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  ملخص:

تعد الكتابة اإلبداعية من المهارات الكبرى التي تظهر مدى تمكن الطالب من اللغة، ومدى امتالكه لمهاراتها، وقدرته على    

توظيف المفردات والعبارات واألساليب بطريقة إبداعية غير مسبوقة، بمعنى أنها غير تقليدية وغير مكررة. ومع التقدم التقني 

صار لزاما  ،الستدامة التعلم ناجعة   وسيلة   "التعلم عن بعد"ضت على المنظومة التعليمية انتهاج وظروف العصر الراهن التي فر

ه رؤنه أو يقأو يبحث عالطالب المعلم أن يتعامل مع التكنولوجيا بشكل إبداعي لكي يصبح تعلم مهارات اللغة مقترنا بما يراه  ىعل

 إلكترونيا. 

 ؛وإبراز دوره في متابعة الطالب في حصة الكتابة اإلبداعية Nearpodتطبيق  استعراضإلى الدراسة النوعية لذا تهدف هذه 

والحديث عن دور التكنولوجيا الرقمية في مساندة حصص الكتابة اإللكترونية، وذلك من خالل التعريف بالكتابة وأهم مهاراتها 

الوقوف على المهارات التي يخدمها التطبيق  وتوصيف كيفية تصميم الحصص الدراسية عليه، Nearpodوتحليل محتوي تطبيق

  .مهاراتهاتنمية وفي مجال الكتابة اإلبداعية 

 المستخدم، طبيقالتعبير، التتنمية مهارات  الحديثة،استراتيجيات التعلم  بعد،التعلم عن  اإللكتروني،التعلم  :الكلمات المفتاحية

 أنشطة تفاعلية
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Using Nearpod to design Creative writing classes 

Abstract: 

Creative writing is one of the major skills that shows students capabilities and potentials in 

Languages, the extent to which they process their abilities to vocabulary uses, phrases and methods 

in an unprecedented creative way. 

With the Technical progress and conditions of the current era that imposed on the educational 

system that adopts on “Distance Learning” as an effective way to sustain learning language skills, 

it became necessary sustain Education, students learning with the virtual learning data  

Therefore, this Quantitative study aims to review the Nearpod Application and highlights its role 

in following students in the creative writing class. By introducing writing skills, talking about the 

role of “Digital Technology” in supporting “on-line” writing classes, analyzing the content of 

Nearpod Application, and describing how to design the lessons and what is the Nearpod activities 

that might help students to develop their skills in writing.  

Keywords: E. L - D. L – M. L. Strategies –Writing skills development – App. - Interactive 

Activities 

 

 للدراسةاإلطار العام : الفصل األول

 المقدمة: 1.1

ارتقاء على المستوى المألوف أو العادي للكتابة، وهي تحليق في فضاءات الجدة واألصالة، فقد أصبح ال  الكتابة اإلبداعية إن   

تدرس بأساليب جديدة تواكب المحتوى الرقمي المفروض على المناهج الدراسية  أن-بعدعصر التعلم عن  وفي-بد لهذه المهارة 

 والمنظومة التعليمية برمتها. 

م أن ينهج كافة صار لزاما على المعلومع التطور التقني المتسارع في وسائل التعلم وأساليبه وتقنياته واستراتيجياته الحديثة      

مواقع اإللكترونية التي توفر تقنيات حديثة تسهل مهمة تدريس مهارة الكتابة وفقا الحتياجات السبل ويطّلع على أحدث التطبيقات وال

ته اليومية ة حقيبالمحمول هواتف النقالة والحواسيبوال طالب اليوم الذي لم يعد يتعامل مع الكتب الورقية وصارت األجهزة اللوحية

 التي باتت نافذته نحو التعلم االفتراضي. 



 
 

  

 

 

لم فويواجه معلم القرن الواحد والعشرين تحديا كبيرا يتمثل في جذب الطالب للدرس عن بعد وحثه وتحفيزه وإثارة دافعيته،     

يحتاج من المعلم ألمر التعليم التعبير للناشئة ووضع خطوات الكتابة التقليدية، بل أصبح  ورقي يعد تعلم الكتابة محصورا في كتاب  

يع ومواكبة كل جديد لكسر الرتابة التي تهدد طرائق التعلم االفتراضي عبر الشاشات بسبب غياب التعليم العصري البحث والتنو

 الواقعي.  

 خلفية الدراسة  .2.1

وتحتـل الكتابـة مـن بيـن فنـون اللغـة وعلومهـا مكانة خاصـة نظـرا ألهميتها فـي جوانـب الحيـاة المختلفـة؛ فهـي وسـيلة       

لتعلـم والحصول على المعرفة، وهي أداته للتعبيـر عـن مشـاعره وأفكاره." فالكتابـة مهـارة التعبيـر عـن المشـاعر اإلنسان ل

واألفكار، وهـي مترجمـة للحاجـات والرغبـات، وإذا كانـت القـراءة إحـدى نوافـذ المعرفـة، وأداة مـن أدوات التثقيـف البشـري، 

 ( 011 :4102 اإلنساني، بـل إنهـا أعظـم مـا أنتجـه العقـل". )الحـداد وحسـن،فـإن الكتابـة مفخـرة العقـل 

ا من بين مهارات اللغة، وذلك ألهميتها ودورها البارز         ا واضح  ا خاص  ويهتم القائمون على العملية التعليمية بالكتابة اهتمام 

يعبر عما  نفي حياة اإلنسان. فالكتابـة هـي محصلـة التعليم الثمـرة المرجـوة منه. "فالطالب يستطيع من خالل التعبير الكتابي أ

يدور في ذهنه من أفكار، ومشاعر، وآراء بالكتابة، وتعكس هذه الكتابة غالب ا شخصية الكاتب، ويستشف منها أشياء كثيرة: كالقوة 

 (.094: 0990اللغوية، والقوة البالغية، والتمكن العلمي، وتسلسل األفكار، وصحة المعلومات المكتوبة، وغيرها" )إسماعيل 

اإلبداعية هي إحدى أنــواع الكتابــة المســتهدفة في العملية التعليمية فــي مختلــف الصفـوف والمراحـل التعليميـة؛  والكتابــة      

ا، هحيـث تَُمّكـن المتعلـم مـن التعبيـر عـن مشـاعره وأفـكاره بلغـة إبداعيـة مؤثرة. لذا فهي وســيلة مميزة لتوضيــح الفكــرة وإبراز

 ــد األفكار، وفــي ذلك يقــول )ديكســون وكــروس( وطريقــة لتولي

(Dixon,Cassady,Cross,&Williams,2005:181" )مجـرد وسـيلة لبيـان مـا يعرفـه اإلنسـان، بـل هـي  ليسـت الكتابـة

تماعية التي يقوم ألدبية واالجأيضـ ا وسـيلة قيمـة لتوليـد األفكار واالكتشاف، والتعلـم". وتعتبر الكتابة اإلبداعية من أبرز األنشطة ا

، همص)البها اإلنسان، حيث يعتبر ناقال ألحاسيسه ومشاعره، وأفكاره، وحاجاته، وميوله، مستخدما لغة سليمة وأسلوبا متقنا 

4102 :2.) 

نحو باتجاه ي ويزداد احتياجنا للكتابة اإلبداعية في هذا العصر الذي نعيش فيه، لما فيه من تطور تكنولوجي معرفي جعل التعليم

التقانة ويركز على أساليب التعلم التقني، لذا كان من الضروري االستعانة باألجهزة اإللكترونية والتقنية المختلفة لتحسين الكتابة 

ة حقيقية وعملية لفلسفة التعلم عن بعد، والذي يقوم على توسيع قاعدة  اإلبداعية لدى الطالب، "ويعد التعلم النقال في مجمله ترجم 

الفرص التعليمية أمام األفراد، وتخفيض تكلفتها بالمقارنة مع النظم التقليدية، باعتبارها فلسفة تؤكد حق األفراد في االستفادة من 

الفرص التعليمية المتاحة وغير المقيدة بوقت أو مكان وال بفئة من المتعلمين وغير المقتصرة على مستوى أو نوع معين من 

 (.214: 4102سهم في ترسيخ مفهِوم ديمقراطية التعليم".)عبد العزيز، التعليم، األمر الذي ي



 
 

  

 

 

ومما ال شك فيه أن التعلم عن بعد قد أصبحت له السيادة في ظل الظروف الراهنة المقترنة باألزمات والكوارث، وتماشيا مع    

ز على وجدت الباحثة الفرصة مناسبة للتركي تعليم المستدام وتماشيا مع ما فرضته أزمة جائحة كوروناللي توجهات القطاع التعليم

أحد تطبيقات التعلم االفتراضي، والتعلم عن بعد، واعتماد األجهزة اللوحية والحاسوبية باعتبارها األداة األولى في مواصلة التعلم. 

معرفة، من تنوع مصادر ال ومن هنا باتت الحاجة ماّسة ٌإلى "توظيف تكنولوجيا تقنية المعلومات في التعليم والتعلم واالستفادة

والتفاعل معها ومواكبة التطورات المتسارعة في تطوير مهارات التعليم وطرق التدريس وضمان جودة التعليم االلكتروني والتعليم 

 .(01: 4141والمصراتي،  ،)ضوعن بعد" 

األغراض التعليمية، وهذا ما أكدته الدراسات للعديد من متاح بشكل جيد  Nearpodطبيق أن ت -من وجهة نظرها –ترى الباحثة     

(، 4102دراسة الشهري وحجيالن )( و 4140دراسة) المعافا  :الحديثة حيث أثبتت فعاليته في كثير من المجاالت التعليمية، مثل

( وهذه 4102ودراسة سوانسون ) (4102( ودراسة عودة وزراد )4102( ودراسة ديالروكس )4102ودراسة هالوران)

اسات تناولت معظمها التفاعل الصفي للطالب مع استخدام هذا التطبيق، وبعد اطالع الباحثة على كثير من الكتب األدبية الدر

 .في تحسين الكتابة اإلبداعية لدى الطالب Nearpodتطبيق  تتناولواألبحاث والدراسات المتنوعة الحظت عدم وجود دراسات 

  الدراسة:مشكلة   .3.1

ترى الباحثة من خالل عملها في سلك التدريس ضرورة االهتمام بمهارة الكتابة اإلبداعية وضرورة تحسينها عند الطالب بشتى   

اجة حوقد شهدت هذه المهارة عزوفا عند الطالب بسبب تقليدية األساليب المتبعة في تدريسها، باإلضافة إلى  الطرق المتاحة،

 (2: 4141البلوي، )التعليم الرقمي  ة تتناسب معالطالب إلى وسائل وتقنيات جديد

وفي ظل ظروف التباعد االجتماعي الحالية، وإغالق المدارس واالعتماد على التعلم عن بعد، وضرورة استدامة التعليم لمواجهة  

كهم في اتهم وإشراتحديات العصر يبحث المعلم دوما عن أنجع الطرق وأفضلها في متابعة الطالب وإثارة دافعيتهم وتحسين مهار

إن ما يعيشه العالم اليوم من تغيرات جذرية في تقنيات المعلومات واالتصاالت، قد فرض على العملية العملية التعليمية كل الوقت. 

(. 24ه: 0240التربوية آفاقا جديدة تماما، وأوجب عليها ضرورة التغيير السريع للحاق بركب العصر ومواكبة تغيراته. )أبو دلي، 

لتدريس العصري والمستقبلي مطالب بأن يوظف مستحدثات تقنيات التعليم، ألنه بات من الصعب على نظم التعليم الوفاء ول

 (.22ه: 0242بالمتطلبات التعليمية المنشودة )مطاوع، 

قات الجاذبة بيوبما أن المعلم ال يتواصل مع الطالب بشكل مباشر بات من الضروري استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة والتط

ي جاءت أهمية هذا التطبيق فوالمفيدة لشد انتباههم. وألن التعلم عن بعد مهدد بالملل وبعزوف الطالب عن الوسائل غير الجاذبة 

  .مجال الكتابة

 أسئلة الدراسة:  .4.1

 ؟Nearpodما هي دوافع استخدام تطبيق  -0

 ؟Nearpodكيف يصمم درس الكتابة اإلبداعية وفق تطبيق  -4



 
 

  

 

 

 في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية؟ Nearpodكيف يمكن أن يساهم تطبيق  -2

 

 أهداف الدراسة: .1.1

وإبراز دوره في متابعة الطالب في حصة الكتابة  Nearpodاستعراض تطبيق  سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدف التالي:   

 اإلبداعية وذلك من خالل جملة من األهداف الفرعية:

  Nearpodالتعريف بدوافع استخدام تطبيق   -0

 .Nearpodتصميم درس الكتابة اإلبداعية وفق تطبيق  -4

 في تنمية المهارات الكتابية.  Nearpodالتوصل إلى دور التطبيق  -2

 

 :أهمية الدراسة. 6.1

 ألهمية النظرية:ا

مواكبة متطلبات التعلم اإللكتروني وتنمية مهارات الطالب الرقمي وعالج جوانب الضعف عند الطالب تظهر أهمية الدراسة في 

 .اللغة العربيةفي مهارة الكتابة اإلبداعية في مادة 

 :األهمية العملية

التي من  توالمهاراالتطبيق األنشطة التي يستفاد منها في مجال تصميم حصص الكتابة اإلبداعية، وفق الدراسة الحالية توضح 

  .المتوقع أن يخدمها التطبيق لتنمية الكتابة اإلبداعية عند الطالب

 حدود الدراسة: .6.1

 قتصرت هذه الدراسة على ما يأتي:ا

 .Nearpodتوصيف تطبيق  -

 مهارات الكتابة اإلبداعية: الطالقة، المرونة، األصالة، التوسع. -

 www.nearpod.comموقع  -

 مصطلحات الدراسة .1.1

 لكتابة اإلبداعيةا

األصالة  -وهي قدرة الطالبة على التعبير بطريقة إبداعية ويرجع ذلك إلى مدى امتالك الطالبة لمهارات الكتابة اإلبداعية )الطالقة 

 التوسع(. -المرونة  –

http://www.nearpod.com/


 
 

  

 

 

 Nearpodتطبيق: 

 م الحاسوب واألجهزة اللوحية،هو أداة تعاون وتواصل بين المدرسين والطلبة في الوقت الحقيقي، باستخدا Nearpodتطبيق 

استطالعات و امتحانات مدرسيةو بإنشاء عروض تفاعلية وتقديم المحتوى للطلبة، كما يمكنهم من تنظيم مسابقات علمينويسمح للم

 المباشر. ي الوقت الفعليالرأي، إضافة إلى إمكانية تتبع إنجازات الطالب ف

 

 والدراسات السابقةنظري اإلطار ال :الفصل الثاني

 يم والتعلمتكنولوجيا التعلالمحور األول: 

 مفهوم التعلم الرقمي: أوال: 

تندرج تكنولوجيا التعليم تحت إطار ما يعرف اليوم بالتعلم الرقمي وهو التعلم التفاعلي الذي يهتم باالتصال والتواصل بين    

( ولم يقف مفهوم التعلم الرقمي 24: 4104المعلمين والطالب بطريقة إلكترونية عن طريق شبكة اإلنترنت )علي، واشعالل: 

صطلحات جديدة في إطار التربية والتعليم من مثل: التربية الرقمية والطالب الرقمي )انظر: عند هذا الحد، بل تعداه لدخول م

 (04-6: 4101غران، سارة وكليمان: 

 ثانيا: التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد: 

سيما  ا بدرجة كبيرةالتكنولوجي إلى اعتماد التعليم في الوقت الراهن على -اآلنفة الذكر-ويعود دخول مثل هذه المصطلحات      

حيث أصبحت كفالة استمرارية التعلم أولوية بالنسبة للحكومات حول  والنفقات،في عصر التباعد االجتماعي وتقليص الوظائف 

نترنت ن بالتالي على المعلمين االنتقال إلى تقديم الدروس عبر اإلوتعيّ  ،العالم فلجأت دول العالم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 والتقني فيالعلمي  لذا كان لزاما على الدول النامية كذلك مواكبة متطلبات التطور( 00: 4141)تقرير األمم المتحدة، أغسطس: 

وهو التعليم الذي يهدف إلى إيجاد بيئة    E-Learningظهر التعلم اإللكتروني ومتطلبات القرن الحادي والعشرين فمجال التعليم 

ت ومن من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب واإلنترنت وتمكن الطالب تفاعلية غنية بالت

وهو نظام تعليمي يستهدف توصيل الخدمة التعليمية إلى المتعلم  في  Distance - Learningعن بعد  التعلمكما ظهر  ،أي مكان

 (04-4: 4104ي، ر)األحمية مكان تواجده بعيدا عن المعلم أو المؤسسة التعليم

تجد الدول أي مخرج لها  ( فلمCovid19كورونا )وقد فرض التعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني نفسه في المدارس مع جائحة 

غير االعتماد على التعلم عن بعد وتفعيل أدوات التعليم اإللكتروني، ومنها التعليم المبرمج، وقامت الدول باالعتماد على المنصات 

علم عن ليصبح التالمنصات المتواجدة لديها والبعض اآلخر أنشأ منصات مخصوصة لهذا الغرض  تالتعليمية فبعض الدول طور

 (022 :4140 ة:المعافا، نوريالدول )استراتيجية تتبناها بعد 

 



 
 

  

 

 

 ثالثا: إجراءات المواكبة والتطوير

رت المواقع والتطبيقات لتساهم في تلبية حاجات العصر ومتطلباته لخدمة نظام التعلم عن بعد وتنمية مهارات التعلم وّ وقد طُ     

تطوير القدرات الفكرية والخيالية عند الطالب وتحسين الفهم واالستيعاب لديهم وتنمية  ىعند الطالب والتي تعمل عل الذاتي

مهاراتهم في حل المشكالت والقضايا ومنحهم القدرة على تكوين نظرة في األمور من خالل ما تعلموه في الماضي وما يدرسونه 

مع تبني المناهج الدراسية في شكل إلكتروني يعتمد على  ،ذلك بالصوت والصورةل مع تقديمها لآلليات والوسائل المحققة ،حاليا

 (4: 4104يهام مصطفىر )أحمد،تحريض إمكانيات اإلبداع والتفسير والتحليل عند الطالب 

 المحور الثاني: الكتابة اإلبداعية: 

 تعريفهاأوال: 

تعددت تعريفات الكتابة اإلبداعية اصطالحا، فهي كما يرى خصاونة عملية تسمح بإنتاج نص مكتوب من خالل تطوير الفكرة 

األساسية ومراجعتها، وهي عملية خالقة تستدعي إعمال الذهن وعمق المعالجة، ودقة التناول للموضوع مدار الكتابة )خصاونة، 

4112 :4) 

بأنه نوع من الكتابة، الغرض منه إعالم القراء بما يريد الكاتب تعريفهم به، أو تقديمه إليهم، معتمدا أما الصوفي فعّرف التعبير  

 ( 46: 4111اضحة. )الصوفي، ووخطة في كتابته، الوصف، والشرح، والتوضيح واألمثلة، والشواهد، وذلك وفق تنظيم معين، 

يصب فيه اإلنسان أفكاره ويعبر فيه عن أحاسيسه ومشاعره وآرائه، فهي من وتكمن أهمية التعبير اإلبداعي في أنه القالب الذي 

 ،بين فنون اللغة البوتقة التي تصهر فيها آثار تنمية المهارات المتعلقة بالفنون الثالثة األخرى )االستماع، الكالم، القراءة( )أبولبن

4106 :416) 

 : هامهارات ثانيا:

يُقاس اإلبداع في الكتابة على مدى تحقق معايير مهمة يراعيها الطالب في الكتابة، وإتقان تلك المعايير التقييمية أو المهارات  

 الكتابية يُظهر التمايز ما بين الطالب.

 التوسع  –األصالة  –المرونة  –وأهم تلك المهارات: الطالقة 

 الطالقة:  -

لخيارات، أو األفكار، أو المشكالت، أو االستخدامات عند ظهور رد فعل لمثير معين والسرعة القدرة على توليد الكثير من اي ه

: اقتباس 4141والمرونة في توليدها، وهي في أساسها عملية تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم )الصمادي، 

4-6-4140) 

 



 
 

  

 

 

 المرونة: -

ثيرة ومتنوعة وفريدة وليست من نوع األفكار المتوقعة في التفكير المعتاد وتوجيه أو أما المرونة فهي القدرة على صنع أفكار ك

تحويل أو تغيير مسار مع تغيير المثير أو تغيير متطلبات موقف، والمرونة مرادفة لمفهوم الجمود الذهني الذي يعني تبني أنماط 

 (4140-6-4: اقتباس: 4141الحاجة )الصمادي، ذهنية محددة مسبقا وثابتة أو غير قابلة للتغيير حسب ما تستدعي 

 األصالة:  -

أما األصالة كما عرفها علي في مقاله "مفهوم األصالة عند إدوارد سعيد " إدوارد سعيد فهي داللة على جذر الفكرة فكل األعمال 

انوي، كما وع آخر من الكتابة فهو الثاألولى التي ال مثيل لها تتميز باألصالة، فالكتابة األصيلة اإلبداعية هي األولى في حين أي ن

ويرى أن الصيغة التي ينبغي أن تظهر بها األصالة في الكتابة اإلبداعية فهي طبقا لمعانيه األولية يجب أن تكون ضياعا ال تكرارا 

 (4140-6-4: اقتباس:4112)علي، سعيد عواد 

 التوسع:  -

( وهو مهارة مرتبطة ارتباطا وثيقا 44: 4116كار )السميري، واألغا يرتبط التوسع بالعصف الذهني كتقنية متبعة في توليد األف

 بالقدرة على االستمرار في الكتابة وإثراء الفكرة وإغناء المضمون. 

 Nearpod: التطبيق المعتمد للدراسة لثالمحور الثا

خاص  جال التربية والتعليم بشكلموعلى ري الباحثة أنه في ظل تلك المعطيات التي تفرض على العالم بشكل عام ومن هنا ت     

خلق ل ؛ تحتّم على المنظومة التعليمية كاملة أن نتهج أساليب جديدة وتتبع آليات مناسبةاعتماد التعلم عن بعد والتطبيقات المساندة

كبيرة  درجةطالب قادر على االستفادة من وسائل وأساليب التعلم اإللكتروني إلى أقصى الحدود المتاحة، وهي مسؤولية ملقاة ب

على المعلم الذي ما انفك يبحث عن الوسائل الناجعة لتنبني الموهوبين في مهارات اللغة من جهة، والبحث عن وسائل وبرامج 

 تساهم في تطوير خطط العالج للطالب الضعاف الذين يحتاجون إلى برامج الدعم المختلفة.

ل الصفي في حصة الكتابة اإلبداعية، من خالل تصميم الدروس عبر وتم اختيار التطبيق كأداة فعالة وجاذبة للطالب للتفاع  

 التطبيق واستثمار األنشطة في مهارات الطالقة، والتوسع، والمرونة، واألصالة.

 والدراسات السابقةمنهجية البحث : الفصل الثالث

 أوال: تعلم الكتابة اإلبداعية:   

فها بوصاإلبداعية  حصص الكتابةواألنشطة التفاعلية التي يستفاد منها في  Nearpodتطبيق  تتناول هذه الدراسة النوعية     

وترى الباحثة من خالل اطالعها على آراء الباحثين بخصوص تعلم مهارة الكتابة اإلبداعية  ،تعليمها للطالب كبرى يمكنمهارة 

 ليتها في مجال تنمية الكتابة.أن هنالك طرق واستراتيجيات تعلم وبرامج تدريس ناجحة أثبتت فعا



 
 

  

 

 

بعد أن كانت الكتابة حصرا على الموهوبين من الطلبة بحيث تعرض أعمالهم وتعلق على الجداريات، "أصبحت الكتابة فعال ف     

 (4140-6-4: اقتباس 4104، ")قبيالتيمكن أن يتم التدرب عليه وتعلمه

 تعليم أساسيات اإلنشاء والتعبير للطالب وفق معايير وطرق وضعت اعتمدت والمتتبع لكتب تعليم الكتابة واإلنشاء يرى أنها     

 خصيصا لتعلم الكتابة، وكانت تلك الكتب تقتنى في المنازل وتعد مراجع تعليمية لمعلمي المدارس مثل: 

 ليوسف قطامي. -( 4141الكتابة اإلبداعية للموهوبين ) -0

 لمحمد حمدان بن جرش. –بداعية ( تقنيات الكتابة اإل4141مختبر اإلبداع األدبي ) -4

 لطارق بندري. -( 4119الرائد في التعبير ) -2

 لعلي رضا. -( 4112اإلنشاء الواضح ) -2

 لرعد خصاونة. –( 4112أسس تعليم الكتابة اإلبداعية ) -4

 ليوسف قطامي ومريم اللوزي.  –( 4112الكتابة اإلبداعية للموهوبين ) -6

 تميم. لراجح حسين  –( 4111الكتابة اإلبداعية ) -1

 وغيرها من كتب تعليم اإلنشاء التي أخذت على عواتقها التأطير ألساسيات الكتابة عند الناشئة.

ولكن الكتابة اإلبداعية بمفهومها الذي يرقى على المستوى المألوف أو العادي، والذي يحلق في فضاءات الجدة واألصالة    

أصبحت مع التطور التقني في وسائل التعلم وأساليبه وتقنياته واستراتيجياته الحديثة تنحو منحى مختلفا غنيا بالمعطيات الحديثة 

 لهاتف النقال والحواسيب المحمول. كتطبيقات الجهاز اللوحي وا

ومن نافذة تكنولوجيا المعلومات والثورة المعلوماتية بات الطالب معرضا لزخم معلوماتي ومعرفي كبيرين، يفتحان باب التعلم 

 ويأخذان بالمعلم والطالب معا للبحث عن طرائق حديثة تتناسب مع وسائل تلقي المعلومات المتنوعة.  ،على مصراعيه

عد تعلم الكتابة محصورا في كتاب  لتعليم التعبير للناشئة ووضع خطوات الكتابة التقليدية، بل أصبح يحتاج من المعلم العصري فلم ي

 البحث والتنويع ومواكبة كل جديد لكسر الرتابة التي تهدد طرائق التعلم االفتراضي عبر الشاشات بسبب غياب التعليم الواقعي.  

 م وبرامج تنمية التعبير الحديثة:ثانيا: استراتيجيات تعل

أن استراتيجية سكامبر من استراتيجيات العصف الذهني الحديث لما تحتوي عليه من إجراءات يمكن أن تُدمج أبولبن أثبت      

 (442: 4106)أبولبن: في حلقات العصف الذهني بهدف التجديد وتوليد األفكار وتوظيف الخيال. 

التعبير الكتابي يرى العتيبي أن استخدام تقنية المدخل القصصي مفيدة لتنمية مهارة الكتابة اإلبداعية وفي إطار تنمية مهارات     

ألنها تساهم في تحفيز حواس الطالب وتساعدهم على االبتكار، مما يساهم في تحسين الشكل والمضمون والطالقة والمرونة 

 .(024-022: 4141العتيبي: اللغوية )واألصالة ومهارات الصحة والسالمة 



 
 

  

 

 

التي تناولت  (4102دراسة)داخل، مثل وبرامج تعليمية في تنمية التعبير  تدريس أثر استراتيجياتوقد أثبتت الدراسات فعالية و    

التي تناولت أثر برنامج ( 41102و)الشمري، أثر أنموذجي كولبرغ وكافاريل المطورين في تنمية مهارات الكتابة، ودراسة، 

 تتبع أثرالذي  (4102)مكطوف، وتعليمي قائم على نموذج جنسن للتعلم المستند إلى الدماغ في تحسين الكتابة اإلبداعية، 

( الذي استخدم استراتيجية قائمـة علـى التخيـل فـي تحسـين 4102، و)الحداد، استراتيجية التعبير الموجه في تنمية مهارات الكتابة

( الذي بحث في أثر التدريس وفق تقنية ميدنك في تنمية مهارات التعبير 4102ـارات التعبيـر الكتابـي اإلبداعي، و)الحرداني مه

 .الكتابي

 في مجال التدريس Nearpodثالثا: تطبيق 

( جملة من االستراتيجيات لتحسين مهارات اإلبداع في لغة الطالب وفي كتاباتهم مثل: اإلحاالت 4102اقترح )األحول،     

الداخلية، واإلحاالت الخارجية، والحذف، والترابط، ومراعاة الوحدة، والتالحم، والتضام، والحبك، والقصد والتناص، وخاصية 

 اإلقناع وغيرها.

في ضرورة تكريس الجهد لتنمية مهارة الكتابة اإلبداعية ألنها مهارة يمكن تدريسها وتنميتها  ا التوجه وهوهذ وتتفق الباحثة مع

 .باتباع الطرق واألساليب التعليمية الحديث

في مقررات ( Nearpodوالتعلم اإللكتروني تتراءي آراء الدارسين حول التطبيق محل الدراسة )وفي إطار نظام التعلم عن بعد  

، وترى المعافا أن أهم مميزات التطبيق تكمن في ت تعلّمية تابعة لمواد دراسية أخرىاسية غير اللغة العربية أو في مهارمدر

( وتتفق 064: 4140ع مستواهم الدراسي من خالل تحفيز التعلم الذاتي )المعافا، فإثارته دافعية الطالب نحو التعلم ومساهمته في ر

طبيق المصممة عبر تخالل تجربتها في التعليم ومتابعتها لتحسن تحصيل الطالبات في الدروس  الباحثة مع هذا لما تراه من

Nearpod. 

أداة لرصد نتائج التحصيل األكاديمي عند  Nearpodبيئة التعلم اإللكترونية المصممة عبر تطبيق ( 41109)الزهراني،  وجعلت

 المستوى التحصيلي لديهن من خالل تنوع أنشطته.أثبتت مناسبة التطبيق لرفع و ،طالبات كلية التربية

فكلما زاد التفاعل الصفي الناتج عن تنوع األنشطة التعليمية زاد التحصيل الدراسي وهذا ما أكده كل من الشهري وحجيالن في 

وي، وأكدا أيضا أنه انفعالية التطبيق في التفاعل الصفي لمادة الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني الث التي أثبتت ،دراستهما

ززه أسلوب التدريس، فإنه يزيد من نشاط التالميذ وحيويتهم نحو التعلم لما يعفي الوقت الذي يساند فيه التطبيق المعلم في تحسين 

  . (021: 4102الشهري، والحجيالن،) من اتجاهات إيجابية نحو المادة التعليمية ونحو زمالئهم أثناء التفاعل الصفي والنقاش.

في دراسات إجرائية للتقييم التكويني مثل دراسة )نيرمين، وآخرون،  Nearpodتطبيق  استخدمت وهذا ما تؤكده دراسات أجنبية

 ( فقد استخدمت المنهج التجريبي لتحديد فوائد وتحديات التطبيق.4102( أما )ستيسي ديالكروز 4106ودراسة )جنج ويو،  (4109

 



 
 

  

 

 

 

      الدراسةنتائج : الفصل الرابع

 ؟ Nearpod دوافع استخدام تطبيق ما هي أوال:     

فهو  Nearpodتوضيح كيفية استخدام التطبيق، لوصف الميزات التي يقدمها اعتمدت الباحثة على  لإلجابة على هذا السؤال    

أداة مساندة لتطوير معطيات خطط الدعم الطالبي لطالب برامج الدعم من ناحية أخرى، ودعم الطالب الموهوبين من ناحية، أداة ل

 ( 0)انظر الصورة  Live participationلما فيه من خواص تمكن المعلم من متابعة الطالب عن بعد من خالل الدرس المباشر 

 

 (0الدرس المباشر )صورة رقم

-Studentأو اعتماده كأداة لتحفيز التعلم الذاتي عند الطالب والتعلم غير المتزامن على حد سواء من خالل خيار المسار الطالبي 

Paced  ( 4)انظر الصورة 

 

 (4الدرس الطالبي )صورة رقم 

ن خالل ظهور رمز دخول ويستطيع المعلم من خالل حصص التعلم المباشر أن يتابع الطالب في جميع األنشطة والمهارات م

يمكن تحميله من خالل األجهزة  الذي Nearpodتطبيق  أو Nearpodالطالب من خالل موقع  يدخله Codeللمشاركة الطالبية 

 (2اللوحية والهواتف النقالة كما هو موضح في الصورة )

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 (2رمز الدخول )الصورة رقم 

والمهارات المطلوب تطبيقها والتعامل معها من خالل الطالب وذلك باختيار كما أن المعلم يستطيع التحكم في األنشطة المرفقة 

 (2خيار تشغيل المعلم )انظر الصورة 

 

 (2خيار تشغيل المعلم )الصورة رقم 

 Student Playويستطيع كذلك متابعة الطالب في حصة التعلم عن بعد المباشرة دون تحكم المعلم من خالل خيار تشغيل الطالب 

 (4الصورة )انظر 

 

 (4تشغيل الطالب )الصورة رقم 

 

 



 
 

  

 

 

 ؟Nearpodدرس الكتابة اإلبداعية وفق تطبيق صمم كيف يثانيا: 

 يستطيع المعلم تصميم درسه اليومي من خالل اإلعداد المخطط له وفق الخطة اليومية التي يحقق من خاللها نواتج التعلم محددة:

  Create Lessonيختار المعلم إنشاء درس جديد  -0

 Add Slideيضيف المعلم الشرائح التي تحتاجها للدرس ويزودها بنواتج التعلم ويبدأ بتصميم الدرس من خالل  -4

  Add Video or imageثم يستهل درسه بصورة أو فيلم مرئي مسموع إلثارة دافعية الطالب من خالل خيار  -2

 Add Content & Activities وى أو نشاطومن ثم يضع نشاطا للتهيئة الحافزة من خالل إضافة محت -2

أو استطالع الرأي السريع  Time to climbالمسابقات أو Drew itمن األنشطة المتنوعة: الرسم اإلبداعي  -4

Poll. 

 Matchingيضع المعلم أنشطة يربط الطالب من خاللها بالخبرات السابقة )تعلم قبلي( مثل أنشطة التوصيل   -6

Pairs  وملء الفراغFill in the blanks  وأسئلة الذاكرةMemory Test 

 .لغرض العصف الذهني واستمطار األفكار Open Ended Questionيستخدم األسئلة المفتوحة   -1

ثم يوظف ملفات الرسم لتنظيم وتوسيع األفكار وتدعيمها باأللة والشواهد وهنا يحيل الطالب إلى مواقع لالستفادة   -2

، أو قد يطلب من طالبه البحث بفتح نافذة Web Contentمن خالل  لمتاحةمن النصوص المنقولة والنماذج ا

ويستخدم المعلم لتحفيز الطالقة األسئلة ذات النهايات  BBC، YouTubeالبحث اإللكتروني واإلحالة إلى 

، يستطيع Enable Student Audio Recording الصوتالمفتوحة لفتح باب النقاش ويفعل مفتاح تسجيل 

 .Collaborate Boardضا تفعيل المجموعات الطالبية من خالل خيار المعلم أي

توسيع األفكار وفتح باب التخيل  في Nearpod 3D, Simulation، Sway, VR Field Tripتساهم أنشطة  -9

 وربط الموضوع بالواقع المعاش.

 

 ؟ Nearpodتطبيق  المهارات التي يعالجهاما ثالثا: 

 الدراسة:  في التطبيق موضع التفاعلي األنشطة بحسب المهارة التي يخدمها النشاطالجدول اآلتي يوضح تصنيف 

 وصف األنشطة  النشاط من خالل التطبيق  المهارة 

  Collaborate Board الطالقة 

  Open Ended Question 

Audio Recording 

 اللوح التعاوني يتيح إنتاج الجمل والعبارات والفقرات والتعديل عليها. 

سؤال اإلجابة المفتوحة: يتيح اإلجابة غير التقليدية أو النموذجية مما يساعد 

 الطالبة على اإلضافة عليها والتعديل واالسترسال في الكتابة. 

خيار التسجيل: يستفيد منه الطالب في تسجيل صوته والتدرب على الطالقة 

 في التعبير الشفوي مما له األثر األكبر في الكتابة. 



 
 

  

 

 

 BBC, YouTube ة المرون

Web Content 

Collaborate Board    

خيارات اإلحالة على القنوات اإلخبارية ومواقع اليوتيوب فيها مرونة 

 الوصول للمعلومة واالطالع على وجهات النظر األخرى 

 خيار تصفح اإلنترنت يتيح التصفح الحر واالستفادة من المصادر اإللكترونية

 Audio Recording األصالة 

Open Ended Question 

يساعد في اإلنتاج غير المكرر والفريد من نوعه ويكون  الصوتي:التسجيل 

 من عمل الطالب حصرا. 

الكتابة المفتوحة تظهر أصالة الكتابة ويستطيع المعلم تمييز كتابات الطالب 

 وكشف النقل أو االنتحال.

 ,Nearpod 3D التوسع

Simulation, Sway, VR 

Field 

BBC, YouTube 

Web Content، 

تتيح هذه األنشطة ربط المعرفة بالواقع والتوسع من خالل رؤية مشاهد 

الطبيعة أو الدخول في أجواء العمل من خالل تجسيد الفكرة ويفيد هذا مثال في 

 المقاالت العلمية 

 كأن يشاهد منظر طبيعي مصور بأبعاده الثالثية 

 لكترونيةوكذلك القنوات اإلخبارية والمواقع اإل

 

 الخالصة 

التطبيقات المناسبة لمتابعة الطالب في الكتابة اإلبداعية وتحسين أدائهم في مهارتها  من Nearpodأوضحت الدراسة أن تطبيق 

تحسين مهارات  في Nearpodطرق إلى توظيف تتكما أنه الدراسات السابقة لم  التوسع،الفرعية: الطالقة، األصالة، المرونة، 

طالبات في تحسين مهارة الكتابة عند ال لرصد أثر التطبيق علىالحقة أفقا جديدا لبدء دراسة تطبيقية  مما يفتح الكتابة اإلبداعية

 . مرحلة من المراحل العليا على أساس تجريبي

 :العربية المراجع

سـكامبر فـي تنميـة بعـض مهـارات التـذوق األدبـي ستراتيجية ا( فاعليـة 4106أبـو لبـن، وجيـه المرسـي إبراهيـم. ) .0

والتعبيـر الكتابـي اإلبداعي لـدى طالب الصـف األول الثانـوي. مجلة دراسـات عربية فـي التربية وعلم النفـس. المملكـة 

 .494–440، مـارس، ص 10العربيـة السـعودية، العـدد 

حـة فـي ضـوء مدخـل نحـو النـص، وأثرهـا فـي تحسـين مهـارات ( إجراءات تدريسـية مقتر4101األحول، أحمد سعيد ) .4

( العدد 04الكتابـة اإلبداعية لـدى طالب المرحلـة الثانويــة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. المجلد )

(0.) 

 الجامعية.( "طرف تدريس اللغة العربية"، اإلسكندرية: دار المعرفة 0990إسماعيل، زكريا ) .2
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( "أثر التدريس وفق تقنية ميدنك في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالبات 4102الحرداني، محمد كريم ) .4

 معاهد إعداد المعلمات واتجاههن نحوها". أطروحة دكتوراه. طرائق تدريس اللغة العربية. جامعة بغداد. كلية التربية.

 .( "أسس تعليم الكتابة اإلبداعية "، مكتبة مؤمن قريش، الطبعة األولى4112مصطفى )خصاونة، رعد  .6
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( بعنوان: أثر استخدام بيئة تعلم إلكترونية قائمة على التعلم المتنقل عبر تطبيق 4109الزهراني، منى بنت محمد ) .2
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