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 الخالصة

يصدر البحث عن فرضية علمية قائمة على تجربة عملية تتعلق بظاهرة ضعف التعبير االدبي عند الشباب في 

سباب و مقدمات كثيرة منها ذاتية نفسية و اخرى عامة سياقية ،يتبنى هذا البحث الوقت المعاصر ولهذه الظاهرة ا

اعادة النظر في التقنيات التقليدية المتبعة في تنمية التعبير االدبي الجميل و تطويره و اثرائه، و هل ما زالت هذه 

بوجه متغيرات الحياة المعاصرة التقنيات القديمة قادرة على معالجة ظاهرة الضعف في الكتابة االدبية و الصمود 

والسيما الشباب منهم  في عصر تغيرت مهيمناته الثقافية والتقنية ؟هل ثمة حاجة  ،التي يتأثر بها الفرد المعاصر

الى نقد وتحديث هذه التقنيات ما دامت ضعيفة الجدوى في معالجة ظاهرة الضعف التعبيري التي نراها تستشري 

ما اضطرهم في مادة التعبير في المراحل الدراسية الى اعتماد نصوص انشائية في طبقة الطلبة و الشباب م

و  ،جاهزة من االنترنيت وحفظها واالمتحان بها؟ أم نستمر على التقنيات ذاتها برغم ضعف جدواها االجرائية

كن نكرر االجراءات نفسها ونريد في الوقت نفسه الحصول على نتائج مختلفة؟هل توجد تجارب عالمية يم

االستضاءة بها و تمثّل معطياتها النظرية و محاولة تطبيع ذلك على مشكلتنا المحلية؟ هل يمكن اجتراح طرق 

وتقنيات مغايرة نابعة من نمط ثقافتنا تفيد من علوم مجاورة ومن اهمها معطيات علم النفس و علوم التنمية الذاتية 

يمكن ان يغني الجانب العلمي عن العملي، فإعطاء االمثلة و في تحديث تقنيات التعبير االدبي؟ وفي هذا الشأن ال 

التدريبات العملية التي تنبع من الدرس التربوي النبوي الذي يرى ان من يعلّم الصيد افضل ممن يعطي السمك 

الجاهز.. وكثير من االستنتاجات في هذه الورقة تم اختبارها على مجموعة من الطلبة و المتدربين لفحص جدواها 

 لعملية. على وفق هذه التساؤالت تتأسس فرضية البحث الذي تمت هيكلته على النحو اآلتي:ا

 في اهمية فكرة تطوير مهارات التعبير االدبي. النظري:  مهادال

 المبحث االول:  التقنيات التقليدية في تنمية التعبير االدبي. 

 اإلفادة من علم النفس والتنمية الذاتية  المبحث الثاني: التقنيات المقترحة لتطوير التعبير االدبي ب

 ثم قطاف البحث و استشرافاته 

 ت الهوامش بضمنها المصادر وثب  
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ABSTRACT 
The searching about hypothesis exports scientific practical pillar on attempt hangs in 

phenomenon multiple of the literary expression the stubborn youths at the time 

contemporary and for this phenomenon offered reasons and introductions many from 

her mental personality and last of general other contextual, adopts the searching raved 

returning looking into of the traditional technicalities followed in literary development 

the expression beautiful and his development scattered him and his enrichment his 

enrichment, and is is what this old technicalities capable of treatment ended the 

apparent multiple in the writing literary and the resistance the resistance in face is 

changeable of the  life contemporary which perceives in her the contemporary 

individual and especially the youths their blessing? Is then need to cash and update of 

these technicalities what lasted the weak use in treatment the apparent multiple 

expressive? or continues on the technicalities her self in spite of multiple be new her 

procedural and attacks the measures repeat himself and wants at the same time the 

occurrence on results is different? Are there attempts of worldwide be possible the 

illumination in her and her theoretical assimilation of given and attempt of 

normalization that on shaper our local? Is accomplishment of knock and technicalities 

of variation be possible resulting from manner our culture. 

Adjacent flags report from and from important her given flag of psychology and flags 

of the self-development in update of the technological expression literary? Fulfilled 

the matter raved does not be possible to the scientific side about the works enriches, 

so giving of the examples and the practical practices the practices which the 

educational lesson prophetic gush out from who sees that from the hunting knows 

generous whereof the ready thickness gives. Plenty from the conclusions in this paper 

was complete her test on group from the students and the trained the trained for 

examination be new her the operation. On this inquiries reconciled founded 

hypothesis of the searching who structural on the coming manner was complete his: 

The topic first:  The traditional technicalities in literary development the expression . 

The topic second: The technicalities the proposed to the literary expression in the 

usefulness from flag scattered the psychology  and the self  development then picking 

of the searching see the future  of the margins including  the sources. 
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 أهمية فكرة البحث :
ان بناء الشخصية اإلنسانية به حاجة الى عدة من المقومات  تنهض بها عدة فواعل مؤثرة منها خارجية         

محيطية و أخرى ذاتية نفسية ، تتبنى هذه الورقة البحثية رؤية تجمع بين التنظير و التطبيق ألحد هذه المقومات 

وهو جانب التمكين لمهارات الكتابة األدبية  و التمكن النفسي من مواجهة المؤثرة في بناء الشخصية االيجابية 

الجمهور و حسن التعبير عن النفس و الرأي عبر وسائل وتقنيات تدريبية اشتغل على بعض منها )برنامج الكتابة 

الذي   creative writing( و تحديدا مشروع الكتابة اإلبداعية international writing programالعالمي 

تبناه الشاعر االمريكي المعاصر )كرستوفر مورال ( * وتكفلت )جامعة ايوا(االمريكية باحتضان هذا البرنامج 

لعمل دورات تدريبية لتعليم التعبير االدبي  لمختلف فئات المجتمع بعد ان شاع الضعف في التعبير عند الطلبة و 

يثة. إذ يطرح هذا المشروع فرضية مهارية تدريبية لجميع الشباب و الصغار وانصرافهم الى االلكترونيات الحد

األعمار و فئات المجتمع من الطفل والشاب و الكبير يمّكنهم من كيفيات التعاطي مع اللغة و الكتابة و التعبير 

بتقنيات ووسائل ميسرة لكنها محسوبة النتائج و ومضمونة القطاف، وقد ظهرت دراسات نفسية رصينة ناقشت 

و تكتفي  -بحسب اطالعي-شكلة و حيثياتها لكن في تخصص اللغة العربية يندر مثل هذه الدراسات هذه الم

سس السليمة للكتابة العربية وتنقيتها من االخطاء اللغوية الشائعة و قواعد لدراسات والكتب في عرض وتوجيه األا

 التقليدية . االمالء و النحو وعالمات الترقيم و يبقى الجانب التعبيري رهن الطرائق

 جوانب االفادة من التمكين المهاري للتعبير االدبي :

الجانب النفسي و اثر التعبير عن الذات و التأثير في اآلخرين من خالل االفصاح عن الرأي و الموقف  -9

 بأساليب ادبية راقية وجميلة مما يسهم في ازدياد ثقة االنسان بنفسه و قدرته على التأثير في االخرين. 

 نب االجتماعي الذي يسمح للفرد ان يكون فاعال و متفاعال ايجابيا مع مجتمعه . الجا -2

 الجانب الثقافي و التعاصر مع مستجدات العصر و التفاعل معها و اإلفادة من معطياتها  -3

الجانب االقتصادي سيكون محصلة لما سبق بفعل تكامل الجوانب السابقة سينتج لدينا فرد ناجح  مؤثر و  -4

جابي التفكير و السلوك و التعبير مما يؤهله ان يكون موضع ثقة االخرين و رغبتهم في مقنع و اي

 استقطابه و االفادة من شخصيته المميزة و االيجابية مما يفتح له افقا في حياته و عمله .

 دواعي التعبير االدبي :

عليه )االلكترونية(  الحاجة الى وسائل تمكين نفسي و مهاري تعبيري للشباب و غيرهم في عصر تهيمن -9

في التواصل واالتصال و التأثير ولكون العصر ينماز بطبيعة تعبيرية والسيما في وسائل التواصل 

االجتماعي في االنترنيت  فتشتد الحاجة إلتقان آليات التعبير و حسن التعبير عن النفس واقناع االخرين 

 بطريقة متحضرة راقية و جميلة دالة.

العلوم و المعارف اذ اصبحت المعلومة معولمة مما يدعو الى سن ثقافة اإلفادة في  شفافية الحواجز بين -2

 مقابل ثقافة التبعية .

تداخل العلوم والمعارف و اإلفادة من العلوم المجاورة وغير المجاورة لعلوم االدب و الكتابة مما يوفر  -3

مستجدات فيتفاعل معه و يفكر قناعة طيبة لدى الشاب ان هذا العلم التعبيري عصري و متجاوب مع ال

 االفادة منه و تطوير مهاراته فيه . في

وجود الضغوط النفسية و الحروب و االزمات و اشكال العنف المختلفة وصعوبات الحياة المعاصرة  -4

الى  ةاجسية والمزاجية والصحية والعملية  حتما ستكون به ح،االمر الذي يؤثر على حالة االنسان النف

 اراحة و تأمل وتعزيز االفكار االيجابية. عناصر تخفيف و

  

ظهور دراسات وابحاث على المستوى العالمي تصدر جملة من اإلحصاءات واالستبانات و األرقام و  -5

النسب تعيد النظر في النظريات القديمة في قضايا التعبير و الكتابة و التخاطب مما يضعنا امام واقع 

البد ان تتغير تقنياتنا في التعامل معه و تتطور طرق وتقنيات نفسي و اجتماعي و معرفي حديث متغير 

التدريب على التعبير مع مستجدات العصر و طبيعة االنسان و درجة وعيه فيه و مستوى العلوم 

 والمعارف التي تنشأ و تتطور فيه، فكل عصر له مستجداته و معطياته المختلفة عما سبقه. 

 

ادة التعبير االدبي )االنشاء( لفئات الطلبة في المراحل الدراسية االولية على مدى سنين متعددة يتم تدريس م

التي تبين  ،والمتوسطة والثانوية على وفق اساليب و ُمتبنيات محددة سنعرض لنماذج منها في سياق هذا البحث

الطالب واللغة،  من مجملها ان الجهة المستهدفة ليست لديها مرونة في التعامل مع اللغة بل تطورت الى غربة بين
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اذن كيف يمكن ردم هذه الغربة وتقريب اللغة اليه ليتعامل معها عنصرا مساعدا له في حياته ومعبرا عن 

شخصيته و تميزه الوجودي ال يمكن االستغناء عنها .و يتضح ان التقنيات القديمة والتقليدية لم توفق في خلق جيل 

تقنيات القديمة؟ و الى اي االسس العلمية تستند؟ وما كيفيات تقديمها قادر على التعبير فهل يمكن ان نقدم بدائل لل

 للمتدربين عملياً؟

 

 

 المبحث االول

 التقنيات التقليدية في تنمية التعبير االدبي

 
يتضنننح  -وهننني كثينننرة–منننن خنننالل معايننننة المظنننان العربينننة التننني تعننننى بالمهنننارات الكتابينننة والتعبيرينننة        

ات الكتابينننة واصنننول الكتابنننة الصنننحيحة منننن ضنننبط الشنننكل االعرابننني  نحنننوا وصنننرفا  انهنننا تركنننز علنننى المهنننار

وصنننحة رسنننم الهمنننزة و الضننناد والظننناء و قواعننند االمنننالء و والخنننط  وعالمنننات التنننرقيم وسنننوى ذلنننك منننن 

اساسننننيات الكتابننننة التنننني ينبغنننني توافرهننننا فنننني اي نننننص عربنننني فصننننيح سننننواء أكننننان جمننننيال ام ال ، ويمكننننن 

 التي :تلخيصها على النحو ا

ينننتم تعلنننيم الطالنننب فننني منننادة التعبينننر علنننى خطنننوات الكتابنننة التننني تبننندأ بجمنننع و ترتينننب معلومنننات الموضنننوع 

وافكننناره ،وعمنننل مخطنننط تمهيننندي ،و ترتيبنننه علنننى خطنننوات منننن الجملنننة الرئيسنننية و الموضنننوع واالسنننتتنتاج 

و يراعنننى فيهنننا الوضنننوح والدقنننة وغينننر ذلنننك منننن االشنننتراطات الملزمنننة
(1)

تنننرى فننني االمنننر  ،و رؤينننة اخنننرى

بعننندا نفسنننيا لنننه مقومنننات مثنننل الطالقنننة والمروننننة و االصنننالة وغيرهنننا منننن خنننالل الزامنننات معيارينننة ينبغننني 

علننننى المعبننننر اسننننتيعابها وكأنهننننا قضننننية علميننننة، فنننناذا كتننننب شننننعرا فعليننننه مراعنننناة القواعنننند اللغويننننة و داللننننة 

ارئين و عننندم التكنننرار و االبتعننناد عنننن االلفننناظ واالنسنننجام بنننين الكلمنننات والجمنننل ومناسنننبة االسنننلوب لمقنننام القننن

الغمنننوض وتقلينننل الصنننور البيانينننة والتنوينننع بنننين الخبنننر واالنشننناء...
(2

 
)

واذا اراد المعبنننر الكتابنننة فننني مجنننال 

القصنننة فعلينننه جملنننة اشنننتراطات نقدينننة وبنائينننة يتثقنننف بهنننا و يطبقهنننا عنننند الكتابنننة منننن حينننث الفكنننرة والحبكنننة 

والشخصنننية والعقننندة و الحنننل
(3)

تتفنننق كثنننرة منننن المصنننادر المعنينننة بالكتابنننة الفنينننة والتعبينننر وأسسنننها  ،وتكننناد 

وقواعنننندها واشننننتراطاتها علننننى جملننننة مننننن االلزامننننات ينبغنننني للمعبننننر االلتننننزام بحيثياتهننننا حننننين يقنننندم علننننى 

)عملينننة( الكتابنننة وكأنهنننا معادلنننة رياضنننية علمينننة فيهنننا فرضنننيات وتحلينننل و نتيجنننة يفتنننرض بنننالمعبر الوصنننول 

معادلنننة نفمنننن الممينننزات التننني اشنننترطتها الرؤينننة التقليدينننة التقنينينننة ،التنننزام الشنننكل الثابننننت اليهنننا إلنجننناح ال

للقوالننننب الكتابيننننة المتعننننارف عليهننننا و الضننننبط وحركننننات الحننننروف ومراعنننناة المسننننتجدات اللغويننننة التنننني 

تصنننندرها المجننننامع اللغويننننة وعلمنننناء اللغننننة وفقههننننا وثوابننننت نظننننم الكتابننننة والحننننروف ومخننننارج االصننننوات 

ين يصل المعبر الى تدوين افكاره على الورق عليه االلتزام باالتي،وح
(4)

 

 تحديد نوع الفن االدبي الذي يختاره الكاتب شعرا كان ام نثرا و يحدد مساراته -9

 يحدد الموضوع الكتابي وهو معلومات ومشاعر يفرزها الكاتب من خالل الفن  -2

 االطالع على الفنون االدبية  -3

نينهنننا منننن اشنننتقاق وضنننوابط اعرابينننة والبالغنننة والتنظنننيم الفكنننري للكتابنننة معرفنننة ضنننوابط اللغنننة وقوا -4

كنننأن يبننندأ منننن السنننهل النننى الصنننعب ومنننن الخننناص النننى العنننام ومنننن القرينننب النننى البعيننند ،وتنظنننيم 

الكتابننننة وفننننق تسلسننننل خنننناص مننننن مقدمننننة مقبولننننة ثننننم الغننننرض والهنننندف االساسنننني الننننذي يرينننند ان 

ثنننم الخاتمنننة وهننني بينننان نهاينننة الحننندث وينبغننني ان  يطرحنننه الكاتنننب منننع الشنننرح والتفسنننير والتعلينننل

تكننننون مقبولننننة ومنطقيننننة وبعينننندة عننننن التعسننننف وعنننندم الننننتخلص مننننن الموضننننوع مننننن دون اعطنننناء 

معنننننى منطقنننني إلنهنننناء الصننننراع فنننني القصننننة او ابننننداء النصننننيحة او كشننننف المجهننننول او البرهنننننة 

  والتدليل على ماسبق ،وال ينسى الكاتب اخيرا ضبط عالمات الترقيم . 

آثرننننا هنننذا العنننرض التفصنننيلي لةفكنننار النننواردة فننني المصنننادر عنننن عملينننة الكتابنننة االدبينننة وشنننروطها       

والزاماتهنننا لغنننرض ايضننناح الهننندف االلزامننني القسنننري التننني تتأسنننس علينننه هنننذه االطروحنننات اذ كينننف يمكنننن 

ومنطقينننة  خلنننق ننننص ادبننني جمينننل منننؤثر منننوح بينمنننا الكاتنننب مقيننند بالشنننروط المنطقينننة )كثنننرت لفظنننة منطقننني

وتننندليل وتفسنننير وبرهننننة فننني االشنننتراطات اعاله(؟ونحنننن نعلنننم ان االدب فنننن منننن الفننننون الجميلنننة يعتمننند علنننى 

الحرينننة فننني اطنننالق المشننناعر واالحاسنننيس والتنفنننيس عنننن المكبنننوت بلغنننة القلنننب و االحسننناس الننننابض ولنننيس 
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ب الكتبننننة علننننى هننننذه لغننننة المنطننننق العلمنننني وقواعننننده الصننننارمة و الزاماتننننه القسننننرية، فكأننننننا حننننين ننننندر

 االشتراطات يكون حالنا حال القائل :

 ألقاه في اليم مكتوفا وقال له                  اياك اياك ان تبتل بالماِء نن

ونحننن هنننا حننين نتحنندث عننن موقفنننا مننن  هننذه الصننرامة النقصنند بحننال شننروط الكتابننة الصننحيحة نحننوا       

ة فهنننذه ثوابنننت نفتنننرض بالكاتنننب علمهنننا و اتقانهنننا و مزاولتهنننا  وصنننرفا و صنننحة قواعننند الكتابنننة العربينننة السنننليم

،لكنننن منننا يعنننني البحنننث فننني هنننذه الورقنننة ان الكاتنننب و هنننو ملنننم بجمينننع قواعننند الكتابنننة الصنننحيحة ادراكنننا و 

ممارسنننة سنننليمة هنننل يكنننون قنننادرا علنننى صنننياغة ننننص ادبننني جمينننل منننؤثر ذي ايحننناء واثنننر مثنننل النصنننوص 

والروايننننة والمقالننننة والنثننننر الفننننني وغيننننر ذلننننك ؟ اذ ان اتقننننان شننننروط  االدبيننننة الراقيننننة فنننني الشننننعر والقصننننة 

الكتابنننة الصنننحيحة اليعنننني بالضنننرورة ان يكنننون صننناحبها مبننندعا اديبنننا متمينننزا ،واال لكنننان كنننل علمننناء النحنننو 

والصنننرف و االمنننالء اكبنننر االدبننناء ..لكنننن هنننذا لنننم يحننندث الن االدب موهبنننة وامكانينننة تنننم رعايتهنننا بالمعرفنننة و 

الحفننننل والننننذوق . وقنننند فننننرق احنننند البنننناحثين بننننين مصننننطلحي االنشنننناء والتعبيننننر )فننننالتعبير هننننو  االطننننالع و

المظهنننر العفنننوي للغنننة ،علنننى حنننين ان االنشننناء هنننو المظهنننر الصنننناعي ،فنننالتعبير اوسنننع منننن االنشننناء (
 (5)

 

فالعفوينننة ردينننف الحرينننة فننني اطنننالق النننذهن ليخلنننق الصنننور و ينننوائم بنننين المتضنننادات ليشنننكل منهنننا صنننورة 

يرة للمنننألوف والمنطقننني والمعتننناد فكينننف يمكنننن ان نحقنننق لهنننذه العفوينننة شنننروط وجودهنننا و بيئنننة سنننليمة مغنننا

النطالقهنننا لتضنننع بصنننمتها المختلفنننة بحينننث اننننك لنننو عرضنننت صنننورة واحننندة امنننام عشنننرين شخصنننا وطلبنننت 

مننننهم قطعننننة تعبيريننننة تسننننجل احساسنننهم لحظننننة انفعننننالهم بالصننننورة سنننيظهر لنننندينا عشننننرون نصننننا ال يتشننننابه 

ن منهنننننا الن انفعنننننال كنننننل شنننننخص منننننرتهن بمرجعياتنننننه الفكرينننننة والنفسنننننية واالجتماعينننننة و االدراكينننننة اثننننننا

 والذوقية وهي مختلفة متباينة بين الناس حتى عند التوائم.

مننننن هنننننا تغتننننني المكتبننننة العربيننننة بطائفننننة مننننن المراجننننع والدراسننننات النظريننننة والتطبيقيننننة علننننى المهننننارات 

ابي و فننننن الكتابننننة والتعبيننننر والفننننرق بننننين الكتابننننة الوظيفيننننة واالبداعيننننة و الكتابيننننة و واشننننكال التحريننننر الكتنننن

الفنننرق بنننين االنشننناء والتعبينننر
(6)

و كلمنننا كثنننرت هنننذه الدراسنننات دل ذلنننك علنننى وجنننود مشنننكلة فعلينننة فننني هنننذه  

المهنننارة اذ تكننناد تصنننبح مشنننكلة كبينننرة بنننين اوسننناط الشنننباب والمتعلمنننين فننني مختلنننف المراحنننل و االحتياجنننات، 

ف التعبيننر مشننكلة تواجننه الكثيننر وبخاصننة للفئننات الشننبابية التنني تعننيش عالمننا اليشننبه عننالم آبننائهم اصننبح ضننع

وامهننناتهم  ومنننن سنننبقهم منننن قبينننل المتغينننرات التكنلوجينننة فننني مجمنننل مفاصنننل الحيننناة وتغينننر مسنننتوى الخبنننرات 

ادر تتحنننندث و اهتنننزاز سننننلم االولويننننات و طبيعننننة الحيننناة و االهتمامننننات عننننند الجيننننل المعاصنننر، فهننننذه المصنننن

وتعنننننى بأصننننول كتابننننة القطعننننة االدبيننننة والشننننعر والمقالننننة والقصننننة والروايننننة ..بينمننننا ذهنيننننة ابننننناء الجيننننل 

المعاصنننر متعلقنننة بالسنننطور التننني يقرؤهنننا وهنننو يقلنننب صنننفحات افتراضنننية فننني االنترنينننت و مواقنننع التواصنننل 

اي كتننناب وردت ..  االجتمننناعي وهننني سنننطور مجتنننزأة منننن نصنننوص اليُعنننرف مصننندرها وال قائلهنننا وال فننني 

يرددهنننا هنننو بعننند ذلنننك منننن دون التوثنننق او التتبنننع فتتنننداخل الثقافنننات و تنننذوب الفواصنننل الثقافينننة بنننين الننندول و 

المجتمعنننات واالنتمننناءات وال يعنننرف المتنننرجم منننن االصنننيل و ال يعنننرف القنننديم منننن الحنننديث وتهنننيمن علنننى 

البصننرية االخننرى فتصننبح الصننورة اهننم مننن هننذا المشننهد كلننه )لغننة الصننورة( و االلننوان و المننؤثرات التقنيننة 

اللغننة ،و اللننون والحركننة اهننم مننن التعبيننر ،وتننأتي هننذه الدراسننات والمصننادر واالبحنناث لتعننالج هننذه المشننكلة 

لكنننن بنننأدوات تقليدينننة تتمحنننور علنننى التنننذكير بقواعننند الكتابنننة الصنننحيحة وسنننالمة اللغنننة وعالمنننات التنننرقيم و 

بنننة اي ننننص واعطننناء نمننناذج تطبيقينننة جننناهزة ليتمثنننل بهنننا الطالنننب او االسنننس المنطقينننة لترتينننب االفكنننار لكتا

المتننندرب أمنننال فننني انهنننا سنننتكون معيننننا لنننه فننني مشنننواره التننندريبي علنننى التعبينننر والكتابنننة ..لكنننننا بنننذلك نعنننالج 

ومعالجنننات قديمنننة ..علنننى النننرغم منننن وجنننود دراسنننات أكاديمينننة معاصنننرة بحلنننولمشنننكلة 
(7)

قننندمت فرضنننيات  

التعبينننر و االسننناليب القديمنننة فينننه و هننني جهنننود تسنننتحق التقننندير لكنهنننا حبيسنننة المكتبنننة  جديننندة لمعالجنننة مشنننكلة

لننم تجنند طريقهنننا الننى المنظومنننة التعليميننة فننني المنندارس والجامعنننات لتطبننق فننني مننناهج التعبينننر وتدريسننه فننني 

 المراحنننل المختلفنننة، أفنننادت منننن العلنننوم المعاصنننرة والتقنينننات الحديثنننة كعنننرض الصنننور للطلبنننة و االشنننرطة

السننينمائية و اللوحننات واالفننادة مننن الحاسننوب فنني التنندريب علننى الكتابننة والتعبيننر وهنني فنني اغلبهننا دراسننات 

متخصصنننة فننني علنننم الننننفس ولنننيس علنننوم اللغنننة العربينننة وكنننأن علنننوم اللغنننة العربينننة تتخصنننص فننني الجاننننب 

عننارف اخننرى النظننري التقعينندي للغننة حسننب. مننن هنننا نفتننرض اهميننة االفننادة مننن اطروحننات علننم النننفس و م

لتطنننوير مهنننارات التعبينننر االدبننني الن التعبينننر نننناتج لغنننوي تحّصنننل منننن انفعننناالت نفسنننية و حاجنننات ذاتينننة و 
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رؤينننة خاصنننة للوجنننود والحيننناة واالفكنننار والمشننناعر لنننذا وجننندنا هنننذه الضنننرورة المنهجينننة فننني االفنننادة منننن 

فننننة تسننننهم فنننني تطننننوير اطروحننننات علننننم النننننفس وعلننننوم التنميننننة الذاتيننننة فنننني اسننننتحداث طننننرق وتقنيننننات مختل

مهنننارات الكتابننننة عننننند الصنننغار والشننننباب مننننن خننننالل تحوينننل مشنننناعر الخننننوف منننن الكتابننننة وضننننعف الثقننننة 

بننننالنفس وضننننعف المهننننارات الكتابيننننة الننننى اعطنننناء صننننورة محببننننة للمتنننندربين عننننن عمليننننة الكتابننننة بجعلهننننا 

التنننأمالت الذاتينننة و كيفينننة ممارسنننة لغوينننة جميلنننة فيهنننا ثقافنننة و متعنننة واطنننالق لالفكنننار و احتنننرام للتخنننيالت و 

ربنننط هنننذه االفكنننار والتخنننيالت المتضنننادة فننني نسنننق لغنننوي جمينننل و مبهنننر و خنننالق بمسننناعدة المننندرب فضنننال 

عمننننا فيهننننا مننننن فعننننل حركنننني و الننننوان و مشنننناهدات وتنميننننة التفكيننننر الناقنننند و المقننننارن و االحسنننناس باللغننننة 

العبنننارة لتأدينننة المعننننى المنننراد و تقنينننات ومسنننتويات التعبينننر و النننتمكن منننن االقتصننناد اللغنننوي والتكثينننف فننني 

اخننرى ،تبعنند عننن الطالننب الصننورة التقليديننة لعمليننة التعبيننر التنني تنحصننر فنني ورقننة وقلننم و ضننغوطات فنني 

الوقننننت المحنننندد للكتابننننة ،و اشننننتراطات نظننننام كتابننننة التعبيننننر المنصننننوص عليهننننا فنننني النننندرس، و مخنننناوف 

 عن مستوى التعبير وغير ذلك .. سخرية زمالئه من طريقة تعبيره و عدم رضا المدرس

 المبحث الثاني

 التقنيات المقترحة لتطوير التعبير االدبي

 
سنعرض في هذا المبحنث التقنينات المقترحنة بوصنفها بنديال مسناعدا او رديفنا للطريقنة التقليدينة و معنززا           

آخننذين بنطننر االهميننة ان تعلننم الطالننب لتطبيقاتهننا المتعارفننة فنني قاعننات النندرس او القاعننات التدريبيننة االختياريننة 

ألساسيات اللغة والنحو والصرف وقواعد االمالء والترقيم أمر ملزم لسنالمة اللغنة والحفناظ علنى الهوينة فني ظنل 

عالم متداخل الثقافات والهويات نحياه في عصر االلكترونيات واالنترنيت ،منن هننا سننحقق اكثنر منن هندف جلينل 

تعبير عند االجيال الجديدة مع الحفناظ علنى سنالمة التفكينر و رصنانة الشنعور الهويناتي يتجلى في تنمية مهارات ال

،فالتعبير ليس رصف كلمات في سطور و حسب بل هنو صنياغة شخصنية اصنيلة واثقنة منن مكوناتهنا الحضنارية 

 والقومية والثقافية .

ة الشننرح التفصننيلي لكننل تقنيننة نظريننا فنني أدننناه سننرد مكثننف لهننذه التقنيننات المقترحننة اذ ال تطيننق هننذه الورقنن       

وتطبيقيا ، وقد تم اختبار اثر هنذه التقنينات منن خنالل تندريب مجموعنات منن الشنباب علنى مجموعنة منن التقنينات 

المهارية للتعبير االدبي  ومن خالل تدريس مادة التعبير االدبي لطلبة قسم اللغة العربية و اختبار مدى تقنبلهم لهنذه 

ارنتها بالوسائل القديمنة فني تعلنيم التعبينر و شنروطه التني درسنها الطلبنة فني المندارس االبتدائينة التقنيات ، بعد مق

والثانوية ،و بعد االطالع على كثير من الدراسات النفسية في الشأن التعبيري و االدبي و بعض التجنارب العالمينة 

تقنينات عمليّنة تدريبينة لتأسنيس ثقافنة  في تطنوير مهنارات االنسنان فني التعبينر عنن نفسنه ،أمكنننا ذلنك منن تطنوير

معاصرة للتعاطي مع اللغة والتعبير تتسق مع الواقع المعاصر و تغيرات العالم و تطورات المعرفنة والتكنلوجينا و 

بعد االفادة من علوم اخرى كعلم النفس و علوم الشخصية و فنون الدراما و االداء و علوم التنمية الذاتية و القنراءة 

 .غيرها.. فأنتج هذا الجهد  السريعة و

 استحداث مهارات تقنية تعبيرية
استحدثناها بعند االفنادة منن بعنض خصنائص اللغنة العربينة و االفنادة منن العلنوم االنسنانية االخنرى كعلنم الننفس و 

تمكنين التنمية الذاتية والفنون واالدب الرقمي، يتم التدرب عليها بصفتها مهارة يدوية و ليس معرفة نظرينة فقنط   ل

المتدرب من التعبير الجميل و حسن التعامل مع اللغة و تعزيز الثقة بنالنفس و االفنادة منن مجمنل الثقافنة اللغوينة و 

االدبية  بوسائل مغايرة تماما لةساليب القديمة في تعليم الكتابة واإلنشناء االدبني النذي تعلمنه الطالنب فني المراحنل 

االضافة و التعديل بحسب ما يستجد من معطينات عصنرية فني عالمننا ،علمنا الدراسية األولية هي قابلة للتطوير و 

ان التدرب على هذه التقنيات ينتج االفكار داخنل حلقنة التندريب علنى الكتابنة منن خنالل تفاعنل المتندربين و مقندار 

فنني صنني  االمنر الننذي سنيؤثر  ،ثقنافتهم اللغويننة و رصنيدهم مننن المعجنم اللغننوي و االفكننار و المشناعر و المواقننف

التعبير و طبيعة الجمل و االساليب و التراكيب و العالقات االسنادية و نمط الذوق و االنتقناء فني تشنكيل الجملنة و 

األنسنناق التعبيريننة ،لننذا ننبننه الننى ان مننا سنننقترحه مننن امثلننة ونمنناذج عمليننة للكتابننة هنني وسننائل ايضنناح و ترجمننة 

يقتننرح نماذجننه و امثلتننه و اختياراتننه و سننيجد ان المتنندربين  تطبيقيننة لكننل تقنيننة  و يمكننن ألي منندرب تعبيننري ان

سننيتفاعلون مننع هننذه النمنناذج ألنهننا نتنناج مشنناعر االنسننان و حاجاتننه و مواقفننه و انفعاالتننه تجنناه الحينناة و الكننون و 

 االخالق و المجتمع و شبيه ذلك . 
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 التقنيات التعبيرية المقترحة  :
استذكار حلم او رؤيا  رآها هو او سمعها من احد وأعجبته احداثها تدوين االحالم :يقوم المتدرب فيها ب -9

 وموضوعها، فيقوم بتدوين احداث هذا الحلم على شكل قصة قصيرة ويتم ذلك بمرحلتين:

 سرد فحوى الحلم وفكرته و ثيماته المهمة دون وصف او اسلوب فني جميل  -أ

فيه ايحاء و ايجاز لمعنى القصة ولنيس عنواننا مباشنرا سرد فني جميل للحلم وجعله قصة قصيرة لها عنوان  -ب   

كأنه عنوان مقالة او كتاب، ونختار استهالال مدهشا يجنذب القنارإل إلكمنال القنراءة واالسنتمتاع بنالنص النذي 

يقرؤه  ويشده إلكمال القراءة، ثنم نصنف االحنداث بطريقنة فنينة جميلنة ثنم نفكنر فني الخاتمنة للقصنة ونجعلهنا 

ة( تحتمننل تننأويالت متعننددة مننن القننراء وهننذا افضننل، او ان تكننون )نهايننة مغلقننة( كالقصننص اما)نهايننة مفتوحنن

 القديمة بأن يتزوج البطالن ويعيشان عيشة سعيدةنن 

مثال تطبيقي :)يدون احد االحالم التي يرويها الطلبة على اللوحة في الصف ويتم تحويله الى نص ادبي مع      

اسهام المتدرب نفسه في تحويل مضمون حلم صغير الى عمل ادبي جميل و  مشاركة الطلبة ،يكون التركيز في

ليس استعراضا لقدرات المدرب وثقافته االدبية و تشجيع أبسط التعبيرات التي يكتبها المتدرب و اعانته على 

ين ،االولى رفع مستوى أدبيتها و جماليتها التعبيرية بشكل عملي ينفذ آنيا على اللوحة ،ويتم التدوين على مرحلت

تدوين نص الحلم بلغة بسيطة كما يرويها صاحب الحلم بعد تحويلها الى الفصحى ثم تأتي المرحلة الثانية 

لتدوين نص الحلم بتحويله الى قصة قصيرة و هي اقرب نوع ادبي للحلم اذ فيه عناصر القصة كلها من حدث 

عبر خيارات يطرحها الطلبة ثم االستهالل و  و شخصية وزمان ومكان و حبكة و خاتمة، نبدأ باختيار العنوان

 عرض االحداث و الشخصيات واختيار نهاية فيها ادهاش و انفتاح وترقب (

لغة الصورة: يتم في هذه التقنية عرض صور او لوحات فنية ذات دالالت راقية جميلة وموحية ، نطلب من  -2

لوحة على انفراد في صي  تعبيرية ادبية فيها المتدرب التأمل في اللوحات واالحساس بها  ثم ترجمة فكرة كل 

تشبيه واستعارة او رموز يتم بها اسقاط الشعور النفسي على الصورة وكتابته فال يهمنا هنا وصف اللوحة او 

الصورة بل المهم ترجمة احساس المتدرب و شعوره ازاء معنى اللوحة وما أثارت بداخله من احاسيس ،ثم 

معروضة في نسق تعبيري يربط بين افكار اللوحات على الرغم من انها متباعدة في نقوم بربط افكار الصور ال

افكارها والوانها واساليبها واقتراح رابط داللي بينها على شكل نص فني ال يقل عن خمسة اسطر تستنطق 

ة الجماعية افكار اللوحات مع توظيف الخيال الخالق و العصف الذهني. بهذه الطريقة يمكن تنشيط تقنية الكتاب

 فكل متدرب يكتب جملة و يقرؤها ثم يكمل آخر وهكذا..
 مثال تطبيقي: )عرض صور ولوحات فنية في الصف واشراك الطالب في ترجمة دالالتها الى      

( مثال يختار المدرب الصور الثالثة االتية في أدناه و يطلب من المتدربين التأمل في افكارها و ما نص ادبي    

شعوره تجاهها و اختيار عنوان لكل لوحة ،ثم يكتبون سطرين عن كل لوحة على حدة ،ومناقشة المكتوب ،ثم 

بأسلوب تعبيري يخلق نسقا ورابطا  الطلب اليهم بكتابة نص اخير يجمع افكار اللوحة االولى والثانية والثالثة

دالليا بينها يبتكره الطالب حسب خياله ومقدار ثقافته، ثم الطلب منهم ان يأتون للدرس القادم ومع كل واحد 

 منهم لوحة يختارها ويتم اختبار مقدار انتفاعهم من الدرس السابق لكن مع لوحة او صورة هو يختارها بحسب

 ذائقته:
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 ( تقنية لغة الصورة1) شكل رقم
 

ملء الفراغات: يتم في هذه التقنية كتابة جملة طويلة على اللوحة وترك فيها فراغات بيضاء يقوم المتدربون  -3

واجراء التغييرات عليها واالبتعاد قدر االمكان عن التعبيرات   باقتراحات تعبيرية تمة الفراغات ثم قراءتها

 الجاهزة والمستهلكة والمباشرة واستبدالها بالتعابير المجازية والخيالية. 

مثال تطبيقي:)اختيار جملة مطولة من احداث واقعية ويترك المدرب فيها فراغات متعمدا ليتم اكمالها      

 مثال : باقتراحات تعبيرية من الطلبة(

أفقُت مبكراً صباح هذا اليوم ألجد .....فأسرعُت كي .... محاولة مني في ..... لكن فاجأتني رؤية ...... فما كان     

في وسعي اال أن ...... فصرُت ألملم ما تبقّى من ....... لكن الخيال جنح بي بعيدا الى ..... فأسرعت خلف 

 لى ..... بعد ان تشظى ذلك الزحام في دربي .[.... خشية ان أتأخر عن ...... حتى وصلت ا

و يمكن اطالة هذا النص بفراغاته القصدية النعاش ذائقة الطلبة و فسح المجال ألكبر عدد منهم للمشاركة في     

المقترحات وملء الفراغات، وتمر الكتابة بمرحلتين ،االولى ملء الفراغات بكلمات نفعية مباشرة نستعملها 

تنا اليومية ،ثم تكون المرحلة الثانية تحويلها الى نص ادبي ونثر فني مركز باستبدال الجمل في وظيفيا في حيا

 الفراغات الى جمل منتقاة بعناية ادبية وخيالية موحية .   

مربع الكلمات: رسم مربع كبير او اي شكل هندسي اخر على اللوحة امام المتدربين والطلب منهم اقتراح  -4

لهم واذهانهم في تلك اللحظة وتدوين تلك المفردات داخل المربع الكبير بشكل عشوائي مفردات تخطر على با

ثم نطلب من احدهم ان يصل بين مجموعة من المفردات وكأنه يرسم دائرة او مثلثا او خطا متعرجا او رسم 

حنا معنى و داللة احد احرف اللغة االنكليزية، ونجمع االلفاظ التي مّر بها هذا الرسم ونؤلف بينها بحيث تمن

مقبولة من خالل نظمها في اطار معنوي ويعطينا جملة ادبية جميلة على الرغم من اننا وضعنا االلفاظ بشكل 

 اعتباطي. سنجد من خالل هذه اللعبة اللغوية امكانياتنا في ايجاد روابط داللية بين الكلمات المتنافرة ظاهريا .

 (dataعرض )على اللوحة او شاشة  :مثال تطبيقي    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تقنية مربع الكلمات2) شكل رقم

 وردة      نخلة     حبل      شباك        

 

 كتاب       أمل       لوحة       نار 

 

 قلم     جمال      رؤى       حياة     

 

      صورة    حنان       سفينة   ساعة
 ساعة
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منع مالحظنة منا يشنير االختينار العشنوائي الينه منن  –بعد هذا االختيار الجماعي للكلمنات ووضنعها داخنل المربنع 

نختار احد المتدربين ليقوم برسم عالمة يختارها تمر بين هذه الكلمنات داخنل   -تحديد مستوى ثقافة الطالب اللغوية

لمريع ،ثم نجمع هذه الكلمات في جملة وتبدو بالطبع جملة عشوائية ال معنى لها فنطلب منهم خلق انسناق لغوينة و ا

جمل من هذه الكلمات بحيث يكون لها معنى مقبول لكنه شعري فيه ايحاء و جمال من خالل تقليب وضنع الكلمنات 

قليل رهبة الطالب منن عملينة الكتابنة واختينار الكلمنات في الجمل الكثيرة التي سينتجها الطلبة ،ستوفر هذه التقنية ت

اذ سيجدها هنا اشبه بلعبة جميلة هو يحدد مساراتها ويتفوق على زمالئه في تدبيج انسناق لغوينة تثينر االعجناب لنم 

 يتوصل اليها سائر المتبارين.  

قرأ قصة او تلخيص قصة او رواية: يوجه المدرب لقراءة قصص او روايات قبل الدرس وكل متدرب  -5

رواية او مسرحية يقوم بتلخيص احداثها المهمة بأسلوبه الخاص و كأنه يؤلفها من جديد .بهذا استطعنا ان نجعل 

المتدرب يقرأ ويتثقف ويكتب ،وباإلمكان ان يدون المتدرب فكرة فيلم سينمائي شاهده و أعجبته ثيمة الفيلم و 

تالعب باألحداث او نهاية الفيلم لنتمكن من منح الحرية قصته فيحولها الى نص ادبي يستثمر فيه خياله وي

 للمتدرب ان يطلق اجنحة خياله و يبتكر احداثا ونهايات غير  متوقعة .

مثال تطبيقي: ) تتطلب هذه التقنية احضار ما تم تلخيصه من قراءة الطالب لقصة او رواية في بيته، ثم عرض 

 م الحاضرين(هذا التلخيص في الدرس ويفضل القاء النص أما

 

االرتجال المسرحي: يقوم المدرب هنا بعمل المخرج المسرحي يوزع االدوار على المتدربين فهذا ملك وهذه  -1

الحكيمة  وهذا فارس وهذا مدرس وأخر جندي وهكذا.. ثم يبتدعون حوارا بينهم وصراعا بلغة مسرحية  

نقوم بتعديله و نجعله نصا مسرحيا فصيحة ،ثم ندون هذا الحوار على الورق و نحوله الى نص مسرحي و

 جميال وهادفا.

مثال تطبيقي : )نختار مجموعة من المتدربين ونقترح فكرة مسرحية مثل :مجموعة شباب أكملوا دراستهم        

الجامعية وتبدأ رحلة البحث عن العمل والمستقبل ،او فكرة خيالية نجعل فيها هؤالء المتدربين ينتقلون الى 

قون فيه بمن يحبون من مشاهير العلماء او االدباء ويتحدثون معهم ويدور حوار بينهما  بأفق عالم اخر يلت

 خيالي حر ..بعد ذلك يتم تدوين هذا الحوار وتعديله لغويا و جماليا(.

االقتصاد اللغوي : تنصرف داللة االقتصاد الى معاني الترشيد و االعتدال في المسلك عامة، وفي اللغة هو  -1

ن االسراف والتبذير، فاللغة هي اداة التعبير عن المقاصد وكما ذكر ابن خلدون انها عبارة المتكلم التوسط بي

عن مقصده، فكل معنى اوحال البد له من الفاظ تخصه بالداللة، وكما يهدف االقتصاد في العمل االنتاجي 

يد استعمال االلفاظ والعبارات الى االستثمار المجدي لعناصر االنتاج ،كذلك وظيفته في اللغة تتمثل في ترش

 بالدالالت االكثر ايجازا واقل كلفة في المجهود الكتابي
(8

 
)

 

يعد تقنية جيدة تفيد المتدرب في زيادة ثقافته اللغوية و تمكينه من تكثيف التعبير وحذف الزوائد و االضافات        

غة هي االيجاز وتقديم الكثير من المعنى في والترهالت اللغوية التي تجعل اللفل اكثر من المعنى بينما البال

قليل من االلفاظ، يتم ذلك بعرض نصوص فيها ترهل لغوي فيقوم المتدرب باقتصادها لغويا فتمنحه هذه 

 التقنية مهارة تكثيف اللغة و رصانتها بالغيا.

اللوحة ثم نقوم بعملية  مثال تطبيقي : )اختيار نصوص من المدرب وتوزيعها على المتدربين او تدوينها على      

 االقتصاد اللغوي عليها مع الشرح وااليضاح وبيان الفرق بين النص المترهل والنص البلي  المقتصد(.

  

 في علم النفسBrain stormingالعصف التعبيري:تقنية استحدثناها من نظرية )العصف الذهني(  -8
(9)

وهي   

وتعتمد طريقة العصف الذهني على توليد  ير اإلبداعي،المصطلحات الشائعة االستعمال للتعبير عن التفك من

أفكار كثيرة من خالل مجموعة محددة من المشاركين على أساس تعليق األحكام أو تأجيل نقد األفكار إلى نهاية 

الجلسة، فال يسمح بكبح أو تثبيط األفكار المتولدة أو إصدار حكم عليها إلى أن يتوافر عدد كبير من هذه األفكار 

  الحلول المطروحة للموضوع، أو

ال يجوز انتقاد األفكار التي يشارك بها أعضاء الفريق أو طلبة الصف مهما بدت بسيطة او فطرية، وذلك        

 انسجاما مع مبدأ كسر الخوف والتردد لدى المشاركين واغناء ثقتهم بأنفسهم،.

ت لنوعهننا والترحيننب باألفكننار الغريبننة أو وتشننجيعهم علننى إعطنناء أكبننر عنندد ممكننن مننن األفكننار دون االلتفننا  

 المضحكة أو غير التقليدية. أهم مبادإل العصف الذهني )التعبيري( :
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 إرجاء التقييم : -أ

ال يجوز تقييم األفكار المتولدة في الجلسة ألن نقد أو تقييم أي فكرة بالنسبة للفرد المشارك سنوف يفقنده المتابعنة 

ول إلى فكرة أفضل ألن الخوف من النقد  والشنعور بنالتوتر يعيقنان التفكينر ويصرف انتباهه عن محاولة الوص

 اإلبداعي .

 إطالق حرية التفكير : -ب

أي التحننرر ممننا قنند يعيننق التفكيننر اإلبننداعي  للوصننول إلننى حالننة مننن االسننترخاء  بمننا يزينند انطننالق القنندرات 

 النقد والتقييم عند األشخاص اآلخرين . اإلبداعية على التخيل وتوليد األفكار في جو ال يشوبه الحرج من

 الكم قبل الكيف : -ج

ويسننتند هننذا المبنندأ علننى االفتننراض أن األفكننار والحلننول المبدعننة للمشننكالت تننأتي بعنند عنندد مننن الحلننول غيننر 

 المألوفة.

 البناء على أفكار اآلخرين : -د

حة ليست حكراً على أصحابها فهي حق أي جواز تطوير أفكار اآلخرين والخروج بأفكار جديدة فاألفكار المقتر

 مشاع ألي مشارك تحويرها وتوليد أفكار أخرى منها.

(و طوره )أليكس أوزبورن  9138ويرجع الفضل في إرساء قواعد النظرية بصيغة علمية إلى )أورسيورن 

التعبيري  (،يمكن تطبيق النظرية على التعبير االدبي نسميها العصف(في كتابه )التخيل التطبيقي 9153عام 

من خالل السماح للمتدربين بانطالق االفكار والخياالت خالل الدرس ازاء موضوع معين او فكرة يطلقها 

المدرب و تشكيل نص ادبي جميل من خالل افكار ومقترحات المتدربين و خيالهم الخالق، وال ننسى ان )كم( 

  يرفع ويزيد من)كيفها(. االفكار 

معينة على اللوحة مثل: التلوث سيدمر أمنا االرض/ او انحدار الذوق العام في مثال تطبيقي: )تدوين افكار 

السلوك االجتماعي/ او العنف ضد االطفال / او كيف أصمم مشروعا صغيرا؟ او كيف أتغير؟( بعد ان تتوالى 

ها الى فكرة االجابات والمقترحات الغريبة وغير التقليدية نختار اكثر االفكار غرابة وكيفية تطويرها وتحويل

 قابلة للتنفيذ عمليا، ويتشارك المتدربون في نقد االفكار والمزج بينها وصوال الى فكرة جديدة(.

مهارة القبعات الست: وهي احدى مهارات التفكير االبداعي ضمن علوم التنمية الذاتية  يتعلمها االنسان ليصل  -1

 فنزويال            (فيالى درجة عالية من الذكاء ابتكرها العالم)ادوارد دي بونو
(10)

، مفهوم القبعات الست 

يمكن ايجازه انه تقنية في تنشيط التفكير االبداعي والخيال الخالق من خالل االلوان ودالالتها ،فهذه القبعات 

القبعة البيضاء تعني الموضوعية والحياد،القبعة الحمراء للمشاعر واالحاسيس،القبعة السوداء :( لها ستة الوان

كير السلبي،والصفراء للتفكير االيجابي والتفاؤل،الخضراء لالبداع والتجدد، والزرقاء للتنظيم والتحكم للتف

(.يمكن استثمار هذه النظرية بان يقوم كل متدرب باختيار احدى القبعات ويعبر عن موضوع معين يقترحه 

ختار القبعة الصفراء سيكتب رؤية المدرب من خالل االيحاء الذي يعطيه لون القبعة التي اختارها مثال:من ا

متفائلة حول الموضوع، ومن اختار السوداء سيكتب بتشاؤم وسلبية و هكذا.. ثم يقوم كل متدرب بدمج اكثر من 

 لون وقبعة في نصه الذي يكتبه مستثمرا انطالق خياله و ما يمتلك من قدرة لغوية.

 

 
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 ( القبعات الست ألنماط التفكير3ل رقم )شك
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مثال تطبيقي: ) جلب قبعات حقيقية الى الصف  بحسب االلوان المقنررة يرتنديها الطلبنة المنتخبنون بحسنب اختينار 

كل لون من االلوان، مع مالحظة اتقان الطالب ألهمية اللون الذي يرتديه و داللته ليحنول ذلنك فيمنا بعند النى ننص 

ة اللون الى تعبير واحساس و تراكيب لغوية جميلة دالة علنى المعننى النذي ينوحي بنه اللنون، هنذه ادبي يترجم دالل

التقنية ستفعم جو الدرس بالحيوية و اذكناء االحسناس بندالالت االلنوان ،و هننا يتطلنب منن المندرب ثقافنة عميقنة و 

ة عنندما يندب االحبناط فني قنرائح قدرة لغوية وتعبيرينة متفتحنة ليكنون قندوة ومصنححا و مقندما للخينارات المتعندد

 الطلبة  ( 

 

الكتابة التكنولوجية:هي استثمار امكانيات عصرنا فني الحاسنوب والشاشنة الزرقناء ومنا تحوينه منن بنرامج و  -91

صور وخطوط و رسوم يتعلم بهنا المتندرب كيفينة التعبينر والكتابنة االدبينة علنى الشاشنة والسنيما ان الشنباب 

لكترونيننة ألنهننا صننورة عصننرهم و االدوات المعتننادة فنني حينناتهم اليوميننة ، فننيمكن يحبننذون هننذه التقنيننات اال

استثمار هذا في تشجيعهم على الكتابة واضنفاء مسنحة جمالينة علنى الننص االدبني برسنم صنور وتخطيطنات 

وموسيقى والوان و رسوم كما هو الحال فيما يعرف حديثا بـ)االدب الرقمي التفناعلي( منن خنالل االفنادة منن 

(cybertext(و الننص الشنبكي )hypertextتقنيات برامجية مثل النص المتفنرع)
(11

 
 )

وتقنينات كثينرة يمكنن 

االفادة منها   لكتابة نص ادبي مدون على الشاشنة الزرقناء ينمناز بممكننات الكتابنة االلكترونينة منن بنرامج و 

النننص ،تننوفر هننذه التقنيننة  تقنيننات كثيننرة ، مننع ادخننال موسننيقى يختارهننا الكاتننب بحسننب االحننداث او فكننرة

المعاصرة تعشيقا بين ثقافة الطالب المعاصرة التي في غالبيتها معتمدة على الصورة واالنترنينت والحاسنوب 

بوصفه لغة عصرهم، و بين عملية الكتابة والتعبير فال يشعر ان الكتابة نسق قديم عفا عليه الزمن انما سيراه 

 العصرية التكنولوجية. اسلوبا معاصرا يمكن مزاولته بأدواته

مثال تطبيقي: )يفضل تطبيق هنذه التقنينة فني مختبنر الحاسنوب ،ويمكنن تطبينق سنائر التقنينات التعبيرينة فني  

اعنناله ضننمن هننذه التقنيننة و تحويننل النننص الننورقي الننى نننص رقمنني تكنولننوجي يحفننل بطريقننة ايجابيننة بكننل 

 (   معلوماته التقنية الحديثة مسخرا اياها النجاز نص جميل 

لكل مهارة من المهارات السالفة الذكر فوائد لغوية ونفسية و ثقافية تعمل على تنشيط التفكير الحر وااليجابي  

و تزيد من المخزون اللغوي عند المتدرب والتنويع في االداء اللغوي واالسلوبي و تطوير مهاراته في انتاج 

ابير مكررة مستهلكة.ويزيد احساسه باللغة وال لغته المميزة وليس تقليد ما يسمعه يوميا من كلمات وتع

يستعملها بوصفها جسرا و وسيلة بل يستعملها بوصفها انتاجا فكريا و جماليا وثقافيا و عقليا و اخالقيا 

)تعبيرك /أنت (و )تكلم ..لكي أراك(.. وال نجني اي ثمار من هذه التقنيات مالم يتم التدرب عليها و تطبيقها 

 عمليا. 

كل مهارة من المهارات المذكورة في اعاله تقديم توضيح نظري لمدلول عنوان المهارة و مفهوم يتم في  

المصطلح و لماذا تمت تسميتي له على هذا الشكل و ما هدفي منه، ثم اعطاء امثلة تطبيقية على اللوحة او 

ماعي من هنا ستتضح دفاتر المتدربين يتم فيها تطبيق فكرة كل مهارة عن طريق التأليف المتشارك و الج

مستويات االختالف و القدرات التعبيرية و نمط التفكير و الشخصية وهي تتشارك التفكير مع المجموعة لكن 

 بتميز فردي فيه جمال االختالف و مستوى الثقافة اللغوية و الشخصية االدبية .

ستاذ( بوسائل ايضاحية ومختبر يساعد في هذه العملية التدريبية المهارية الجديدة ان يستعين المدرب )اال 

حاسوب، لها اهمية في ايصال فكرة المهارة الى المتدربين و تحبيب الفكرة الى نفوسهم من خالل االمتاع 

البََصري و تربية الذوق السليم في تذوق الجمال و التعبير عنه، وتعد حاسة البصر و لغة الجسد من اهم 

 % بحسب دراسات وابحاث نفسية حديثة55 وسائل التأثير في المتلقي تصل الى نسبة
(12
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 عناصر التواصل بين المرسل والمرسل اليه (4) شكل رقم

 

 وسائل االيضاح في التدريب على مهارات التعبير:
أ ـ  استعمال الصور الجميلة او المنحوتات من اثار البلد او اللوحات المحلية او العالمية الفنية المعبرة    

شتملة على افكار منتقاة بذائقة جمالية عالية و اتقان فني و تصويري وقيمي معبر يؤثر في المتلقي الملونة الم

 )المتدرب(وتحدث عنده الدهشة و االنفعال الذي يدفعه الى التعبير عنها.

(يتم فيها عرض صور او مقاطع   (data showب ـ    االفادة من وسائل عرض الكترونية حديثة مثل :

 بأفكار انسانية جميلة ومبهرة . قصيرة توحي

ج ـ   استعمال الحاسوب لطباعة افكار وتنفيذ كل مهارة من المهارات و تدريب الطالب على التمكن من 

 جهاز الحاسوب و كيفية تنفيذ افكاره التعبيرية على انظمة الكتابة في شاشته.

ها في جعلها رمزا يحث افكار المتدربين و د ـ    اشياء ومستلزمات حياتية وطبيعية  مختلفة يمكن االفادة من

يستحث خيالهم للتعبير عنه من وجهة نظر ذاتية نفسية خيالية ،مثل القلم او المنجل او قطعة اثاث او لعبة من 

 االلعاب و ما شابه ذلك بحسب رؤية المدرب وتقديره ألثر هذا الشيء في اثارة خيال متدربيه .

طالق الخيال و تنمية الذوق الفني والجمالي ،كالمتاحف اآلثارية و زيارات ألماكن تبعث على ا  -هـ 

الفلكلورية بمقتنياتها القديمة التي تعبق برائحة الزمن و ذكريات قد تمتد ألالف السنين، و معارض الفنون 

لمسنين التشكيلية و االماكن الطبيعية الجميلة، او أماكن اخرى مثيرة لمشاعر فيها بعض االلم مثل زيارة دار ل

او دار رعاية لةيتام او غير ذلك.. ففي كل زيارة منها يتعرف المتدرب على قصص و حكايات أغرب من 

الخيال احيانا نجدها في هذه الحياة فكثير من افكار االعمال القصصية والروائية والسينمائية أفادت من 

 قصص الواقع و حولتها الى عمل فني و أدبي . 

   

 رافاتهقطاف البحث و استش
من خالل ما تم عرضه في الصفحات اآلنفة من فكرة بحثية قد تثير لونا من الغرابة او االختالف بسبب       

حداثتها او حداثة معالجاتها لمشكلة باتت تزداد شيئا فشيئا بين اوساط المتعلمين والصغار والشباب اذ صار 

ه السهلة الميسرة اثرا سلبيا على ثقافة االجيال العربية و االعتماد على االنظمة االلكترونية واالنترنيت و معطيات

نوع ارتباطها القيمي و االنتمائي لمكونات الهوية و اللغة اهم عنصر في مكونات الهوية ،فارتأى البحث تحديث 

وجهة النظر و استحداث تقنيات اخرى تحاكي نوع المشاكل التي يعاني منها الجيل ،ولعل من فوائد التجربة 

دريسية ألجيال متعاقبة كنا على قرب من مشكالت الطلبة و تغير اتجاهاتهم، أثمرت هذا القطاف عسى ان يؤتي الت

 أكله ..لذلك يرى البحث جملة نتائج واستشرافات منها :

ان بقاء المشكلة وربما تفاقمها يستدعي من المتخصصين تحديث وجهة النظر التي يعاينون بها اسباب  -9

 ا، فالمشكالت المعاصرة بها حاجة الى حلول معاصرة و غير تقليدية.المشكلة ومعالجاته

االفادة من علوم مجاورة حين نعاين مشكلة ما في اللغة ،الن اللغة عنصر التواصل االنساني بين  -2

وم علم النفس و علوم التنمية الذاتية اوعلم االجتماع او االنثروبولوجيا لالمتكلمين والكتاب، ومن هذه الع

يات و المناهج فى على المتخصصين اثر هذه العلوم في صياغة كثير من نظريات اللغة و االسلوبوال يخ

 . النقدية
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 من اعطاء التواصل البََصري و حاسة البصر اهمية مضاعفة في تدريس مادة التعبير، سواء أكان -3

عية يراها او من المعاينة المباشرة لموجودات طبي ،االفادة من عرض الصور واللوحات واالشرطة

 الطالب في صفه او في رحلة جماعية او تجربة يدوية يقوم بها الطالب . 

اعطاء درس التعبير االدبي و الوظيفي اولوية يستحقها في المراحل الدراسية وايكال مهمة التدريس  -4

 لمتخصصين اكفاء في المجال النظري والتطبيقي.

ث تبين ان تخصصات علم النفس اكثر عناية من من خالل االطالع على المصادر في مرحلة اعداد البح -5

تخصصات اللغة العربية في الشأن التعبيري، بخاصة في رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه، على 

 وفق ذلك من المهم رعاية الشأن التعبيري وحيثياته في الدراسات العليا. 

 

                                                 

 حواشي البحث وبضمنها المصادر
 ينظر الموقع االلكتروني للشاعر كرستوفر موريل صاحب مشروع الكتابة العالمي *   

     https;//uiowa.edu/people/Christopher-merrill   
 (9)

   981-2191،914دار المسيرة،الطبعة الثالثة ، 914ارات اللغة العربية: عبد هللا علي مصطفى،ينظر مه 
(2)

 911-2191،911الكتابة الوظيفية و االبداعية :ماهر شعبان، دار المسيرة  
(3)

 و مابعدها911نفسه:
(4)

وينظر:الفصل الثامن 41-43-: 2199االسس الفنية للكتابة والتعبير :فخري خليل النجار، دار صفاء االردن  

وينظر :التحرير الكتابي الوظيفي واالبداعي ،عاطف فضل دمحم، دار 952-943من التخطيط الهيكلي للكتابة،

.و المهارات الكتابية من النشأة الى التدريس: ماهر شعبان ، دار المسيرة  41-49، 2192، 9المسيرة ط

 .283-211،،9،2191،ط

 
(5)

 93،  2111لي الصويركي ،دار الكندي،التعبير الشفوي :دمحم ع 
(1) 

،و الموجز في طرق   2193ينظر فن الكتابة و التعبير:عاطف فضل دمحم وجميل دمحم علي، دار المسيرة،

، و اشكاليات تدريس مادة التعبير في 9181تدريس اللغة العربية:محمود احمد السيد، دار العودة بيروت، 

،و الكنز لالنشاء و التعبير:عبد  2194بيروت، -الكعبي،الدار البيضاء،بغدادالمدارس االبتدائية:غالب ابراهيم 

الرؤوف الدقاق،ومشكالت تدريس التعبير التحريري في العراق، عبد الرحمن الهاشمي، كلية التربية /ابن رشد 

طر الدوحة ،ومعوقات التعبير االبداعي في المرحلة االعدادية:   مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة ق9188

، ومشكالت تدريس التعبير التحريري في المرحلة المتوسطة: فاضل  92،9113،الشركة الحديثة للطباعة،ع

،مدخل الى تدريس مهارات اللغة  9181ناهي، رسالة ماجستير جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد،بغداد 

 العربية
(1)

القصة: جيهان عوض،رسالة ماجستير جامعة المنصورة ينظر :برنامج مقترح لتنمية قدرات االبداع في مجال  

 2114كلية التربية بدمياط 

اثر العرض الضوئي للصورة التعليمية في تنمية االداء التعبيري لدى طلبة المرحلة المتوسطة: ايناس خلف     

 2112العزاوي،كلية المعلمين جامعة ديالى 

تالميذ المرحلة االبتدائية: عبد المهيمن خليفة،بغداد كلية التربية ابن اثر الرحالت الميدانية في االداء التعبيري ل    

 2111رشد 

اثر تلخيص المشاهد التلفازية في االداء التعبيري لدى طلبة الصف الخامس ادبي :رحيم على صالح     

 9111،بغدادالتربية ابن رشد 

 
(8)

 24-99،      2191مناهج للنشر،االردن ،ينظر اساسيات في اقتصاد اللغة العربية :مهدي حسين، دار ال 

و ينظر :سمات االقتصاد اللغوي في العربية دراسة وصفية تحليلية ،ماجستير كلية االداب جامعة الحاج لخضر 

 2113:وردة غديري،

 
(1)

ينظر اثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التحصيل الدراسي في اللغة العربية: دمحم عوض،الشارقة   

 2193لة رؤى استراتيجية مارس مج
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و اثر استخدام طريقة العصف الذهني و القبعات الست في التحصيل والتفكير التأملي:ميسر حمدان،اطروحة    

 2111دكتوراه االردن اربد 

و اثر استخدام طريقة العصف الذهني لتدريس التعبير لدى طالبات الصف الثامن:عبد ربه هاشم،ماجستير    

 2111سالمية غزة الجامعة اال

على  2111واستراتيجيات التدريس استراتيجية العصف الذهني ،دمحم احمد اليماني ،    

   www.manhal.net/articles.phpالموقع:

 
(91)

وينظر اثر استخدام طريقة 2118قبعات التفكير الست:ادوارد دي بونو،تر.شريف محسن ، نهضة مصر  

حصيل والتفكير التأملي:ميسر حمدان،اطروحة دكتوراه االردن اربد العصف الذهني والقبعات الست في الت

2111 
(99)

و مابعدها ، و  29، 9،2111ينظر مدخل الى االدب التفاعلي :فاطمة البريكي، المركز الثقافي العربي،ط 

، النص المترابط  9111، 9الدوحة،ط–المكتب العربيدمشق 83ينظر:االدب والتنكلوجيا ، حسام الخطيب ،

 و مابعدها.81، 2118عيد يقطين،المركز الثقافي العربي،:س
(92)

 non verbal cues inنموذج التخاطب في كتابه:9189عام mehrabianصاحب هذا النموذج العالم  

group behavior amongst yougsters   

،  2111، 9ين ،طوينظر لغة الجسد النفسية :جوزف ميسنجر ،تر.دمحمعبد الكريم ابراهيم ،دار عالء الد     

وينظر لغة الجسد واثرها في انجاز اهداف التفاوض التجاري دراسة ميدانية، رسالة ماجستير ،عقبة 

 51، 2195الصباغ،جامعة حلب كلية االقتصاد، 

 


