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  ملخص

ى إدراك     ة عل يم الكتاب هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر استخدام منحى ورش العمل في تعل
اتهم ة لكتاب ون. الطلب ة  تك ع الدراس دارس  مجتم ي الم ابع األساسي ف ة الصف الس ع طلب ن جمي م

يم    ة والتعل ة التربي ة لمديري ة التابع لط/الحكومي ن   . الس ة م ـينة الدراس ـونت ع ا ) ٢٨٠(وتك طالب
ا    : وطالبة، تم توزيعهم إلى مجموعتين م أفراده المجموعة التجريبية وتكونت من أربع شعب وتعل

ة      الكتابة بواسطة ورش العمل،  ا الكتاب م أفراده ع شعب وتعل والمجموعة الضابطة تكونت من أرب
وملي      . بالطريقة التقليدية ل بوت اس المطور من قب وتم قياس إدراك الطلبة لكتاباتهم باستخدام المقي

ائج  ). ت(وتم تحليل البيانات باستخدام اختبار   .Bottomley,etal. 1997)( وزمالئه أشارت نت
روق  ود ف ى وج ذين الدراسة إل ة ال اتهم لصالح الطلب ة لكتاب ي إدراك الطلب ة إحصائية ف ذات دالل

اتهم    واسطة منحىتعلموا الكتابة ب غ متوسط    )  ٢١.٠٨(ورش العمل؛ إذ بلغ متوسط درج ا بل بينم
ة         ة التقليدي ة باستخدام الطريق وا الكتاب ذين تعلم ة ال ذه النتيجة،    ).  ١٥.٧٥(درجات الطلب ا له ووفق

 .منحىال اأهمية لتعليم الكتابة بهذ يوصي الباحث بإعطاء

  .، تعليم الكتابة، ورش العملإدراك الذات :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed to investigate the effect of using the workshop 
approach for teaching  writing on students' writing  self- perception.The 
population of the study consisted of all students in the seventh grade for 
governmental schools in the Directorate of Education/Salt.The study 
sample included(280)male and female students, and was divided into two 
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groups: experimental group; they were (4)classes which were taught 
writing  by workshop , and a control group; they were (4)classes which 
were taught writing by traditional method.The measure used was the self-
perception scale(Bottomley, et al.,1997).The data was analyzed by using 
(t-test).The study results revealed that there are statistical significant 
differences in self-perception in writing in favour of the students who 
already taught by workshop writing with a mean of (21.08), whereas the 
mean of the students who already taught by traditional method was 
(15.75). According to this result, the researcher recommends to give 
necessary attention to teach by using this approach. 

Keywords:  Self- perception, Teaching of writing,Workshop. 
 

  خلفية الدراسة وأهميتها

حظيت عملية تعليم الكتابة باهتمام علماء اللغة بشكل عام، وعلماء النفس المعرفي بشكل 
أآد علماء النفس  ؛ إذ)A cognitive process(خاص، إذ تعّد عملية الكتابة عملية معرفية 

اب الطلبة مهارات ذهنية لى أهمية الكتابة؛ إذ أنها تعّد من بين الوسائل الفاعلة في إآسـالمعرفي ع
متنوعة، وأنماط مختلفة من التفكير العلمي واإلبداعي، آما تعّد أحد المداخل المهمة لتطوير 
المهارات األخرى للغة، ولعل هذا يفسر استمرار هيمنة النشاطات الكتابية آمعلم من معالم 

 ). Cho, 2003;Bosher, 1999(الغرفة الصفية 

المداخل المهمة في التغلب على صعوبات التعلم، والتقليل من حدة  يعّد تعليم الكتابة أحدو
في مختلف مراحل التعليم؛ ولذا فان أي  ضعف اللغوي المتفشية بين الطلبةانتشار ظاهرة ال

صيل ـية في التحـة أو نوعـتطوير في الكتابة سيؤدي بشكل أو بآخر إلى إحداث تغييرات آمي
 .)Graves,1987(وإدراآها بخاصة الدراسي بعامة، وفي تحصيل اللغة 

  من القرن الماضي اهتمام التربويين ات يبعض الباحثين في بداية السبعين لذا فقد أثار
ما أدى إلى ثر من أي مهارة أآاديمية أخرى؛ بعملية تعليم الكتابة آمهارة أآاديمية أساسية أآ

  المتجهة نحو العملية  إعادة النظر بطرق تعليم الكتابة، وتوجيه التدريس نحو الـكتابة
)process-oriented writing ()Emig 1971; Elbow 1973;Graves;1983 ( أو ما

ويؤآد الباحثون على أهمية  .)writing workshop(يسمى بتعلم الكتابة بواسطة ورش العمل
 ًاة؛ لكي يصبحوا آّتابـن للطلبـأن هناك عنصرين أساسيي كتابة بواسطة ورش العمل؛ إذ يرونال

إال  افراتولن ي انصرهـذان العن، و)Cooperation(التعاون والوقت، : ، وهماعلى مستوى عاٍل
ا يوجـــه طلبـته وإنم لسلطة؛ال يمثل المعـــلم ا فـفي مواقـف التعلم بورش العمل،. بـورش العـمل

ويـــرى بيــــونس آريم  ).Bartlett, 1994; Calkins, 1994; Atwell, 1998( ويدعمهم
)Bunce – crim, 1991 (وا ـر الطلبة شعورًا حسن اتجاه أنفسهم واستمتعـشع ابأنه إذ
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يطرحون وخر، الـكتابة، فيتحدث آل منهم مع اآل لية في عمليةـشارآون بفاعـبكتاباتهم، فانهم ي
  .يتخذون القرارات، ويقيمون أنفسهمواألسئلة، 

حظ أن هناك تحوًال في اهتمام بة، يلأجريت في ميدان الكتا وبالنظر إلى نتائج البحوث التي
بداعية آعملية ذهنية إ الباحثين من النظر إلى الكتابة آنتاج تعليمي إلى النظر إليها

)stotsky,1982 .( وتعرف الكتابة بأنها العملية الذهنية األدائية التي يقوم بها األفراد بهدف
عملية اإلنتاجية تشمل تحديد ن هذه القضايا محددة، وأإنتاج مادة آتابية حول موضوعات و

األهداف، وتوليد األفكار وتنظيمها، وبناء النصوص، وعمل مسودات، والقيام بأشكال المراجعة 
  ) . Hogan,1980(الالزمة لذلك 

فرصة أفضل  ورش العمل يتيح للطلبة ام منحىن استخدأ) Atwel,1998(ويرى اتول 
بة، وتوفير الجو المناسب لتطوير التفكير، الختيار الموضوعات، وتحديد الوقت الالزم للكتا

 يمكّن الطلبة أن استخدام مثل هذا المنحىالدارسين  بعضويرى   .نظيم األفكار والمعلوماتوت
من الكتابة وفق عمليات ذهنية وأدائية متسلسلة تبدأ بالتفكير المتعمق في الموضوع قبل الكتابة 

)prewriting( ، ثم التعبير)composing(المراجعـة  ال إلـى مرحلة التقويـم أو، وصـو
)Revising) (Farnan et al.,1992.(  

؛ بشكل خاص في عمليـة الكتابـة راك الطلبـة ألنفسهـمدذلـك عنيـت الدراسات التربويـة بإل
 -Banduras theory of perceived(ويعود ذلك إلى نظريـة باندورا في الفعاليـة الذاتيـة 

self efficacy( . ؤثر في راك الطلبة لقدرتهم في الكتابة سيباندورا في نظريته أن إدويرى
رة لتطوير تطورهم الكتابي؛ فالطلبة الذين لديهم إدراك ذاتي آتابي عاٍل سيكون لديهم فرص آبي

. في الكتابة، ويثابرون بشكل آبير في البحث عن الكفايات الكتابية آتاباتهم، ويبذلون جهدًا آبيرًا
المطور من قبل باندورا وشنك ) self – efficacy model(لفعالية الذاتية ووفقا لنموذج ا

)Bandura & schunk, 1981 ( فان األفراد يأخذون بعين االعتبار أربعة عوامل أساسية
  :هي، لتقييم قدرتهم في الكتابة

الحاجة إلى ومقدار الجهد الضروري، وويتضمن بعض المهارات آالنجاح السابق، :  األداء .١
  .فعالية التدريسوصعوبة المهمة، وأنماط التقدم، وساعدة، الم

 .وتتعلق بكيفية إدراك الطالب لكتابته مقارنة مع زمالئه: المالحظة المقارنة .٢

رة وغير المباشرة عن آتابات وتتعلق بالمعلومات المباش: التغذية الراجعة االجتماعية .٣
 . فراد األسرة والرفاققدمة من المعلمين، وأالم الطالب

 .ثناء الكتابةأفي  لمشاعر الداخلية التي تنتاب الطالبوهي عبارة عن ا: الحاالت النفسية .٤

) Humanistic(ورش العمل في الكتابة باإلنسانية  منحىالدارسين بعض لذلك يصف 
بالمرونة والمناقشة الحرة، في حين يصف بعضهم طريقة التدريس التقليدية  نظرًا لتميزه

بالمعلم الباحثين بعض ا باألوامر والـنواهي، ويصفها وذلك الهتمامه) Custodial(بالحارس 
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وفقا ـ إذ يقوم المعلم بتدريس الطلبة  ؛)Teacher – controlled) (Bartlett,1994(المسيطر 
مسبقا، ويتم التعليم فيها دون وجود سياق لسلة من المهارات التي يحددها سـ للطريقة التقليدية 

ضرورة الحفاظ على قواعد الكتابة وتقاليدها، وعادة ما تدار الجلسة  مكتوب مع التأآيد على
 أيضا، يعمل الطلبة جميعًا علىوفي التدريس بالطريقة التقليدية . آاملة من قبل المعلم فقط

وال يسمح للطالب االنتقال للمرحلة التالية إال عندما ينتقل الطلبة جميعا، ويتم نفسها المرحلة 
  ).product – oriented(يقة وفقًا للمنحى المتجه نحو الناتج التقييم بهذه الطر

ة آعمليـة معرفيـة معقـدة ـة الكتابــر عمليـــة لتفـسيـاذج معرفيـدة نمـت عـقدم
)Bereiter& scardamalia,1987; kellog,1996(ه النمـاذج بعــض ، وأظهــرت هــذ

ة ـأن الكتابـن بـدى الباحثيـاع لـاك إجمـن هنـوالمصطلحات الفنية، ولك الفروقـات في بنية المفاهيم
ز ـرح فـلوير وهايــفـتقـت  .ةـات متـفاعلــدة عمليـن عـون مـدة تتكـة معقـة معرفيـآعملي

)Flower & Hayes,1981 (التخطيط : ن عملية الكتابة تتكون من ثالث عملياتبأ
)Planning( ،التدوين و)Transcribing( ، والمراجعة)Revision .( وتتولد األفكار وتنظم

 ن اللغة واألفكار الوين األفكار إلى لغة مكتوبة؛ وألفي مرحلة التخطيط ثم يعمل الكاتب على تد
ن الكاتب يعمل على مراجعة األفكار أو النص لكي يتخلص من دائمًا بشكل مباشر، فإتتطابق 

عملية الكتابة آنموذج ) kellog,1996(وبشكل مشابه، فسر آيلوج .  التعارض الحاصل بينهما
: وهذه األنظمة هي، تفاعلي يعتمد على ثالثة أنظمة معالجة، يتكون آل نظام من نظامين فرعيين

) Execution(الذي يتكون من  التخطيط والترجمة، ونظام التنفيذ ) Formulation(التشكيل 
كون من القراءة الذي يت) Monitoring(التنفيذ، ونظام المراقبة والذي يتكون من البرمجة، 

فان آيلوج ) Flower& Hayes,1981(وآما هو الحال في نظام فلوير وهايز . والتحرير
)Kellog ( ففي نموذج . زود النظام بمعلومات تفصيلية حول آيفية تفاعل النظام مع بعضه

م ار واللغة إلى نظاتتحد األفكار واللغة في مرحلة التشكيل ثم تدخل هذه األفك Kellog)(آيلوج 
  .يقرر الكاتب آيفية تنفيذه، ثم يعمل نظام المراجعة على حل التناقضاتالتنفيذ، ف

رف بما ـابة عـأول من طّور نموذجًا معرفيًا لعملية الكت) graves,1983(يعّد جرافز 
  :هي ،مراحل اشتمل نموذجه على خمسو) writing workshop(مى بورش العمل ـيس

  ) Brain storming(العصف الذهني  .١

  )Drafting(ودة ـالمس .٢

  )Revision(راجعة ـالم .٣

  )Edting(التحرير  .٤

   (Publishing)النشر .٥

إال من خالل ، لن يتأتى لنموذجهأن تدريس الكتابة وفقًا ) Graves, 1983(ويرى جرافز 
 :، هية يتم تأصيلهــا في المنــهاجوجود خمس نقـاط رئيس
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  .موعات عملجل الكتابة من خالل تشكيل مجتنظيم غرفة الصف من أ .١

  .تزويد األطفال باألدب المتعلق بالموضوع المراد الكتابة فيه .٢

  .إعطاء الوقت الكافي للكتابة .٣

  .عقد عدة اجتماعات مع الطلبة وذلك في المراحل المتعددة لعملية الكتابة .٤

  .ومالحظتها وتقييم تطورهاآتابة الطلبة  لتسجي .٥

تزيد من دافعية الطلبة للكتابة،  لأن تدريس الكتابة من خالل ورش العمويرى الباحثون 
 .Graves,1983;Calkins,1994)( إدراآهم لكتاباتهم هم، ويحسنوتطور فرص التعلم التعاوني بين

 ;Bissex, 1980( عــدة مناٍح تدريسية في تعليم الكتابة بالرغم من وجود
Calkins,1986; Graves, 1983(ها، ينمشترآة بة الن هناك اتفاقًا حول العناصر الرئيس، إال أ

لها للورشة إذ تبدأ ورش العمل في الكتابة بمقدمة من قبل المعلم لمدة خمس دقائق يقدم من خال
 ًاقـصيـر ًاعامة حول الموضوع المراد الكتابة فيه، وبعد ذلـك يقـدم درس على شكل مقدمة

)Min-lesson ( مـن)حول  ةشرمبا إرشادات وتوجيهاتمن خالله بتقديم  يقوم ،دقائـق) ١٠- ٥
بًا، ومن الممكن أن الكتابة لجميع طلبة الصف، وأحيانا لمجموعات صغيرة عندما يكون ذلك مناس

في هذه المرحلة أيضا بعض المفاهيم والمهارات التي قد يحتاج إليها الطلبة حسب تقدير يقدم 
ذلك و" state of the class"، ويتبع ذلك إجراء يعرف بحالة الصف )Calkins,1986(المعلم 

أثناء عملية الكتابة، واألنشطة التي في حالة آل طالب  قائق والتي يحدد من خاللهالمدة خمس د
وبعد ذلك يعمل الطلبة في مجموعات صغيرة لمدة . يعمل عليها، والمساعدة التي قد يحتاج إليها

ي دقيقة، وبعد االنتهاء من العمل الجماعي، يتبادل الطلبة آتاباتهم مع رفاقهم ف ٣٥-٣٠
وخالل ورش العمل، يجلس الطلبة بطريقة مرنة تسمح . المجموعات األخرى لمدة خمس دقائق

لهم بمراجعة األنشطة مع زمالئهم، ويتم الترآيز خالل عملية التقييم على عملية الكتابة 
)process – oriented ( وليس على النتائج)product (آما هو في الطريقة التقليدية.  

بأن ورش العمل لن تنجح إال إذا تعاون الطلبة ) lensmire, 1994(ر ولقد بين لينسماي
لذلك  قوم على أساس تعاون الطلبة؛لعمل تبعضهم مع بعض بشكل جيد، على افتراض أن ورش ا

باالنتشار الواسع بين مختلف فئات المعلمين، بعد أن شعر التربويون  فقد اخذ منحى ورش العمل
ح الطلبة يشعرون بأن آتاباتهم عديمة ـأصبابة بالطريقة التقليدية، إذ الكتبتدني دافعية الطلبة نحو 

ولقد وجد إبليبي  ).Harris&Graham,1995(المعنى، وانها ال تحمل العنوان المناسب للسياق 
)Applebee,1984 (من اليوم الدراسي في تمارين صماء  أن الطلبة يقضون وقتًا طويًال
)Rote Exercises (من اليوم الدراسي في الكتابة الحقيقية% ٥ ويقضون أقل من.   
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  مشكلة الدراسة

تعّد عملية الكتابة الغاية التي تسعى جميع فروع اللغة األخرى إلى تحقيقها؛ فهي المحصلة 
فالكتابة الجيدة تساعد الطالب على . لما حصل عليه الطالب من معرفة في فروع اللغة األخرى

يستطيع نقل فكرة ما لآلخرين بفصاحة وسهولة من خالل تحقيق ذاته؛ إذ أن الطالب الذي 
وبالرغم من أهمية عملية الكتابة، إال أنه . عبارات دقيقة وموجزة فانه يدرك ذاته بطريقة إيجابية

يرى بعض المعلمين ان آتابات طلبتهم لم تكن آما ينبغي ان تكون، وربما يعود ذلك إلى الطرق 
وما أشارت إليه الدراسات من  سوغاتالمهذه إلى وباالضافة . ابةالتقليدية المتبعة في تعليم الكت

ما ينعكس س التقليدية في تعليم الكتابة، تذمر وشكوى من الطلبة وأولياء أمورهم من طرق التدري
نحو الكتابة بالطريقة في دافعيتهم  ًاسلبًا على إدراك الطلبة ألنفسهم فيما يتعلق بكتاباتهم، وتدني

معرفة أثر استخدام منحى ورش العمل في تعليم الكتابة جل هذه الدراسة من أ جاءت .التقليدية
  :تياآل اسة اإلجابة عن السؤالحاولت الدروبالتحديد . على إدراك الطلبة لكتاباتهم

تعليم الكتابة لطريقة في إدراك الطلبة لكتاباتهم تعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .؟)، التقليديةورش العمل(
 

  أهمية الدراسة 

األهمية النظرية، وثانيهما : لعل هذه الدراسة تستمد أهميتها من مجالين اثنين، أولهما
تكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في حداثة موضوعها، والحاجة للبحث فيه، و. األهمية العملية

هذه الدراسة ل مليةأما األهمية الع .والمتوقع إضافته من نتائج للمعرفة العلمية في هذا المجال
  : اآلتية فتكمن في األمور

الكتابة ممكن أن تحسن من د القائمين على تعليم الكتابة في المدارس بطريقة في تعليم يتزو .١
 .طلبة لكتاباتهمإدراك ال

 .زيادة فاعلية عملية الكتابة من خالل تعليم الطلبة بطريقة ورش العمل .٢

  .يم الكتابةالطريق أمام دراسات أخرى في مجال تعل فتح .٣

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أنها الدراسة األولى ـ حسب علم الباحث ـ من بشكل عام، و
. حيث تناولها لهذا الموضوع، فلم يعثر الباحث على دراسة مماثلة أجريت في المنطقة العربية

عمليات تعلم  لذلك قد تؤدي هذه الدراسة إلى نتائج ذات أهمية بالغة في لفت انتباه القائمين على
  .في تعليم الطلبة للكتابة بهذا المنحىالكتابة ضرورة االهتمام 

  التعريفات اإلجرائية

) ٥-٤(بين  مجموعة صغيرة من الطلبة يتراوح عددهم ما: ورش العمل في تعليم الكتابة .١
لصف للكتابة حول موضوع معين داخل غرفة افي على طاولة مستديرة  يجلسون مجتمعين

  . معلمشراف التحت إ
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  .منفردًاموضوع معين  قيام آل طالب بالكتابة في: كتابةالطريقة التقليدية في ال .٢

ويقاس . الكيفية التي ينظر بها الطلبة إلى مستواهم في عملية الكتابة: ادراك الطلبة الكتابي .٣
  . بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على االختبار المعّد لذلك

 
  محددات الدراسة

. ة على عينة من طلبة الصف السابع االساسي في مدارس مدينة السلطاقتصرت الدراس .١
 . وعليه، فان تعميم النتائج سيقتصر على مجتمع الدراسة والمجتمعات المماثلة لها

في هذه وثباتها االدوات المستخدمة  ائج هذه الدراسة في ضوء صدقيتحدد تعميم نت .٢
  . الدراسة

  
  الدراسات السابقة

في ورش العمل  استخدام منحىعدم وجود دراسات عربية تناولت أثر يجدر اإلشارة إلى 
االجنبية التي أجريت بعض الدراسات إال أن هناك   ،تعليم الكتابة على إدراك الطلبة لكتاباتهم

ثره على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو الكتابة، وأ ورش العمل في الكتابة على استخدام منحى
  :لدراساتوفيما يلي عرض لبعض هذه ا

دراسة هدفت إلى المقارنة ) Morrison&Wilcox,2001( أجرى موريسون وويلكوآس
وتكونت . بين الطريقة التقليدية وطريقة ورش العمل في تعليم الكتابة على إدراك الطلبة لكتاباتهم

وتم . طالبًا وطالبة من طلبة الصف الخامس األساسي لكلتا الطريقتين) ٥٤(عينة الدراسة من 
طالبا وطالبة باستخدام طريقة ورش العمل، ) ٣٠(إحدى المجموعتين والبالغ عددهم  يم طلبةتعل

وأشارت . طالبًا وطالبة بالطريقة التقليدية) ٢٤(المجموعة األخرى والبالغ عددهم  طلبةوتعليم 
طريقة دراك الطلبة لكتاباتهم تعزى لإحصائية في إ ذات داللةنتائج الدراسة إلى وجود فروق 

  .علموا باستخدام طريقة ورش العملت تدريس لصالح الطلبة الذينال

دراسة هدفت إلى المقارنة بين فعالية الطريقة ) Jackson,1996( أجرى جاآسونو
تكونت عينة الدراسة . التقليدية وطريقة ورش العمل في الكتابة على اتجاهات الطلبة نحو الكتابة 

لثالث األساسيين في المدارس األمريكية والبالغ عددهم من مجموعتين من طلبة الصفين الثاني و ا
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات . طالبًا وطالبة) ٨٨(

  .الطلبة لصالح الطلبة الذين درسوا باستخدام طريقة ورش العمل

نة من الطلبة تحليل لكتابات عي: "بأجراء دراسة بعنوان) Varble,1990( قام فاربلو
قام الباحث بتحليل ".  تعلموا من قبل المعلمين بواسطة منحى ورش العمل والمنحى التقليدي

 األساسي لكلتا البًا وطالبة من طلبة الصف الخامسط) ١٢٠(آتابات عينة من الطلبة تكونت من 
لصالح لبة في أداء الطوأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية . الطريقتين

  .ورش العمل طلبة الذين تعلموا باستخدام منحىال
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هدفت لمعرفة أثر طريقة تدريس الكتابة ) Monteith,1990( وفي دراسة قام بها مونتيه
طالبًا من طلبة ) ٥١(تكونت عينة الدراسة من . باستخدام ورش العمل على تحصيل الطلبة

بين الطريقة  ذات داللة إحصائيةوجود فروق تائج الدراسة إلى أشارت ن. الصف الثاني األساسي
التقليدية وطريقة ورش العمل على التحصيل الدراسي؛ وقد جاءت هذه الفروق لصالح الطلبة 

  .الذين تعلموا باستخدام طريقة ورش العمل

هدفت إلى الكشف عن فاعلية تعليم الكتابة دراسة ) Klingman,1985( آلينغ مان واجرى
وطالبة من المرحلة طالبا ) ٣٢٤(نت عينة الدراسة من تكو. العملباستخدام طريقة ورش 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن آتابة المجموعة التي تعلمت الكتابة الحرة باستخدام . األساسية
طريقة ورش العمل آانت أفضل من آتابة المجموعة التي تعلمت باستخدام الطريقة التقليدية 

  .بة المقترحة في الكتب المدرسيةوباالعتماد على تدريبات الكتا

يالحظ من خالل مراجعة األدب التربوي في ميدان موضوع الدراسة تواضع عدد 
الدراسات المتعلقة بتعليم الكتابة باستخدام منحى ورش العمل وعدم وجود اية دراسة على 

ذات العالقة يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة و. المستوى العربي والمحلي
في تعليم الكتابة وتحصيل الطلبة  العمل منحى ورشاستخدام وجود عالقة بين وضوع الدراسة مب
)Monteith,1990( . تعليم ورش العمل في  استخدام منحىوجود عالقة بين آما يتضح ايضًا

  .  Morrison&Wilcox,2001:Jackson,1996)(تهم اكتابالكتابة وإدراك الطلبة ل
 

  الطريقة واإلجراءات
 
  تمع الدراسة وعينتهامج

تكون مجتمع الدراسة من جميع شعب الصف السابع األساسي في محافظة البلقاء والبالغ 
) ١٠٠٦(طالبًا و) ٩٥١(منهم   ،طالبًا وطالبة) ١٩٥٧( وبلغ عدد الطلبة فيها  شعبة،) ٥١(عددها

تم اختيار  .٢٠٠٥/٢٠٠٦طالبة حسب السجالت الرسمية لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 
شعب ) ٤( وتم تعيين ،شعب بالطريقة العشوائية البسيطة حيث آانت الشعبة وحدة االختيار) ٨(

بلغ عدد   ،بالطريقة العشوائية البسيطة أيضًاشعب آمجموعة تجريبية ) ٤(ابطة وآمجموعة ض
البا ط) ٦٤(وبلغ عددهم  طالبا وطالبة؛ نصفهم في المجموعة التجريبية) ٢٨٠(الطلبة فيها 

. طالبة) ٧٥(و طالبًا) ٧١(وبلغ عددهم  والنصف اآلخر في المجموعة الضابطة ،طالبة) ٧٠(و
تكتب شعب المجموعة التجريبية موضوعات التعبير من خالل ورش العمل، أما المجموعة 

أربعة  ةويقوم بتدريس الشعب الثماني. الضابطة فتكتب الموضوعات ذاتها بالطريقة التقليدية
ثنان يحمالن درجة البكالوريوس في اللغة العربية ودبلوم في التربية، واثنان يحمالن مدرسين، ا

درجة البكالوريوس في اللغة العربية وماجستير التربية و لهما من الخبرة في تدريس اللغة 
واثنان من المدرسين يدرسان المجموعة التجريبية واآلخران . أعوام) ١٠(العربية مدة تزيد عن 

  .لمجموعة الضابطةيدرسان ا
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  أداة الدراسة

المطور من قبل بوتوملي  مقياس االدراك الكتابي دم الباحثأهداف الدراسة استخ لتحقيق
ة فقر) ٣٧(ويحتوي المقياس على . )١( ملحق رقم) Bottomley,etal.,1997( زمالؤهو

  :هيموزعة على خمسة أبعاد فرعية، 

ويشير إلى آيفية إدراك الطالب لكتابته ) General Progress(التحسن الكتابي العام  .١
لبعد على أما أرقام الفقرات التي تقيس هذا ا. الحالية مقارنة بكتابته السابقة بشكل عام

  ) .١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤، ١٢، ٣،٦: (المقياس فهي 

 ويشير إلى وضوح الكتابة وتنظيم الطالب) Specific Progress(التحسن الكتابي المحدد .٢
أما . بعض، وارتباطها بالموضوع الذي يكتب فيهها ببعض رات ومدى تناسقللجمل والعبا

 ).٣٧، ٣٥، ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٤، ٢١( أرقام الفقرات التي تقيس هذا البعد فهي 

ويقيس هذا البعد آيفية إدراك ) Observational Comparsion(المالحظة المقارنة .٣
قيس هذا البعد على المقياس فهي التي ت أما أرقام الفقرات. الئهالطالب لكتابته مقارنة مع زم

)٢٩، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٥، ١١، ٨، ٤، ١( 

ويشير هذا البعد إلى المالحظات ) Social Feedback(التغذية الراجعة االجتماعية  .٤
المباشرة وغير المباشرة حول آتابة الطالب المستوحاة من قبل المعلمين، الرفاق، أفراد 

، ٢٧، ١٣، ١٠، ٩، ٥( ي تقيس هذا البعد على المقياس فهيأما أرقام الفقرات الت. األسرة
٣٦، ٣٢.( 

ويهتم هذا البعد بالكشف عن المشاعر ) Psychological States(الحاالت النفسية  .٥
أما أرقام الفقرات التي تقيس هذا البعد على   .أثناء الكتابة في الداخلية التي تنتاب الطفل

 ).٣٤، ٣١، ٢٦، ٢٣، ٧، ٢: ( المقياس فهي 
  

  صدق المقياس بصورته األصلية

باستخراج التحليل العاملي للمقياس ) Bottomley,etal.,1997( بوتوملي وزمالؤهقام 
طالبًا وطالبة من طلبة الصف السادس ) ٩٦٤(آدليل على صدق بنائه باستخدام عينة مكونة من 

أن المقياس يتكون من  إلى وقد توصل الباحثون. نيا األمريكيةاألساسي في مدارس والية بنسلفا
التحسن الكتابي العام : من التباين، وهذه األبعاد هي% ٤٠خمسة أبعاد تفسر في مجموعها 

ظة والتحسن الكـتابي المحدد ويتكون من سبع فقرات، والمالح ويتكون من ثماني فقرات،
ت، ، والتغذية الراجعة االجتماعية ويتكون من سبع فقراالمقارنة ويتكون من تسع فقرات

   .والحاالت النفسية ويتكون من ست فقرات
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  ثبات المقياس بصورته األصلية

باستخدام عينة الصدق لحساب  )Bottomley,etal.,1997(قام بوتوملي وزمالؤه 
آما يتضح في ، آرونباخ الفا لكل بعد من أبعاده  باستتخدام معادلةمعامالت الثبات للمقياس 

  ).١( الجدول رقم

عامالت ثبات المقياس األصلي باستخدام معادلة آرونباخ ألفا لكل بعد من قيم م  :)١(جدول 
  .ابعاده

 معامل الثبات

  البعد 

  معامل آرونباخ الفا

  ٠.٩٠  التحسن الكتابي العام

  ٠.٨٩  التحسن الكتابي المحدد

  ٠.٩٢  المالحظة المقارنة

  ٠.٨٧  التغذية الراجعة االجتماعية 

  ٠.٩١  الحاالت النفسية

  ٠.٩١  الكلي

أن قيم معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام ) ١(يالحظ من الجدول رقم 
وهي ذات داللة . ٠.٩٢ـ  ٠.٨٧معادلة آرونباخ ألفا للدرجات على إبعاد المقياس تراوحت بين 

، وهذا يدل على وجود تجانس داخلي مرتفع بين فقرات )٠.٠٥= ( احصائية عند مستوى
  .ية للمقياسالفرعاالبعاد 

  
  بصورته المعربة صدق مقياس االدراك الكتابي

  :تم التوصل إلى دالالت صدق مقياس إدراك الطلبة لكتاباتهم باستخدام

، عن طريق توزيع فقرات تم التوصل إلى الصدق المنطقي للمقياس: الصدق المنطقي  .أ 
جة أعضاء هيئة تدريس من حملة در) ٩(المقياس على لجنة من المتخصصين بلغت 

الدآتوراه في أساليب تدريس اللغة العربية، وعلم النفس وتم تزويدها بالتعريف اإلجرائي 
ثم طلب منهم توزيع الفقرات على األبعاد الفرعية للمقياس،   لكل بعد من إبعاد المقياس،

  ) .األمريكية(مع المقياس بصورته األصلية  ٠.٩٧وجاءت مطابقة بنسبة 

لتحقيق ذلك، تم حساب معامل ارتباط ): ن األبعاد الفرعيةاالرتباطات بي(صدق البناء   .ب 
  )٢(وتم تدوين النتائج في الجدول رقم . بيرسون بين األبعاد الفرعية للمقياس
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  .مصفوفة معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية لمقياس االدراك الكتابي  :)٢(جدول 

  اسم البعد
التحسن 

 العام الكتابي
التحسن 

  الكتابي المحدد
المالحظة 
  المقارنة

التغذية الراجعة 
  االجتماعية

الحاالت 
  النفسية

  ٠.٨٨  ٠.٨٦  ٠.٧٩  ٠.٨٤  ١.٠٠  العام التحسن الكتابي

 التحسن الكتابي
  المحدد

٠.٨٤  ٠.٨٣  ٠.٨٠  ١.٠٠  ٠.٨٤  

  ٠.٨٥  ٠.٨١  ١.٠٠  ٠.٨٠  ٠.٧٩  المالحظة المقارنة

التغذية الراجعة 
  االجتماعية

٠.٧٨  ١.٠٠  ٠.٨١  ٠.٨٣  ٠.٨٦  

  ١.٠٠  ٠.٧٨  ٠.٨٥  ٠.٨٤  ٠.٨٨  لحاالت النفسيةا

أن جميع معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية للمقياس ) ٢(يتضح من الجدول رقم 
). ٠.٠٥=  (، وهي دالة احصائيًا عند مستوى )٠.٨٨ـ ٠.٧٨(مرتفعة؛ إذ تراوحت قيمها بين 

  . بفعل الصدفةما يشير إلى أن االرتباطات بين األبعاد الفرعية قوية وليست 
  

  بصورته المعربه االدراك الكتابيمقياس ثبات 

لكل  هنظرا لكون مقياس إدراك الذات الكتابي مقياسًا متعدد األبعاد، فقد تم حساب معامل ثبات
التي  قًا من استجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات المقياسبعد من أبعاده األصلية الخمسة، انطال

ويبين الجدول رقم  .فامعامل آرونباخ أل حسب معامل الثبات باستخدام وقد. عنيتقيس البعد الم
  .ألفا للصورة المعربةباستخدام معادلة آرونباخ  )االتساق الداخلي( قيم معامالت الثبات) ٣(

  .باستخدام معادلة آرونباخ ألفا للصورة المعربة الثبات قيم معامالت  :)٣(جدول 

 معامل الثبات
  البعد 

  اخ الفامعامل آرونب

  ٠.٨٣  العام التحسن الكتابي

  ٠.٨٥   التحسن الكتابي المحدد

  ٠.٨٨  المقارنة المالحظة

  ٠.٨٧  التغذية الراجعة االجتماعية 

  ٠.٨٢  الحاالت النفسية

  ٠.٩٠  الكلي
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أن قيم معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام ) ٣(يالحظ من الجدول رقم 
وهي ذات داللة . ٠.٨٢فوق  رجات على إبعاد المقياس للصورة المعربةا للدمعادلة آرونباخ ألف

، وهذا يدل على وجود تجانس داخلي مرتفع بين فقرات )٠.٠٥=  (عند مستوىاحصائية 
  .  االبعاد الفرعية للمقياس

  
  تصحيح مقياس االدراك الكتابي

  :لى النحو اآلتياتبعت آل فقرة من فقرات المقياس بخمس استجابات محتملة جاءت ع

 .في حالة عدم الموافقة إطالقا .١

 .في حالة عدم الموافقة .٢

 .في حالة الموافقة بدرجة متوسطة .٣

 .في حالة الموافقة .٤

 .في حالة الموافقة بدرجة آبيرة .٥

، موافق بدرجة آبيرة: ، وهيد تم رصد الدرجات وفقًا لمقياس ليكرت خماسي التدرجوق
وأعطيت الدرجات التالية . موافق اطالقًا موافق، وغيروموافق، وموافق بدرجة متوسطة، وغير 

إلى  على الفقرة الواحدة من درجة واحدةأي تتراوح درجة الطالب  .٢،١، ٣، ٥،٤: على التوالي
 ٤٠إلى  العام من درجة واحدةالكتابي وتتراوح الدرجة الكلية لبعد التحسن . درجات خمس

من  الكتابي المحدداوح الدرجة الكلية لبعد التحسن فقرات، وتتر ٨درجة؛ إذ يتكون هذا البعد من 
ة لبعد فقرات، وتتراوح الدرجة الكلي ٧درجة؛ إذ يتكون هذا البعد من  ٣٥إلى  درجة واحدة

فقرات، وتتراوح  ٩إذ يتكون هذا البعد من   درجة؛ ٤٥إلى  من درجة واحدةالمالحظة المقارنة 
 ٧درجة؛ إذ يتكون هذا البعد من  ٣٥إلى  ة واحدةكلية لبعد التغذية الراجعة من درجالدرجة ال

يتكون هذا درجة و ٣٠إلى  درجة واحدةفقرات، وتتراوح الدرجة الكلية لبعد الحاالت النفسية من 
  . درجة) ١٨٥ـ  ٣٧(فقرات، وتتراوح درجة الطالب الواحد على المقياس الكلي من  ٦البعد من 

  
 لعملكتابة باستخدام منحى ورش اطريقة تعليم ال

قام الباحث باستخدام منحى ورش العمل لتعليم الكتابة للطلبة اعتمادًا على النموذج المطّور 
، وفي هذا المنحى يقوم المعلم بتعليم الطلبة الكتابة على شكل )graves,1983(من قبل جرافز 

وتتضمن . طلبة) ٥ـ ٤(ورش عمل صغيرة يتراوح عدد الطلبة في المجموعة الواحدة ما بين 
  : هي  رشة العمل خمسة محاور رئيسة،و

  : ويتضمن مجموعة من االنشطة، هي: العصف الذهني .١

  . يقترح الطلبة بعض الموضوعات للكتابة فيها  .أ 
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 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يساعد المعلم الطلبة في اختيار وتحديد الموضوعات التي تناسب اهتماماتهم  .ب 

 .يهيقوم المعلم باعطاء الطلبة مقدمة عامة حول الموضوع المراد الكتابة ف  .ج 

 .يثير المعلم بعض األفكار المتعلقة بالموضوع المراد الكتابة فيه  .د 

 .يساعد المعلم الطلبة ليرآزوا انتباههم على قضايا معينة تتعلق بالموضوع  .ه 

 .يعّد الطلبة الخطوط العامة التي تمثل األفكار الرئيسة في الموضوع  .و 

 .يرتب الطلبة األفكار المتعلقة بالموضوع بشكل منطقي  .ز 

  :وتتضمن مجموعة من األنشطة ، هي:  المسودة .٢

  يتعاون الطلبة داخل المجموعة الواحدة مع بعضهم الختزال األفكار التي تدور حول   .أ 

  .الموضوع الذي يكتبون فيه  .ب 

  .يبدأ الطلبة بكتابة أفكارهم مع الترآيز على المعاني  .ج 

موضوع؛ لكي في اثناء قيام الطلبة بعملية الكتابة، يقوم المعلم أيضًا بالكتابة حول ال  .د 
 .يشعر الطلبة بأهمية الكتابة في الموضوع

ُيسمح للطلبة بالحرآة والتنقل بين المجموعات بحيث يسألون ويقدمون المساعدة   .ه 
 .لآلخرين

  :وتتضمن مجموعة من األنشطة، هي: المراجعة .٣

  .يستعين الطلبة بعضهم ببعض من أجل تحسين آتاباتهم  .أ 

 .آيفية ترابط األفكار بعضها ببعض يوجه المعلم الطلبة ويثير انتباههم إلى  .ب 

يتبادل الطلبة آتاباتهم اعتمادًا على التغذية الراجعة اإليجابية أو االقتراحات المقدمة   .ج 
 .لهم من قبل المعلم ومن زمالئهم

 . يناقش المعلم بعض األفكار مع الطلبة  .د 

 .يعيد الطلبة النظر بكتاباتهم إلعطائها الشكل المناسب  .ه 

ة للطلبة من خالل إجابته عن أسئلتهم، ويقدم االقتراحات المناسبة يقدم المعلم المساعد  .و 
 . لهم

  : ويتضمن مجموعة من األنشطة، هي: التحرير .٤

  . ُيطلع المعلم الطلبة على عينات من المقاالت غير المحررة  .أ 

 . اشراك جميع الطلبة في تحرير المقاالت المعروضة  .ب 
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  .يقوم بعض الطلبة بقراءة ما آتبوه أمام زمالئهم  .ج 

 .يقوم آل طالبين معًا بتحرير ما آتباه عن الموضوع  .د 

 .يقوم آل طالب بتحرير مقالته منفردًا  .ه 

يقوم المعلم بمساعدة الطلبة لتحديد األخطاء التي وقعوا بها في أثناء عملية الكتابة،   .و 
 ). التغذية الراجعة( ويقدم لهم المقترحات لتصحيح هذه االخطاء

  : ة، هيويتضمن مجموعة من األنشط: النشر .٥

  . يقوم المعلم بعرض المقالة التي آتبها، ولكن ليس بالضرورة أن تعرض في البداية  .أ 

 . يساعد المعلم الطلبة لنشر آتاباتهم النهائية في غرفة الصف أو في المجلة المدرسية  .ب 

يؤآد المعلم على طلبته ضرورة االحتفاظ بالموضوعات التي آتبوها في ملفات خاصة   .ج 
 . تتقييمها وتطويرها مستقبًال لالستمرار في عملية

  
  إجراءات الدراسة

  :يةفي تطبيق الدراسة اإلجراءات اآلتاتبع الباحث 

  .تحديد عينة الدراسة واخذ موافقة المعلمين المعنيين بتطبيق الدراسة .١

االجتماع مع المعلمين المعنيين أربع مرات لتوضيح إجراءات التطبيق والتأآد من فهم آيفية  .٢
 .ملتطبيق ورش الع

 )٢ملحق رقم (تزويد المعلمين بورقة عمل توضح إجراءات ورش العمل في تعليم الكتابة  .٣

 تابي المطور من قبل بوتوملي وزمالؤهترجمة مقياس إدراك الذات الك .٤
)Bottomleys,etal.,1997 (ثم من اللغة العربية  نجليزية إلى اللغة العربية،من اللغة اإل

، وقد تمت الترجمة من قبل الباحث ودقتهاالترجمة  ن سالمةاإلنجليزية للتأآد م إلى اللغة
 .الصدق والثبات المناسبين للمقياستم إجراء نفسه، ثم 

إجراء اختبار قبلي قبل البدء بتطبيق الدراسة على العينتين التجريبية والضابطة للكشف عن  .٥
 .الفروق بين المجموعتين على المقياس

ية واالتفاق مع المعلم على خطوات التطبيق، والتأآد من تطبيق الدراسة على العينة التجريب .٦
 .التدريس بطريقة ورش العمل

الطلبة موضوعات التعبير المقررة  تم االتفاق مع معلمي المجموعة التجريبية أن يدرس .٧
أما الطلبة في المجموعة . بطريقة ورش العمل ٢٠٠٥/٢٠٠٦اني للفصل الدراسي الث

والموضوعات . الموضوعات نفسها بالطريقة التقليدية الضابطة فقد استمروا في دراسة
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 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العادات ودور جمعية رعاية المعاقين جسديا، والفالحة، والمحافظة على المواعيد،   :هي
صف مباراة ووصف الطبيعة، ثم ودور المرأة في نهضة األردن، واالجتماعية الغربية، 

من شهر شباط للعام الدراسي  وقد تم البدء بتطبيق الدراسة في االسبوع الثاني.رياضية
وتم التطبيق خالل . وحتى األسبوع الثاني من شهر أيار للعام الدراسي نفسه ٢٠٠٥/٢٠٠٦

الحصص الصفية الدراسية المقررة للكتابة في اللغة العربية ، وتبلغ مدة الحصة الصفية 
 .  دقيقة والبالغة حصة صفية واحدة في األسبوع) ٤٥(الواحدة 

 .بعدي على العينتين التجريبية والضابطةإجراء اختبار  .٨

 .الحاسوب وتحليلها إدخال البيانات في .٩

  

  تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية

  :تعّد هذه الدراسة من التصاميم شبه التجريبية، وقد اشتملت على المتغيرات التالية

 :طريقة التدريس ولها مستويان: المتغير المستقل .١

  الطريقة التقليدية. ب    طريقة ورش العمل . أ

 .إدراك الطلبة لكتاباتهم:  متغير التابعال .٢

. ولألجابة عن سؤال الدراسة فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
على آل بعد من األبعاد المكونة للمقياس لكل مجموعة من  t- testباالضافة الى إجراء اختبار 

  ).التقليديةورش العمل، و(مجموعات الدراسة 

  

  نـتائج الـدراسة

للدراسة، تم التأآد من التكافؤ القبلي بين المجموعة  قبل اإلجابة عن السؤال الرئيس
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء ) ٤(ويبين الجدول رقم . التجريبية والضابطة

  .حسب المجموعةالقبلي الكلي على إدراك الذات الكتابي الكلي واألبعاد الخمسة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث مجلة جامع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدراك الذات الكتابي لطلبة : )٤(جدول 
  .بعادهل بعد من أالمجموعتين التجريبية والضابطة على المقياس الكلي وعلى آ

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  البعد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  يالحساب

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٤٠  ٣.١١  ٠.٤٢  ٣.٢٧  التحسن العام

  ٠.٥٢  ٣.١٥  ٠.٥٧  ٣.٠٩  التحسن المحدد

  ٠.٦٧  ٢.٩١  ٠.٦٥  ٢.٩٨  المقارنة المالحظة

الراجعة التغذية
  االجتماعية

٠.٦٩  ٢.٨٤  ٠.٧١  ٢.٧٣  

  ٠.٤٤  ٣.٢٦  ٠.٤٥  ٣.١٧  الحاالت النفسية 

  ١.٧٤  ١٥.٢٠  ١.٨٧  ١٤.٩٢  الكلي

أن المتوسطات الحسابية إلدراك الطلبة لكتابتهم آانت متجانسة ) ٤(ل رقم يتضح من الجدو
  .ومتقاربة، وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل تطبيق البرنامج

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية" للدراسة والمتمثل بـ السؤال الرئيسولإلجابة عن 
) =؟)التقليديةوورش العمل، ( باتهم تعزى لطريقة تعليم الكتابةالطلبة لكتا في إدراك )٠.٠٥" .

 أبعاد المقياستم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على 
  ).٥(والدرجة الكلية آما هو موضح في الجدول رقم 
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 ٢٠٠٨). ٣(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللة الفروق بين ومستوى د) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم   :)٥(جدول 
  .المجموعتيين التجريبية والضابطة

  )ت(قيمة   المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  البعد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  *٣.٠٨  ٠.٤٢  ٣.٢٥  ٠.٣٧  ٤.٥٥  التحسن العام

  *٣.٠١  ٠.٤٤  ٣.٣٠  ٠.٣٩  ٤.٣٢  التحسن المحدد

  *٣.٥٧  ٠.٦٦  ٢.٩٩  ٠.٤٧  ٤.٠٨  المقارنة حظةالمال

  *٢.٠٦  ٠.٤٩  ٣.٠١  ٠.٥١  ٣.٩٩  الراجعة االجتماعية التغذية

  *٢.٠٢  ٠.٥٧  ٢.٩٤  ٠.٦٢  ٣.٨٧  الحاالت النفسية 

  *٣.١٥  ٣.١١  ١٥.٧٥  ٢.١٥  ٢١.٠٨  الكلي

  )٠.٠٥= (دالة احصائياعند مستوى الداللة   *

لة إحصائية في إدراك الطلبة لكتاباتهم عند وجود فروق ذات دال) ٥(يتضح من الجدول رقم 
وآانت هذه الفروق لصالح المجموعة  "٣.١٥" وقد بلغت قيمة ت) ٠.٠٥= (مستوى الداللة 

وهو أعلى ) ٢١.٠٨(التجريبية؛ إذ بلغ متوسط إدراك الطلبة لكتاباتهم في المجموعة التجريبية 
وفيما يتعلق ببعد التحسن العام، ) .١٥.٧٥(من متوسط إدراك أفراد المجموعة الضابطة لكتاباتهم 

فقد أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدراك الطلبة لكتاباتهم عند 
وجاءت هذه الفروق لصالح أفراد " ٣.٠٨"وقد بلغت قيمة ت ) ٠.٠٥=  (مستوى الداللة 

وهو أعلى من " ٤.٥٥"تجريبية المجموعة التجريبية، اذ بلغ متوسط إدراك أفراد المجموعة ال
  ).٣.٢٥(متوسط إدراك أفراد المجموعة الضابطة 

أما فيما يتعلق ببعد التحسن المحدد، فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
وقد ) ٣.٠١(حيث بلغت قيمة ت ) ٠.٠٥=  (في إدراك الطلبة لكتاباتهم عند مستوى الداللة 

وهو أعلى من ) ٤.٣٢(لح أفراد المجموعة التجريبية بمتوسط مقداره جاءت هذه الفروق لصا
  ).٣.٣٠(متوسط إدراك أفراد المجموعة الضابطة 

، فقد أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة المقارنةالمالحظة تعلق ببعد وفيما ي
لفروق وقد جاءت هذه ا) ٣.٥٧(وبلغت قيمة ت ) ٠.٠٥=  (إحصائية عند مستوى داللة 

وهو يفوق متوسط إدراك ) ٤.٠٨(لصالح أفراد المجموعة التجريبية بمتوسط حسابي مقداره 
  ).٢.٩٩(أفراد المجموعة الضابطة 
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أما فيما يتعلق ببعد التغذية الراجعة االجتماعية، فقد أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق 
وقد جاءت هذه ) ٠.٠٥=  (ة عند مستوى دالل) ٢.٠٦(ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة ت 

وهو أعلى من ) ٣.٩٩(الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبية، حيث بلغ متوسطهم الحسابي 
  ).٣.٠١(متوسط إدراك أفراد المجموعة الضابطة 

وفيما يتعلق ببعد الحاالت النفسية، فقد أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة 
  ة ـوى داللـد مستـعن) ٢.٠٢(ة ت ـإذ بلغت قيم  لكتاباتهم،إحصائية في إدراك الطلبة 

)  =وقد جاءت هذه الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبية، حيث بلغ متوسطهم  ،)٠.٠٥
  ).٢.٩٤(وهو أعلى من متوسط إدراك أفراد المجموعة الضابطة ) ٣.٨٧(الحسابي 

  
  مناقشة النتائج 

على م الكتابة يفي تعلورش العمل  استخدام منحىر هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أث
وجود فروق ذات داللة ) t-test(أوضحت نتائج تحليل اختبار وقد   .تهمإدراك الطلبة لكتابا
ثر طريقة التدريس بواسطة ورش العمل على المجموعة التجريبية؛ ما يثبت أ إحصائية لصالح

سمح للطلبة بحرية ة بان منحى ورش العمل يلنتيجإدراك الطلبة لكتاباتهم، ويمكن تفسير هذه ا
ة بأنفسهم، وتزيد ، آما أنها ترفع من ثقة الطلبوجهات النظر والتعاون بين الطلبةالمناقشة وتبادل 

ما ؛ ًاـر تنظيمـم أآثـل آتاباتهـ، وتجعةـة الكتابـاء عمليـة أثنـهم بالسهولرـ، وتشعمـن دافعيتهـم
  بوتوملي وزمالؤه ، وهذا ما أآد عليهفي الكتابةم م العاـسن مستواهـى تحـس علـينعك

)Bottomley etal.1999. ( باإلضافة إلى أنه في حالة شعور الطلبة بتحسن آتاباتهم، فانهم
يستمتعون في عملية الكتابة، ويقبلون على الكتابة بفاعلية؛ إذ يتناقشون مع بعضهم بعض، 

ا فيما يتعلق ببعد التحسن أم . نظر المختلفةفيطرحون األسئلة على بعضهم، ويتبادلون وجهات ال
من استخدام الكلمات بشكل أفضل، وتصبح لكتابته  فربما يعود ذلك إلى تمّكن الطالب، المحدد

، ويتمكن من وصف األشياء ابة أوضح، وتصبح الكتبعضب عنى معين، وترتبط الجمل بعضهام
 ويعود الفضل إلى منحى. ي آتابتهبعبارات دالة ومعبرة عما يريد وصفه، مما يشعره بتحسن ف

ورش العمل في تحسن الطلبة بالمقارنة الملحوظة إذ أنها تمكن الطالب من تنظيم آتابته، وتصبح 
 أفضل من آتابة زمالئه الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية، وتزداد آتابته، إذ اثبتت الدراسات أن

ى ويعز. أآثر وضوحًا وتصبح آتابتم ية آتاباتهم،زداد آمت الطلبة الذين يتعلمون وفقًا لهذا المنحى
وإفراد  م، ومعلميهمإلى نظرة زمالئه) التغذية الراجعة االجتماعية(تفوق الطلبة في البعد الرابع 

نتيجة المالحظات التي قد يتلقاها الطلبة من زمالئهم ومعلميهم وذلك في  ملتحسن آتابته مأسرته
إذ ان الكتابة وفقًا لهذا المنحى تجعل الطلبة يتعلمون من  آل مرحلة من مراحل عملية الكتابة؛

  . بعضهم البعض اثناء الكتابة وبشكل تعاوني

قد يعزى ذلك إلى أن هذا أثناء عملية الكتابة ففي أما فيما يتعلق بالمشاعر التي تنتاب الفرد 
إيجابا على ينعكس ما ؛ راحة النفسية والمتعة بالكتابةشعر الطلبة بالهدوء واألمن والالمنحى ي
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الحالة النفسية للفرد، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الكتابة بطريقة إبداعية نتيجة شعور الطالب 
  .وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج الدراسات السابقة . بمسؤوليتة تجاه آتابته

(Varble,1990;Monteith,1990;Jackson,1996;Klingman,1985) 

إن االهتمام بطرق تدريسية أآثر مالءمة من الطرق التقليدية السائدة حاليًا بصورة عامة، فو
  . يمكن أن يسهم في تطوير أداء الطلبة للمهارات الكتابية

  
  التوصيات

  : في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

 .ضرورة استخدام المعلمين لمنحى ورش العمل في تعليم الكتابة .١

 . ء واألمن والراحة النفسية للطالب أثناء عملية الكتابةضرورة توفير الهدو .٢

 .تضمين منحى ورش العمل في المناهج الدراسية وأدلة المعلمين .٣

 .تابةأهمية توفير التغذية الراجعة من المعلمين أثناء قيام الطلبة بعملية الك .٤

  .  خرىأغيرات ثر منحى ورش العمل في الكتابة وعالقته بمتاجراء دراسات مماثلة حول أ .٥
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  )١(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أختي الطالبة/أخي الطالب 

  تحية طيبة

أرجو قراءة الفقرات التالية، ثم ضع  .ية إدراك الطلبة لكتابتهمبإجراء دراسة تهدف إلى معرفة آيف ثيقوم الباح
  .أن اإلجابة تستخدم ألغراض البحث العلمي فقطير الذي يشير إلى موافقتك، علما تحت التقد) (إشارة 

  وشكرًا لتعاونكم

  الباحث

  

رقم 
  الفقرة

  درجة الموافقة  نص الفقرة

موافق 
بدرجة 
  آبيرة

موافق   موافق
بدرجة 
  ةمتوسط

غير 
  موافق

غير موافق 
  بدرجة آبيرة

            اآتب أفضل من زمالئي في الصف   .١

            أحب الكتابة التي تحيطني بمشاعر داخلية   .٢

            لقد أصبحت الكتابة أسهل مما اعتدت عليه   .٣

            تنظيمي لعملية الكتابة أفضل من تنظيم زمالئي   .٤

            يعتقد أفراد أسرتي أنني آاتب جيد    .٥

            حسنت آتابتي آثيرالقد ت   .٦

            أثناء الكتابةفي اشعر بهدوء    .٧

            آتابتي أآثر متعة من آتابة زمالئي في الصف   .٨

            أن آتابتي جميلةيرى أستاذي    .٩

            يرى زمالئي بأنني آاتب جيد   .١٠

إن الجمل والعبارات التي اآتبها منسجمة مع    .١١
  .بعضها البعض آما هو الحال لدى زمالئي

          

احتاج إلى القليل من المساعدة لكي اآتب بشكل    .١٢
جيد اقل من المساعدة التي آنت احتاج إليها 

  سابقًا

          

            يرى أفراد أسرتي أنني اآتب بشكل جميل    .١٣

            آتاباتي اآلن أفضل عما آانت عليه سابقًا   .١٤

لدي القدرة على صياغة العبارات بترتيب    .١٥
  أفضل من زمالئي في الصف
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            لقد تحسنت آتابتي   .١٦

            آتابتي اآلن أفضل من قبل   .١٧

            لقد تحسن تنظيم آتابتي بشكل ملموس   .١٨

ترتبط الجمل التي استخدمها في آتابتي    .١٩
  بالموضوع أفضل من زمالئي

          

الكلمات التي استخدمها في آتابتي اآلن أفضل    .٢٠
  من الكلمات التي آنت استخدمها سابقًا

          

            لبًا اآتب أآثر من زمالئيأنا غا   .٢١

            أثناء الكتابةفي أآون هادئًا    .٢٢

أثناء الكتابة أآثر متعة من في وصفي لألشياء    .٢٣
  .ذي قبل

          

الكلمات التي استخدمها في آتابتي أفضل من    .٢٤
  الكلمات التي يستخدمها زمالئي

          

            أثناء الكتابةفي اشعر باالرتياح    .٢٥

            نني آاتب جيديعتقد أستاذي بأ   .٢٦

الجمل التي أآتب بها اآلن أآثر ارتباطا    .٢٧
  .بالموضوع

          

            تبدو آتابتي أآثر وضوحًا من آتابة زمالئي    .٢٨

ترتبط الجمل والفقرات التي اآتبها اآلن مع    .٢٩
  بعضها البعض أفضل مما آنت اآتب بها سابقًا

          

            تشعرني الكتابة بالراحة   .٣٠

ان أستاذي يعتقد بان آتابتي أستطيع القول ب   .٣١
  جميلة

          

            ترتيبي للجمل اآلن يجعل لها قيمة وذات معنى    .٣٢

            استمتع بالكتابة   .٣٣

            آتابتي اآلن أآثر وضوحا عما آنت عليه سابقًا   .٣٤

            سيقول زمالئي إنني اآتب بشكل جيد   .٣٥

            أعتقد أنني صبحت اآتب اآلن بشكل جيد   .٣٦

            ت التي استخدمها بعناية فائقةاختار الكلما   .٣٧
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  ) ٢(ملحق رقم 

  ورقة عمل المعلم

  ورش العملمنحى تعليم الكتابة باستخدام 

  ) writing workshop(ما هو مفهوم ورشة العمل الكتابية  - 

الحلقة الدراسية الحرة التي يشترك فيها مجموعة من الطلبة للكتابة حول موضوع معين بشكل : ورشة العمل
  .عي، وتتميز بحرية المناقشة وتبادل وجهات النظر بين المشارآين فيهاجما

  .العمل في تعليم الكتابة منحى ورش) أهمية (ا أهداف م - 

  :العمل في تعليم الكتابة إلى إدراك الطلبة لكتاباتهم بشكل افضل من خالل يهدف منحى ورش

  .التحسن العام في آتاباتهم  . أ

 .الكتابةالتحسن المحدد في موضوع معين في   . ب

 .المقارنة بين الطالب وزمالئه في مجال الكتابة  . ت

 .الحصول على تغذية راجعة من قبل الزمالء،  المعلمين،  واألسرة  . ث

 .أثناء الكتابةفي الشعور باالرتياح والهدوء   . ج

  :الكتابةتعليم العمل في  منحى ورشآيف يسير المعلم في تنفيذ  - 

  .بعضهم في االشتراك بعضهم مع رغبتتقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل، حسب   .١

  :المقدمة، وتتضمن  .٢

  .؟توضح الهدف من الجلسة؛ أي أن يوضح المعلم للطلبة ما الهدف من هذه الورشة  .أ 

 ).دقائق ٥(تقديم الموضوع الذي سيكتب فيه الطلبة، ويقدمه المعلم أمام الطلبة جميعًا   .ب 

فيها الطلبة في آل مجموعة منفردة طلبة، ويتناقش من األسئلة على ال يطرح المعلم آثيرًا  :العصف الذهني  .٣
  )دقائق٥( 

  ).دقائق ٥( مناقشة صفية جماعية لألسئلة التي طرحها المعلم   .٤

فإذا  ).دقائق ٥(يقدم المعلم أي مساعدة قد يحتاج إليها الطلبة  –إذا لزم األمر ) Mini lesson(درس قصير   .٥
آتابتهم بحاجة إلى تنظيم معين آترك مسافة قبل الفقرة، فيقدم المعلم أثناء آتابة الطلبة، بان في شعر المعلم 

 .لذلك ًاتوضيح

  :مراحل أثناء الكتابة باربعفي ويمر الطلبة   :بدء الورشة  .٦

، إذ يبدأ الطلبة بالكتابة ضمن المجموعة التي ينتمون إليها، فيكتبون المسودة األولية آتابة المسودة  .أ 
كار على الورق، ويتم خالل هذه المرحلة آتابة الصورة األولى لما يراد للموضوع،  بحيث تسجل األف

وهذه النسخة من المسودة للكاتب . ؛ الن الصورة األولية تكون قابلة للتعديل والتغيير)المسودة(آتابته 
  .والقارئ
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عاد بمع بعض، وتشمل المراجعة عدة أبعضهم  سودةإذ يطلب المعلم من الطلبة مراجعة الم: المراجعة  .ب 
مثل المحتوى، والصياغة، والترتيب أو التتابع، واألفكار، والمفردات، وبنية الجمل أو الفقرات، وتشمل 

 .أيضا مراجعة القواعد اإلمالئية والنحوية

 .إذ يطلب المعلم من الطلبة أن يكتبوا بلغة واضحة تخلو من األخطاء اإلمالئية والنحوية: التحرير  .ج 

للنشر، يوزع على المجموعات األخرى  ًابة أن الموضوع اآلن أصبح جاهزإذ يخبر المعلم الطل: النشر  .د 
 ).دقيقة ٣٠(ثم يقيم 

 .التقييم، يجب األخذ بعين االعتبار، بان التقييم يكون على نوعية الكتابة وجدة األفكار ال على آميتها  .٧

  


