده في النص األدبي بوجه خاص ،حين تترابط شبكة عالمات اللغة الدالة ترابطا فنيا

يفصح عن إرادة جمالية في تجاوز قيود التداول الـمألـوف ( .عزازي )29 :2002 ،

،ومن مدرسة فلسفة اللغة األنجلوساكسونية أخذ الوظيفتين اإلثباتية والتوجيهية؛ فبالنسبة للوظيفة األولى فتعتبر

عنده الوظيفة األساس للنص اإلخباري بما يقدمه من توضيحات حول مختلف الموضوعات التي يتعرض لها.

وبالنسبة للوظيفة الثانية ،فهي ترتبط عنده بالنص التوجيهي بما تحمله من توجيهات صريحة أو ضمنية تلزم

المتلقي بتنفيذها (.مجلة عالمات . )54 : 2004 ،
ج ــ نموذج التلقي النصي:

،مفهوما السياق والوضعية التواصلية :نشير في البداية إلى أن مفهوم السياق قد اختلف حوله من قبل اللسانيين

والسيميائيين ،فاللسانيون يعتبرون السياق مجرد عالقة التحام بين المكونات النصية ،أما السيميائيون فيوسعون
مفهوم السياق إلى الوضعية العامة التي يتلقى داخلها النص.

بالنسبة لزيجفريد شميث ،فهو يميز بين مصطلحي السياق والوضعية التواصلية ،فالسياق ـ بالنسبة إليه ـ هو أن

يؤخذ النص في مجموعه كإطار اللتحام المكونات النصية ،والوضعية التواصلية هي التي ترتبط بضم النص إلى
تواريخ اإلنتاج والتلقي .يتبين إذن أن شميث يميز تميي از دقيقا بين المفهومين ،بحيث يمزج بين وجهة نظر

اللسانيين ،ووجهة نظر السيميائيين (.زايد . )22 :2008 ،

د ــ التخطيط لعملية التلقي، :تختلف النماذج النظرية التي يقدمها شميث من دراسة ألخرى ،إذ يركز في كل

نموذج على عناصر دون أخرى ،ولعل سبب ذلك يكمن في أن كل نموذج نظري لعملية تلقي النص ،إنما هو بناء
افتراضي يسترشد به المحلل والباحث ،ولتحديد الخطاطة العامة للتلقي عند شميث ،يمكن التركيز ،على ماهو
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ضروري ،والذي يتكرر في كل نموذج من نماذجه التطبيقية .يفصل شميث داخل ما يسميه بحدث التلقي بين عدد
من األفعال اإلدراكية التي ينجزها المتلقي للنص المعروض إنجا از متصال أو منفصال ،وهذه األفعال هي بمثابة

ظواهر قابلة للوصف والتحليل ،ومنها :ـ فعل دماغي يتمثل في عملية القراءة أو االستماع.
ـ فعل يقوم بتنحية اإلبهام التركيبي.

ـ فعل يقوم بتنحية اإلبهام الداللي.

ـ فعل يقوم على تخصيص اإلمكانات واالحتماالت الداللية للنص.

ـ فعل يقوم على تركيز المعطيات الداللية داخل نموذج عالم تابع للنص.

إن المتلقي عند عملية ،تلقيه للنص ،فإنه يعمل تدريجيا على إعادة البنية النصية العميقة اعتمادا على مجموع
المرسل بعدد من التعميمات التي تؤدي إلى بنيات داللية جملية يحكمها التماسك
األخبار التي تضمنها النص
َ
الخطي الذي قد يكون ظاه ار أو مضمرا .بعد ذلك تأتي مرحلة يكون فيها المتلقي قاد ار على القيام بترجمة المعنى
الجزئي للتماسك الخطي إلى معنى شامل ،أي االنتقال من الموضوع الجزئي إلى بنية داللية كبرى يتـم حذف
التفاصيل والجزئيات منها.

( مجلة عالم الفكر. )22 :2002 ،

،وخالصة هذه الخطاطة ،أن عملية التلقي تتم من خالل إجراء تقليص للجزئيات والتفاصيل ،للوصول إلى
البنية الداللية الكبرى ،ذلك أن المعيار األساس لقبول النص من طرف المتلقي هو مدى لعبه لدوره البالغي ،

ونهوضه بوظيفته التداولية .إن قبول النص من قبل المتلقي كنص قابل للفهم مشروط بالسياق العام لإلبالغ

وبالوضعية التداولية الخاصة بالتواصل.
ه ـ لوازم التلقي:

،يصف زيجفريد شميث تلقي النصوص بأنه تأويل إلشارات يتضمنها النص على نحو منظم أثناء وضعية

تواصلية معينة ،ومن خالل هذا التصور ،يميز بين نوعين من التلقي:
ـ تـلـق مـع ـنـوي :وه ــو عبارة عـن تـقـريــر لإلشـارات والتعليمات ،ومالحظة للقواعد التي يتوافر عليها النص.
ـ تلق تواصلي :وهو تحقيق لغوي أو غـير لـغـوي لــهذه اإلشارات والتعليمات ،والقواعد المقررة.

المرسل أن يختار بشكل مسبق نمطا معينا من النصوص أو الخطاب ،حسب
إن عملية التلقي يلزمها من قبل ُ
غرضه من اإلخبار أو األثر المراد إحداثه في أعقاب عملية التواصل ،ثم وفقا لهذه المقصد يختار المعجم
المناسب ،ومن طرف المتلقي يلزمه أن يتعرف على نمط النص حتى يستطيع التواصل معه ،بفهمه وادراك
مقصـده  (.ابراهيم .)80 :2000 ،

،نستخلص من خالل استعراض موجز ألبرز ما تضمنته نظرية زيجفريد شميث ،أن عملية تلقي النص

باعتباره مكونا لغويا يتضمن إشارات تحتاج إلى تأويل مشروطة بالسياق التواصلي ،بمعنى أن تأويل مجموع

التعليمات التي يتضمنها النص ال يمكن تأويلها تأويال مناسبا خارج لعبة أفعال تلقي وتواصل ،وبالتالي فإن هذه
العملية ترتبط بطرفي العملية التواصلية ،المؤل ف من جهة الذي يؤول اإلمكانات اللغوية المتاحة من طرف السنن
للتعبير عن اتصال فردي ،مع الواقع ،والمتلقي الذي يعمل على وضع تأويل مناسب لتعليمات المؤلف يوفق فيه

بين تأويله الخاص والتأويل الذي يقدمه المؤلف بالنظر إلى مقصد النص (.عزازي .)123 : 2002 ،
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مكانتها:

يرى الباحث أن االطالع على أدب األمة ضروري إلغناء الفرد ثقافه عالية

فأن االدب يتطور ويتقدم

تكنلوجيا كما تتطور الحياة  ،ويجري على االدب كما يجري على الكائن الحي وكيف يتأثر االدب العربي باألدب
الغربي أو األدب االخر لهذا سيجد الكاتب تقديما جديدا لهذا الموضوع فالشعر وفنونه وأنواعه فاألدب مزيج بينهما

 .وليس يكون ادباً اال أذا وازن بين هذين العنصرين كي يخلد ويستولي على عقول متلقيه ومستمعيه ويدخل قلوبهم
 ،انها طريقة رأيناها مناسبة لتقريب أهم ما يجري في ساحة األدب .

لذا يرى الباحث أن تواصل القراءة والكتابة واالط الع على التراث أمتك  ،واالدب هو اختيارات شعرية ونثرية ألهم
الفنون واألدب الحديث ونأمل ان يكون الموضوع نافعا ألبنائنا ،هادفا الى بناء جانب من الذوق االدبي  ،وتنمية ،
وما صحبها من تحليل وتعليق  ،سيسهم في تحفيز محبي االدب في المحاكاة واالبداع.
فاألدب هو الكال م الجيد المنظوم والمنثور  .وما يتصل به من تفسير أو تعليل ،وهو تعبير عن العواطف بأسلوب
جميل  ،والحقيقة أنه ال يمكن التعبير بكلمات أو جمل عن االدب ،الن االدب في حقيقة االمر تراث االمم

وسجلها الحضاري والفكري والثقافي  ،ويحدث االدب في نفس قائلة وسامعة أو قارئة لذة فنية ومنفعة .
أهمية المرحلة االعدادية :ــ

هو الصف الذي يأتي بعد الصف الرابع أي الصف الثاني في المرحلة االعدادية ويقع بين المرحلة المتوسطة
( الرابع  ،الخامس  ،السادس ) وهي اعداد الطالب الى

والمرحلة الجامعية وتشمل المرحلة االعدادية

مرحلة الجامعية أي مرحلة اعلى  ( .و ازرة التربية . ) 1888،

وتكمن اهمية المرحلة كما يرى الباحث انها مرحلة مهمه في حياة االنسان او الفرد  ،وهي مرحلة انتقالية الى
مراحل قادمة مهمة  ،وزيادة في الوعي والتفاعل واالنتقال أو االستعداد الى تغير زماني ومكاني اخر قادم ينتظره .
المحور الثاني
التعبير األدبي
مفهومه:

وهذا النوع من الكتابة يعتمد الكاتب فيه على تناول موضوعات متنوعة ومتعددة ،وربما تكون هذه الموضوعات

جد ينشئ من هذا الموضوع كياناً كامالً ،بل كياناً إبداعياً ،وتختلف الكتابة
الم ُ
تافهة أو قليلة القيمةّ ،
لكن الكاتب ُ
أن الكتابة اإلبداعية تتناول موضوعات تعبر عن النفس ،وتهدف إلى تحقيق
اإلبداعية عن الكتابة الوظيفية في ّ

المتعة والتأثير في نفس القارئ  ،أما في الكتابة ،الوظيفية فتهدف إلى تحقيق تواصل جيد بغية تحقيق مطلب أو
منفعة له( شعالن )20 :1012 ،
أنواعه التعبير االدبي االبداعي :
أ :الطالقة: Fluen

،وهي القدرة على تقديم عدد كبير من األفكار والحلول أو القدرة على إنتاج عدد ممكن من البدائل أو األفكار أو

المترادفات والمعلومات ،والصور الذهنية عند االستجابة لمثير معين في سهولة ويسر وذلك في مدة زمنية،
محددة  ،وقد تم التوصل إلى أنواع من الطالقة منها  :ـ ـ
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 .1طالقة الكلمات واأللفاظ  :تقتصر على توليد عدد من الكلمات باعتبارها تكوينات أبجدية يعتمد فيها

القارئ على مخزونه المعرفي في الذاكرة لتحقيق مطالب بسيطة تتطلبها تعليمات االختبار(
البصيص . )22 :2011 ،

.2الطالقة التعبيرية :وهي القدرة على التعبير عن األفكار وسهولة صوغها في كلمات أو صور للتعبير عن هذه
األفكار بطريقة تكون فيها متصلة ،بغيرها ومالئمة لها .

 .3طالقة التداعي  :وتتجسد في قدرة الفرد على توليد عدد كبير من األلفاظ تتوافر فيها شروط معينة من حيث

المعنى ويحدد فيها الزمن أحياناً.

ب  :المرونة : Flexibilityوهي القدرة على تغيير التفكير الذي يميز األشخاص المبتكرين من األشخاص

العاديين ،الذين يجمد تفكيرهم في اتجاه معين ،وتنقسم المرونة كما يرى الدكتور ماهر شعبان إلى قسمين هما:

التلقائية ( spontaneous flexibi lشعبان )89 :2010 ،
 .1المرونة
ّ
التحول في اتجاهات مختلفة نحو إيجاد حلول مختلفة لمواقف أومشاكل محددة ،بحيث
،وهي حرية الذهن في
ّ

يتمكن الذهن من تغيير وجهته من مجال إلى آخر دون قيد وبشكل سريع وسهل .
 .2المرونة التكيفية Adptive Flexibility

،وهي حرية الذهن في الحركة والتعديل أو التغيير في موقف أو مشكلة؛ إلعطاء حلول مختلفة حولها ،أو إنتاج
استجابات ،وتعديلها أو تغيرها لتناسب ،مشكلة أو موقف معين ،ويتضح التمييز هنا بين عاملي الطالقة الفكرية

أن الطالقة الفكرية تتمثل في قدرة الشخص على إنتاج أكبر عدد من األفكار في زمن محدد،
والمرونة التلقائية في ّ
أما المرونة التلقائية فتظهر في قدرة الشخص على االنتقال المستمر من فئة إلى أخرى خالل التفكير (.سعد ،
ّ
)235 :2015

يقدم من حلول جديدة وغير تقليديه  ،وهي أكثر الخصائص ارتباط ًا
ج  :األصالة، Olpiginalityهي ما ّ
معين ،بحيث ( عزازي)20:2008 ،
باإلبداع فهي القدرة على إنتاج أفكار تستوفي شروطاً معينة في موقف ّ

أهمية التعبير( الكتابة) األدبي 0

،هي الكتابة التي تسعى إلى توظيف اللغة توظيفاً جمالياً ،بغرض التعبير عن االفكار والمشاعر النفسية ،ونقلها
إلى اآلخرين بأسلوب أدبي جميل ،الهدف منه التأثير في نفس القارئ واالرتقاء بمستواه االنفعالي إلى مستوى
يقارب الحالة االنفعالية لمبدع النص ذاته ( البصيص . )99 :2011 ،
كل
،وتعد مجاالت الكتابة اإلبداعية محدودة مقارنة بمجاالت الكتابة الوظيفية المتعددة؛ نظ اًرً لطبيعة استخدام ّ
ُ
منهما ،وارتباطهما باألنشطة التي يمارسها المتعّلم ،ومن أبرز مجاالت الكتابة اإلبداعية :القصة ،والوصف،

والشعر ،والمسرحية ،والرواية ،والمقالة األدبية وغيرها من المجاالت األخرى التي تتصل بذاتية المتعلم وانطباعاته

الشخصية ،وتأمالته وتصوراته .

تصنيفاته وشكل كتابة التعبير األدبي:
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 ،ويعرض الدكتور حاتم حسين البصيص مجموعة من اإلجراءات التي تساعد على تفعيل كتابة التعبير
االدبي بشكل صحيح و التلخيص بصورة جيدة  ،ومن هذه اإلجراءات التي ذكرها البصيص (البصيص :22 ،

 )2011وهي ما يأتي :

ألن ذلك يشوه األصل ويغير المعنى ،أو يحمله
 .1االبتعاد عن تحريف المادة الملخصة أو تعديلها ؛ ّ
دالالت وتفسيرات قد ال يحتملها .

أهمية على المهم .
 .2التمييز بين الفكرة الرئيسة والفرعية ،وتقديم األكثر ّ

 .3التخلص من االستطرادات والهوامش واألمثلة الزائدة التي ال ضرورة لها.
 .4حذف الجمل التي ال ترتبط بالفكرة الرئيسة للنص.
 .5دمج بعض الفقرات إن أمكن.
 .2إعادة صياغة الفقرات بترتيب جديد مع المحافظة على االحداث للنص االصلي.
ُ .2تلخص الجمل أو الفقرات الباقية بكتابة الجملة الرئيسية.
المحور الثالث
دور التكنولوجيا الحديثة في التعبير األدبي

ٍ
ومعان ،فحواس
عما يجول بخاطره من تصورات
 ،اللغة وعاء يصب فيه اإلنسان أفكاره ومعتقداته ،ويعبر ّ
الحسية وتتفاعل مع ما بها من عواطف ،وانفعاالت وخبرات ،فتتكون مهارات ،اللغة من
اإلنسان تستقبل المثيرات ّ

استماع وكالم وقراءة وكتابة ،وتنشأ المدركات وتتراكم الخبرات ،وهي من أهم المعايير التي يقاس بها حضارة األمم

من حيث التأثير والتأثر ،وهي في الوقت نفسه لغة فن لكل ما تنطوي عليه النفس اإلنسانية من رؤى (عزازي،

.)52 :2004

خاصية من خصائص اإلنسان تميزه من جميع الكائنات ،وقد اختص هللا تعالى اإلنسان باللغة،
فاللغة،
ّ
فأتاحت له أن يفكر ،والوظيفة األساسية للغة ،هي التعبير عن األحاسيس واألفكار بواسطة الكالم ،وبذلك يعد

ألنه أداة المدرس في تعليم المتعلم ،وأداة
التعبير بنوعيه ) الشفوي والكتابي (هو الثمرة المرجوة من تعليمهاّ ،
المتعلم في توضيح ما تعّلمه واب ارزه لآلخرين(المصري ، )32:2002،وهكذا نجد أن التعبير هو نوع من الحديث

الشفوي ،أو الخطي ،يستخدم للتوضيح ،و للوصف ،أو لتقديم المعلومات  ،دون افتراض مسبق أن القارئ أو
المتلقي  ،لديهم معلومات حول الموضوع المطروح ،شيئ ًا واحد فقط ،يجب على الكاتب وضعه في مقدمة

اهتماماته ،هو استخدام األلفاظ ،والجمل الواضحة ،وتعد اللغة أهم وسيلة للتفاهم بين البشر وأداة ال غنى عنها

للتعامل به( .عزازي)98 : 2004 ،

فإن طبيعتها التكاملية تلعب دو اًر مهما ،
في الحياة االجتماعية  ،ولما كانت اللغة جملة من المهارات ،المتكاملة ّ
في استخدامها وتوظيفها ،ومن هنا فالكاتب الجيد يقتضي أن يكون مستمعاً جيداً ،قاد اًر على تركيز انتباهه واعياً

بجوانب الكتابة والتلقي المختلفة وهذا بدوره ينعكس على المعرفة السابقة للمستمع ( الصوفي ،)22 : 2008،
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الذي يوظف هذا االستماع ،في كتابته ،وفاعالً منه نقدًا وتذوقاً وابداعاً لتكوين الخلفية المعرفية الصحيحة التي ال

جمل بها اإلنسان في هذا العالم،
تتأتى للكاتب بغير القراءة الواسعة والهادفة  ،وفن الكتابة من اإلبداعات ،التي ّ
فهي ال تصبح إبداع ًا ّإال إذا انطبعت بروح الكاتب ،فتلمس قلب القارئ وتنير عقله ،وتمسي القطعة األدبية هي
تعرف عنه وتعكس
المبدع ؛ ّ
ألنها تعبر عن أفكاره وهواجسه ومشاعره وأحالمه  ،كما تصبح هويته األساسية ّ
،صورته ،وللكتابة مصادر متعددة فقد تكون نقالً ألفكار اآلخرين سماعاً أو ترجمة للفكر ،أو تهذيب أقوال أو
ترجمة(عطيه)54 2012 ،

،معلومات أو وصف حال أو حدث وهي بالتالي تأتي بعد القراءة ،وحين تُذكر الكتابة ،فإنما ُيقصد بها )
،ولعل ما يميز التعبير الكتابي عن الشفوي ،هو ارتباط هذا أو ذاك
ولكنه تعبير تحريري ال شفاهه فيه
التعبير(ّ ،
ّ
بأحد فنون اللغة ،األُخرى ،فإذا ارتبط التعبير بالحديث ،فهو المحادثة أو التعبير الشفوي ،واذا ارتبط التعبير
بالكتابة ،فهو التعبير الكتابي (البصيص. )32 : 2011 ،

عرف التعبير االدبي عموماً ،بأنه استخدام الرموز الكتابية في صوغ ما يجول في الخواطر من أفكار،
،وي ّ
ُ
بأنه إقدار الطالب على الكتابة المترجمة
عرف على نحو أكثر دقة ّ
ومشاعر ،وأحاسيس ،وانفعاالت ،كما ُي ّ

ثم تدريبهم على الكتابة بأسلوب ،وتعويدهم على اختيار
ألفكارهم ،بعبارات  ،بقدر يتالءم مع قدراتهم اللغوية ،ومن ّ
األلفاظ المالئمة وجمع األفكار وتبويبها وتسلسلها وربطها ،ويعد التعبير ثمرة الثقافة األدبية واللغوية التي يتعلمها

الطالب وهو وسيلة التواصل والتفاهم وأداة لتقوية الروابط االنسانية واالجتماعية  ،والتعبير الكتابي ،هو وسيلة

االتصال بين الفرد وغيره ممن تفصله عنهم المسافات الزمنية والمكانية ،والحاجة إليه ماسة ،وصوره عديدة منها :
كتابة الرسائل والمقاالت ،واألخبار ،وتلخيص القصص والموضوعات المقروءة ة ،أو المسموعة وغيرها  ،وينقسم

التعبير من حيث غرضه إلى قسمين هما  ( :الوظيفي واإلبداعي) ( النجار )29 :2011 ،
الكتابة الوظيفية ، :وهي الكتابة التي تؤدي وظيفة خاصة في حياة الفرد والجماعة ،كوسيلة للفهم واإلفهام
والتواصل االجتماعي ،وتهدف في األساس إلى نقل الفكر إلى اآلخرين بوضوح وشفافية ،وبصورة مباشرة بين

المرسل ،والمستمع  ،ولذلك فهي كتابة عملية نفعية وفي هذا النوع من الكتابة ال تظهر شخصية الكاتب ،وال
عواطفه وال مشاعره ،وال يزخرف( البصيص.)55 : 2011 ،

،بالكلمات الموحية ،وبالجرس الموسيقي ،والتلوين الصوتي؛ فالكتابة الوظيفية هي ذلك النوع من الكتابة الذي

يحتاج إليه الطالب في وظائفهم المستقبلية ،أو الحياة العلمية وما فيها من مصالح مع دوائر األعمال ،والمصالح
الحكومية ،أو هي نوع من التعبير ،غرضها وصل الناس بعضهم ببعض لقضاء حاجاتهم ،وتنظيم شؤونهم

( النجار.)2011 :44 ،

،ويلخص الدكتور ماهر شعبان مجموعة من المعايير التي يتسم بها هذا النوع من الكتابة وهي (البصيص،

: )2011 :89

 .1غلبة األسلوب الخبري التقريري .
 .2الموضوعية في العرض.

 .3الدقة والوضوح ،فاأللفاظ ال تحتمل التأويل.
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 .4ارتباطها بمجاالت حيوية محددة.
 .5المباشرة في العرض.

 .2االلتزام بأماكن محددة عند كتابة بعض المجاالت.
 .2األمانة العلمية في عرض أفكار كاتب الموضوع .
 .9دقة االيجاز .

 ،ومن أمثلة الكتابة الوظيفية :الرسائل اإلدارية ،والتقارير ،وكتابة البرقيات والتلخيص والمالحظات ،والمذكرات ،

والتعليمات الهادفة الموجهة لآلخرين وغيرها من مجاالت ،الكتابة األخرى التي يمكن أن تؤدي وظيفة في حياة
الفرد أو الجماعة

( عزازي .)21 : 2004 ،

اوالً  :الرسائل
 ،الرسالة لون من ألوان النشاط االجتماعي التواصلي الوظيفي ،وهي المكاتبات التي تتم بين األفراد  ،وتعد

شكالً من أشكال التواصل بين المرسل والمستقبل ،وقد تتناول الرسالة جوانب شخصية ،أو رسمية ،أو اجتماعية،

وللرسائل عناصر أساسية أُخرى أشار إليها الدكتور ماهر شعبان ،ومن هذه العناصر األساسية (الصوفي ،

.)88 : 2008

المرسل
ثم المدينة ،فالدولة ،وعلى يسار الرسالة ُيكتب ُ
 .1يكتب اسم المرسل على يمين الرسالة ،الرقم ،والشارعّ ،
اسمه وعنوانه
 .2ثم يكتب :صديقي فالن ،أو عزيزي فالن.
 .3التحية المالئمة لموضوع الرسالة.
 .4موضوع الخطاب وفيه  ):الموضوع وما يشتمل عليه ،النهاية ،وتوقيع المرسل(

أما العناصر الثانوية التي أشار إليها فهي( عبد الباري )52 : 2010 ،

أ ـ رموز األسماء  :كالحروف األولى من اسم كاتب الرسالة أو طابعها.

ب ـ ـ المرفقات :وهي إشارة جانبية من الجهة اليمنى ،في أسفل الرسالة إلى األوراق والوثائق المرفقة .
ج ـ اإلشارات :إلى المرسل والمرسل إليه ،لتسهيل ،الرجوع إلى الرسالة ،أو لتنظيم اجراءات حفظها.

د ـ ـ إشارة إلى الجهات األخرى المرسل إليها الرسالة نفسها إن وجدت.

،وعلى الرغم من تطور وسائل التقنية في عصرنا الحاضر ،وظهور ما ُيعرف بالرسالة االلكترونية ،وغيرها من
أن مكانة الرسالة ومواقف استخدامها وظيفيا
الوسائل التي سبقت هذا النوع من الرسائل كالبرقيات والفاكس ّإال ّ
تعد كتابة وظيفية(.
التزال تحتل مساحة مهمه في حياتنا ،كما في التعامالت الرسمية واإلدارية ،وحتى االلكترونية ّ
سعيد )54 :2015 ،

ثانياً :التلخيص

،يعد التلخيص مجاالً مهماً من مجاالت الكتابة الوظيفية ،بل أضحى ضرورة من ضرورات العصر الحالي؛

نظ اًر لالنفجار المعرفي والمعلوماتي الذي يشهده العصر الحالي ،ومجال التلخيص كأحد مجاالت الكتابة الوظيفية
يتضمن مجموعة من المهارات النوعية المرتبطة به ،وتعتمد جودة التلخيص في جانب كبير منها على القراءة
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كانت المواد

الجيدة والواعية للموضوع  ،والتلخيص مجال وظيفي كتابي يرتبط بالقراءة ارتباطاً عضوي ًا ،سواء

الدراسية المختلفة ،أم في القراءة ،الحرة أو الكتب والمقاالت ،ويعنى التلخيص بالتركيز على العناصر األساسية

بأنه
عرفه (النجان) ّ
وي ّ
المتضمنة ألحد الموضوعات ،واعادة عرضها في إيجاز غير مخل بالمعاني ،الرئيسةُ ،
قطعة أو مستخلص يتم إيجاده من موضوع أصلي ،ويتضمن الموضوع الملخص تبيان العالقات بين أجزائه  ،وهو

عدة جمل ويتوقف حجم الملخص على الشخص الذي يقوم بعملية ،التلخيص ،وعلى
قد يكون كلمة ،أو جملة أو ّ
حجم الموضوع األساسي (.زايد . )92 :2008 ،

أهمية التلخيص في التركيز على العناصر األساسية فيما ُيراد تلخيصه ،وتوفير الوقت المطلوب
،وتتجلى ّ
لالطالع على الكتابات ،المطولة كالتقارير والمقاالت والبحوث ،إضافة إلى توفير المجهود الالزم لمتابعة ،األعمال
المطلوبة وتعليم وتعلم استخدام المراجع ( عطية  ، )33 : 2012 ،وهذا إذا كان ما يريد تلخيصه يتطلب الرجوع

إلى المصادر والمراجع العلمية ،وتدريب عملي على الكتابة وتطوير المهارات حيث ّإنه يمثل اختبا ًارً لقدرته على
االستيعاب.

ظم للمعلومات ،وخبراته الكتابية التي يكشف من خاللها أسلوبه المميزفي األداء الكتابي)النجار،
واسترجاعه المن ّ

.)88 : 2012

النجار هي ما يأتي :
ومن األمور التي يستبعدها الكاتب في التلخيص كما حددها فخري خليل ّ
 .1الحشو  :وهو الكالم الزائد الذي ال حاجة له في جوهر الحقائق واألحداث.
سطحية أو تفصيالت أو تعديالت بعيدة عن
 .2اإلطناب :وهو الكالم المكرر الذي ال يحمل إال عبارات
ّ
جوهر الموضوع.
 .3التحميدات وأساليب اإلطراء ،وهي عبارات ال تخدم الحقائق وأساسيات األحداث.
 .4الجمل المعترضة وأساليب التوكيد ،فهي ال تؤثر على القيمة األساسية للجملة

وكونها معترضة

تعترض بين ركني الجملة األسمية ،والفعلية ومكمالتها.

 .5الشروحات والتفسيرات ـ ـ وهذه األمور من النواحي التفصيلية ألناس ال يعرفون

حقائق ومعاني

الموضوع ،فالتلخيص يهملها ويستبعدها.
 .2أسماء الرواة ونسبهم ،فيذكر الرواة والمحدثين البارزين من دون الخوض في تسلسل النسب وتواصله
ألن الحدث يقتضي الحقيقة ،والتلخيص يتابع مجريات األحداث ،ال الجوانب االخرى  ( .النجار ،
إلى نهايته؛ ّ
)22 :2012

ثالث ًا  :تدوين المالحظات
،وهي كتابة الفكرة الرئيسة أو مقاطع معينة يرى المتعلم ّأنها مهمة ،وقد يكون اسلوب تدوين المالحظات

تقليدياً ،أو يأخذ شكل شجرة ،أو بشكل حرف  Tأو يأخذ شكل قائمة ( عبد الباري . )43 : 2010 ،

بأنها عملية تتطلب التركيز العقلي من أجل معالجة معلومات مسموعة أو مقروءة ،معالجة ذاتية،
،وعرفها آخر ّ
ّ
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ظمة ودقيقة وشاملة ،بحيث يسهل تخزينها واسترجاعها(
وكتابتها بأسلوب واضح وموجز ،وعرضها بطريقة من ّ
الصوفي)51 :2008 ،
،

ويستخلص الدكتور ماهر شعبان مجموعة من العناصر لتدوين المالحظات هي:

ّ .1أنها عملية عقلية تتطلب مهارات وقدرات عليا يستطيع الطالب من خاللها تحديد العناصر المهمة وغير
(شعبان)22 : 2015 ،

المهمة في الموضوع المقروء والمسموع.

ّ .2أنها مهارة مركبة ذات عالقة بثالثة فنون هي ) القراءة والكتابة واالستماع(.
 .3يستخدم فيها الرسوم التخطيطية ،أو الخرائط .
 .4اعداد القوائم.
 .5أتسم كتابة المالحظات بالدقة والتنظيم ،والشمول للموضوع ( زايد)89 :2008 ،
 ،أما أهمية تدوين المالحظات فهي تنمي قدرات

الطالب العقلية من فهم واستيعاب ونقد وحكم ،كما

وتساعدهم على تركيز انتباههم ،في المادة المقروءة أو المسموعة ،وتساعد في الربط بين المعلومات الجديدة
والقديمة المختزنة في الذاكرة وتسهم في اكتشاف الطالب لعالقات جديدة بين المعلومات والمعارف التي يمتلكونها
من إنتاج الموضوع القرائي أو السماعي في شكل جديد ،وتعينهم على التمييز بين المهم وغير المهم في
الموضوع ،إضافة إلى أنها تزيد ثقة الطالب بنفسه.
المحور الرابع
نتائج البحث وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات
نتائج البحث وتفسيرها :
 . 1تعلمنا من مسيرة الدراسة الحالية التي مرت بنا على مدى فصل دراسي واحد  ،قيمة البحث العلمي وطريقة
الكتابة التعبيرية برغم تواضع ما قدمناه وبساطة .
 .2أن مصطلح ( التكنولوجيا الحد يثة ) في مجاالت فكرية ابداعية متنوعة وأن البشرية دائما في تقدم وتطور في
الحياة .
 . 3تعلمنا ايضا من البحث ان دور التكنولوجيا في التعبير االدبي كانت الرائد في مجال الفكر والتطور فهو النهج
الذي تعتمد علية حضارات العالم في هذا المجال .
 .4كانت اهم الموضوعات التي اشتملت عليها الكتابة التعبيرية هي موضوعات التفكير االبداعي وما يمثله من
طالقه ومرونة واصالة .
 . 5ظهرت جوانب ومالمح فنية كثيرة ونماذج في التواصل والتلقي واالبداع ،وقد استطعنا من دراسة هذه النماذج
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واالستشهاد بعلماء هذه النماذج .
 .2وجدت مجموعة من اشكال وملخصات لكتابة التعبير االدبي بالشكل الصحيح والمتطور او الجديد وعل
الطالب االلتزام بهذه االشكال .
 .2كانت من أهم الموضوعات هي التكنولوجيا الحديثة  ،والتعبير االدبي  ،والكتابة االبداعية .
االستنتاجات  :في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث الى االستنتاجات اال تية :
 -1ان التكنولوجيا الحديثة كانت ذوا فاعلية في زيادة التحصيل الدراسي في التعبير االدبي لدى الطالب وفي
حدود الدراسة الحالية .
 -2تتفق اجراءات التعبير االدبي ودوره في زيادة االبداع  ،وهذ ما تركز عليه التربية الحديثة 0
 -3يتطلب تطبيق التكنولوجيا الحديثة اقل وقت وجهد من مهارات التدريس االخرى من قبل المدرسين .
التوصيات  :في ضوء نتائج الدراسة الحالي يوصي الباحث باالتي :
 -1اعتماد استراتيجيات وتكنلوجية حديثة في تدريس وتعليم مواد دراسية أخرى 0
 -2تدريب مدرسي اللغة العربية على تكنلوجيا مستحدثة متقدمة متطورة تراعي الفروق ال الفردية وتهيئتهم و
اعدادهم في الكليات او في اثناء الدورات التدريبية .
 -3توجيه المدرسين والمدرسات الى عدم االقتصار على االساليب التقليدية وضرورة تنويع استعمال تقنيات
واستراتيجيات وتكنلوجيا متقدمة بوصفهما خطوات حديثة أثبتتهما دراسات عدة على مدى فاعليتهما في
زيادة تحصيل الطالب الدراسي .
 -4تدريب المدرسين والمدرسات على تكنلوجيا متطورة مستعمل فيها وسائل متطورة وتطبيقهما في اثناء سير
العملية التدريسية وسبل االفادة من نتائجها .
المقترحات  :استكماالً الدراسة الحالي وتطوي اًر لها يقترح الباحث اجراء .
 -1د ارسة مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة التطور الحاصل في مناهجنا ومواكبة العصر  ،لالتجاه والتفكير
االبداعي والثقة بالنفس عند الكتابة.

 -2دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراسية اخرى .

 -3دراسة مماثلة للدراسة الحالية في فروع اللغة العربية االخرى .
مستخلص البحث :

 .2إن الكتابة عملية معقدة تحتاج قدرة على تصوير األفكار في حروف وكلمات وتراكيب صحيحة.
 .2الكتابة أداء منظم ومحكم يعبر به اإلنسان عن أفكاره وأرائه ورغباته.

 .9أهمية الكتابة في كونها من أهم وسائل اتصال اإلنسان بغيره ،وهي وسيلة من وسائل بقاء الجماعة البشرية
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.واالجتماعي وتطويره، وحفظ التراث الثقافي
. التعبير الكتابي هو وسيلة االتصال بين الفرد وغيره ممن تفصله عنهم المسافات الزمنية والمكانية.8

 فهو يخدم وظيفة خاصة في، يعبر التعبير الوظيفي عن المواقف الحيوية المختلفة التي يمر بها الشخص.10
.الرسائل والتلخيص وكتابة المالحظات: الحياة وله عدة أنواع منها

 يترجم فيه الكاتب حقيقة إحساسها اتجاه األشياء من حوله، يعد التعبير اإلبداعي فن أدبي نثري.11
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