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  ملخص

هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر برنامج تعليمّي في الكتابة؛ لتحسين مهارات التأليف لدى 
امن األساسي ات الصف الث ارات  . طالب ى مه تملت عل ة اش ّدت قائم ة، ُأع ق هدف الدراس ولتحقي

ع  ة األرب أليف الرئيس اء الجم (الت دة، وبن رة الجي اء الفق بة، وبن اظ المناس اء األلف ب انتق ل والتراآي
ويم        ). اللغوية، وبناء الموضوع وَحْبكه ار تق ذآورة، جرى تصميم معي ارات الم ى المه واستناًدا إل

بعد خضوعهّن الختبار التأليف في الكتابة ) أفراد الدراسة(األعمال الكتابية التي أنتجتها الطالبات 
ة    راض الدراس ّد ألغ ذي ُأع ن    . ال ة م راد الدراس ّون أف ة، ) 68(تك رى   طالب عبتين، ج ع ش بواق

ة       لمية، في منطق دة األس اختيارهما عشوائيا من بين شعب الصف الثامن األساسي في مدرسة رفي
ل المجموعة       ). 2011/2012(إربد األولى للعام الدراسي   واختيرت إحدى الشعب عشوائًيا لتمث

ّدت      ا؛ في حين ُع ة هي    التجريبية التي جرى تطبيق البرنامج التعليمي المقترح عليه الشعبة الثاني
ة       ة التقليدي ة باستخدام الطريق ي درست الكتاب يالت    . المجموعة الضابطة الت ائج التحل وأظهرت نت

ة      وعتين التجريبي ات المجم طي درج ين متوس ائية ب ة إحص رق ذي دالل ود ف ائية وج اإلحص
ة        دي، لصالح المجموعة التجريبي أليف البع ار الت ائج   وآشفت . والضابطة على أدائهّن في اختب نت

ة        وعتين التجريبي ين متوسطات المجم ة إحصائيا ب تحليل التباين األحادي المتعّدد وجود فروق دال
بناء الفقرة الجيدة، وبناء الموضوع وَحْبكه، لصالح المجموعة التجريبية؛ : والضابطة في مهارتي

ين متوسطات المجم     ارتي  لكّن نتائج التحليل لم ُتظهر فروًقا ذات داللة إحصائّية ب : وعتين في مه
  .انتقاء األلفاظ المناسبة، وبناء الجمل والتراآيب اللغوّية



 ...... "أثر برنامج تعليمّي في الكتابة لتحسين مهارات التأليف لدى "ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1072

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Abstract 
 This study aimed to investigate the effect of an educational program 
in writing on improving writing skills among eighth female students. A 
list containing four major composing writing skills (selecting suitable 
words, constructing sentences and linguistic patterns, constructing a good 
paragraph, & constructing the subject and weaving it) was prepared. An 
evaluating criterion based on the mentioned skills was developed to 
evaluate the participants’ written works produced by them after applying 
the composing writing test which was designed for the purpose of this 
study. The sample of the study consisted of (68) female students (two 
sections). One section was selected randomly to be assigned the 
suggested educational program, and served as the Experimental group, 
whereas, the other one was assigned the traditional method of teaching 
writing and served as the Controlled group. The results of the statistical 
analysis showed that there was significant difference in the post-test 
scores on the composing writing skills of the two groups, for the benefit 
of the Experimental group that was taught according to the suggested 
program. The results of one- way MANOVA revealed that there were 
statistically significant differences between the means of the two groups 
on two major composing skills (constructing a good paragraph & 
constructing the subject and weaving it). But there were no statistically 
significant differences between the means of the two groups in the other 
two composing skills (selecting suitable words & constructing sentences 
and linguistic patterns). 

 
  المقدمة 

ُتعدُّ الكتابة الهدف الُمنَتظر من تعليم اللغة بفنونها ومهاراتها المختلفة، وال يخفى على أحد ما 
ي      ة الت امالت الحياتي للكتابة من أهمّية آبرى في تنمية مهارات التواصل االجتماعي وتسهيل المع

ة ا  م اللغ ة لمعّل د جم ه من فوائ ا ُتحقّق ا، فضًلا عّم رء عنه ى للم ات ال غن ْن خالل آتاب ة؛ فِم لعربي
ة عن األداء     -على اختالف مراحلهم التعليمية-الطلبة يستطيع المعّلم أْن يأخذ صورة واضحة آامل

ى    اللغوّي لدى طالبه، فتبرز أمامه مظاهر القوة، فيدعمها ويعّززها، ومظاهر الضعف فيعمل عل
  .اللغة بعامة، والكتابة بخاصةوذلك سعًيا منه  لتحقيق األهداف المرّجوة من تدريس . عالجها

رة، وأغراضها متنّوعة،           دواعيها آثي اس؛ ف اة الن وّي من حي وتوصف الكتابة بأّنها جزء حي
ه      ن أحاسيس ر ع ب لُيعّب الفرد يكت ة؛ ف ة، والوظيفي ة، واالجتماعي ة، والتعّلمي ة، واألدبي ا الذاتي منه
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ي   ب لك ذّآرات، ويكت ائل، والم واطر، والرس ب الخ اعره؛ فيكت ُيلّخص ومش تعّلم؛ ف درس وي ي
ات      ّدم طلب ارير، وُيق وث والتق ب البح ًة، ويكت ات آتاب ئلة االمتحان ن أس ب ع المحاضرات، وُيجي
ا     ى لإلنسان عنه للتوظيف، ويكتب اعتذارات عن العمل، وغيرها من األنشطة الكتابية التي ال ِغن

  ). 2001يونس، (

ي ا ف ؤدي دوًرا مهًم ة ت ة التربوي ي العملي ة ف ب، والكتاب ورة فكر الطال ي نجاحه  بل ؤّثر ف وُت
ه               أ الطالب في آتابت إذا أخط ة؛ ف ه التعليمّي ع مراحل ه في جمي ة تالزم األآاديمي؛ فهي حاجة ُملّح

اري،   2005البجة،  (وتعبيره، آان إنتاجه ضعيًفا؛ وأّثر ذلك سلًبا في تحصيله الدراسي     د الب ؛ عب
ة، ولها تطبيقاتها الكثيرة في المنهاج؛ فالمكتوب إذا وتوصف الكتابة بأّنها أداة تعّلم قوّي). ب2010

ا             ة يستطيع أن يعرض م ه بسهولة، وبالكتاب تعّلم يفهم إّن الم ا، ف آان صحيًحا، وواضًحا، ومنّظًم
ه  ة          . تعّلمه وفِهَمه، وُيعّبر عن مواهب واع األدبي راءة األن ه ق ر ل ة ُتيّس ون الكتاب ة الطالب بفن ومعرف

  ). Tompkins, 1994؛ 2003فضل اهللا، (بسهولة  المتنّوعة والتعامل معها

ق، وتكشف    ) 2010(ويرى الهاشمي  أّن الكتابة وسيلة مهّمة لفهم نفسية الطالب بشكل متعّم
ارف   ات والمع تخدام المعلوم ي اس ه ف ر قدرات ا ُتظه ا أّنه ه؛ آم ه، واّتجاهات ه، وطموحات عن ميول

ة  ويرى بعض الباحثي. السابقة وربطها وتنسيقها بذآاء ن والمتخّصصين في مجال الكتابة أّن الكتاب
ر أو     ى غموض التفكي الجيدة تعطي صورة عن التفكير الجّيد؛ فُيحَكم من خالل المادة المكتوبة عل
ى       ل عل تقن دلي ابّي الم ة، واألداء الكت المة اللغ ر وس ن التفكي ي حس ة تعن ودة الكتاب نضوجه؛ فج

فضل اهللا،  (ار، وعرض المعلومات، وتنسيق الشكل   التمّكن من أداءات آثيرة تتصل بتنظيم األفك
  ). Nauman, Stirling, & Borthwick, 2011؛ 2003

 ,Petty & Jensen, 1980" (نشاط عقلّي أدائّي لتشكيل منتج آتابّي"وُتعّرف الكتابة بأّنها 
p. 362(  ا ار ومشاعر، وظاهره حروف        "، آما ُعّرفت بأّنه وّي، جوهره معلومات وأفك أداء لغ

م؛ بهدف تنظيم االتصال،        م نّظم ومحك ر، م رسومة وعالمات محّددة، وآالهما؛ الجوهر والمظه
غير (عملية تحويل األفكار، والمعلومات، واآلراء الموجودة في الذهن "؛ أو هي "وتجويد التعبير

ار،  "إلى عمل مكتوب، يترجمها في صورة مرئية) المرئية ؛ لذلك، فأساس الكتابة عميق هو األفك
ووظا ن ه ا ُمعل ّط  هره ه الهاشمي )19.، ص15.، ص2003فضل اهللا، (الخ ر عن ا عّب ذا م ، وه

ل في الكلمات      ) 2010( برْآَني الكتابة؛ المعنوّي، وهو المحتوى الفكري؛ واللغوي اللفظّي المتمّث
ل يخلي . والجم ا الش ا ) 54.، ص1984(وُيعّرفه ة  "بأّنه ات التحليلي ي العملي رّي ُينّم اط فك نش
ره   واإلبدا عية للذهن؛ فيدفعه بقّوة نحو التفكير المنهجّي والتحليل الموضوعي؛ ليصّب عصارة فك

ا الكاتب        "، وُتعّرف بأّنها "على الورق ي يتمّثله ة الت ر المتصلة المتداخل ات التفكي سلسلة من عملي
  ).Flower &  Hayes, 1981a, p. 929" (خالل عملية التأليف

رين لكي          ويّتفق الباحثون على أّن الكتاب د ووقت آبي ى جه اج إل دة، وتحت ة معّق ارة عقلّي ة مه
اري،   1984الشيخلي،  (يصبح المتعّلم ُمتقًنا لها  د الب  Graham, 2008; Flowerب2010؛ عب
& Hayes, 1981b(           ة ل قّم ة ُتمّث ى الكتاب درة عل ة اليسيرة؛ ألّن الق يس بالمهّم ة ل تعّلم الكتاب ؛ ف

ون ا    اب فن ي اآتس تواء ف ا     النضج واالس ي داخله تويات، وف ة ذات مس ي عملي ا، فه ة جميعه للغ



 ...... "أثر برنامج تعليمّي في الكتابة لتحسين مهارات التأليف لدى "ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1074

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ي   ّو والتطّور ف ل؛ ليحدث النم ى مراح ا إل و تجزئته ا ه لوب لتعليمه إّن أفضل أس ذا ف ات، ل عملي
  ). 2000عصر، (المكتوب نفسه، اعتماًدا على استمرار المهارات وتنّوع خبرات المتعّلمين فيها 

ة،    : رئيسة هي   وقد ُحّددت مراحل الكتابة في خمس عمليات أليف، والمراجع التخطيط، والت
ر   ارآة أو النش ة المش ر، وعملي ى      . والتحري ى منح ّي عل ل مبن ذه المراح ق ه ة وف يم الكتاب وتعل

العمليات، وهو منحى حديث يستهدف تعليم الطلبة آيف يكتبون وآأّنهم مؤّلفون، آما أّنه قد أحدث 
ا  نقلة نوعّية في تحويل الترآيز على النواتج الك تابية النهائّية إلى الترآيز على عمليات الكتابة ذاته

ون       م يكتب رون وه ة، وآيف يفّك ّد     . التي يقوم بها الطلبة في حصص الكتاب ذا المنحى ُيع وصار ه
ة  ال الكتاب يم األطف ي تعل ن البحوث ). Tompkins, 1994(األساس ف دد م ائج ع ت نت د أثبت وق

ي      ات ف ى العملي دوى منح ة ج ات الحديث ة       والدراس ة المرحل دى طلب ة ل ارات الكتاب ين مه تحس
  ).  Cavkaytar & Yasar, 2008; Thomas, 1994؛ 2007النصار والروضان، (األساسية 

وُيقصد بهذا المنحى الترآيز على عملية الكتابة نفسها، والعناية بالكاتب ومتابعته في مراحل 
دًءا من    عمليات الكتابة جميعها، وُيعّد هذا المنحى خطة شاملة تجري فيها مراقبة أفكار الطالب، ب

ة             ات الكتاب ة، وتعّرف عملي ابي بصورته النهائي ى إخراج العمل الكت ة، وحت ل الكتاب مرحلة ما قب
ا   اتهم        "بأّنه ون آتاب م ُيؤّلف اب وه ا الُكّت رك عبره ي يتح ل الت طة أو المراح ن األنش لة م " سلس

)Hoskisson & Tompkins,1987, p. 163( لة"، أو هي ي  سلس تراتيجيات الت من االس
  ).Brandon, 2001. P. 7" (تساعد الكاتب من االنتقال من الفكرة إلى إنتاج النص

د  ة، وتولي ه من الكتاب د هدف ا بتحدي ى، وهي التخطيط، فيشرع الكاتب فيه ة األول ا العملّي أّم
ه الف  . األفكار، وتنظيمها اره    وفي العملية الثانية، وهي التأليف، يبدأ الكاتب آتابت ة أفك ة؛ بترجم علي

ة     . التي تصّورها مسبًقا على الورق وم الكاتب بمراجع ة، ليق ثّم تأتي العملية الثالثة، وهي المراجع
ل          مون العم ة مض ى مراجع ة عل ذه العملّي ي ه ز ف ون الترآي ا، ويك ا، وتقويمه ه، وتنقيحه آتابت

ابيّ  ة، وهو المر  . الكت ات الكتاب ع ال ينفك عن عملّي ّون راب اك مك ذاتي وهن وعي ال ي ال ة؛ وتعن اقب
ب ا يكت ب بم ة   . للكات تمرة متداخل ة مس ل تفاعلي ة؛ ب ت خطّي ات ليس ذه العملي ين ه ة ب والعالق

)Flower & Hayes, 1981a .(    د ر، ُيعي وفي العملّية الرابعة من عمليات الكتابة، وهي التحري
ة، والنحو     ام بعالمات    الكاتب قراءة ما آتبه بحذر من أجل تصحيح األخطاء اإلمالئّي ة، واالهتم ّي

ابّي في           ك بهدف إخراج العمل الكت ابّي؛ وذل ى الشكل الكت الترقيم؛ وهنا يكون الترآيز منصبا عل
ي يرتضيها الكاتب    ة        . صورته النهائّية الت ة المشارآة أو النشر، وهي المرحل أتي عملّي ًرا ت وأخي

ذي  األخيرة في عملّيات الكتابة، وتجري فيها مشارآة الطلبة أعم الهم الكتابّية مع جمهور القراء ال
ات      ارئ لكتاب م هو الق تّم تحديده مسبًقا في عملّية التخطيط للكتابة، وفي أغلب األوقات يكون المعّل
دة ذات  ة مفي ة عملّي دى الطلب ة ل ة الكتاب ة يجعل من عملّي ذه المرحل تّم به ذي يه م ال ه، والمعّل طلبت

ال  ن أدوات التواصل الفّع ى وأداًة م ة    معن ي الكتاب تمرار ف دفعهم لالس ي ت  ;Bae, 2011(الت
Tompkins, 2004.(  

ى       ة إل ة بوصفها عملي وتشير األدبيات ونتائج البحوث والدراسات السابقة التي تناولت الكتاب
ي   ة ه ة الكتاب ائم بعملي ا الق ي يوظفه ات الت ر العملي يط : أّن أآث أليف أو )Planning(التخط ، والت
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ة  )Composition(اإلنشاء   وفي آل   ). Revision) (Petty & Jensen, 1980(، والمراجع
ا،    ة الخاصة به ة الجزئي ّر الكاتب بمجموعة من الخطوات اإلجرائي ات يم ذه العملي ة من ه عملي

  ).2010أ؛ شحاته، 2010عبد الباري؛ (حيث تتكامل هذه العمليات إلنتاج العمل الكتابي 

ي يطل   ة الت ي الكتاب أليف ف ة الت ّد عملّي ا وتع ا أحياًن خة  "ق عليه ودة أو نس ة المس ة آتاب عملّي
ه،  " الكتابة األولية هي عملّية الكتابة الفعلية التي يشرع فيها الكاتب بتأليف موضوع الكتابة أو بنائ

ا          ين هم ين مهّمت ين عملّيت ل ب ة الوص ّد حلق ا ُتع ي آونه ة ف ذه العملي ة ه رز أهمي يط : وتب التخط
د مراحل    ا   والمراجعة، وعليها تعتم ة وعملياته ة الالحق ا      . الكتاب ي أطلقه ّددت التسميات الت د تع وق

ـ            ّميت ب د ُس ة؛ فق ات الكتاب ن عملي ة م ة، أو العملي ذه المرحل ى ه ون عل احثون والمتخّصص الب
ة" اء "، أو )Translating) "Flower &  Hayes, 1981a" "الترجم أليف واإلنش " الت
"Composing) "  ،اري،   2010شحاته د الب  ;Brandon, 2001؛ 1999؛ نصر،  أ2010؛ عب

Norton, 1980( ة "، أو ة األولي ودة أو الكتاب ة المس  Drafting" )Spivey, 2006" "آتاب
;Tompkins, 1994( اء "، أو اج  "، أو )Constructing) "Bae, 2011" "البن ذ واإلنت " التنفي

احثين من استخدم مصطلح      ). 2011؛ الهاشمي وفخري،  2003فضل اهللا، ( ر ا"ومن الب " لتحري
ة"أو  رادَفين   " Writing" "الكتاب ا مصطلَحْين مت أليف؛ فجعلوهم ة الت ى عملي دّل عل  ,Bae(لي

2011; Petty & Jensen, 1980 .(        ة ي استخدموها للدالل احثين الت ا اختلفت تسميات الب ومهم
ا،    دّل عليه ا، وي ّل   على عملّية التأليف في الكتابة، فجميعها يعكس طبيعة هذه العملية ومفهومه ولك

  .باحث أهدافه ومسّوغاته في استخدام مصطلح دون غيره

ة، مصطلح     أليف "وقد اعتمدت الدراسة الحالي وّي      " الت ى اللغ ا من المعن ره؛ انطالًق دون غي
بعض،    : أّلف الشيء): 23. ، ص1ج(آما ورد في المعجم الوسيط " تأليف"لكلمة  وصل بعضه ب

اب ف الكت ا: وأّل ف بينهم ه ووضعه، وأّل ع: جمع ي  . جم أليف ف ة الت ع طبيع ق م ى يّتف ذا المعن وه
ة     الروابط اللفظي الكتابة؛ فما التأليف إال وصل األلفاظ أو جمعها لتشكيل الجمل، ثّم وصل الجمل ب

  .المناسبة لتكوين الفقرة المتماسكة، ثّم جمع الفقرات إلنتاج العمل الكتابي المتكامل

ى   عملية تفكير"وُتعّرف عملية التأليف بأّنها  موّجهة بهدف، وتعني ترجمة األفكار الذهنية إل
رى فضل اهللا   ). Flower &  Hayes, 1981a, p. 939" (لغة مرئية أّن ) 22.، ص2003(وي

ابي       "التأليف  اء العمل الكت رة، تستهدف بن ة، والفق جملة إجراءات متداخلة، ماّدتها الكلمة، والجمل
ة   فكريا ولغويا، وتعكس مستوى التخطيط وقدرا ة والعقلي أليف    ". ت الكاتب اللغوي ة الت ّر عملي وتم

ى آلمات             ا إل ّم يترجمه ه، ث زال في ذهن ه وهي ال ت في ثالث مراحل؛ يعالج الكاتب صياغة جمل
رأ موضوعه               ود ليق ّم يع ة، ث اء الكتاب ى الصياغة أثن ديالت عل دخل تع ورق، ويجد نفسه ُي على ال

ا     تبدًلا ألفاًظ ة؛ مس ديالت الالزم ري التع رى    ليج ؤّخًرا أخ ر وم ّدًما بعض العناص اظ، أو ُمق بألف
  ). 2002الراميني، (

ا من            تهم له ة وممارس ات الكتاب ى عملي ة عل دريب الطلب ى أّن ت احثين إل وتوصل عدد من الب
ودات      اجهم المس أليفهم وإنت ل ت اص؛ فيجع كل خ أليف بش ة الت ى عملي ا عل نعكس إيجاًب أنه أن ي ش

هل   رع وأس ة أس ر )Mohhammadi, Abidin & Fong, 2012(األولي يجعلهم أآث ، وس
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على بناء الجمل والتراآيب اللغوية، ويساعدهم في إنتاج أفكارهم وتنظيمها  -وبشكل آلي–سيطرة 
)Flower &  Hayes, 1981a(  اء ، آما أّن الترآيز على النشاطات الكتابية المتصلة بعملية البن

ا يساعدهم في     ل      أو التأليف، والتدريب على مهاراته ة وتفعي اتهم بمواضيع الكتاب اآتشاف اهتمام
 ).Bae, 2011(إبداعاتهم 

ى أسس أو خطة       د عل اء معتم وتعقيًبا على ما سبق، فالتأليف يعني اإلنشاء أو البناء، وهو بن
يط    ي التخط ابقة ه ة س ة آتابي ي عملي ب ف مها الكات بًقا، رس ومة مس ة . مرس أليف بنائي ة الت وعملي

ا الط  ه من            تراآمّية، يجتهد فيه ا يعرف تثمًرا م ة، مس ة والفكري ه اللغوي الب الكاتب في حشد قدرات
خبرات ومعلومات سابقة؛ فيجمع ألفاظه التي انتقاها لتناسب الفكرة المطلوبة، ويؤّلف بينها ليكّون 
ة المناسبة            الروابط اللفظي ذه الجمل ب ين ه ّم يجمع ب ا، ث ة ومعاييره الجمل المبنية على قواعد اللغ

ة للموضوع ليؤّلف الف  ة التعبيري دة الفكرّي ي تشّكل الوح رة الت اء . ق ى انتق درة الكاتب عل ذلك، فق ل
ة           ب اللغوي ل والتراآي اء الجم ى بن ه عل ه، وقدرت ة في راد الكتاب وع الم بة للموض اظ المناس األلف
ة، وواضحة،    ي صورة منّظم ه ف اء الموضوع وَحْبك ّم بن ن َث دة، وم رة الجّي اء الفق بة، وبن المناس

ي ذها       ومرض ب أخ ية يج ارات أساس ات ومه ا مقّوم ة، آّله تهدفين بالكتاب ّراء المس ور الق ة لجمه
  . بالحسبان خالل عملية التأليف في الكتابة

رة الدراسات          ا، وآث ة وعملياته وم الكتاب ى مفه ي حصلت عل وعلى الرغم من التطورات الت
ي     ة؛ لتحس ات الكتاب ى عملي ة منح ي فعالي ت البحث ف ي تبّن وث الت ف  والبح ي مختل ا ف ن مهاراته

دون ضعف    ا يؤّآ ة وتعليمه ال الكتاب ي مج احثين والمتخّصصين ف ية، إال أّن الب ل الدراس المراح
و شريفة،   (الطلبة، بشكل عام، في القدرات التعبيرية الكتابية يرافقهم في مختلف مراحل التعليم  أب

ولي، 1994 رة،  2004؛ الخ ر ومناص مي، 2008؛ نص ونس، 2010؛ الهاش ؛ ي
 & ,Hoskisson & Tompkins, 1987; Walker, Shippen, Houchins؛2001

Chiak, 2007 .(            ا وجود ة وعملياته ي بحثت في الكتاب ائج بعض الدراسات الت ا أظهرت نت آم
اج مواضيع  ة إلنت ة الالزم ارات الكتاب ية مه ة األساس ة المرحل تالك طلب ي مستوى ام انخفاض ف

  ).2003الخمايسة، (آتابية جيدة 

ر نتائج الدراسات الحديثة إلى أّن الطلبة ال يستخدمون عمليات الكتابة بصورة صحيحة وتشي
، وأّن )2007النصار والروضان،  (وفاعلة، وإْن حدث ذلك فإّنه غالًبا ما يحدث بصورة عشوائية 

ا،         ة وعملياته ة الكتاب كليا يجانف طبيع ا ش ّدى أن يكون عمًل ة ال يتع ي حصص الكتاب ا يحدث ف م
ل إال           ويسته ا هو إال مسّودات ال تمّث ات م ة من آتاب ه الطلب ا يقّدم ات، وم لك الوقت، ويهدر الكفاي

ذلون   نقطة بداية ال تتعّداها الكتابة إلى ما بعدها؛ بل تقف عندها؛ ألّنهم لم يتعلموا الكتابة، بل هم يب
نجح المدرسة ف        م ت ارات ل م، وتنقصهم مه ا  أقصى طاقاتهم في مهمة صعبة لم ُتشرح له ي تحقيقه

  ). Hoskisson & Tompkins, 1987؛ 2010؛ الهاشمي، 2000عصر، (بعد 

د  ) 2010(ويضيف الهاشمي  ديد عن تلمس الضعف الش ة ل ال أّن أسهل طريق ذا المج ي ه ف
ٍذ،         ة، في مختلف المراحل، لتجد، عندئ ات الطلب الطلبة، هي االطالع على نماذج واقعية من آتاب
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ا في استخدام أدوات الربط في الفقرة الواحدة، وضعًفا في األسلوب،  ضيًقا في األفكار، واضطراًب
  .وقصوًرا في اللغة، واستخدام عالمات الترقيم، والتنظيم العام للموضوع

باب     ى أس ة إل ي الكتاب دراتهم ف ة وقصور ق احثون والمتخّصصون ضعف الطلب زو الب ويع
ى قصور النظ      ك الضعف إل ة نفسها،     آثيرة ومتنّوعة؛ فمنهم من يعزو ذل ة الكتاب ة لعملي رة العلمي

وق الصفحات    ات ف ّرد نقش آلم ا مج ى أّنه ز عل رى أّن )2000عصر، (والترآي ن ي نهم م ، وم
رونهم في            ا يختب ون؛ وإّنم ة آيف يكتب م ال يعّلمون الطلب ين أنفسهم؛ فه الضعف راجع إلى المعلم

نهم    رين م ة منتظ ة الالزم ارات الكتابي دهم بالمه ة دون تزوي ابّي  الكتاب اتج الكت ديم الن ونس، (تق ي
2001.(  

تمرار          ة اس ي الكتاب ة ف ا ضعف الطلب زى إليه ي ُيع باب الت ّم األس رى أّن أه ن ي اك م وهن
ابّي؛       اتج الكت ى الن ز عل ابّي، والترآي المعّلمين في استخدام الطرائق التقليدّية في حّصة التعبير الكت

ع التعليمي   وليس على العملّيات واإلجراءات التي يّتبعها الطل بة في الكتابة، باإلضافة إلى أّن الواق
ام       ة واالهتم ن الرعاي تحّقه م ا يس ابّي م ر الكت ولي التعبي ويرآي،  (ال ي مي، 2010الص ؛ الهاش

  ).  Hoskisson & Tompkins, 1987؛ 2010

ة،   ا الطلب  ومن الباحثين من يرى أّن الخلل يتمّثل في إهمال تقويم األعمال الكتابية التي ينتجه
ويم أو التصحيح              ة التق ويم واضحة؛ فعملي ايير تق ة وفق مع ى الكتاب دريبهم عل ال ت فضًلا عن إهم
ة          ذه العملي ة من ه ا الطلب ي يحصل عليه دة الت تهدف إلى أداء الواجب من غير اهتمام بمقدار الفائ

اري،   ( د الب ا  )Petty & Jensen, 1980؛ 2010؛ الهاشمي،  2000أ؛ عصر،  2010عب ، ومّم
ا الهاشمي     ُيؤّيد  ي ذآره ام      )2010(ذلك الدراسة الت داد ع ا في بغ ق  1994؛ حيث أجراه ؛ بتطبي

ة، تجاوز عددهم        ة العربي استبانة على عينة استطالعّية من مجتمع المشرفين المتخّصصين باللغ
م      . مشرًفا تربويا) 150( ة المعل ة عناي ة وقل وآشفت عن وجود عالقة بين ضعف الطلبة في الكتاب

ّددة؛ حيث ُوجد أّن     بتصحيح آ ايير مح من  %) 83(تاباتهم، أو أّن المعّلمين ال ُيصّححون وفق مع
مجتمع الدراسة يرون أْن ليس هناك معايير مّتبعة في تصحيح األعمال الكتابية للطلبة، فالتصحيح 
د       ون عن ة ال يكتب ذلك تجد بعض الطلب ة؛ ل اد تكون مطلق ة تك دير المصّحح وبذاتي ق تق يجري وف

  .   بضعف متابعة المعلم لكتاباتهم شعورهم

ى معظم        ّد إل املة تمت ة ش ا فعاّم وأّما مظاهر ضعف الطلبة في الكتابة وجوانب قصورهم فيه
ة        التخطيط والمراجع ة آ ة الرئيس ات الكتاب ة لعملي ة الالزم ارات الكتابي ف، (المه ؛ 2010الخلي

و شريفة     ، أو تلك المهارات الالزمة لعملية التأليف في الك )1999نصر،  ذآر أب ة؛ في ) 1994(تاب
ة،       رة بالتفصيالت الالزم ز الفك ن تعزي ة ع ز الطلب ي عج ر ف ابي تظه اهر الضعف الكت أّن مظ
اء     ي انتق اقهم ف ى إخف ة، باإلضافة إل رات مترابط ي فق ابي ف يم الموضوع الكت ى تنظ درة عل والق

احثين من    ). 1999نصر،  (األلفاظ المناسبة، وضعفهم في تحقيق ترابط الفقرة وتماسكها  ومن الب
ة، وضعفهم في               اط التنظيم المتنّوعة للكتاب م أنم ة عن فه اتج عن عجز الطلب يرى أّن الضعف ن

ابي بالصورة الصحيحة     وى الكت  ,Walker, Shippen, Houchins, & Chiak) إنتاج المحت
2007) 
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، )2004(وفي دراسة ميدانية أجراها المومني، ودرابسة، وصالح، والهدروسي، والراميني 
ى        ة اليرموك في األردّن، وتوصلوا إل ة جامع جمعوا فيها آالف العينات من األعمال الكتابية لطلب

ى         ى المعن ادة اللفظ عل ة تظهر في زي دى الطلب ية ل ، وسوء )الحشو (أّن مظاهر الضعف األساس
  .اختيار األلفاظ المناسبة، والضعف في بناء الجمل والتراآيب اللغوية

لة ظاهرة في نقص قدرات الطلبة في المهارات الكتابية ذات العالقة بعملية ومن هنا، فالمشك
ة لعالج ظاهرة الضعف في        ) 1999(ويضيف نصر  . التأليف في الكتابة داخل المهم أّن أحد الم

ات      ين لعملي اب توظيف المتعلم الكتابة هو التدريب على عملياتها بشكل مباشر ومقصود، وأّن غي
تج  ى من ؤدي إل ة ي ابي ضعيف  الكتاب ا  . آت ا ولغوي ا تربوي ّد مطلًب ة ُيع ات الكتاب ان عملي إّن إتق ذا ف ل

  ). 2003فضل اهللا؛ (

ذه    ا؛ إال أّن ه ة وعملياته ال الكتاب ي مج لة ف احثين المتواص ود الب ن جه رغم م ى ال   وعل
ين           ي تحس هم ف يم تس ق تعل ة وطرائ رامج تعليمي تخدام ب ة اس ة فعالي ي دراس زت ف ود ترّآ الجه

ار رون     المه دي وآخ ة محم ة؛ آدراس ة بعام ات الكتاب ة بعملي ة المرتبط   ات الكتابي
)Mohhammadi et al. 2012 (          ة ة في نوعّي ات الكتاب ر عملّي ي استهدفت الكشف عن أث الت

ة  ل(الكتاب ة الجم ا، وطالق ار، وتنظيمه اليزّيين ) األفك ة الم ة اإلنجليزّي ة اللغ دى طلب ينها ل . وتحس
ة م  ة الدراس ْت عين ّية،     وتكّون ة األساس وا المرحل ة، أنه اطق مختلف الث من ن ث ة طالب م ن ثالث

ة               راد عين ا أف ة، أنتجه اذج آتابّي يم مجموعة نم ّم جرى تقي ة، ث ة الثانوّي ى المرحل ديًثا إل وا ح وانتقل
اتهم        ة في آتاب ات الكتاب ى استخدام منحى عملّي دي    . الدراسة بعد تدريبهم عل ا أجرى أآينواماي آم

)Akinwamide; 2012 ( دراسة هدفت الكشف عن أثر منحى العملّيات في اللغة اإلنجليزّية في
ة  ي الكتاب ة ف ن   . أداء الطلب ة م ة الدراس ْت عين ة  ) 80(وتكّون ة الثانوّي الب المرحل ن ط ا م .  طالًب

ا "دراسة نوعّية في  ) Thomas, 1994(وأجرى توماس  ة استخدام منحى     "فرجيني ؛ بّينت فاعلي
ا      العملّيات في تحسين مه ة نحوه ة اّتجاهات إيجابّي ة، وتنمي دى الطلب راد   . ارات الكتابة ل ّون أف وتك

امن في مدرسة      ى الث اك "الدراسة من جميع طلبة المرحلة األساسّية من الصّف الخامس إل " أآوم
يم     ) 9(واستغرق التطبيق مّدة . الجنوبّية األساسّية ار تقي دها الختب أسابيع، خضع أفراد الدراسة بع

  . ذي أظهرت نتائجه تحّسًنا ملحوًظا في أدائهم الكتابيالكتابة ال

بدراسة إجرائية في ترآيا، هدفت  (Cavkaytar & Yasar, 2008) وقام آافيكتار وياسار
ة الصف الخامس           دى طلب ة ل ارات الكتاب ة في تحسين مه الكشف عن فعالية منحى عمليات الكتاب

دارس األساسية    وتكونت عينة الدراسة من إحدى شعب الصف . األساسي . الخامس في إحدى الم
أدوات       ة للدراسة ب ات الالزم وُطّبق منحى العمليات في الكتابة على عينة الدراسة، وُجمعت البيان

ة  ة وآمي ا    . نوعي الين هم ة مج راد الدراس ابي ألف ويم األداء الكت مل تق د ش ة  : وق كل الكتاب ش
مونها نً     . ومض وعي تحّس ي والن ين الكم ائج التحليل رت نت ة     وأظه ارات الكتاب ي مه ا ف ا ملحوًظ

  . التعبيرية، شكًلا ومضموًنا

وعلى الرغم من وجود دراسات عديدة تناولت عمليات الكتابة عموًما؛ إال أّن هناك ندرة من  
ة نصر ومناصرة    ة؛ آدراس ي الكتاب ات ومراحل مخصوصة ف ي عملي ت ف ي بحث الدراسات الت
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ر       التي بحثت في تحسين مهارات التخطيط لل) 2008( تهما تقّصي أث ة؛ حيث استهدفت دراس كتاب
ابع األساسي     ة الصف الس ْت  . برنامج مقترح للتدريب على عملية التخطيط في الكتابة لطلب وتكّون

د في األردنّ    ) 48(عينة الدراسة من  ة إرب دارس مدين اك دراسة   . طالبة، يدرْسَن في إحدى م وهن
ة الخاصة بعم      ارات الكتابي ة   أخرى بحثت في تحسين المه ة المراجع ف،  (لي ؛ حيث  )2010الخلي

هدفت الدراسة المذآورة الكشف عن أثر برنامج تدريبّي قائم على منحى العملّيات في الكتابة، في 
طة في             ة المتوّس ات المرحل دى طالب د ل ر الناق ارات التفكي ة، ومه ة الكتاب ة، ونوعّي عملّية المراجع

ة      ) 150(اسة من وتكّونت عينة الدر. المملكة العربّية السعودّية دارس حكومّي ن في م ة يدرْس طالب
  . مختلفة

ر  كل مباش ة، وبش ي الكتاب أليف ف ة الت ة بعملي ة الخاص ارات الكتابي ي المه ث ف ا البح أّم
أليف        -على حّد علمهما–ومقصود، فلم يعثر الباحثان  ة الت على دراسة اختّصت بالبحث في عملي

ا ود  . ومهاراته افر الجه ّد أن تتض ال ب ه، ف ة    وعلي رامج التربوي ق والب ن أفضل الطرائ للبحث ع
اظ          اء األلف دئين من انتق ه، مبت أليف النص وبنائ ة ت ى آيفي ين عل دريب المتعلم ة لت ة الرامي التعليمي

  .المناسبة، إلى إنتاج نصوص آتابية متماسكة وواضحة

ا،        ة، وعملياته ال الكتاب ي مج ات ف اث والدراس ائج األبح ي نت ر ف ع النظ د رج ذا، وبع وهك
ى         ة عل دريب الطلب ى ت دعو إل ي ت ين الت احثين المتخصص يات الب ى توص اًء عل ا، وبن ومهاراته
أليف       ة الت ا، وعملي ا، عموًم ة وعملياته ل الكتاب ع مراح ي جمي ة ف ة الالزم ارات الكتابي المه
ة          دافها في اللغ ة وأه دريس الكتاب خصوًصا؛ سعًيا للرقي بمستوى آتاباتهم، وانسجاًما مع أسس ت

ا  العربية ف ي األردن، في مرحلة التعليم األساسي بشكل عام؛ فقد جاءت هذه الدراسة لتتخذ طريقه
در   ية، ن ة األساس ات الكتاب ن عملي ة م ي عملي ة، وبشكل خاص ف ال الكتاب ي مج داًدا للبحث ف امت

  .البحث فيها؛ هي عملية التأليف ومهاراتها؛ لتحسينها لدى طالبات الصف الثامن األساسي
  

  ةمشكلة الدراس
احثون            ا الب ي أشار إليه ة الت ة التعبيري ا في الكتاب ة عموًم استناًدا إلى مؤشرات ضعف الطلب
دني مستوى         ّدد في ت ة تتح والمتخّصصون، وتّمت اإلشارة إليها سابًقا، فإّن مشكلة الدراسة الحالي

ا        ام، وضعف مه ة بشكل ع ات الكتاب راتهم الطلبة في القدرات والمهارات الكتابّية المرتبطة بعملي
  . في عملية التأليف، بشكل خاص

ويمكن مالحظة هذه المشكلة من خالل الشكاوى المطردة التي يثيرها المعلمون والمشرفون  
كًلا ومضموًنا            ل، ش ابّي آام ّص آت أليف ن ة في ت د أشارت   . وأولياء األمور حول ضعف الطلب فق

اظ      ة في استخدام األلف اني المقصودة،    البحوث والدراسات السابقة إلى ضعف الطلب المناسبة للمع
رات مترابطة متماسكة            اء فق ة، وضعفهم في بن اء الجمل والتراآيب اللغوي و  (والضعف في بن أب

 Hoskisson؛ 2010؛ الهاشمي،  2004؛ المومني وآخرون،  2004؛ الخولي،  1994شريفة، 
& Tompkins, 1987; Walker et al., 2007; 2008(     ة ف ارات أساسية الزم ذه مه ي ؛ وه

  . عملية التأليف في الكتابة
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رين     ع اآلخ ذي يتواصل م ب ال ة الطال ّورة لتنمي ة المط اهج الحديث عي المن ع س جاًما م وانس
ة        ن الكتاب ة لف ة المحورّي ة والنتاجات التعليمي بطرائق عدة؛ وتوافًقا مع أهداف تدريس اللغة العربي

ارات الكت     ين الطالب من مه ة      للمرحلة األساسية المتمثلة في تمك ا في مواقف حياتي ة، وتوظيفه اب
ية،  (متنّوعة  ر        )2006إدارة المناهج والكتب المدرس ة للكشف عن أث د جاءت الدراسة الحالي ؛ فق

ارات    ى المه برنامج تعليمّي في الكتابة، يقوم على منح الطالبات أفراد الدراسة فرًصا للتدريب عل
 .والفرعية، في تحسين مهارات التأليف لديهّنالكتابية الخاصة بعملية التأليف في الكتابة، الرئيسة 

  
  أهمّية الدراسة

ة،    تأتي أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات التربوية التي تناولت عملية التأليف في الكتاب
  :من حيث تحسين بعض مهاراتها لدى طالبات المرحلة األساسية، وتتجلى هذه األهمية في

: في الكتابة، اشتملت على أربع مهارات رئيسة هي تطوير قائمة تتضّمن مهارات التأليف .1
انتقاء األلفاظ المناسبة، وبناء الجمل والتراآيب اللغوية، وبناء الفقرة الجّيدة، وبناء 

وهذه . الموضوع وَحْبكه، وآّل مهارة تضّمنْت عدًدا من المؤشرات السلوآية الداّلة عليها
  .على حّد سواء المهارات يمكن أن يفيد منها المعلمون والطلبة

بناء معيار لتقويم األعمال الكتابية التي ينتجها الطلبة بعد تعّرضهم الختبار التأليف في  .2
الكتابة، وهذا المعيار مبنّي على مهارات التأليف األربع ومؤشراتها السلوآية المعتمدة في 

التي ينتجها الدراسة، يمكن أن يفيد منها معلمو اللغة العربية في تقويم مواضيع الكتابة 
  .طلبتهم؛ للحكم على جودة الكتابة ودّقتها

بناء برنامج تعليمي لتدريس واحدة من أبرز عمليات الكتابة، وهي التأليف، ويهدف إلى  .3
تحسين مهارات التأليف لدى طالبات الصف الثامن األساسي، يمكن أن يفيد منه معلمو اللغة 

تعبيرية، آما يمكن أْن يفيد منه القائمون على العربية، وُيطّبقوه عملًيا في حصص الكتابة ال
  .إعداد منهاج اللغة العربية

  
  هدف الدراسة وأسئلتها

أليف      ارات الت ة لتحسين مه هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تعليمّي في الكتاب
ة         ذلك، فالدراسة تحاول اإلجاب ى ل د األول ة إرب عن  لدى طالبات الصف الثامن األساسي في منطق

  :األسئلة اآلتية

ما مكّونات البرنامج التعليمي المقترح لتدريب طالبات الصف الثامن األساسي على مهارات   .1
  التأليف في الكتابة؟

امن       .2 ات الصف الث دى طالب ما أثر البرنامج التعليمي في تحسين مهارات التأليف في الكتابة ل
  األساسي؟  
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بة،  (ن آّل مهارة من مهارات التأليف ما أثر البرنامج التعليمي في تحسي  .3 انتقاء األلفاظ المناس
ات  )وبناء الجمل والتراآيب اللغوية، وبناء الفقرة الجّيدة، وبناء الموضوع وَحْبكه ، لدى طالب

  الصف الثامن األساسي؟

  :ولإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة، فإّن الدراسة سعت لفحص الفرضيات اآلتية

بين متوسطي درجات طالبات ) α =0.05(داللة إحصائّية عند مستوى ال يوجد فرق ذو  .1
الصف الثامن األساسّي، على اختبار مهارات التأليف في الكتابة آكّل، ُيعزى إلى طريقة 

  ).البرنامج التعليمي، الطريقة التقليدية(التعليم 

ت بين متوسطات درجا) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى  .2
انتقاء (طالبات الصف الثامن األساسّي، على آّل مهارة من مهارات التأليف في الكتابة 

األلفاظ المناسبة، وبناء الجمل والتراآيب اللغوية، وبناء الفقرة الجيدة، وبناء الموضوع 
  ). البرنامج التعليمي، الطريقة التقليدية(، ُتعزى إلى طريقة التعليم )وَحْبكه

  
  ةمصطلحات الدراس

  :تقوم الدراسة الحالية على المصطلحات اآلتية

جملة إجراءات متداخلة، ماّدتها الكلمة، والجملة، والفقرة، "هو  :التأليف في الكتابة
، وتجري هذه )22.، ص2003فضل اهللا، " (تستهدف بناء العمل الكتابي فكريا ولغويا

ة المشارآة في الدراسة بتنفيذ الخطة اإلجراءات في مرحلة الكتابة الفعلية، عندما تشرع الطالب
التي تصّورتها أو رسمتها في مرحلة ما قبل الكتابة، فتبدأ ببناء الجمل والتراآيب اللغوية السليمة 
مع مراعاة مهارة انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني المقصودة، ثم تكوين الفقرة الجّيدة، ثّم بناء 

طقًيا؛ تشمل التمهيد للموضوع، وعرض أفكاره أو الموضوع في فقرات مترابطة ومتسلسلة من
عناصره الرئيسة، ومن َثّم إنشاء خاتمة مرتبطة به ومنسجمة مع مضمونه؛ للوصول إلى ناتج 
آتابّي متكامل يعّبر عن الموضوع الكتابي المطلوب تأليفه في اختبار التأليف المعّد ألغراض 

  . الدراسة

تراعي تنظيم الموضوع وتقسيمه إلى فقرات  هي مهارات تنظيمية؛ :مهارات التأليف
وعّدها الباحثان مجموعة المؤّشرات السلوآية ). 2001يونس، . (مترابطة أسلوبيا ولغويا وفكريا

التي تستخدمها الطالبة، وتطّبقها في أثناء تأليفها لمواضيع الكتابة التي تختارها من بين عدد من 
اختبار التأليف الُمعّد ألغراض الدراسة، وقد جرى قياسها  المواضيع المطلوب الكتابة فيها في

لدى الطالبات أفراد الدراسة وتقويمها اعتماًدا على معيار تقويم األعمال الكتابية الذي ُأعّد 
ألغراض الدراسة، وُتقاس بالدرجة التي ُتحّصلها الطالبة المشارآة في اختبار صادق وثابت ُأعّد 

انتقاء األلفاظ : مهارات التأليف في الدراسة الحالية بأربع مهارات هي وقد ُحّددت. لهذه الغاية
  .  المناسبة، وبناء الجمل والتراآيب اللغوية، وبناء الفقرة الجيدة، وبناء الموضوع وَحْبكه
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هو مجموعة من الوحدات التعليمية التي ُنّظمها الباحثان بشكل بنائي  :البرنامج التعليمي
تتدّرج في تعليم مهارات التأليف في الكتابة، والتدريب عليها، بدًءا من تراآمي متسلسل؛ حيث 

اختيار األلفاظ المناسبة للمعاني المراد التعبير عنها، وانتهاء ببناء الموضوع الكتابي المتكامل، 
وآّل وحدة تتضّمن عدًدا من التدريبات التي أعّدها الباحثان لُتشّكل في مجموعها مهارات التأليف 

ومؤشراتها السلوآية لدى طالبات المجموعة التجريبّية؛ بغرض تنميتها  -ع الدراسةموض-
وعولجت هذه المهارات في مواقف تدريبّية فردية وزمرية وجماعّية، داخل . وتحسينها لديهّن

غرفة الصف، باإلضافة إلى تحديد استراتيجيات التقويم التكويني وأدواته، وتحت إشراف معلمة 
  . المسؤولة عن تدريس المجموعة التجريبّية وتنفيذ البرنامج التعليمي المقترح اللغة العربية

  
  محددات الدراسة

  :اقتصرت الدراسة الحالّية على

تتمّثل في عينة من طالبات الصف الثامن األساسي اختيرت بطريقة  :ُمحّددات إنسانّية
في األردّن، وقد بلغ عدد  قصدّية من إحدى مدارس اإلناث الحكومّية في منطقة إربد األولى،

وقد جرى اختيار الصّف الثامن من بين صفوف المرحلة . طالبة) 68(أفراد عينة الدراسة 
األساسية بسبب ندرة الدراسات التي ُأجريْت على الصف الثامن األساسي، ووجود دراسات 

  .احَثْينآثيرة ُأجريْت على الصّفين السابع والتاسع األساسّيين، وذلك في حدود علم الب

البرنامج التعليمي المقترح لتحسين مهارات التأليف لدى طالبات  :محّددات موضوعّية
وقد نّفذْته معلمة اللغة العربية التي . الصف الثامن المستهدفات بالتدريب، وهو من إعداد الباحثين

تدريبها تدّرس المجموعة التجريبّية في المدرسة التي اختيرت لتطبيق هذه الدراسة، وقد جرى 
وتزويدها بالمعلومات والتعليمات الالزمة لتنفيذ البرنامج وفق اإلجراءات التعليمية المناسبة؛ لذا 

  .فإّن نتائج هذه الدراسة معتمدة على مدى الدقة والنجاح في اإلعداد والتنفيذ

 وهي: المحّددة ألغراض الدراسة ومؤشراتها السلوآية الدالة عليها مهارات الكتابة األربع
أّما مهارات التأليف التي . مهارات مرتبطة بعملية محّددة من عمليات الكتابة، هي عملية التأليف

  : حّددت ألغراض الدراسة فهي

استخدام األلفاظ المناسبة للمعاني المقصودة، : ومؤشراتها السلوآية انتقاء األلفاظ المناسبة؛ .1
لغرابة والتكّلف، وتجّنب استخدام وتجّنب األلفاظ العامية، وسهولة األلفاظ وبعدها عن ا

  ).الحشو(األلفاظ ذات الداللة العامة، وتجّنب التكرار اللفظي أو المعنوي 

اّتباع القواعد السليمة في بناء الجملة : ومؤشراتها السلوآية بناء الجمل والتراآيب اللغوية، .2
وتجّنب األخطاء ، )الحشو(العربية، وبساطة الجملة ووضوحها، وتجّنب التكرار المعنوّي 

 .اإلمالئية والنحوية والصرفية

تحديد الفكرة الرئيسة للفقرة، وتطوير الفكرة : ومؤشراتها السلوآية بناء الفقرة الجيدة، .3
بالتفصيالت والمعلومات الالزمة لتوضيحها، ودعم الفكرة وتفصيالتها بالشواهد واألدلة 
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تخدام عالمات الترقيم استخداًما سليًما المناسبة، والربط المناسب بين الجمل في الفقرة، واس
 . مناسًبا، وصحة المعلومات ودّقتها وبعدها عن التناقض

مناسبة العنوان لموضوع الكتابة، والتمهيد : ومؤشراتها السلوآية بناء الموضوع وَحْبكه، .4
للموضوع بفقرة جاذبة مرتبطة بمضمونه، وعرض أفكار الموضوع في فقرات متسلسلة 

شاء خاتمة مرتبطة بالموضوع ومنسجمة مع مضمونه، وترابط فقرات منطقًيا، وإن
الموضوع وحسن االنتقال من فقرة إلى أخرى، واستقالل آل فكرة رئيسة عن غيرها من 
أفكار الموضوع، ومراعاة الشكل الفني لموضوع الكتابة، ومناسبة لغة الكاتب للجمهور 

المناسبة، والتنويع في األسلوب اللغوي المستهدف، واستخدام التشبيهات والصور البيانية 
 .بين الخبري واإلنشائّي، وظهور شخصية الكاتب بآرائه، ومشاعره، ومواقفه الخاصة

  
  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  أفراد الدراسة
ن في شعبتين، آل        ) 68(تكّون أفراد الدراسة من  امن األساسي، يدرْس طالبة في الصف الث

لمية في        طالبة) 34(شعبة تشتمل على  دة األس ة قصدّية من مدرسة رفي ، جرى اختيارهّن بطريق
ا  هولة الوصول إليه ا، وس وافرة فيه هيالت المت ى؛ بسبب التس د األول ة إرب ار . منطق وجرى اختي

ا       ّي، أّم امج التعليم ا البرن ق عليه ي ُطّب ة الت ة التجريبي ل المجموع وائًيا لتمث عبتين عش دى الش إح
 .لمجموعة الضابطة التي ُدّرسْت بالطريقة التقليدّيةالشعبة الثانية، فكانت هي ا

  تكافؤ مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة في مهارات التأليف في : جرى التحّقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة

الكتابة قبل البدء بتطبيق البرنامج التعليمي المقترح؛ بتطبيق اختبار التأليف في الكتابة تطبيًقا قبلًيا 
واستغرق تطبيق االختبار القبلي على . م20/3/2012مجموعتين، في آن واحد، بتاريخ على ال

تكافؤ المجموعتين الضابطة " ت"وقد أظهرت نتائج اختبار . المجموعتين ساعة واحدة
  .يوضح هذه النتائج) 1(والجدول . والتجريبية في مهارات التأليف

التجريبية : ق بين متوسطي المجموعتينللكشف عن داللة الفر" ت"نتائج اختبار ): 1(جدول 
  .والضابطة على اختبار التأليف في الكتابة القبلي

المتوسط  عدد األفراد المجموعة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.94 66 0.145 8.840 61.97 34 التجريبية 
    11.108 62.32 34 الضابطة
      68 المجموع

  ).100(الدرجة الكلية   *
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دول  ن الج ظ م ط  ) 1(ُيالح ن المتوس ة م ة التجريبي ابي للمجموع ط الحس ارب المتوس تق
ا إحصائيا          م يكن داًل ذين المتوسطين ل ين ه الحسابي للمجموعة الضابطة، وأّن الفرق الظاهري ب

ة    توى الدالل د مس ة     ). α =0.05(عن ى قيم النظر إل ين ب ذا يتب وبة " ت"وه ت    المحس ي بلغ الت
   .؛ إذ لم تكن لهذه القيمة داللة إحصائية عند مستوى الداللة المحّدد)0.145(
  

  *البرنامج التعليمّي
  :اتُّبعت الخطوات اآلتية في إعداد البرنامج التعليمّي

االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالكتابة وعملّياتها، خاصة تلك   .1
اء برامج تعليمية وقياس أثرها في تحسين مهارات الكتابة لدى الطلبة التي تناولت بن

؛ 2008؛ نصر ومناصرة، 2004؛ المومني وآخرون، 2003؛ الخمايسة، 2010الخليف، (
Childs, Smith, & Curtis, 1999; Sullivan, 1984.(  

أليف ومؤّشراتها تصميم الوحدات التعليمية التي يتكّون منها البرنامج بناء على مهارات الت  .2
  .السلوآية التي جرى تحديدها ألغراض الدراسة

عرض البرنامج على لجنة من المحكمين، من أعضاء هيئة التدريس المتخّصصين في   .3
مجال مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها في الجامعات األردنية، وقد بلغ عددهم خمسة، 

لمعلمين المتخصصين في تدريس اللغة باإلضافة إلى عدد من المشرفين التربويين وا
وُطلب من المحكمين االطالع على البرنامج التعليمي . العربية، وقد بلغ عددهم عشرة

توافق ودرجة  مكّونات البرنامج ومدى توافقها وأهداف الدراسة،المقترح وإبداء الرأي في 
المعتمدة في الدراسة، المحتوى التعليمي للبرنامج مع مهارات التأليف ومؤّشراتها السلوآية 

إبداء أية ملحوظات ومناسبته لمستوى طلبة الصف الثامن األساسي وقدراتهم، باإلضافة إلى 
  .أو مقترحات مناسبة

. األخذ بآراء المحكمين ومقترحاتهم ذات الصلة بالبرنامج التعليمي المقترح، والعمل بها  .4
م بمثابة الصدق الظاهري للبرنامج؛ وُعّد األخذ بآراء المحكمين، وملحوظاتهم، ومقترحاته

  . فأآثر%) 80(حيث بلغت نسبة موافقة المحّكمين 
  

  التعريف بالبرنامج
دريب والممارسة،    ُبني البرنامج على فكرة أساسية مفادها أّن الكتابة عملية بنائية تتشّكل بالت

اء الموضوع    يتدّرج فيها الطالب الكاتب بخطوات متسلسلة، تبدأ من انتقاء األلفاظ المنا ى بن سبة إل
ه    ه، وخاتمت ه، وعرض ل؛ بمقّدمت ي      . المتكام ة ُتغط دات تعليمي س وح ن خم امج م ّون البرن وتك

مهارات التأليف ومؤشراتها السلوآية التي ُحّددت ألغراض الدراسة؛ آّل وحدة تتضّمن مجموعة  

                                                 
 .محتوى البرنامج التعليمي آامًلا، االتصال بالباحثين؛ لُيزّوداه به يمكن لمن يرغب في االطالع على  *
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ة   ات المجموع دى طالب ة ل ارات الكتابي ذه المه ين ه ة لتحس دريبات المقترح ن الت ن م ة م التجريبي
ة   . الصف الثامن األساسي ة العربي وُنّفذت بشكل جماعّي، أو ثنائّي، أو فردّي، بإشراف معلمة اللغ

اليب وأدوات    دريس، وأس المعنّية بتدريب طالبات المجموعة التجريبّية، وباستخدام استراتيجيات ت
  . تقويم متنّوعة

  
  األسس النظرية للبرنامج

  :ي أسسه النظرّية إلى أّناستند بناء هذا البرنامج ف

عملية التأليف هي العملية الثانية في عمليات الكتابة؛ وتعّد حلقة الوصل بين عملّيتين  -
التخطيط والمراجعة؛ لذلك، فإتقانها سيعمل على تسهيل سير الطالبة في : مهّمتين هما

 . مراحل الكتابة وعملياتها الالحقة

رات الكتابة الرئيسة والجزئّية التي يمكن عملية التأليف تتكّون من مجموعة من مها -
 .بالتدريب والممارسة اآتسابها، وتحسينها، وتطويرها،

مهارات التأليف في الكتابة مهارات بنائية تراآمية، يتّم تعليمها وتعّلمها واآتسابها بالتدريج؛  -
لصحيحة، إلى فالطالب ينتقل تدريجيا من تعّلم انتقاء األلفاظ المناسبة، إلى تكوين الجمل ا

 .بناء الفقرة الجّيدة، وأخيًرا ضّم الفقرات في نّص متماسك محَكم اإلخراج

تزويد الطلبة بمهارات التأليف الالزمة إلنتاج عمل آتابّي محكم، وتعريفهم بالمعايير التي  -
ُتقّوم على أساسها أعمالهم الكتابية من شأنه أن ُيسهم في االرتقاء بمستوى آتاباتهم، وأن 

بهم الوقوع في آثير من أخطاء الكتابة شكًلا ومضموًنا، وُينّمي إحساسهم بالقدرة على ُيجّن
 .تقويم آتاباتهم ذاتيا، ونقد آتابات غيرهم في ضوء المعايير التي تعّلموها

  
  أهداف البرنامج

 :ُصّمم هذا البرنامج التعليمي لتحقيق األهداف اآلتية

 .التخطيط، والتأليف، والمراجعة: األساسية، وهيتنمية وعي الطالبات بعمليات الكتابة  .1

تزويد الطالبات بمهارات التأليف؛ بتعريفهّن بكّل مهارة ومؤشراتها السلوآية الدالة عليها،  .2
 .والمعايير التي يجري تقويم أعمالهّن الكتابية عليها

راض تحسين مهارات التأليف في الكتابة بالتدريب عليها، وهي أربع مهارات محّددة ألغ .3
ومهارة بناء . مهارة انتقاء األلفاظ المناسبة، ومهارة بناء الجمل والتراآيب اللغوية: الدراسة

 .الفقرة الجيدة، ومهارة بناء الموضوع وَحْبكه
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  المحتويات التعليمّية
ية،     ة األساس ات الكتاب تكّون البرنامج من خمس وحدات تعليمية؛ الوحدة األولى ُتوّضح عملي

ارات  ة       وتعرض المه دريبات الالزم ة مع الت ّل عملي ة لك ة      . الكتابي ع الباقي أتي الوحدات األرب ّم ت ث
ى        دّدة ألغراض الدراسة؛ فتعرض الوحدة األول لتبّين مهارات التأليف ومؤّشراتها السلوآية المح
ّم        ها وتعرض مؤشراتها السلوآية، ث ارة نفس مهارة انتقاء األلفاظ المناسبة، ُتعّرف الطالبات بالمه

ّم      ُتق بة، ث دريبات المناس ا الت دريب، تليه تهدف بالت لوآّي مس ر س ّل مؤّش حة لك ة الموضِّ ّدم األمثل
امج   . إجراءات التقويم التكويني في نهاية آّل وحدة تعليمية . وهذا النمط ُمّتبع في آل وحدات البرن

والي    ى الت ي عل ة فه دات الباقي اوين الوح ا عن ة، وبن  : أم ب اللغوي ل والتراآي اء الجم رة بن اء الفق
ة،  . الجّيدة، ومهارة بناء الموضوع وَحْبكه أّما عن محتوى التدريبات فهي إّما من آتب معّينة موّثق

  .أو من تأليف الباحثين، أو نماذج من آتابات الطالبات أنفسهّن، أو من شبكة المعلومات العالمية
  

  استراتيجيات التدريس
  :البرنامج وتحقيق أهدافه اسُتخدمت استراتيجيات التدريس اآلتية لتنفيذ

تقوم المعلمة هنا بتقديم نموذج ُيحتذى به في تعليم : إستراتيجية التفكير بصوت عاٍل .1
مهارات التأليف في الكتابة؛ فهي تكتب مع الطالبات وهّن يكتْبن، وتعلمهّن آيف يفّكْرن 

المثال، إذا ؛ وعلى سبيل -بأفكاره وتفصيالته–ويتعاملن مع الموضوع المراد الكتابة فيه 
الربط المناسب بين الجمل في الفقرة، تقول المعلمة : انت المهارة المقصودة بالتدريب هيآ

أفّكر جّيًدا بمضمون الجملتين، فأجد أّنه يمكن الربط بينهما بالروابط اللفظية : بصوت مرتفع
  . لذلك، ونتيجة لذلك؛ ألّن الجملة الثانية نتيجة لألولى: الدالة على السبب والنتيجة؛ مثل

وهنا تطلب المعلمة من الطالبات أن يجلسن في مجموعات، آّل : لتعلم في مجموعاتا .2
مجموعة تتكون من أربع طالبات، يتحاورن في الفكرة الرئيسة، وتفصيالتها، وشواهدها، 
وأدوات الربط المناسبة، وعالمات الترقيم، ثّم تكلف المعلمة طالبة في المجموعة آي تقرأ 

 .مجموعة، وتقّدم المعلمة التغذية الراجعة الفورية المناسبةالفقرة التي أنتجتها ال

وهنا تشترك الطالبة وزميلتها في أداء التدريب المطلوب، وتتجول المعلمة : التعلم الزمري .3
  . بين الطالبات لتقّدم التغذية الراجعة المناسبة، وتسّجل ملحوظاتها على األداء

في التدريس للمعلمة منّفذة البرنامج؛ فتقّدم هنا يكون الدور األساسي : التدريس المباشر .4
المعرفة النظرية المتعّلقة بعمليات الكتابة، ومهارات التأليف ومؤشراتها السلوآية؛ فعليها أن 

  .ُتعّرف بمفهوم عمليات الكتابة الرئيسة، وآّل مهارة من مهارات التأليف
  

  استراتيجيات التقويم
امج ومدى تحق    ة البرن ى أداء        للتحّقق من فاعلي ذي طرأ عل ن ال ه أهداف الدراسة، والتحّس يق

  :الطالبات في مهارات التأليف في الكتابة؛ جرى استخدام استراتيجيات التقويم اآلتية
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  وإجراءاته): البنائي(م التكويني التقوي  :أّوًلا
تقويم المعلمة المنفذة للبرنامج؛ وذلك بعرض سؤال تقويمي في نهاية آّل وحدة تعليمية  .1

حدات البرنامج؛ يتطّلب التعبير آتابة عن فكرة، أو رأي، أو مشاعر معينة عن من و
  .  موقف أو صورة

  . تقديم المساعدة والتغذية الراجعة للطالبات فيما يتعلق بتقّدمهّن في البرنامج .2

  التقويم الختامي  :ثانًيا
لبات عينة الدراسة وهو التقويم النهائي للبرنامج؛ وقد تحّقق بتطبيق االختبار البعدي على طا

  .ومقارنة نتائجه بأدائهّن على االختبار القبلي
  

  المستهدفون بالبرنامج
واتي يدرسن في مدرسة       استهدف البرنامج مجموعة من طالبات الصف الثامن األساسي الل

ام      اني للع غ   2011/2012رفيدة األسلمية في منطقة إربد األولى في الفصل الدراسي الث د بل م، وق
  . طالبة) 34(عددهّن 

  
  منّفذ البرنامج

امن األساسي       ات الصف الث توّلت تنفيذ البرنامج معّلمة اللغة العربية التي تدّرس شعبة طالب
ي اختيرت          ) ب( ى في األردّن، وهي الشعبة الت د األول ة إرب في مدرسة رفيدة األسلمية في منطق

ل     ذآورة لتمّث ذه     عشوائيا من بين شعب الصف الثامن في المدرسة الم ة في ه المجموعة التجريبي
دّرس المجموعة الضابطة، وهي الشعبة          ي ُت ا الت ة ذاته . في المدرسة  ) ج(الدراسة، وهي المعلم

د      والمعلمة تحمل درجة البكالوريوس في اللغة العربية، وذات خبرة ال تقّل عن عشر سنوات، وق
  . أبدت استعدادها ورغبتها في التطبيق

ة العمل    وتّم االجتماع بالمعّلمة ا لمدرِّبة قبل البدء بتدريس آّل وحدة تعليمية؛ لتوضيح منهجي
ّددت أدوار          ق، وُح ا التطبي ي يتطّلبه ا اإلرشادات والتعليمات المناسبة الت في البرنامج، وُقّدمت له

ة         دريب المختلف راد الدراسة في مواقف الت ات أف ة والطالب امج    . المعلمة المدرِّب ذ البرن وجرى تنفي
ة   . لباحثْين ومتابعتهما خطوات التنفيذ وإجراءاتهتحت إشراف ا وآذلك ُوّجهت المعلمة نحو منهجي

ل    ي دلي يم الموصوفة ف ة التعل تخدام طريق د ضرورة اس ة الضابطة، وتأآي ع المجموع ل م التعام
ة         ق ظروف تعليمي ة تحقي ا؛ بغي المعلم للصف الثامن؛ باستراتيجيات تدريسها، وإجراءات تقويمه

  .متوازنة



 ...... "أثر برنامج تعليمّي في الكتابة لتحسين مهارات التأليف لدى "ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1088

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )5( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الدراسة أدوات

  مهارات التأليف ومؤّشراتها السلوآية  :أوًال
راد     ) انظر الملحق أ(تهدف هذه األداة  ة ومؤشراتها الم إلى تحديد مهارات التأليف في الكتاب

ويم   ار تق اء معي ي بن د ف ذي اعُتم ا األساس ال ي أّنه ا ف رز أهميته ة، وتب راد الدراس دى أف ها ل قياس
ا طا   ي أنتجته ة الت ال الكتابي ة األعم ات الدراس ة    . لب داد قائم ي إع ة ف وات اآلتي ت الخط د اتُّبع وق

  :المهارات

االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بالكتابة وعملياتها ومهاراتها   .1
 ;Childs, Smith, & Curtis, 1999؛1999؛ نصر، 2004المومني وآخرون، (

Sullivan, 1984.(  

لرئيسة والفرعية، المّتصلة بعمليات الكتابة عموًما، وبعملية التأليف حصر مهارات الكتابة ا  .2
ومن ثّم تصنيفها في أربع مهارات رئيسة آّلها مرتبطة بعملية البناء أو التأليف . خصوًصا
  .في الكتابة

  .تحديد المؤشرات السلوآية الدالة على آل مهارة من مهارات التأليف المحددة  .3

مع المؤشرات السلوآية الدالة عليها على لجنة المحكمين التي قامت  عرض قائمة المهارات  .4
بتحكيم البرنامج التعليمي المعّد ألغراض الدراسة؛ وذلك من أجل التحّقق من مدى ارتباط 
آل مهارة بعملية التأليف في الكتابة، ودرجة انتماء المؤشر السلوآي للمهارة التي يدل 

  .عليها

. ومقترحاتهم فيما يتعّلق بالمهارات ومؤشراتها السلوآية، والعمل بها األخذ بآراء المحكمين  .5
من مهارات %) 20(وقد تطلب هذا حذف بعضها وتعديل بعضها اآلخر؛ فقد تّم حذف 

من المؤشرات السلوآّية لبعض %) 30(التأليف الرئيسة المحّددة، آما جرى التعديل في 
قة المحّكمين على تلك المهارات ومؤّشراتها وقد بلغت النسبة النهائّية لمواف. المهارات
؛ وعليه ُعّدْت مهارات التأليف المحّددة ألغراض الدراسة ومؤشراتها %)85(السلوآية 

  .السلوآية أداة صادقة

  اختبار التأليف في الكتابة :ثانيًا
ابّي   ّي آت ار أدائ و اختب ر الملحق ب(ه راد  )انظ ات أف درات الطالب اس ق داده لقي رى إع ، ج

ة    الد راد المجموعة التجريبي راسة ومهاراتهم في التأليف، ومعرفة مدى التحسن الذي طرأ على أف
دريب  د الت يع أو       . بع ن المواض ة م رح مجموع ؤال يط ّل س ئلة؛ آ ة أس ن ثالث ار م ّون االختب تك

ا الموضوع أو الموقف       ار من بينه المواقف التي يجب على الطالبة المشارآة في الدراسة أن تخت
ّن       . ب الكتابة فيهالذي ترغ اختص السؤال األول بف ة متنّوعة؛ ف ون آتابي واشتملت األسئلة على فن

ي    ارآة ف ة المش ى الطالب ا عل ون لزاًم ة يك الحوار، وبالنتيج ث ب الة، والثال اني بالرس ة، والث المقال
  .ثالثة أعمال آتابّية -بعد زمن قدره ساعة–االختبار أن تقّدم 
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  صدق االختبار
ن صدق   ق م ة    للتحق ن أعضاء هيئ ين، م ن المحكم ة م ى لجن رى عرضه عل ار، ج االختب

ة،       اليب تدريسها في الجامعات األردني التدريس المتخّصصين في مجال مناهج اللغة العربية وأس
ة  وُطلب من   . باإلضافة إلى عدد من المشرفين التربويين والمعلمين المتخصصين في اللغة العربي

ى ا   رأي في مدى مناسبة المواضيع المقترحة         األعضاء المحكمين االطالع عل داء ال ار وإب الختب
دراتهنّ       ي وق امن األساس ف الث ات الص توى طالب ة لمس ين   . للكتاب وء آراء المحكم ي ض وف

ك اآلراء        ار؛ مع األخذ بتل ومقترحاتهم، ُأعيد النظر في المواضيع والمواقف المقترحة في االختب
  %).90(مين على فقرات االختبار قد بلغت والمقترحات؛ علًما بأّن نسبة موافقة المحّك

  
  تصحيح االختبار

تقويم األعمال الكتابّية التي أنتجتها طالبات الدراسة بعد : ُيقصد بتصحيح االختبار هنا
تعّرضهّن لالختبار، باستخدام معيار التقويم الذي ُأعّد ألغراض الدراسة؛ وذلك باختيار فريق من 

في اللغة العربية، بخبرات تدريسية ال تقّل عن خمس سنوات،  المعّلمين األآفاء المتخّصصين
تكّون الفريق . وبمؤّهالت علمية ال تقّل عن درجة الماجستير في تخّصص اللغة العربية وآدابها

وجرى االجتماع مع . إربد/من معّلم ومعّلمتين، يعملون في مدرسة الملك عبد اهللا الثاني للتميز
لتعامل مع معيار التقويم، وشرح آيفية توزيع الدرجات الكلية على المصّححين؛ لتوضيح طريقة ا

المهارات الرئيسة، والفرعية على المؤّشرات السلوآية، للوصول إلى الدرجة الكلية الممّثلة 
  .، عن آّل موضوع تكتبه الطالبة المشارآة في الدراسة)100(بالدرجة 

وّزعت أوراق الطالبات أفراد  - البعديسواء في التطبيق القبلي أو –وبعد تطبيق االختبار 
الدراسة على المصّححين، وآان على آّل مصّحح أن يصّحح ثالثة مواضيع لكّل طالبة مشارآة 
وفق معيار التقويم المعّد ألغراض الدراسة، وهذا المعيار ُيظهر درجات الطالبة على المهارات 

ثم جرى تصحيح األوراق جميعها . وعالرئيسة للتأليف، باإلضافة إلى الدرجة الكلية لكّل موض
للمّرة الثانية، وحساب المتوسط الحسابي للمواضيع الثالث لكّل طالبة، ورصد الدرجة الكلية لكّل 

وهكذا، فلكّل طالبة مشارآة أربع درجات فرعية على . موضوع، ولكّل مهارة رئيسة على حدة
ة، باإلضافة إلى الدرجة الكلية التي آّل مهارة من مهارات التأليف األربع المحّددة في الدراس

ثّم ُنّظمت البيانات في جداول مناسبة إلجراء . تمّثل أداء الطالبة على المهارات األربع مجتمعة
  .التحليالت اإلحصائية المناسبة

  
  ثبات التصحيح

طالبة، من خارج ) 24(ُطّبق اختبار التأليف في الكتابة على عّينة استطالعية مكّونة من 
الدراسة، يدرسن في مدرسة الملك عبد اهللا الثاني للتمّيز في إربد، وجرى تصحيح األوراق  أفراد

من مَصّححْين وفق معيار تقويم األعمال الكتابية الذي ُأعّد ألغراض الدراسة، ومن َثّم جرى 
 معامل الثبات(حساب معامل االّتفاق بين الُمصّححْين وفق معادلة هولستي لحساب معامل االتفاق 
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× عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق /عدد مرات االتفاق بين المصّححْين× ) 2= (
، وهي )0.86(، وقد بلغت نسبة االّتفاق بين الُمصّححين )179، ص 1987طعيمة، %) (100

  . نسبة اّتفاق مقبولة ألغراض هذه الدراسة

  معيار تقويم األعمال الكتابية: ثالثًا
راد         ) ظر الملحق ت  ان(ُصّمم هذا المعيار  ات أف ه الطالب ا أنتجت ويم م بهدف استخدامه في تق

ار        د إخضاعها الختب ة بع ّل طالب ا آ الدراسة من أعمال آتابية ممّثلة بالمواضيع الثالث التي آتبته
ة     راض الدراس ّد ألغ ذي ُأع أليف ال وة        . الت واطن الق ة م ّدد بدّق ه ُيح ار أّن ذا المعي ا ه ن مزاي وم

ّدمها        والضعف في األداء ا ان مستوى تق ة، وبي أليف في الكتاب ارات الت لكتابي للطالبة الخاّصة بمه
  .في المهارات المحّددة

  
  طبيعة المعيار

ّددت ألغراض الدراسة           ي ُح راتها الت أليف ومؤّش ارات الت ى مه تناًدا إل ار اس . ُبني هذا المعي
ّين السمات أو المواصفات الت دير ُيب ّلم تق ى شكل س ار عل ّمم المعي ل خصائص العمل وُص ي تمّث

أليف    ارات الت الكتابي الجّيد، وهذه المواصفات هي في حقيقتها المؤشرات السلوآية الدالة على مه
ات        ا طالب ي أنتجته ة الت ال الكتابي ى األعم التي يجب أن تراعيها الطالبة في آتابتها؛ وُيحكم بها عل

ّل مؤشّ   . أفراد الدراسة، من حيث الجودة أو الرداءة ل آ ر عن مستوى      ويقاب دريج ُيعّب ر سلوآّي ت
ر   أداء الطالبة في آّل مهارة جزئية من مهارات التأليف الرئيسة المحّددة ألغراض الدراسة؛ وتعّب
دام          ه انع ل أحد طرفي ة، حيث ُيمُث ارة جزئّي ّل مه مستويات التدريج عن مستوى أداء الطالبة في آ

ا   المهارة أو السمة التي يجري تقديرها؛ في حين ُيمثّ   ّوم    . ل الطرف اآلخر اآتماله ة الُمق ا وظيف أّم
لوآّي     ر س ّل مؤّش ل آ ذي يقاب دريج ال تويات الت د مس ار أح ي اختي ة(فه ارة جزئي ى ) مه اء عل بن

  . مالحظة الُمقّوم وتقديره لمدى التزام الطالبة بها في أدائها الكتابي
  

  خطوات تنفيذ الدراسة
  :آلتيةُنّفذْت الدراسة وفق الخطوات واإلجراءات ا

االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بالكتابة وعملياتها، وإجراء   .1
مسح شامل لمهارات التأليف في الكتابة، وتصنيفها في أربع مهارات رئيسة ينضوي تحتها 
العديد من المهارات الجزئية التي ُأطلق عليها في هذه الدراسة المؤشرات السلوآية الدالة 
على آّل مهارة، واعُتمدت هذه المهارات في بناء معيار تقويم األعمال الكتابية التي أنتجتها 

وتّمت اإلفادة من األدب التربوي والدراسات السابقة في بناء . طالبات عينة الدراسة
البرنامج التعليمي، وتطوير التدريبات المناسبة لتنمية آّل مهارة وتحسينها وإجراءات 

آما جرى االطالع على نماذج . كويني لكل وحدة تعليمية من وحدات البرنامجالتقويم الت
اختبارات متنّوعة في مجال الكتابة وعملياتها، واإلفادة منها في بناء اختبار التأليف الذي 

  . ُأعّد ألغراض هذه الدراسة
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ن تحديد مجموعتي الدراسة؛ التجريبية والضابطة، وهما شعبتان من شعب الصف الثام  .2
  .األساسي في مدرسة رفيدة األسلمية

تطبيق اختبار التأليف في الكتابة الذي أِعّد ألغراض هذه الدراسة تطبيًقا قبليا على   .3
التجريبية والضابطة؛ وذلك للتحّقق من تكافؤ المجموعتين في مهارات : مجموعتي الدراسة

وقد أظهرت نتائج اختبار . مقترحالتأليف في الكتابة قبل البدء بتطبيق البرنامج التعليمي ال
  ). 1انظر الجدول (تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارات التأليف " ت"

البرنامج التعليمي المقترح في تعليم الكتابة على المجموعة التجريبية وفق الخطة  تطبيق  .4
صل الثاني من العام التعليمية المحّددة بالجدول الزمني للتطبيق، وقد تّم التطبيق في الف

حّصة صّفّية، موّزعة على ثمانية أسابيع، بواقع ) 16(م، بواقع 2011/2012الدراسّي 
أما عن طالبات المجموعة الضابطة فقد درْسن، في الفترة الزمنّية ذاتها، . حّصتين أسبوعيا

  .اسيوفق طريقة تدريس الكتابة التعبيرية الموصوفة في دليل المعلم للصف الثامن األس

تطبيق اختبار التأليف في الكتابة تطبيًقا بعدًيا على مجموعتي أفراد الدراسة الضابطة   .5
والتجريبية في آن واحد وتحت الظروف نفسها، وذلك لمعرفة مدى التحسن الذي طرأ على 

  .مستوى أداء طالبات المجموعة التجريبية

. ابية الذي ُأعّد ألغراض هذه الدراسةتصحيح االختبار، وذلك وفق معيار تقويم األعمال الكت  .6
ومن ثم إخراج النتائج ورصدها في جداول مناسبة تمهيًدا إلجراء التحليالت اإلحصائية 

  .الالزمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة
  

  متغيرات الدراسة
ارات       ة لتحسين مه لما آان هدف هذه الدراسة هو الكشف عن أثر برنامج تعليمي في الكتاب

دى أليف ل ي     الت ة ه ذه الدراس ا ه ي تناولته رات الت إن المتغي ي، ف امن األساس ات الصف الث طالب
  :آاآلتي

  : وهو طريقة التعليم، ولها مستويان هما :المتغّير المستقل  :أوًلا

البرنامج التعليمي المقترح لتحسين مهارات التأليف في الكتابة لدى طالبات المجموعة  .1
  .التجريبية

  . وصوفة في دليل المعلم للصف الثامن األساسيطريقة تدريس الكتابة الم .2

وهو أداء الطالبات أفراد الدراسة على اختبار التأليف في الكتابة ممثًلا  :المتغّير التابع  :ثانًيا
بدرجة تعّبر عن ذلك األداء، وله أربعة مستويات، آّل مستوى ُيمّثل مهارة فرعية من 

فاظ المناسبة، وبناء الجمل والتراآيب اللغوية، انتقاء األل: مهارات التأليف في الكتابة هي
  .وبناء الفقرة الجيدة، وبناء الموضوع وَحْبكه
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها   :أوًلا
ات الصف         : "نّص السؤال األول على دريب طالب رح لت امج التعليمي المقت ات البرن ا مكّون م

ة؟     الثامن األساسي   أليف في الكتاب ارات الت ى مه ابًقا،        ". عل ذا السؤال س ة عن ه ْت اإلجاب د تّم وق
امج            ك شرًحا تفصيليا للبرن ا؛ حيث تضّمن ذل ة الدراسة وإجراءاته وذلك عند الحديث عن طريق

  . التعليمي المستهدف في الدراسة الحالّية

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها   :ثانًيا
ة      : "ال الثاني علىنّص السؤ أليف في الكتاب ارات الت ما أثر البرنامج التعليمي في تحسين مه

ي؟     امن األساس ات الصف الث دى طالب طات      ". ل اب المتوس م حس ؤال، ت ذا الس ن ه ة ع ولإلجاب
ابطة      وعتين الض ي المجم ة ف راد الدراس ات أف درجات الطالب ة ل ات المعياري ابية واالنحراف الحس

ار ى اختب ة عل دي والتجريبي ة البع ي الكتاب أليف ف ة . الت رق ذو دالل اك ف ان هن ا إذا آ وللكشف عّم
وعتين   طي المجم ين متوّس ائية ب ار    : إحص تخدام االختب رى اس د ج ابطة، فق ة والض التجريبي

  .يبّين هذه النتائج) 2(والجدول ". ت"اإلحصائي 

التجريبية : تينللكشف عن داللة الفرق بين متوسطي المجموع" ت"نتائج اختبار ): 2(جدول 
  .والضابطة على اختبار التأليف في الكتابة البعدي

المتوسط  عدد األفراد المجموعة
 *الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية

 0.00 66 6.65 10.22 79.94 34 التجريبية 
    8.79 64.56 34 الضابطة
      68 المجموع

  ).100(ة الدرجة الكلي *

التجريبية : وجود فرق ظاهرّي بين متوسطي المجموعتين) 2(يّتضح من الجدول 
، )79.94(والضابطة على اختبار التأليف البعدي؛ إذ بلغ المتوّسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

وقد آشفت نتائج ). 64.56(وهو أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة للضابطة الذي بلغ 
بين المجموعتين، لصالح ) α  =0.05(جود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة و" ت"اختبار 

المجموعة التجريبية التي ُطّبق عليها البرنامج التعليمي المقترح في الكتابة؛ حيث بلغت قيمة 
  ).α  =0.05(؛ وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى )6.65(المحسوبة " ت"

أليف        ويمكن عزو السبب في تفّو ار الت ى اختب ّن عل ة في أدائه ق طالبات المجموعة التجريبي
في الكتابة على طالبات المجموعة الضابطة إلى تعّلمهّن وفق البرنامج التعليمّي الذي ُأعّد لتحسين 
ة، تتطّور       ة بنائي ة عملّي ى أّن الكتاب قدرات الطالبات في التأليف؛ إذ إّن البرنامج ُبني في أساسه عل
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ابعتهّن في حصص       مهاراتها  دريب، ومت بالتدريج عن طريق منح الطالبات الفرص المتنّوعة للت
ة،   الكتابة مع تقديم التغذية الراجعة المناسبة، مما قد يكون له األثر في تطوير مهارات آتابية معّين

ا، وأنّ  ا  أسهمْت في تحسين قدرات التأليف لديهّن، وعّمقْت فهمهّن لطبيعة عملية الكتابة ومهاراته ه
ة              اء عملي ا أثن ّد من تمّثله ارات الب ى أسس ومه د عل ة، وتعتم اة وروّي ى أن عملية منّظمة تحتاج إل

ها  ة نفس أليف      . الكتاب ارات الت ة بمه راد الدراس ات أف د الطالب عى لتزوي د س امج ق ا أّن البرن ورّبم
ة في البر           ّل وحدة تعليمي ة آ ك في بداي ان ذل ل؛ وآ ابّي متكام امج؛ حيث   الالزمة إلنتاج عمل آت ن

زّودت المعلمة المنّفذة للبرنامج الطالبات بمهارات التأليف الرئيسة والفرعية المتمّثلة بالمؤشرات  
ة      ا الخمايس ة أجراه ائج دراس ع نت ق م ذا يّتف لوآية؛ وه د  )1988(الس ى أّن تزوي لت إل ؛ إذ توّص

ا يتّ    ة، آم دراتهم الكتابّي ام       الطلبة بمهارات الكتابة من شأنه أْن ُيحّسن ق ه جراه ا صّرح ب فق مع م
)Graham; 2008 (      دين إذا ا جّي بحوا ُآّتاًب ة ويص ي الكتاب دموا ف نهم أْن يتق ة يمك ي أّن الطلب ف

  .اآتسبوا المعرفة عن صفات الكتابة الجيدة ومهاراتها

أليف         ارات الت ة في مه ات المجموعة التجريبي ّوق طالب آما يمكن، أيًضا، عزو السبب في تف
د خضْعن   في الكتابة على  مثيالتهّن في المجموعة الضابطة إلى أّن طالبات المجموعة التجريبية ق

للتدريب على مهارات الكتابة ذات الصلة بعملّية تأليف األعمال الكتابية، بشكل مباشر ومقصود؛   
احثين والمتخّصصين في أّن       . عن طريق منحهّن فرًصا تدريبية متنّوعة ده بعض الب ا ُيؤّآ وهذا م

دة ومتنّوعة، وبشكل     إجادة الت عبير ال تتحّقق إال بالممارسة والتدريب المتواصلين في مواقف عدي
ا أّن  ). Bae, 2011; Graham, 2008؛ 2010؛ الهاشمي،  1999نصر،  (مباشر ومقصود   آم

امج؛ من حيث إدارة المجموعات        ذة في البرن الدور التفاعلي التشارآي الذي اّتخذْته المعلمة المنّف
طالبات، واالستماع إليهّن مع تقديم التغذية الراجعة المناسبة، ومشارآتهّن الكتابة، وبيان الكتابية لل

ل أقصر      ي تمّث ة الت المعايير التي جرى تقويم أعمالهّن الكتابية في ضوئها، ابتداء من تأليف الجمل
اء الموضوع آك     اء ببن ك   وحدة تفكير مستقلة، ومروًرا بمعايير بناء الفقرة الجيدة، وانته ّل ذل ّل؛ آ

  .رّبما أّثر إيجاًبا في تحسين مهارات التأليف لدى طالبات المجموعة التجريبية

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: ثالًثا
ى ّص السؤال الثالث عل ارات : "ن ارة من مه ّل مه ي تحسين آ امج التعليمي ف ر البرن ا أث م

دة،     انتقاء األلفاظ المناسب(التأليف في الكتابة  رة الجّي اء الفق ة، وبن ة، وبناء الجمل والتراآيب اللغوي
ه   امن األساسي؟     )وبناء الموضوع وَحْبك ات الصف الث دى طالب ذا السؤال،     "و. ، ل ة عن ه لإلجاب

وعتين        ات في المجم درجات الطالب ة ل ات المعياري ابية واالنحراف : جرى حساب المتوسطات الحس
ة     الضابطة والتجريبية على آّل مهارة من م ع في الكتاب أليف األرب ارات الت ّين  ) 3(والجدول  . ه يب

  .هذه النتائج
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات في المجموعتين): 3(جدول 
  .التجريبّية والضابطة في اختبار التأليف البعدي على آّل مهارة من مهارات التأليف األربع

المتوسط  المجموعة مهارات التأليف
 الحسابي

االنحراف 
 العدد المعياري

 34 1.882 12.82 تجريبية انتقاء األلفاظ المناسبة
 34 1.830 12.53 ضابطة

 34 1.970 16.38 تجريبية بناء الجمل والتراآيب اللغوية
 34 2.462 15.62 ضابطة

 34 3.189 18.79 تجريبية بناء الفقرة الجيدة 
 34 2.897 14.03 ضابطة

 34 5.228 31.94 تجريبية ناء الموضوع وَحْبكهب
 34 4.273 22.26 ضابطة

 68  79.94 تجريبية الكلي
   64. 56 ضابطة

  .)41، 24، 20، 15: (الدرجة الكلية لكّل مهارة جزئية على التوالي هي*

وعتين      ) 3(يّتضح من الجدول   ين متوسطات أداء المجم ة ب روق ظاهرّي ة  : وجود ف التجريبي
ا إذا آانت   . ابطة على آّل مهارة من مهارات التأليف األربع في االختبار البعديوالض ولمعرفة م

د مستوى    اين األحادي      )α =0.05(هذه الفروق ذات داللة إحصائية، عن ل التب تخدم تحلي د اُس ، فق
  .يبين نتائج هذا التحليل) 4(والجدول ". One-Way MANOVA"المتعّدد 

تباين األحادي المتعّدد للكشف عن أثر البرنامج التعليمي في آّل مهارة نتائج تحليل ال): 4(جدول 
  .من مهارات التأليف

مجموع  المهارة مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
" ف"

 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

حجم األثر 
مربع 

 "إيتا"
انتقاء المجموعة

األلفاظ 
المناسبة

1.47111.471 0.4270.516 0.006 

قيمة اختبار 
  هوتلينج

)F= 
16.030( 

الداللة 
 اإلحصائية

بناء الجمل
والتراآيب 

  اللغوية
بناء الفقرة 

 الجيدة 

9.941 
  
  

358.941 

1 
  
  
1 

9.941  
  
  

358.941 

2.000 
  
  

41.585 

0.162  
  
  

0.000 

0.029  
  
  

0.387 
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 )4(تابع جدول رقم ... 

مجموع  المهارة مصدر التباين
 عاتالمرب

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
" ف"

 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

حجم األثر 
مربع 

 "إيتا"
بناء )0.000(

الموضوع 
وَحْبكه

1591.77911591.77969.829 0.000 0.514 

انتقاء 
األلفاظ 
المناسبة

227.4126650.879 3.446  

بناء الجمل الخطأ
والتراآيب 

  اللغوية
قرة بناء الف
الجيدة

328.0596 
  
  

12.529 

66 
  
  
66 

1.153  
  
  

15.221 

4.971 
  
  

9.281 

  

بناء 
الموضوع 

وَحْبكه

1504.5006617.863 22.795   

انتقاء 
األلفاظ 
المناسبة

11156.068    

بناء الجمل الكلي
والتراآيب 

اللغوية

17746.068    

بناء الفقرة 
الجيدة

19314.068    

بناء 
موضوع ال

وَحْبكه

53047.068    

ة في الجدول         ّدد المبّين اين األحادي المتع ل التب ة    ) 4(يّتضح من نتائج تحلي روق دال وجود ف
دي؛           أليف البع ار الت ة والضابطة في اختب وعتين التجريبي إحصائيا بين متوسطات درجات المجم

وتلينج      ار ه ة اختب ت قيم ث بلغ ة  )Hotellings Test) (F= 16.030(حي ي ذات دالل ، وه
ّين من الجدول     ). α =0.05(مستوى  إحصائية عند د تب ة     ) 4(وق روق آانت ذات دالل ذه الف أّن ه

ذه    إحصائية، لصالح المجموعة التجريبية، في مهارتين من مهارات التأليف األربع المحّددة في ه
ة   : الدراسة، وهما بمستوى  ) 41.585(المحسوبة  " ف"مهارة بناء الفقرة الجّيدة؛ حيث بلغت قيم

ة  ة   )0.000(دالل ت قيم ث بلغ ه؛ حي اء الموضوع وَحْبك ارة بن توى ) 69.829" (ف"؛ ومه بمس
ا ). 0.000(داللة  م ُتظهر          : أّما مهارت ة فل اء الجمل والتراآيب اللغوي بة، وبن اظ المناس اء األلف انتق
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تو د مس ة إحصائية عن ا ذات دالل ّدد فروًق ادي المتع اين األح ل التب ائج تحلي ين ) α =0.05(ى نت ب
  .متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في هاتين المهارتين

ارة      ة، في مه وقد يعود السبب في وجود أثر ذي داللة إحصائية، لصالح المجموعة التجريبي
ا          رة نظري وم الفق ات بمفه م الطالب ق فه ّممت لتعمي ي ُص بناء الفقرة الجيدة إلى نوعية التدريبات الت

 اذج        وتطبيقي دة بعرض نم رة الجي اء الفق ة الخاصة بموضوع بن ا؛ حيث اختّصت الوحدة التعليمي
ة يح للطالب ّددة، ُتت ة متع ق   متنّوع ا، والتطبي ة له ات مختلف ة تنظيم رة، ومعرف ات الفق رُّف مكّون َتع

العملي على بناء الفقرة، من تحديد فكرتها الرئيسة، إلى تعزيزها بالمعلومات الالزمة لتوضيحها، 
رة             ْين من سمات الفق ق سمتْين مهّمت ى تحقي ى العمل عل بة، إل ة المناس إلى دعمها بالشواهد واألدل
بة،         ة المناس روابط اللفظي تخدام ال رة باس ط الفق من رب ذي يض ك ال دة والتماس ا الوح دة، هم الجي

ارات عرضْتها الوحدة التعليم       ذه المه ّل ه بة؛ آ ة  واستخدام عالمات الترقيم في مواضعها المناس ي
  .  الخاصة ببناء الفقرة الجيدة في البرنامج نظريا وعمليا

اء         ارات بن رح  في تحسين مه امج التعليمي المقت إن النتيجة السابقة المتمّثلة في فاعلية البرن
ذه الدراسة     –الفقرة الجيدة  ّددة في ه أليف المح ا    -بوصفها مهارة رئيسة من مهارات الت تتفق تماًم

رة في    ) 2010(مع دراسة العظامات  ة الفق التي توّصلت في هذا المجال إلى نتيجة مفادها أّن آتاب
ات   ضوء مكّوناتها، وبشكل مقصود، وعبر أمثلة تطبيقية شكًلا ومضموًنا، زاد وعي الطلبة بمكّون

ى مدى   . الفقرة، وحّسن قدراتهم في إنتاجها وبما أّن نجاح الكاتب في عرض موضوعه يتوّقف عل
ارات ب   ه مه دة   إتقان رة الجي اء الفق ومني وآخرون،   (ن ة الفرص     )2004الم نح الطلب ّد من م ؛ فال ب

  . الكافية للتدريب على بناء الفقرة الجيدة

رة         اء الفق ارة بن امج في تحسين مه ة البرن واستناًدا إلى تفسير النتيجة السابقة المتصلة بفاعلي
ى ت  ن االنطالق إل ة؛ يمك ة التجريبي ات المجموع دى طالب دة ل ة الجي ة المتصلة بفاعلي ير النتيج فس

ه       ا أّآدت ق مع م ة، وتّتف البرنامج في تحسين مهارة بناء الموضوع وَحْبكه؛ وهي نتيجة تبدو منطقّي
ا          ) Norton, 1980(نورتون  ل، وم ة موضوع متكام دة تساعد في آتاب رة الجّي ة الفق في أّن آتاب

ونس  ه ي ار إلي لّ ) 2001(أش ابّي آك ل الكت يم العم ي أّن تنظ ي   ف رة ف ام الفق اع نظ ى اّتب د عل يعتم
  .الكتابة

وتعقيُبا على ما سبق، فيمكن تصّور الفقرة على أّنها صورة مصّغرة للعمل الكتابي المتكامل  
ة؛  )الموضوع( ؛ فكما تحتاج الفقرة إلى فكرة رئيسة تمّهد لها، فكذلك الموضوع تلزمه فقرة تمهيدي

ال     وآما تحتاج الفقرة إلى وحدة وتماسك، آذلك  ا حسن انتق رة يلزمه يتطّلب بناء الموضوع؛ والفق
من جملة ألخرى، آذلك يتطّلب الموضوع حسن االنتقال من فقرة ألخرى؛ والفقرة، أيًضا، تحتاج 

  . إلى اهتمام بالشكل، والتنسيق، والتنظيم على الورق، وآذلك الموضوع آكل

ة في مه         راد المجموعة التجريبي ات أف ن الطالب ه،    وقد ُيعزى تحّس اء الموضوع وَحْبك ارة بن
ن        واه م ا احت ه، وم امج نفس ة البرن ى طبيع ابطة إل ة الض ي المجموع يالتهّن ف ى مث ّوقهّن عل وتف
اج            ا تساعد في إنت ارات بعينه ى مه ز عل ويم متنّوعة، وترآي دريس وتق تدريبات واستراتيجيات ت

الموضوع وحْبكه؛ بتقديم هذه  أعمال آتابية جيدة؛ فقد اعتنت الوحدة التعليمية الخاصة بمهارة بناء
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دة،       ة الوح ي بداي ة ف ة بدق ات التعليمي د النتاج ك بتحدي موًنا؛ وذل كًلا ومض يحها ش ارة وتوض المه
اون في مناقشة تنظيم        ات التشارك والتع وبتقديم األمثلة التوضيحية، والتدريبات التي تتيح للطالب

قشات هي التي شّجعت التنافس بين الموضوع من حيث الشكل والمضمون؛ ورّبما تكون هذه المنا
ي أفضل صورة      ابّي ف تج الكت راج المن ل إخ ن أج ديهّن؛ م ط ل ر النِش زت التفكي ات، وحّف . الطالب

ة الضابطة  ات المجموع توى أداء طالب دّني مس ل، ُيلحظ ت امج   -وبالمقاب َن البرن م يدرْس واتي ل الل
ة، وهي ال  ات الكتاب رز عملي دى أب ى إح ز عل ذي رّآ ي ال أليف التعليم اء -ت ارة بن ق بمه ا يتعّل فيم

ات  ) 1999(؛ وهذا يؤّآده نصر-الموضوع وَحْبكه بفكرة مفادها أّن غياب توظيف المتعلمين لعملي
  .الكتابة يؤدي إلى منتج آتابي ضعيف

روق      )4(وبالنظر إلى الجدول  ه ال يوجد ف ّدد أّن ، تبّين من نتائج تحليل التباين األحادي المتع
ة والضابطة      ) α =0.05(ة عند مستوى ذات داللة إحصائّي وعتين التجريبي ين متوسطات المجم ب

ا    ذه الدراسة، وهم اظ   : في مهارتين رئيستين من مهارات التأليف األربع المحّددة في ه اء األلف انتق
ان من            ان المهارت ة؛ فهات ذه النتيجة منطقي دو ه د تب ة؛ وق المناسبة، وبناء الجمل والتراآيب اللغوي

ا يمكن تحصيلها من         المهارات الت ة، آم يم المختلف ر مراحل التعل راآمية التي ُتحّصلها الطالبة عب
اظ ومجاالت    روافد لغوية متنّوعة في الصّف الدراسي نفسه؛ فيمكن أْن يزيد وعي الطالبات باأللف
اب          ي آت ة ف ايا اللغوي ة، والقض م والدالل دريبات المعج ة بت راءة ممّثل ن دروس الق تخدامها م اس

ارات  ل     مه اء الجم ال بن ي مج ا ف اظ؛ أّم ال األلف ي مج ذا ف ّي، ه امن األساس االتصال للصف الث
دروس   ال؛ آ ذا المج ي ه ة ف د الطالب ن أن تفي ّدة يمك د ع ا، رواف اك، أيًض ة، فهن والتراآيب اللغوّي
ل     اط الجم ات بأنم ّد الطالب ي تم راءة الت ى دروس الق افة إل ة، إض ات اللغوي د والتطبيق القواع

  . للغوية الصحيحةوالتراآيب ا

والتفسير السابق يشير إلى أّن طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة قد أفْدَن من مصادر 
ي     تعّلم مختلفة في مجال األلفاظ والجمل والتراآيب اللغوية؛ وربما يكون هذا هو أحد األسباب الت

رح    لم ُتظهر، بشكل واضح وجلّي، إفادة طالبات المجموعة التجريبية من ال  امج التعليمي المقت برن
ى عدم وجود           : في مهارتي ا أدى إل ة؛ مم اء الجمل والتراآيب اللغوي بة، وبن اظ المناس انتقاء األلف

امج            ى البرن ذآورتين، ُتعزى إل ارتين الم ى المه ات عل ة إحصائية في أداء الطالب روق ذات دالل ف
  . التعليمي المقترح

ابقة إ     اء        وهناك سبب آخر يمكن عزو النتيجة الس اظ وبن ّدم في مجال األلف ه؛ وهو أّن التق لي
يّ  –الجمل والتراآيب اللغوية  ا استغرقه        -لكي يظهر بشكل واضح وجل ا أطول مم ب وقًت د يتطّل ق

ه          ل، يتخّلل ّي آام ام دراس ى فصل أو ع اج إل ا يحت تطبيق البرنامج المقترح في هذه الدراسة؛ فرّبم
ل   ؤّدى داخ رة، ُت ة آثي ة وآتابّي طة قرائّي راءة    أنش ات الق يح للطالب ا، تت فية، وخارجه ة الص الغرف

ل           اء الجم ارة بن وير مه ة، وتط روة اللفظّي ادة الث ي زي هم ف ا ُتس ي رّبم تمرة الت ة المس والمطالع
رة،   -آما ونوًعا–والتراآيب اللغوية لديهّن  ة وفي ، وهذا بدوره يتطّلب تكليفهّن بأنشطة ومهاّم آتابي

  .القرائّية، ومصّممة للترآيز على المهارتين المذآورتين متزامنة مع األنشطة والمهاّم
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  التوصيات
  :في ضوء ما أفضت إليه نتائج هذه الدراسة، يوصي الباحثان باآلتي

توظيف البرنامج التعليمي المقترح في تعليم الكتابة في اللغة العربية لطالبات الصف الثامن  -
مّثلة بشكل خاص في مهارة بناء الفقرة األساسي، وذلك من أجل تحسين مهارات التأليف المت

  .الجّيدة، ومهارة بناء الموضوع وحْبكه

أي لمدة فصل أو عام -بناء برامج تعليمّية في الكتابة تستغرق مّدة زمنّية طويلة نسبيا  -
دراسي، بمزيد من األنشطة الكتابية الوفيرة والخاصة بتحسين أداء الطلبة والرقّي بمستوى 

تي انتقاء األلفاظ المناسبة وبناء الجمل والتراآيب اللغوية؛ للكشف عن آتاباتهم في مهار
  .  مدى تقّدمهم في المهارتين المذآورتين
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  مالحق الدراسة
  )أ(الملحق 

 مهارات التأليف ومؤشراتها السلوآية
  

  شر السلوآي الدال على المهارةالمؤ المهارة رقم
 

 .استخدام األلفاظ المناسبة للمعاني المقصودة .1 انتقاء األلفاظ المناسبة 1
  .تجّنب األلفاظ العامية .2
  .سهولة األلفاظ وبعدها عن الغرابة والتكّلف .3
 .تجّنب استخدام األلفاظ ذات الداللة العاّمة .4
 ).الحشو(تجّنب التكرار اللفظي أو المعنوي  .5

الجمل والتراآيب  بناء 2
 اللغوية  

  .اّتباع القواعد السليمة في بناء الجملة العربية .1
 .بساطة الجملة ووضوحها .2
 ).الحشو(تجّنب التكرار المعنوي  .3
 .تجّنب األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية .4

  .تحديد الفكرة الرئيسة للفقرة .1 بناء الفقرة الجيدة 3
  .الالزمة لتوضيحهاتطوير الفكرة بالتفصيالت والمعلومات  .2
  .دعم الفكرة وتفصيالتها بالشواهد واألدلة المناسبة .3
  الربط المناسب بين الجمل في الفقرة .4
 .استخدام عالمات الترقيم استخداًما سليًما مناسًبا .5
 .صّحة المعلومات ودّقتها وبعدها عن التناقض .6

  .    مناسبة العنوان لموضوع الكتابة .1 بناء الموضوع وَحْبكه 4
  .يد للموضوع بفقرة جاذبة مرتبطة بمضمونهالتمه .2
  .عرض أفكار الموضوع في فقرات متسلسلة منطقًيا .3
  .إنشاء خاتمة مرتبطة بالموضوع ومنسجمة مع مضمونه .4
  .ترابط فقرات الموضوع وحسن االنتقال من فقرة إلى أخرى .5
  .  استقالل آل فكرة رئيسة عن غيرها من أفكار الموضوع .6
  .وع الكتابةمراعاة الشكل الفني لموض .7
  .مناسبة لغة الكاتب للجمهور المستهدف .8
  .استخدام التشبيهات والصور البيانية المناسبة .9

  .التنويع في األسلوب اللغوّي بين الخبرّي واإلنشائّي.10
 .ظهور شخصية الكاتب بآرائه ومشاعره ومواقفه الخاصة.11
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  )ب(الملحق 
  اختبار التأليف في الكتابة

  :اليوم والتاريخ  .......................                              : .....اسم الطالبة
  ساعة: الثامن األساسي                                               زمن االختبار: الصف
ة                                                                    درج) 100: (الدرجة الكلّية        : (           )                                             الشعبة

  
  :اآتبي مقالة في واحد من الموضوعات اآلتية :السؤال األول

  .الرياضة البدنية طريقنا إلى جسم سليم، ونفس مشرقة، وعقل نبيه .1
  .في من يتسّببون بها، وفي المتضّررين منهاحوادث السير تترك آثاًرا نفسية سلبية  .2
  :قال الشاعر .3

 فأنَت ومالك الدنيا سواُء    إذا ما آْنَت ذا قلٍب قنوٍع        

  :اآتبي رسالة في واحد من المضامين اآلتية :السؤال الثاني
  .رسالة تشكرين فيها معّلمتك على حسن تعليمها لك، ومعاملتها الحسنة .1
في هذا الوطن، تشكرينهم على جّدهم، وإخالصهم، وحرصهم على بناء األردن؛  رسالة إلى جميع العاملين .2

  . ليبقى قويا عزيًزا
رسالة من أسير فلسطيني في سجون االحتالل إلى أهله، يصف فيها شوقه وحنينه إليهم، ويصف آالمه  .3

  .ومعاناته، وأمله بالحرية والخالص

  :اآلتييناآتبي حواًرا في أحد الموقفين  :السؤال الثالث
حوار بين طالبتين في الصف الثامن، إحداهما تؤمن بالصداقة وتقّدر أهميتها بين الناس، والثانية تخالفها في  .1

الرأي، اعتقاًدا منها أْن ال صداقة حقيقية في هذه الحياة، وأّن المصالح الشخصية هي التي تحكم عالقات 
  . الناس بعضهم ببعض

داخل القفص، وأمامه طفل صغير ُيقّدم له طعاًما، تخّيلي نفسك هذا تأّملي العصفور في الصورة وهو  .2
  .العصفور، ثّم اآتبي الحوار الذي يمكن أن يدور بينك وبين هذا الطفل
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  )ث(الملحق 
  معيار تقويم األعمال الكتابية

المؤشر السلوآي  المهارةالرقم
 الدال على المهارة

  الدرجة
)5( 

  ابةمدى توافره في موضوع الكت
  التدريج الخماسي

  متوسط ضعيف  ضعيف جًدا  ممتاز  جيد
5        4          3     2             1 

الدرجة 
المستحقة 

لكل 
مهارة 
 )3(  رئيسة

  التدريج الثالثي
3               2                 1  

 ضعيف            جيد             ممتاز  
انتقاء  1

األلفاظ 
 المناسبة

استخدام األلفاظ - 
المناسبة للمعاني 

 .المقصودة
3    

 

)15 (
 درجة

تجّنب األلفاظ - 
    3 .العامية

سهولة األلفاظ - 
وبعدها عن الغرابة 

 .والتكّلف
3    

تجّنب استخدام - 
األلفاظ ذات الداللة 

 .العامة
3    

تجّنب التكرار - 
اللفظي أو المعنوي 

 ).الحشو(
3    

بناء الجمل  2
والتراآيب 

 اللغوية 

اتباع القواعد - 
السليمة في بناء 
 .الجملة العربية

5      
)20 (

 درجة

بساطة الجملة - 
      5 .ووضوحها

تجّنب التكرار - 
      5 ).الحشو(المعنوي 

تجنب األخطاء - 
اإلمالئية والنحوية 

 .والصرفية
5      

بناء الفقرة  3
 الجيدة

فكرة تحديد ال- 
) 24(     3 .الرئيسة للفقرة

  درجة
تطوير الفقرة -  

بالتفصيالت 
والمعلومات 

 لتوضيحها  الالزمة

5      

دعم الفكرة - 
     3وتفصيالتها 
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بالشواهد واألدلة 
 .المناسبة

الربط المناسب -   
بين الجمل في 

 . الفقرة
5      

 

استخدام عالمات - 
الترقيم استخداًما 

 .ناسًباسليًما م
5      

صحة المعلومات - 
ودّقتها وبعدها عن 

 .التناقض
3     

بناء  4
الموضوع 

 وَحْبكه

صياغة العنوان - 
المناسب 
 .للموضوع

5      
)41 (

 درجة

التمهيد للموضوع - 
بفقرة جاذبة 

 .مرتبطة بمضمونه
5      

عرض أفكار - 
الموضوع في 

فقرات متسلسلة 
 .منطقًيا

5      

إنشاء خاتمة - 
مرتبطة بالموضوع 

ومنسجمة مع 
 .مضمونه

5      

ترابط فقرات - 
الموضوع وحسن 
االنتقال من فقرة 

 .إلى أخرى

3    

 

استقالل آل فكرة  - 
رئيسة عن غيرها 

من أفكار 
 .  الموضوع

3    

مراعاة الشكل - 
الفني لموضوع 

 .الكتابة
3    

مناسبة لغة  - 
ور الكاتب للجمه
 .المستهدف

3    
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استخدام  -   

التشبيهات والصور 
 .البيانية المناسبة

3    

 

 

التنويع في  - 
األسلوب اللغوّي 

بين الخبرّي 
 .واإلنشائّي

3    

ظهور شخصية - 
الكاتب بآرائه 

ومشاعره ومواقفه 
 .الخاصة

3    

در 100 المجموع الكلي   
 جة

 


