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  الملخص
ي أثر هدفت هذه الدات راسة تقصفي تحسين مهارات كتابة المقالة لدى  الكتابةمدخل عملي

 أعد الباحثان اختبارا مقاليا لقياس قدرات الطّالبات في. العلمي في األردن ل الثانوياألو طالبات الصفّ
، وبواقع ةقصدي بطريقة ةً في مدرستين اختيرتاطالب) ٧٧(راسة على قت الدبطُوقد  .مهارات كتابة المقالة

ةً، درست باستخدام مدخل عمليات الكتابة، وضابطة تكونت طالب) ٣٨(جريبية تكونت من ت: مجموعتين
ة عند داللة إحصائي يراسة وجود فرق ذأظهرت نتائج الد .ةست بالطريقة االعتياديردةً، طالب) ٣٩(من 

مهارة من مهارات في كل  أفراد الدراسةداء الحسابيين أل ينمتوسطالبين  )α = 0 .05( مستوى الداللة
إلى طريقة التدريس ولصالح أداء الطّالبات اللواتي خضعن عزى وللمهارات مجتمعةً، يكتابة المقالة 

  .للتدريس بمدخل عمليات الكتابة
ةمهارات كتابة المقالة،  :ةالكلمات المفتاحيات الكتابة، الطريقة االعتياديمدخل عملي.  

 

Abstract 
The Effect of the Writing Processes Approach on Improving Jordanian Female  First 

Secondary Grade Students, Essay Writing Skills 
The purpose of this study is to investigate effect of writing processes approach on 

improving essay writing skills among first secondary female students at science field in 
Jordan. The researchers developed an essay test to measure essay writing skills. The study 
was administrated on (77) female students in two schools selected purposefully, distributed 
into two groups: an experimental group consisted of (38) students, was taught through the 
writing processes approach, and a control group consisted of (39) students. received 
traditional instruction. The findings of the study showed that there are significant statistical 
differences at the level of (α =0.05) between the means of participants performance on 
each essay writing skills and as a whole attributed to the teaching method in favor of the 
experimental group. 

Key Words: Essay writing Skills, Writing Processes approach, Traditional 
Method. 
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ممةقد.  

؛ فهي لغة الفصاحة والبيان ولغة ة منزلة رفيعة بين سائر لغات العالمتمتلك اللغة العربي
ومن  .)٢آية  :سورة يوسف( ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقلُون :، قال تعالىالقرآن الكريم
ا ا واشتقاقًوتركيب من أرقى لغات العالم داللةً بتعلّمها وتعليمها؛ فهيبها، ونعنى  زواجبنا أن نعت

  .راسةلذلك كانت جديرة بالعناية والد؛ ، وهي لغة الثقافة والفن واإلبداعوفصاحةً
، تُكتسب ة مركبةأدائي ة عقليةفهي عملي ؛مهارة أساسية من مهارات اللغةالكتابة  عدوتُ
 عمليات الكتابة، وإنتستند في إتقانها إلى مدخل و، اللغوي لتعليموا ممواقف التعلّ من خالل

وعندما . )٢٠١١ الهاشمي وفخري،( خطيط والبناء والمراجعةات التّيستدعي عملي هاإنتاج
 والتعبير عما يدور ،؛ فهي وسيلة االتّصال اإلنسانياخترع اإلنسان الكتابة بدأ تاريخه الحقيقي

  ).٢٠٠٣فضل اهللا، (ويحكم بها على مستوى المتعلّمين فكريا ولغويا في النّفس والخاطر، 
ثم إن إيالء اهتمام أكبر للكتابة في المرحلة الثانوية أمر ضروري، وإن أوَل متطلباتها 
توفر الحافز نحوها من خالل استخدام األسلوب الشائق لتشجيع المتعلّمين على التعبير عن 

وعات التي تمس حياتهم، وثاني متطلباتها توفّر مادة الكتابة من بيئتهم ذواتهم، وتناول الموض
الثقافية واالجتماعية والطبيعية، ومتطلبها الثالث توفر الثروة اللغوية لدى المتعلّمين واستخدامها 

  ).  ٢٠٠٢عمار، (استخداما سليما من خالل توجيههم نحو مطالعة الكتب المالئمة 
مكن إلنسان أن وال ي؛ ضرورة من ضروراتها ؛ فهيكبيرة في الحياة منزلة وللكتابة

صال بين األفراد في تبادل وسيلة االتّ اهألنّ ،مرحلة من مراحل عمره في أي ايستغني عنه
المصالح وتقوية الروابط الفكريهيو ،ةة واالجتماعي ا في نفس وسيلة اإلبانة واإلفصاح عم

الكتابة أن ): "١٨٩:، ص٢٠٠٦(ويرى طعيمة ). ١٩٨٣، مدأح(من أفكار ومشاعر  اإلنسان
عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرموز من خطاب شفوي بهدف توصيل رسالة ؛ مطبوع إلى نص

  ". اا وزمانًإلى قارئ يبتعد عن الكاتب مكانً
"ة النتاج الثاني من النتاجات  وقد نصالتعليمية في المرحلة التدريس اللغة العربية لثانوي

؛ والكتابة بكفاية ،والقراءة والمحادثة، ،االستماع :صال األربعةعلى وجوب استخدام مهارات االتّ
أن يكتب الطالب : وأما النّتاجات العامة لمهارة الكتابة فهي. لمواجهة مواقف الحياة المختلفة

ت، وأن يكتب أفكاره كتابة خالية من األخطاء اللغوية، موظّفًا ما اكتسبه من معارف ومعلوما
بطريقة منظّمة، ويستخدم مصادر المعرفة المتنوعة الحديثة، ويكتب مدافعا عن أفكاره بلغة 
سليمة ومقنعة، ويشارك في النّشاط اإلذاعي عن طريق كتاباته، وينمو لديه مما يكتب قيم 
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ة نحو نفسه ودينه ووطنه والمجتمع اإلنساني٢٠٠٥ بية والتعليم،وزار التر(" واتجاهات إيجابي، 
وهذا يتطلب ، اإلبداعيةالكتشاف مواهب الطلبة  امجالً عدالكتابة تُ ويرى الباحثان أن. )١٠:ص

   .ومشاعر ا لديهم من معانٍعبير عمالتّمن المعلم رعاية الموهوبين وتشجيعهم على 
 وتُعدة لإلنسان في ال الكتابة إحدى أنواعة الكتابة اإلبداعيروريمجتمع المعاصر؛الض 

بقصد  ؛ونقلها إلى اآلخرين بطريقة مشوقة ومثيرةفهي تمكّنه من التّعبير عن الذّات والمشاعر، 
ة من الكتابة اإلبداعي ألن اونظر). ٢٠٠٢عمار، ( التأثير في نفوس القارئين والسامعين

ة في تعلّالمواضيع المهمها تستحقّفإنّ وتعليمها؛ ةم اللغة العربي من  المناسبجهد اللها  بذَلأن ي
وال شك أن القدرة على اإلبداع  ).٢٠٠٨ قطامي واللوزي،(فيها  أجل تطوير مهارات الطلبة

موجودة لدى كل األفراد من مختلف البيئات والثقافات، ولعّل من أهم مهام المدرسة أن تكشف 
وتتعدد أشكالها وتتنوع،  .)٢٠٠٠عصر، (عن مالمح ذلك اإلبداع لدى الطّلبة من خالل كتاباتهم 

فهناك المقالة والقصة القصيرة والخاطرة والسيرة والمسرحية والرواية والمقامة، ولكّل شكل من 
هذه األشكال مفهومه الخاص، وسماته الفنية وشروطه ومعاييره التي يختلف بعضها عن بعض 

  ) ٢٠١٠ ،ر والنعانعة وصالحالبكو(
اللون هي المقالة  ن أنبيتُ األدب لفنونالنظرة الشاملة  أن )أ٢٠١٠( ويرى عبد الباري

الغالب في النّ األدبيوالقالب الذي  والفن الذي تناولته بكثرة أقالم األدباء، ،تاج األدبيجت وِلع
وهي. ةمن خالله مختلف القضايا األدبي من أكثر الفنون األدبيلشتى  اوشمولً اة استيعاب

ن الفنون النثرية، يتناول في صفحات قليلة موضوعا محددا من وهي فن م. الموضوعات
الشلبي والقواسمة وجابر، (موضوعات الحياة من زاوية تأثيره في عقل الكاتب ووجدانه 

وهي قطعة من النثر تُعالج موضوعا خاصا بالكاتب مما مارسه، أو خطر له، أو ). ٢٠٠٩
كاتب المقالة يقد ٢٠٠٢حداد، (م وجهة نظر ليقنع القارئ بها توهمه، أو ابتدعه، وأن.(  

و أ، كل والمضمون واألسلوبالشّ من حيث ق بتصنيف مهارات كتابة المقالةفيما يتعلّو
جملة ، أو التّخطيط والتّأليف والمراجعة، فقد اعتمد الباحثان عوسالقة والمرونة والتّاألصالة والطّ

ة؛ الصوص والطوالب٢٠٠٨؛ خصاونة، ٢٠٠٢ حداد،( ة بكتابة المقالةمن المهارات الخاص ،
؛ ٢٠٠٣؛  فضل اهللا، ٢٠٠٥أ؛ العيسوي وموسى والشيزاوي، ٢٠١٠ ؛ عبد الباري،٢٠١٠

Schraw, 2000( .الملحق)أ(  
إن التّوجه الحديث في تعلّم الكتابة يكمن في التّحول من التركيز على النّاتج النّهائي إلى 

ولعّل السبب في تغيير هذه النظرة إلى الكتابة؛ إنّما يرجع إلى التركيز على عملية الكتابة، 
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التّطور الذي طرأ على نظريات التعلّم، حيث فسرت النّظرية السلوكية عملية التّعلم بأنّها استجابة 
أو خارجي ة التّعلم بأنّها عبارة عن . لمثير داخليرت عملية معالجة المعلومات فقد فسأما نظري

عبد الباري، (عة من المدخالت والعمليات والمخرجات وبين هذه المكونات تغذية راجعة مجمو
 اتب المرور بعملييتطلّ ،نوع من أنواع الكتابة أي أنوال بد من اإلشارة إلى  ).ب ٢٠١٠

التّخطيط، والتّأليف، والمراجعة، والتحرير، والنشر، وهي عمليات متالزمة : خمسة رئيسة هي
وتعليم الكتابة  إن عملية الكتابة ال تأتي دفعة واحدة، وإنّما تمر بمراحل متتابعة،ة؛ إذ ومترابط

وفقًا لذلك مبني على مدخل العمليات، وهو مدخل حديث يستهدف تعليم الطّلبة كيف يكتبون 
  .Tompkins,1994)(وكأنّهم مؤلّفون 

 وتُعدخطيطالتّ ةعملي )Planning(: ات بناء اأول عمليوتحتاج إلى الكثير من  ،لنص
الوقت المخصص  نا يزيد عة تأخذ وقتًهي عمليف، الوقت قبل البدء بوضع األفكار على الورق

 وعند مراجعته له أثناء إنتاج النص للكتابةترافق الكاتب في ممارسته و ،األولية لكتابة المسودات
تولى اإلجابة عنها في يى نفسه وه أسئلة إلوجيأن  يحاول الطالب وفيها .)٢٠٠٨ خصاونة،(

ماذا أكتب؟ ولماذا أكتب؟ ولمن أكتب؟ ومتى أكتب؟ وأين أكتب؟ : وهذه األسئلة هي، حوار ذاتي
والعمل على  ،بجمع المعلومات الطالبقوم ي وفيها ).٢٠١٠، وآخرون البكور(وكيف أكتب؟ 

عة ب تصميم أنشطة متنويتطل تطوير العمل الكتابي د على أنتحليلها وتنظيمها، مما يؤكّ
  ).   warren, 1985( يمارسها الطلبة قبل الكتابة في غرفة الصفّ

فهي مرحلة الكتابة الفعلية، وتتضمن إجراءاتComposing( : ( أليفالتّأما عملية 
متداخلة تعكس مستوى تخطيط الكاتب وقدراته العقلية واللغوية على التّأليف، ويركّز فيها الكاتب 

انتقاء األلفاظ، وصياغة الجمل، وكتابة الفقرات الدالة على الفكرة المقصودة، ومن ثم إنتاج على 
النص المطلوب، وفي هذه المرحلة يضع الطلبة أفكارهم على الورق، ويكتبون ويحسنون 

  ). ٢٠٠٣فضل اهللا، (كتاباتهم بسلسلة مسودات 
مسوداته األولية عدة مرات، ينظر الكاتب في ): Reviewing(المراجعة وفي عملية 

باستخدام إجراءات القراءة الناقدة ومتطلباتها لكل ما ينتج شكالً ومضمونًا، بحيث ال يقتصر 
التقييم على تصويب األخطاء اإلمالئية والنحوية واألسلوبية، وإنّما يتجاوز ذلك إلى النّظر في 

تتضمن هذه و. (Bazerman & Wiener, 2003)األفكار والمعاني والعالقات القائمة بينها 
تصحيح بنية الجملة، وصحة المفردات، : التركيز على العناصر األساسية اآلتية العملية

 نإ). (Barras, 1996وعالمات الترقيم، وصحة األفكار، وتغيير األسلوب، وجمال التعبير 
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تنظيم األفكار جل ته؛ من أتقويم الموضوع  ومراجع: ة المراجعة تشمل عمليتين هماعملي
قةوالكلمات داخل الجمل والفقرات بصورة مرتبة ومنس (Flower, Hayes, Care, Shriver 

& Stratham, 1986).  
 وتُعدحرير التّ ةعمليEditing)(: من الخطوات  -  التي أسماها البعض بالتّنقيح

والقيام بضبط األ ،ص في إعادة قراءة الموضوعوتتلخّللكتابة، ة الضروريةخطاء اإلمالئي 
وإضافة عالمات الترقيم  تصحيح األدوات والحروف،، وواألخطاء في األسلوب ة،النحويو

  .)٢٠٠٨ خليل والصمادي،( المناسبة
قوم فيها الطالب بنشر ية األخيرة التي هي العمليف :)Publishing(شر النّ ةعمليأما 

أو نشرها في  ،أو في اإلذاعة المدرسية ،فأو قراءتها في غرفة الص، المقالة في مجلة المدرسة
الهاشمي ( ديق أو األهلأو الص م،المعلّ لع عليهيطّ فقدى ذلك يتخطّ النّشر، ومرسالة المعلّ

  .)٢٠١١ وفخري،
 في ميدان التعليم يعانون من ضعف واضح في ممارسة أن الطّلبة ويرى الباحثان

: ل ذلك في أمور كثيرة منهاويتمثّ ابة المقالة،ومن ضمنها مهارات كت الكتابة بشكل عام مهارات
القدرة على إقناع  والضعف في، رفكالأل المنطقي سلسلعف في التّالضوالخروج عن الموضوع، 

ويؤكّد ذلك  .ةنات البديعية والمحسور البيانيعوبة في استخدام الصالصوة، واهد واألدلّالقارئ بالشّ
؛ ٢٠١٠؛ الهاشمي، ٢٠٠٢، جابر(ين في مجال الكتابة وتعليمها العديد من الباحثين والمتخصص

  ).٢٠٠٤الوائلي، 
ا موربمين عن استخدام استراتيجيات التدريس عف إلى قصور المعلّتعود أسباب هذا الض
على توليد  قدرة الطّلبة ، أو لضعف فيص لتعليم هذه المهارةة الوقت المخصقلّالفاعلة، و

الطلبة على عمليات  يبتدر أبرزها قلّة إلى عوامل كثيرةود ذلك يع أن  مكنيو. اراألفك
من موضوعات قد يهم يطرح عل وأن ما ة،الصفي ةأليف والمراجعة داخل الغرفخطيط والتّالتّ

لهاشمي ا( ةالخارجي هممطالعات ةقلّول ،اللغوي قاموسهملضعف ، أو تكون غير مالئمة لمستوياتهم
ج بعض الدراسات العربية واألجنبية أن الطّلبة ال يستخدمون وأظهرت نتائ. )٢٠١١ وفخري،
؛ ٢٠١٠، الجشي(بصورة صحيحة وفاعلة التّخطيط، والتّأليف، والمراجعة أثناء كتاباتهم عمليات 
من دراسة إيسكس  نبيوتَ). ١٩٩٩؛ نصر، ٢٠٠٧النصار والروضان،  ؛٢٠٠٥الحداد، 

)Essex, 1996 (أن عف الكبير في مسالضتويات الكتابة لدى الطلبة مردمعلمي  ه إلى أن
 وليس إلى العمليات)  (productاتجاللغات ينظرون في أثناء تعليمهم الكتابة إلى النّ

)processes (تتيح للطلبة فرصة توليد األفكار التي.  
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، كتابةالتحسين مهارات في  العملياتية استخدام مدخل ة أهمراسات العلميدت الدوقد أكّ
حيث يعد هذا المدخل من المداخل المهمة في الحد من ظاهرة الضعف اللغوي بين الطلبة في 
مراحل التعليم المختلفة؛ ألنّه يتيح لهم فرصة توليد األفكار وصوغها بصورة مؤثرة تأخذ في 

؛ ٢٠١٢يوسف، ؛ ١٩٩٩نصر،  ؛٢٠٠١الخوالدة،  ؛٢٠١٠الخليف، (االعتبار قواعد التأليف 
(Alodwan & Ibnian 2014 ;.    

تحسين في  ات الكتابةمدخل عمليوبناء على ما سبق حاولت هذه الدراسة تقصي أثر 
لدى طالبات الصف األول الثانوي العلمي في مديرية التربية والتعليم للواء المقالة كتابة مهارات 

  .قصبة المفرق في األردن
  

 
القدرة في  في األردن ل الثانوياألو راسة في ضعف طالبات الصفّلدمشكلة ا تتمثّل

ة اهتمام في من قلّ لالمجا اهذ يلقاهوما ، ة في مجال المقالةعلى ممارسة مهارات الكتابة اإلبداعي
العملية نتيجة للممارسات التي الحظها الباحثان في  .ةة التعليميراسة الحاليوجاءت فكرة الد

 ة في تعليم مهارة الكتابةطرائق اعتيادييم اللغة العربية المتمثّلة في استخدام المعلّمين لميدان تعل
وإهمال بعض ، ات الكتابةأكثر من تركيزها على مهارات عملي ز على الناتج النهائيتركّ

موضوعات وقيام النسبة الكبرى من المعلّمين بتصحيح المعلّمين تصحيح الموضوعات الكتابية، 
من  الطّلبة بعضشكوى فضلًا عن . أو توجيهات ملحوظاتة دون أي الطلبةإعادتها إلى لكتابة، وا

  .ة بشكل خاصمهارات الكتابة اإلبداعيممارسة الكتابة بشكل عام وممارسة ضعف في 
في مجال الكتابة وقد بنيت فكرة الدراسة كذلك على ما أظهرته نتائج عدد من الدراسات  

؛ ١٩٩٩العثمان، (ن أن الطلبة يعانون من ضعف عام في ممارسة  مهارات الكتابة وتعليمها م
ما أسفرت عنه يضاف إلى ذلك ). ٢٠٠٨؛ نصر ومناصرة، ٢٠٠٨؛ المحمود، ٢٠٠٢عوض، 

ة التي يستند إليها إلى المبادئ األساسي من أن كتابات الطلبة تفتقر )٢٠٠١(دراسة الخوالدة  نتائج
 يبتدر وتَعود أسباب هذا الضعف إلى قلّة ة،ة والنحوياألخطاء اإلمالئييكثر فيها والتعبير الجيد، 

وقد أكّدت نتائج دراسة . ةالصفي ةأليف والمراجعة داخل الغرفخطيط والتّالطلبة على عمليات التّ
من أن الطلبة يعانون ضعفًا عاما في الكتابة اإلبداعية، فكتابة ) ٢٠١٠(الصوص والطوالبة 

لطلبة ال ترقى إلى مستوى اإلبداع، وقد يعود ذلك إلى قلّة استخدام المعلمين ألساليب التدريس ا
لدى طالبات  كتابة المقالةتحسين مهارات الحديثة في حصص الكتابة؛ لذا حاولت هذه الدراسة 

ابة وقد حاولت الدراسة اإلج. العملياتمدخل  من خالل استخدام العلمي الصف األول الثانوي
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بين ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى" :السؤال اآلتيعن 
المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات كتابة المقالة منفردة 

، وعليها مجتمعة، تُعزى )العنوان، والمقدمة، والعرض، والخاتمة، واألسلوب، ومهارات عامة(
 "؟) مدخل عمليات الكتابةاالعتيادية، و(طريقة التدريس إلى متغير 
  

 
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من النتائج التي أسفرت عنها وعالقة ذلك بالمتأثّرين بهذه 
النتائج، حيث تأتي انسجاما مع توجهات وزارة التربية والتعليم في األردن التي تنادي بتطوير 

للغة العربية وأساليب تدريسها، والتركيز في ذلك على ضرورة استخدام أساليب فاعلة مناهج ا
لتحسين مهارات اللغة العربية لدى طالبات الصفّ األول الثانوي، وتأتي هذه الدراسة استجابة 

خل لالتجاهات الحديثة في ميدان تعليم الكتابة وتعلمها التي تنادي بضرورة االهتمام باستخدام مدا
ة وليس على الناتج النهائيات الكتابيتؤكّد على العملي.  

خدمة معلمي اللغة العربية والمشرفين التربويين من في هذه الدراسة سهم تُويتوقع أن 
خالل  تقديم معرفة نظرية حول مدخل عمليات الكتابة والمراحل التي يتكون منها، ومن خالل  

واستراتيجيات تدريسه، وأساليب تقويمه، ونشاطاته التدريبية، في تطبيق هذا المدخل بإجراءاته، 
ويتوقع أن تفيد هذه الدراسة في . لتحسين مهارات الطالبات في كتابة المقالة ؛حصص الكتابة

التّعرف على معيار التصحيح الذي ُأعد لتقويم األعمال الكتابية، الذي يمكن أن يستفيد منه معلمو 
  . في تقويم أداء طلبتهم الكتابي اللغة العربية

 
 

في  العلمي ل الثانوياألو طالبات الصفّمن  اقتصرت الدراسة على سبع وسبعين طالبةً
تحسين م، وعلى ٢٠١٤/٢٠١٥ الدراسي عاممديرية لواء قصبة المفرق خالل الفصل الثاني لل

العنوان، والمقدمة، والعرض، والخاتمة، :(الدراسة، وهي كتابة المقالة المعتمدة في هذه مهارات
: مدخل عمليات الكتابة ذي المراحل الخمس واقتصرت على، )واألسلوب، ومهارات عامة

التّخطيط، والتّأليف، والمراجعة، والتحرير، والنشر، وعلى أداة الدراسة التي أعدها الباحثان 
   .وطريقة تطبيقها وتصحيحها
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 - بة ات الكتامدخل عملي Approach) (Writing Processes : مجموعة من

بها طالبات الصفّاإلجراءات العملي ة التي تمر األول الثانوي خمس تطبيق ن خالل م العلمي
ةتتضمن كل رئيسة في تدريس مهارات كتابة المقالة،  اتعمليرات جملة من المؤشّ عملي

ة نشاطاتوال ةّالسلوكيالتدريبي،  والعصف الذهني ة كالتّعلم التعاونيواالستراتيجيات التدريسي
  .والقراءة من أجل الكتابة، واألساليب التقويمية كالتّقويم الذاتي وتقويم القرين وتقويم المعلّمة

 -  خطيطة التّعملي  (Planning) : من اإلجراءات مجموعةةة الذهنيقوم تالتي  واألدائي
، وتتضمن التفكير في العمل الكتابي، وطرح األسئلة الذاتية، ة الكتابةقبل البدء بعملي الطالباتها ب

 الموضوع تحديدو وجمع المعلومات، والرسم على الورق، واستخدام الخرائط المفاهيمية،
 .الهدف والجمهورو

 -  التّأليف ة عملي) (Composing : اإلجراءات  منمجموعةةواألة الذهنيالتي  دائي
ة عد للموضوع الكتابي، من خالل استخدام مة والعرض والخاتمةلكتابة المقد الطالباتتقوم بها 
، وتتضمن اختيار األلفاظ واألفكار المناسبة المرتبطة بالموضوع، واستخدام أدوات مسودات

 .الربط والصور البالغية، وتدعيم الموضوع باألدلّة والشّواهد المقنعة
 صالنّ الطّالباتراجع فيها ة التي تُهي العمليReviewing :(( ة المراجعةمليع - 
اإلمالئية األخطاء  ، وتصححكل والمضمون واألسلوبالشّ جوانب فية مرات عد المكتوب

للمفردات  ات الحذف واإلضافةعملي والنحوية والصرفية، وتصوب عالمات الترقيم، وتمارس
  .واألفكار

 - حريرتّة العملي Editing)( :هي مراجعة من نوع آخر )ّةأكثر دق( ة التي وهي العملي
 ،والترقيم ،واإلمالء و،النح( من حيث الشكل بتنقيح النص الطّالباتتسبق النشر وتبدأ فيها 

 ).والتنظيم ،األفكار(ومن حيث المضمون  ،)والتفقير
 - شرة النّعملي Publishing) :(بنشر  الطّالباتي تقوم فيها ة األخيرة التهي العملي
أو نشرها  ،ةاإلذاعة المدرسي غرفة الصف، أو في أو قراءتها في، في مجلة المدرسةالمقالة 

 .مجلة رسالة المعلمفي أو  ،عبر وسائل االنترنت
دور حول يتكون من مجموعة من الفقرات التي ت نثري فن أدبي :(Essay) المقالة - 

اء تهدف إلى إقناع القرو ،الطّالبةتعبر عن وجهة نظر  ،واحدة مركزيةموضوع معين أو فكرة 
  .وتتألف من مقدمة وعرض وخاتمة، لتقبل فكرة ما أو إثارة عاطفة ما عندهم
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ة التي المهارات الكتابي جملة من :(Essay Writing Skills) مهارات كتابة المقالة - 
 المقدمة،و ،العنوان: هيبة المقالة، وفي كتا استثمارها طالبات الصف األول الثانويتستطيع 
، وتقاس في هذه الدراسة بالدرجة المتحققة لها سلوب، ومهارات عامةواأل لخاتمة،وا ،والعرض

 .على اختبار ُأعد لهذه الغاية
 - فّالص األول الثانوي First Secondary Grade) :( نة األولى من مرحلة هو الس

ا ١٧ - ١٦راوح أعمار المتعلّمين  ما بين ، تتفي األردن التعليم الثانويعام  . 
 أداء الطلبة في تحسينفي  ات الكتابةمدخل عمليوقد ُأجريت دراسات عدة لتقصي أثر 

ة استخدام نموذج دراسة هدفت إلى قياس فاعلي) ٢٠٠١(أجرت الخوالدة مهاراتهم الكتابية، حيث 
م مهـارة التعبيات الكتابة في تعلّمراحل عمليلدى طلبة الصفّ ر الكتابي في  العاشر األساسي

 استخدمت الباحثة في دراستها المنهجين الوصفياالعتيادية، األردن مقارنة بالطريقة 
ن أفراد الدراسة من  .والتجريبيطالب وطالبة، موزعين على أربع شعب، شعبتين ) ١٠٠(تكو

وأظهرت . الكتابي على أفراد الدراسة طُبق اختبار في التعبير. تجريبيتين وشعبتين ضابطتين
 الطريقةات الكتابة كان ذا أثر مقارنة مع تدريس باستخدام نموذج مراحل عمليال أن النتائج

  .االعتيادية
دراسة هدفت إلى معرفة أثر المراحل الخمس ) ٢٠٠٧(وأجرى النّصار والروضان 

ب الصف الثاني المتوسط، أعد الباحثان للكتابة في تنمية القدرة على التعبير الكتابي لدى طال
اختبارا  للتعبير الكتابي لقياس مدى امتالك أفراد الدراسة لمهارات التعبير األساسية، ومقياسا 

طالبا، ) ٤٠(وقد تكون أفراد الدراسة من . لتصحيح االختبار اشتمل على مجموعة من المهارات
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تدريس التعبير الكتابي . تجريبية وضابطة: قُسموا إلى مجموعتين

   .باستخدام المراحل الخمس للكتابة كان ذا أـثر مقارنة بالطريقة االعتيادية
تقصي أثر برنامج تدريبي قائم على منحى عمليات ) ٢٠١٠(وهدفت دراسة الخليف 

ير الناقد لدى طالبات المرحلة الكتابة في عملية المراجعة ونوعية الكتابة ومهارات التفك
طالبة من طالبات الصفّ ) ٥٥(المتوسطة في المملكة العربية السعودية، تكون أفراد الدراسة من 

تجريبية وضابطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة : الثالث المتوسط بواقع شعبتين
بات الصف الثالث المتوسط تُعزى بين متوسطي أداء طال )α = 0 .05(إحصائية عند مستوى 

لصالح أداء طالبات المجموعة ) البرنامج التدريبي، واالعتيادية(لمتغير طريقة التدريب 
  . التجريبية
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ة المراجعة أثناء الكتابة على الكشف عن أثر عملي (Kim, 2010)كيم وهدفت دراسة 
طالب  )٨( راسة مننت عينة الدكوت، ة دراسة الحالةمنهجي وقد اتّبعت .أداء عينة من الطلبة
تحليلها  جرىطُلب منهم كتابة مجموعة من المقاالت  ،في الكتابة مساقًاجامعيين يدرسون 

نتائج  وأظهرت .المراجعةعملية تدريبهم على  جرىثم  .ة فيهاحوية والنّاألخطاء اللغوي وحصر
الطالب ركّزوا على البناء العام فقط في الد راسة أنو راسة األولى،الدة على الطالقة اللغوي

راسة الثانية وجودتهاها ومضمون الكتابة شكل و ة،قّوالدفي الد.     
تقصي أثر برنامج تعليمي في الكتابة والكشف عن أثره ) ٢٠١٢(وهدفت دراسة يوسف 

طورت في تحسين مهارات التّأليف لدى طالبات الصف الثامن األساسي، ولتحقيق هدف الدراسة 
) ٦٨(تكون أفراد الدراسة من. الباحثة معيارا لتقويم األعمال الكتابية التي أنتجتها الطالبات

وقد أظهرت النتائج وجود فروق حصةً صفيةً، ) ١٦(طالبةً، بواقع شعبتين، طُبق البرنامج بواقع 
اء الفقرة الجيدة، بن: دالة إحصائيا بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارتي

  .  وبناء الموضوع وحبكه، لصالح المجموعة التجريبية
) (Utami, Rais & Setyaningsih, 2012أجرى أوتامي ورايس وستيانجيش و

ات الكتابة القائم على المراحل األربع في تحسين دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر أسلوب عملي
بعت واتّ الحادي عشر، من طالب الصفّ طالبا )٢٠(من تكونت مهارات الكتابة لدى عينة 

ةراسة الدمنهجي نوعيالطالبة، وإجراء مقابالت مع ة قامت على المالحظة والزيارات الصفي ،
ات الكتابة األربعة في تحسين طالقة الطالب ا لعمليراسة وجود أثر دال إحصائيالد وأظهرت

األفكار بشكل متسلسلة وقدرتهم على تشكيل الفقرات وكتابة اللغوي .  
دراسة هدفت إلى الكشف  )(Alodwan & Ibnian, 2014ن وابنيان واأجرت العدو

عن أثر مدخل عمليةات الكتابة في تحسين مهارات كتابة المقالة لدى دارسي اللغة االنجليزي. 
 ةانجليزي نة األولى الذين يدرسون مساق لغةالس طلبةمن طالبا  )٩٠(تكون أفراد الدراسة من 

استخدام بطاقة شطب في كتابة  وجرى .وضابطةة إلى مجموعتين تجريبي قُسموا ).١٠١(
 .واختبار في الكتابة تضمن مجموعة مواضيع طُلب من الطالب كتابتها على شكل مقالة المقالة،

ةداللة  يراسة وجود أثر ذوقد أظهرت الدفي مستوى وضوح األفكار وتسلسلها  إحصائي
  .ةصيل ذات الصلة لصالح المجموعة التجريبيوالتفا

 أن نراسات السابقة، تبيأكّدت نتائجهاوبعد مراجعة الد الة مدخل أهميت في تحسين اعملي
، وقد أفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بلورة المشكلة، والوقوف على مهارات الكتابة
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ي معظمها إلى التّركيز على النّاتج النهائي، أسباب الضعف في مهارات الكتابة والتي ترجع ف
  . وأفادا منها أيضاً في تصميم منهجية الدراسة وتنفيذ إجراءاتها. وقلة االهتمام بالعمليات الكتابية

أما ما تميزت به الدراسة الحالية فيتمثّل في أنّها كشفت عن أثر مدخل عمليات الكتابة في 
 –في حدود علم الباحثين  –الة، وتُعد هذه الدراسة األولى في األردن تحسين مهارات كتابة المق

التي ربطت بين مدخل عمليات الكتابة ومهارات كتابة المقالة، فجاءت لسد النّقص في هذا 
وتميزت هذه الدراسة أيضا بتوظيفها لمدخل حديث في تدريس الكتابة قائم على . المجال

استخدام استراتيجيات تدريسية كالعصف الذهني، والتعلم التعاوني، العمليات الخمسة من خالل 
والقراءة من أجل الكتابة ونشاطات تدريبية متنوعة، وتقويم األعمال الكتابية باستخدام ملف 

وهو ، )التقويم الذاتي، وتقويم القرين، وتقويم المعلّمة(وأساليب متنوعة مثل) portfolio(الكتابة 
وتتميز الدراسة الحالية في إعداد دليل للمعلّم . وله دراسة سابقة في البيئة األردنيةما لم تتنا

يتضمن إجراءات تطبيق مدخل عمليات الكتابة، ونشاطات تدريبية متنوعة لتوظيفها في تحسين 
 . مهارات الطّالبات في كتابة المقالة

  
 

راسةأفراد الد:  
ن أفراد تكومن طالبات الصفّ طالبةً )٧٧( راسة منالد األول الثانوي من  العلمي

، وذلك شعبتين، اختيرتا بطريقة قصدية، وبواقع قصبة المفرقلواء  مدرستين تابعتين لمديرية
ة من مدرسة كمجموعة تجريبيإحداها  اعتمدت. من كّل مدرسة) ج(باختيار الشعبة ذات الرمز 

ست مهارات كتابة المقالة ردةً، طالب) ٣٨(هابلغ عدد، ة للبناتيين الثانواألميرة راية بنت الحس
بلغ عددها  ،ة األولى للبناتضابطة من مدرسة المفرق الثانوي واألخرىالعمليات، وفق مدخل 

  .ةست بالطريقة االعتياديرد، طالبةً) ٣٩(
راسةمنهج الد:  

وهو منهج يقوم على تقسيم  ،راسةذ هذه الدفي تنفي الباحثة المنهج شبه التجريبي اتّبعت
إحداهما: راسة إلى مجموعتينأفراد الد ة من طالبات الصفّتجريبي األول الثانوي ست العلميرد 

 .ةست بالطريقة االعتياديرد واألخرى ضابطة ،ات الكتابةعملي مدخل وفقمهارات كتابة المقالة 
  :أداة الدراسة

اااختب الباحثان أعدته ساعة من الزمن، اشتمل على أربعة موضوعات؛  را، مدمقالي
ها موضوع واحد منمهارات كتابة المقالة، وطُلب منهن الكتابة في البات في لقياس قدرات الطّ
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إلى اإلطار العام ، حيث رجع الباحثان ةمع مراعاة المهارات الخاص ،شكل مقالهعلى 
 ل الثانوياألو مهارات االتصال للصفّ ، وكتابةلة الثانوية للمرحة والخاصتاجات العاموالنّ

 ونتاجات مهارة الكتابة ،ة بشكل عامللوقوف على نتاجات منهاج اللغة العربي ؛مودليل المعلّ
ذات الصلة؛ للوقوف على  ابقةراسات السوالد على األدب النظريلهذا الصفّ، واطّلعا 
؛ عبد ٢٠١٠؛ الصوص والطوالبه، ٢٠٠٨؛ خصاونة، ٢٠٠٢الحداد، (مهارات كتابة المقالة

وجرى ). Schraw, 2000؛ ٢٠٠٣؛  فضل اهللا، ٢٠٠٥أ؛ العيسوي آخرون، ٢٠١٠الباري، 
ة اللواتي البات ومعلمات اللغة العربيطّال آراءاستطالع من خالل  اختيار موضوعات االختبار

يدرسن الباتلطّا تناسبة حول الموضوعات التي المرحلة الثانوي.  
  :صدق االختبار

ا )١٧(على  - مرفقًا بقائمة المهارات ومعايير التّصحيح  االختبار رضعصفي متخص 
والقياس والتقويم في  ، واللغة العربية وآدابها،ة وأساليب تدريسهامناهج اللغة العربي مجال

ثالثةوعلى ، ةالجامعات األردني تربية والتعليم، واثنين من في وزارة ال ةمن مشرفي اللغة العربي
مدى وضوح تعليمات  معلمي اللغة العربية للصفّ األول الثانوي؛ إلبداء ملحوظاتهم حول

مدى لمستوى طالبات الصفّ األول الثانوي، و مة الموضوعات المطروحةءمدى مال، واالختبار
ة بالمهارات الةدقة الصياغة اللغويومدى  رئيسة للمقالة،، ومدى ارتباط المؤشّرات السلوكي

وقائمة  إبداء أية مقترحات حول االختبار وطُلب إليهم مناسبة معايير التصحيح ودقتها،
ة، وتغيير اقتصرت ملحوظاتهم على تصحيح بعض المفردات، والصياغات اللغويو. المهارات

يب الثالث، ل بدلًا من الترتليكون في الترتيب األو ...... )الشباب ربيع الوطن(ترتيب موضوع 
استخدام ( وأبدى المحكمون بعض الملحوظات على قائمة المهارات، فرأى بعضهم حذف مهارة

ه ال يشترط وجود الحوار في فن المقالة، وحذف كلمة ؛ وذلك ألنّ)الحوار إلقناع القارئ
) جمال الخط(إلى مهارة ) ووضوحه( ، وإضافة مفردة)العرض(واستبدالها بكلمة) المضمون(

في مهارة ) مناسب(واستبدالها بكلمة ) ابتكاري( ، وتغيير مفردة)جمال الخط ووضوحه( لتصبح
ا بالنسبة لمعيار التصحيح فرأى معظمهم تعديل الدرجة أم). اختيار عنوان ابتكاري للمقالة(

١٠٠( إلى )٩٠( ة للمعيار منالكلي.(  
  :ثبات االختبار

مكونة  ،راسةفراد الدأة من خارج عيعلى عينة استطالطُبق  حقق من ثبات االختبارللتّ
ة ة الثانويفي مدرسة الخالدي اللواتي يدرسن ل الثانوياألو من طالبات الصفّ طالبةً) ٢٣(من 
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، وبلغت ين باستخدام معادلة هولستيتفاق بين المصحححساب معامل ثبات االتّ ، وجرىللبنات
  .هذه الدراسة وهي قيمه مقبولة ألغراض) ٠.٩١(قيمته لالختبار ككل 
  :زمن االختبار

جرى حساب متوسط الزمن الذي استغرقته أول خمس طالبات أنهين االختبار من أفراد 
دقيقةً، ومتوسط الزمن الذي استغرقته آخر خمس ) ٥٤(العينة االستطالعية، حيث بلغ المتوسط 

دقيقةً، ) ٦٠(ي لهما وبذلك أصبح المتوسط الحساب. دقيقةً) ٦٥(طالبات، حيث بلغ  المتوسط 
  .وهو الزمن الذي اُعتمد في تطبيق االختبار القبلي والبعدي للمقالة

  :تصحيح االختبار
، اعتمادا على معايير مرتين) والبعدي القبلي( تصحيح أوراق اختبار كتابة المقالة جرى

عالمتان،  ، وفرغت العالمات في سجل خاص ُأعد لهذه الغاية، وكان لكل طالبةصحيحالتّ
  .وحسب المتوسط الحسابي للعالمتين لكل طالبة

   :معيار التّصحيح
 لتصحيح األعمال الكتابيةا معيار بعد تحديد مهارات كتابة المقالة وتحكيمها أعد الباحثان

في ضوء  التي أعدت معايير كتابة المقالة بعلى قائمة ر اشتمل المعيا وقدالطّالبات،  أنتجتهاالتي 
، موزعة على المهارات الرئيسة على )١٠٠( ة للمعيارالكلي العالمةوكانت  .المعتمدةارات مهال

ة لكل رجة المستحقّالد الباحثان دوحد. على التوالي) ٦، ٢٧، ١٥، ٣٢، ١٦، ٤: (النحو اآلتي
، واآلخر ثالثي )١٦ - ١(مهارة فرعية ضمن تدريجين أحدهما رباعي خاص بالفقرات من 

  ).٢٨- ١٧(قرات من خاص بالف
  :دليل المعلّم لتدريس المقالة وفق مدخل عمليات الكتابة

وفق مدخل  ل الثانوياألو تدريس المقالة لطالبات الصفّا لتوضيح كيفية دليلًصمم الباحثان 
 الخاصة لمهارات المقالة،تاجات النّ تدريبية، تناولت كل وحدةمن أربع وحدات تكون عمليات الكتابة، 

 والنشاطات التدريبية، ،التنفيذة، وإجراءات علم والوسائل التعليميومصادر التّ واستراتيجيات التدريس،
 من ، وقَدم الدليل نماذجمن المقترح للتنفيذوالزوأساليب التعزيز المناسبة، واستراتيجيات التقويم 

 )١٧(على ي صورته األولية عرض الدليل فوقد . المقاالت اإلضافية الالزمة لتنفيذ التجربة
 ،والقياس والتقويم واللغة العربية وآدابها، ة وأساليب تدريسهامناهج اللغة العربي مجال في متخصصا

ثالثةوعلى ، ةفي الجامعات األردني في وزارة التربية والتعليم، واثنين من  ةمن مشرفي اللغة العربي
وطُلب إليهم إبداء الرأي فيه من حيث مدى مالءمة . نويمعلمي اللغة العربية للصف األول الثا
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إجراءاته لطالبات الصفّ األول الثانوي، ومدى وضوحه من حيث الصياغة اللغوية، والنتاجات 
وقد أثرى المحكّمون الدليل بملحوظاتهم وتوجيهاتهم التي تلخّصت في أن محتويات . واالستراتيجيات

بحاجة إلى اختصار، وأن بعض األمثلة والنشاطات التدريبية بحاجة إلى  الدليل طويلة نسبيا وأنّها
تعديل، وضرورة إعادة ترتيب محتوى الوحدة األولى، وإعادة صياغة بعض الفقرات، والتنويه إلى 
بعض التنسيقات، وفي ضوء ملحوظات المحكّمين صححت بعض المفردات والصياغات، وأجريت 

فت بعض النشاطات، وُأضيفت نشاطات ُأخرى بديلة، وُأعيد ترتيب بعض التعديالت الالزمة، فحذ
  .المحتويات

  .يات الكتابةوفق مدخل عملّخطوات تدريس المقالة 
   : قامت المعلّمة بتدريس المجموعة التجريبية مهارات كتابة المقالة وفق الخطوات اآلتية

تحديد  ات تتضمنخل العمليلتدريس وفق مدلمذكرة تحضير  أعدت: خطيط للتدريسالتّ - 
الزمن المقترح لتحقيق ، وةالنشاطات التدريبي، والتقويم، وأساليب استراتيجيات التدريسوالنتاجات 
، وتحديد أساليب م والوسائل المناسبة لتنفيذ الدروسمصادر التعلّ، إضافة إلى توفير النتاجات

 . التعزيز المالئمة
استخدام بخطوات متتابعة موضحة في دليل المعلّم، و التّدرجمن خالل : تنفيذ التدريس - 

وتنفيذ  ،)العصف الذهني، والتعلّم التعاوني، والقراءة من أجل الكتابة(الكتابة  استراتيجيات
في  مقالة واالحتفاظ بها بإنتاج   - في نهاية كل درس -البات تكليف الطّنشاطات تدريبية، و

الطالبة بالتفكير من خالل قيام  خطيطالتّ، بدءا بات الخمسةيالعملويكون ذلك بتنفيذ  ملف الكتابة،
، والقيام بجمع المعلومات من مصادر متعددة، ومن والجمهور ،الهدفتحديد و المقالة،بعناصر 

وتصحيح ، ثم القيام بعمليتي المراجعة والتحرير مسوداتعدة  مقالة باستخدامال ثم البدء بتأليف
ة وااألخطاء اإلمالئيلنحويبنشر المقالة ة، وتصويب عالمات الترقيمة والصرفي من ، وانتهاء

 . في مجلّة المدرسة نشرها أو، ةأو في اإلذاعة المدرسي ،داخل غرفة الصفّ اخالل قراءته
على األعمال الكتابية من المقاالت  الباتأداء الطّ تقويم جرى :تقويم التدريس - 

لحديثة، كاستراتيجيه التقويم المعتمد على األداء، واستراتيجيه استخدام استراتيجيات التقويم اب
 الرصد، وقائمة ،التقدير ملف الكتابة، وسلّم مثل متنوعةستخدام أدوات واات، مراجعة الذّ

 حيث يسجل اسم الطالبة .وأساليب متنوعة كتقويم الطالبة لنفسها، وتقويم القرين، وتقويم المعلمة
خاصة  سجالتفي  الباتنتائج الطّخالل التجربة، وترصد  عمل كتابي كلعلى واليوم والتاريخ 
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على أداء  المتوقّع حدوثهمن أجل قياس مدى التّحسن التدريجي ؛ مةبها لدى المعلّ يحتفظ 
  .، وتقديم التّغذية الراجعةمهارات الكتابة فيالبات الطّ

  
 

مت معلّمة المجموعة الضابطة بالتدريس وفق الطريقة االعتيادية الموصوفة في دليل قا
المعلّم، وضمن جدول الحصص المقرر لكتاب مهارات االتصال، وبعدد الحصص نفسها 

  : اآلتيةاإلجراءات للمجموعة التجريبية، وذلك باتّباع 
 .تعرض المعلّمة موضوع الكتابة على شكل مشكلة - 
 .لّمة الطالبات في طبيعة الموضوع المراد تنفيذ الكتابة فيهتناقش المع - 
بجمع المعلومات حول الموضوع الكتابي من  -أحيانًا - تكلف المعلّمة الطّالبات - 

 .المصادر المكتبية في المدرسة
 .تعطي المعلّمة الطّالبات زمنًا محددا للكتابة وتُنهي الكتابة في الوقت المحدد - 
مادة المكتوبة لالطّالع عليها وتقييمها واالستفادة من مواطن القوة تتبادل الطّالبات ال - 

 .فيها
 .تتيح المعلّمة لبعض الطّالبات فرصة قراءة ما كتبن، وعرضها في مجلة الصفّ - 
  

 
استخدمت هذه الدالذي يتكون من مجموعتين، ضابطة  راسة التصميم شبه التجريبي

قب ينة واختباروتجريبيلي موز على النحو اآلتي ،وبعديويعبر عنه بالر:  
G1: O1 – O2 
G2: O3 X O4 

  .المجموعة الضابطة G1:: حيث 
G2         :ةالمجموعة التجريبي.  

O1        ،O3 :االختبار القبلي.  
O2        ،O4 :االختبار البعدي.  

X       ) :ات الكتابة) (طريقة التدريسمدخل عملي(.  
  .)االعتيادية) (طريقة التدريس: (-      
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ألداء ة ة واالنحرافات المعياريطات الحسابيالمتوس حسبت سؤال الدراسةلإلجابة عن 

ولفحص داللة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على مهارات كتابة المقالة مجتمعةً، 
المصاحب  ستخدم تحليل التباين األحادياُ، راسةلدأفراد ا متوسطات أداءالفروق بين 

)ANCOVA(. سبتوح المتوسطات الحسابيراسة ة ة واالنحرافات المعياريألداء مجموعتي الد
أفراد  متوسطات أداء، ولفحص داللة الفروق بين على كل مهارة من مهارات كتابة المقالة

واختبار  .)MANCOVA(دد المصاحب المتع تحليل التباين األحادي ، استخدمالدراسة
؛ )Eta Square(للمقارنات البعدية وأخيرا اُستخدم مؤشر مربع إيتا ) Bonferroni(بونفيروني 

  .لمدخل عمليات الكتابة) Effect Size(لمعرفة حجم األثر 
  
 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى" :لإلجابة عن سؤال الدراسة
)α=0.05 ( راسة على كل مهارة من مهارات كتابةة ألداء أفراد الدطات الحسابيبين المتوس

، وعليها )العنوان، والمقدمة، والعرض، والخاتمة، واألسلوب، ومهارات عامة(المقالة منفردة 
  : ال بد من" ؟)مدخل عمليات الكتابةاالعتيادية، و(مجتمعة، تُعزى إلى متغير طريقة التدريس 

القبلي والبعدي  راسةة ألداء أفراد الدطات الحسابيداللة الفروق بين المتوس تحديد  : أوالً
 وفقًا لمتغير طريقة التدريسكل مهارة من مهارات كتابة المقالة على 

)االعتياديات الكتابةة، ومدخل عملي(.  
على  البعدي راسةد الدة ألداء أفراطات الحسابيداللة الفروق بين المتوس تحديد   :ثانياً 

ة، ومدخل االعتيادي(وفقًا لمتغير طريقة التدريس  ،مهارات كتابة المقالة مجتمعةً
وفيما يلي عرض لذلك)ات الكتابةعملي ،:  

  .منفردةًمهارات كتابة المقالة  -أ
سبت المتوسطات حالحسابية، واالنحرافات المعياريوالبراسة ة ألداء أفراد الد القبلي ،عدي

اآلتي )١( ن في الجدولكما هو مبي:  
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   )١( الجدول
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريراسةة ألداء أفراد الد والبعدي على كل مهارة من  القبلي

  )ات الكتابةة، ومدخل عملياالعتيادي(مهارات كتابة المقالة، وفقًا لمتغير طريقة التدريس 

 يسطريقة التدر المهارة
 األداء البعدي األداء القبلي

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  العنوان
  

 4=ن*

 0.94 2.41 0.68 1.59 39 االعتيادية

 0.53 3.66 0.77 2.18 38 مدخل عمليات الكتابة

يالكل  77 1.88 0.78 3.03 0.99 

  المقدمة
  

 16=ن

 2.65 10.41 2.60 7.59 39 ديةاالعتيا

 2.62 13.08 2.90 8.68 38 مدخل عمليات الكتابة

 2.95 11.73 2.79 8.13 77 الكلي

  العرض
  

 32=ن

 3.30 17.72 3.98 15.85 39 االعتيادية

 7.66 21.87 4.29 16.39 38 مدخل عمليات الكتابة

 6.20 19.77 4.12 16.12 77 الكلي

  الخاتمة
  

 15=ن

 2.29 8.97 1.90 8.33 39 اديةاالعتي

 2.95 11.89 2.25 7.74 38 مدخل عمليات الكتابة

 3.00 10.42 2.09 8.04 77 الكلي

  األسلوب
  

 27=ن

 3.24 17.38 3.49 17.03 39 االعتيادية

 5.22 21.55 3.07 15.58 38 مدخل عمليات الكتابة

 4.79 19.44 3.35 16.31 77 الكلي

  مهارات عامة
  

 6=ن

 1.14 3.97 1.19 3.44 39 العتياديةا

 1.26 5.08 1.49 4.18 38 مدخل عمليات الكتابة

 1.31 4.52 1.39 3.81 77 الكلي
  

  .العالمة القصوى للمهارة: ن* 
  

 راسةألداء أفراد الدة طات الحسابيوجود فروق ظاهرية بين المتوس ١ يالحظ من الجدول
وفقًا لمتغير طريقة التدريس المقالة ابةكت مهارات من مهارة كل على البعدي ،)ة، ومدخل االعتيادي

حذف(وبهدف عزل ). ات الكتابةعملي (ئهم، ة في أداالفروق القبليولمعرفة الدة اللة اإلحصائي
المتعدد المصاحب  األحاديستخدم تحليل التباين ة؛ اُلتلك الفروق الظاهري)One Way 

MANCOVA(دول ن في الج، كما هو مبي)٢(. 
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  )٢( الجدول
على  البعدي ة ألداء أفراد الدراسةطات الحسابيالمتعدد المصاحب للمتوس األحادينتائج تحليل التباين 

  )ات الكتابةة، ومدخل عملياالعتيادي(كل مهارة من مهارات كتابة المقالة، وفقًا لمتغير طريقة التدريس 

 مصدر التباين
  المهارة

 األداء البعدي
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 قيمة ف
  الداللة

 اإلحصائية
 حجم
 األثر

 المصاحب
)العنوان القبلي(  

 001. 796. 068. 039. 1 039. العنوان

 002. 724. 126. 585. 1 585. المقدمة

 008. 466. 538. 11.445 1 11.445 العرض

 013. 343. 912. 4.925 1 4.925 الخاتمة

وباألسل  6.763 1 6.763 .502 .481 .007 

 000. 971. 001. 001. 1 001. مهارات عامة

 المصاحب
)المقدمة القبلي(  

 004. 607. 267. 156. 1 156. العنوان

 081. 016. 6.100 28.346 1 28.346 المقدمة

 165. 000. 13.598 289.182 1 289.182 العرض

 105. 006. 8.053 43.485 1 43.485 الخاتمة

 088. 012. 6.679 89.880 1 89.880 األسلوب

 031. 141. 2.221 2.100 1 2.100 مهارات عامة

 المصاحب
)العرض القبلي(  

 001. 835. 044. 025. 1 025. العنوان

 000. 992. 000. 001. 1 001. المقدمة

 016. 286. 1.157 24.598 1 24.598 العرض

 006. 518. 422. 2.280 1 2.280 الخاتمة

 011. 394. 736. 9.902 1 9.902 األسلوب

 045. 075. 3.260 3.081 1 3.081 مهارات عامة

 المصاحب
)الخاتمة القبلي(  

 011. 385. 765. 447. 1 447. العنوان

 008. 467. 535. 2.486 1 2.486 المقدمة

 000. 952. 004. 078. 1 078. العرض

 017. 277. 1.202 6.491 1 6.491 الخاتمة

 008. 466. 537. 7.233 1 7.233 األسلوب

 012. 361. 845. 799. 1 799. مهارات عامة

 المصاحب
)القبلي األسلوب(  

 014. 326. 977. 571. 1 571. العنوان

 043. 084. 3.076 14.291 1 14.291 المقدمة

 004. 580. 309. 6.573 1 6.573 العرض
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 مصدر التباين
  المهارة

 األداء البعدي

  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 قيمة ف
  الداللة

 اإلحصائية

 حجم
 األثر

 000. 967. 002. 009. 1 009. الخاتمة

 017. 279. 1.192 16.042 1 16.042 األسلوب

 018. 263. 1.272 1.202 1 1.202 مهارات عامة

 المصاحب
مهارات عامة (

)القبلي  

 012. 367. 824. 481. 1 481. العنوان

 005. 564. 336. 1.563 1 1.563 المقدمة

 019. 252. 1.336 28.421 1 28.421 العرض

مةالخات  3.483 1 3.483 .645 .425 .009 

 003. 631. 232. 3.124 1 3.124 األسلوب

 013. 342. 915. 865. 1 865. مهارات عامة

 طريقة التدريس
Hotelling's 

Trace=0.٦٥٥ 
= حصائيةالداللة اإل

٠.٠٠٠*  

 298. 000. *29.242 17.081 1 17.081 العنوان

 217. 000. 19.160* 89.033 1 89.033 المقدمة

 109. 005. *8.400 178.632 1 178.632 العرض

 177. 000. *14.796 79.902 1 79.902 الخاتمة

 156. 001. *12.799 172.244 1 172.244 األسلوب
 136. 002. *10.867 10.273 1 10.273 مهارات عامة

 الخطأ

    584. 69 40.306 العنوان
    4.647 69 320.632 المقدمة

لعرضا  1467.359 69 21.266    
    5.400 69 372.607 الخاتمة
    13.458 69 928.603 األسلوب

    945. 69 65.227 مهارات عامة

 المجموع المعدل

     76 73.948 العنوان
     76 659.273 المقدمة
     76 2917.792 العرض
     76 684.701 الخاتمة
     76 1740.987 األسلوب

     76 131.221 مهارات عامة
  

  .)α=  0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 
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ة لكل اإلحصائي قيم الداللة يالحظ أن ٢الجدول في ظر إلى نتائج تحليل التباين وبالنّ
د أثر د وجومما يؤكّ، )α = 0 .05( ةاللة اإلحصائيمن المهارات أقل من مستوى الدمهارة 

ولتحديد قيمة الفروق . طالباتالات الكتابة في تحسين مهارات كتابة المقالة لدى لمدخل عملي- 
بين المتوسطات الحسابية ألدا - االدالة احصائي البعدي في كل مهارة وفقًا لمتغير طريقة ئهن

استخدم اختبار  ، ولمعرفة لصالح من تلك الفروق؛)ات الكتابةة، ومدخل عملياالعتيادي(التدريس 
لعزل ؛ ة المعدلةطات الحسابية، حيث حسبت المتوسللمقارنات البعديBonferroni ((بونفيروني 

راسة أثر أداء أفراد مجموعتي الد)الضةابطة، والتجريبي (على أدائهما في  في االختبار القبلي
٣( ، وكانت النتائج كما في الجدولاالختبار البعدي(. 

  )٣( الجدول
ة بين المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء للمقارنات البعديBonferroni ((اختبار بونفيروني 
الطالبات البعدي راسة في مجموعتي الد)الضعلى كل مهارة من مهارات ) ةابطة، والتجريبي

ل أثر بعد عز) ات الكتابةة، ومدخل عملياالعتيادي(كتابة المقالة وفقًا لمتغير طريقة التدريس 
األداء على االختبار القبلي  

 طريقة التدريس المهارة
المتوسط 

 المعدل
الخطأ 
 المعياري

 قيمة الفرق بين
 المتوسطين الحسابيين

 العنوان
 0.14 2.46 االعتيادية

*1.15 
 0.14 3.61 مدخل عمليات الكتابة

 المقدمة
 0.39 10.43 االعتيادية

*2.63 
 0.39 13.06 مدخل عمليات الكتابة

 العرض
 0.82 17.92 االعتيادية

*3.74 
 0.84 21.66 مدخل عمليات الكتابة

 الخاتمة
 0.42 9.18 االعتيادية

*2.5 
 0.42 11.68 مدخل عمليات الكتابة

 األسلوب
 0.66 17.63 االعتيادية

*3.67 
 0.67 21.30 مدخل عمليات الكتابة

 مهارات عامة
 0.17 4.08 االعتيادية

*0.89 
 0.18 4.97 مدخل عمليات الكتابة

  

  .)α=0.05(دال احصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية * 
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في كل مهارة من  إحصائياوجود فرق دال إلى  )٣( نة في الجدولتائج المبيتشير النّ
 للتدريس باستخدام الطريقة االعتيادية، وبين اللواتي خضعن الباتبين أداء الطّ الستّةالمهارات 

 لباتات الكتابة، ولصالح أداء الطاّللتدريس باستخدام مدخل عملي اللواتي خضعن أداء الطالبات
اللواتي خضعن ات الكتابةللتدريس باستخدام مدخل عملي.  

ة طريقة التدريس وإليجاد فاعلي)االعتياديفي كل مهارة من ) ات الكتابةة، ومدخل عملي
، فقد Eta Squareباستخدام مربع ايتا  Effect Sizeألثر حجم ا حسبمهارات كتابة المقالة 

٠,١٣٦ ٠,١٥٦، ٠,١٧٧،  ٠,١٠٩، ،٠,٢١٧، ٠,٢٩٨( ه يساويأنّ –٢من الجدول –د جِو (
فَسر ) ات الكتابةة، ومدخل عملياالعتيادي(متغير طريقة التدريس  وهذا يعني أن،  على التوالي

على التوالي من التباين %) ١٣,٦، %١٥,٦، %١٧,٧، %١٠,٩، %٧,٢١، %٨,٢٩( حوالي
ط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات كتابة المقالة المعتمدة في في المتوس

  .الدراسة
  .مهارات كتابة المقالة مجتمعةً - ب

سبت المتوسحطات الحسابية، واالنحرافات المعياريراسةة ألداء أفراد الد والبعدي القبلي 
ات ة، ومدخل عملياالعتيادي(على مهارات كتابة المقالة مجتمعةً، وفقًا لمتغير طريقة التدريس 

  .ن ذلكيبي )٤( ، والجدول)الكتابة
  )٤( الجدول

المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسةة، واالنحرافات المعياري والبعدي على مهارات  القبلي
  )ت الكتابةاة، ومدخل عملياالعتيادي(لمتغير طريقة التدريس  كتابة المقالة مجتمعةً، وفقًا

 طريقة التدريس
 األداء البعدي األداء القبلي

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 10.21 60.87 11.03 53.82 39 االعتيادية

 18.27 77.13 12.76 54.76 38 مدخل عمليات الكتابة

 16.78 68.90 11.85 54.29 77 الكلي
  

٤( ن من الجدوليتبي( وجود فروق ظاهرية بين المتوسألداء أفراد ة طات الحسابي
ة، االعتيادي(مهارات كتابة المقالة مجتمعةً، وفقًا لمتغير طريقة التدريس  على البعدي الدراسة

الفرو) حذف(، وبهدف عزل )ات الكتابةومدخل عمليولمعرفة الداللة ئهم؛ ة في أداق القبلي
ة لتلك الفروق الظاهرية وفقًا لمتغير طريقة التدريس اإلحصائي)االعتياديات ة، ومدخل عملي
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ن ، كما هو مبيOne Way ANCOVA((المصاحب  األحادي؛ استخدم تحليل التباين )الكتابة
 .)٥( في الجدول

  )٥( الجدول
 مهارات على البعدي ة ألداء أفراد الدراسةطات الحسابيمتوسللالمصاحب  األحادينتائج تحليل التباين 

  )ات الكتابةة، ومدخل عملياالعتيادي(، وفقًا لمتغير طريقة التدريس  مجتمعةً المقالة كتابة

 مصدر التباين
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 حجم
 األثر

 409. 000. 51.275 6677.581 1 6677.581 )االختبار القبلي(بالمصاح

 324. 000. 35.511* 4624.597 1 4624.597 طريقة التدريس

    130.231 74 9637.120 الخطأ
     76 21403.169 المعدل المجموع

  

   .)=٠.٠٥( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية* 
  

ة الداللة اإلحصائي يالحظ أن قيمة ٥ الجدول في ليل التباينظر إلى نتائج تحوبالنّ
جتمعةً أقل من مستوى الدلمهارات كتابة المقالة م05( ةاللة اإلحصائي. α = 0(، ّد وجود مما يؤك

جتمعةً لدى أثر لمدخل عمليالباتطّالات الكتابة في تحسين مهارات كتابة المقالة م .  
مهارات على  ئهنبين المتوسطين الحسابيين ألدا -  حصائياإال الد -ولتحديد قيمة الفرق 

عرفة وم ،)ات الكتابةة، ومدخل عملياالعتيادي(وفقًا لمتغير طريقة التدريس كتابة المقالة مجتمعةً 
ة، حيث للمقارنات البعديBonferroni ((لصالح من تلك الفروق؛ استخدم اختبار بونفيروني 

سبت المتوسطات الححلة ةسابيلعزل أثر أداء أفراد مجموعتي الدراسة ؛ المعد)ابطة، الض
ةوالتجريبي (على أدائهما في االختبار البعدي، وكانت النتائج كما في  في االختبار القبلي
 .)٦(الجدول

  )٦( الجدول
داء الطالبات طات الحسابية المعدلة ألة بين المتوسللمقارنات البعديBonferroni ((اختبار بونفيروني 

في مجموعتي الدراسة  البعدي)الضجتمعةً وفقًا لمتغير ) ةابطة، والتجريبيعلى مهارات كتابة المقالة م
  بعد عزل أثر األداء على االختبار القبلي) ات الكتابةة، ومدخل عملياالعتيادي(طريقة التدريس 

 الخطأ المعياري المتوسط المعدل  طريقة التدريس
  ق بينقيمة الفر

 المتوسطين الحسابيين
 1.85 76.75 مدخل عمليات الكتابة 15.61* 1.83 61.24 االعتيادية

  .)α = 0 .05( عند مستوى الداللة اإلحصائية احصائيإدال * 
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على مهارات كتابة  احصائيإوجود فرق دال إلى  )٦(في الجدول  المبينةتشير النتائج 
ة، وبين للتدريس باستخدام الطريقة االعتيادي اللواتي خضعن تلباأداء الطّاالمقالة مجتمعةً بين 

البات ات الكتابة، ولصالح أداء الطّللتدريس باستخدام مدخل عملي اللواتي خضعن الباتأداء الطّ
اللواتي خضعن ات الكتابةللتدريس باستخدام مدخل عملي .  

ة طريقة التدريس وإليجاد فاعلي)ة، ومدخل االعتياديعلى مهارات كتابة ) ات الكتابةعملي
 –د جِ، فقد وEta Squareباستخدام مربع ايتا  Effect Sizeحجم األثر  حسبالمقالة مجتمعةً، 

ة، االعتيادي(متغير طريقة التدريس  وهذا يعني أن، ) ٠,٣٢٤( ه يساويأنّ -  )٥(الجدول  من
ات الكتابةومدخل عملي (حوالي رّفَس )من ا %)٤,٣٢لتباين في المتوسألداء أفراد  ط الحسابي

جتمعةًالدراسة على مهارات كتابة المقالة م.  
  

 
بين  )α = 0 .05( اللةة عند مستوى الدتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيأظهرت النّ

المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدمهارات كتابة المقالة، على كل مهارة من  راسة البعدي
، ولصالح )ات الكتابة ة، ومدخل عملياالعتيادي( وعليها مجتمعة تعزى لمتغير طريقة التدريس

ات الكتابة، حيث بلغت فاعليته في للتدريس باستخدام مدخل عملي البات اللواتي خضعنأداء الطّ
الي وفي على التو %)١٣,٦، %١٥,٦، %١٧,٧، %١٠,٩، %٧,٢١، %٨,٢٩( المهارات

  ).%٣٢,٤( المهارات مجتمعة
الخصائص التي امتاز بها مدخل  البات إلىم في مستوى كتابات الطّالتقد انالباحث يعزوو

عمليرت إيجاما أثّات الكتابة، وربفالكتابة وفق البات في كتابة المقالة، ا في تحسين مهارات الطّب
المترابطة، المتسلسلة وات ن العديد من العمليضمة تتة أدائية لغوية عقليعمليتُعد  هذا المدخل

من خاللالبات في الكتابة الطّ تتدرج حيث تم مصحوبة  -ات خمسة رئيسةالمرور بعملي
هذا فيعلّم . رحرير، والنشأليف، والمراجعة، والتّخطيط، والتّالتّ: هي -  عةة متنونشاطات تدريبيب

وتعليم الكتابة وفقًا لذلك مبني على مدخل  .فةأنها مؤلّالبة كيف تكتب وكيف تفكر وكالطّ المدخل
العمليات، وهو مدخل حديث يستهدف تعليم الطّلبة كيف يكتبون وكأنّهم مؤلّفون 

)(Tompkins,1994تركيز الطّالبات في حصص الكتابة ، حيث كان ات الكتابة ذاتها على عملي
  .النهائيا إلى المنتج وصولً

ن ذلك حثانيعزو البا مكن أنويالتحس ستخدمت ا إلى استراتيجيات التدريس التي اُأيض
نت جل الكتابة، التي مكّأ، والقراءة من ، والعصف الذهنيم التعاونيات، كالتعلّمدخل العملي في
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وتحقق  ،ةوالجاذبي ،هذه االستراتيجيات بالمرونةحيث تتسم البات من مهارات كتابة المقالة؛ الطّ
ة نشطة، ة تعاونيرت بيئة تعليميوفّوقد  البات،ة للطّوالمشاركة االيجابي ،ةيميالنتاجات التعل

عتشجهن ة التي وفّعلى تنفيذ النشاطات التدريبيالي كان لها الدور ات، وبالتّرها مدخل العملي
  .ةالمهارات الكتابي هنفي إكساب الفاعل

 ات أثناءرها مدخل العمليتقويم التي وفّن إلى استراتيجيات الذلك التحس يعزو الباحثان وقد
في  الباتر الذي طرأ على أداء الطّبهدف قياس مستوى التطو ؛ات الكتابةفي عمليالتدرج 

ستراتيجية التقويم المعتمد على األداء، واستراتيجيه مراجعة الذات، من كا، مهارات كتابة المقالة
ملف الكتابةوقائمة الرصد و م التقديرعة مثل سلّخالل استخدام أدوات متنو )portfolio( ،

كتقويم الطّالبة لذاتهاعة وأساليب متنوة بين ، وتقويم القرين من خالل تبادل األعمال الكتابي
واصل لبة بنفسها، ويعزز التّاوع من التقويم يزيد من ثقة الطّهذا النّف. مةالبات، وتقويم المعلّالطّ

   .ن الكتابيةمهاراتهن من البات ويحسبين الطّ
التّ يعزو الباحثان مكن أنوين في مهارات كتابة المقالة إلى إجراءات التدريس التي حس

مة عبر البات بخطوات منظّحيث سارت مع الطّ ات،مة أثناء تطبيق مدخل العمليبعتها المعلّاتّ
الات متسلسلة أثناء عمليتدرخطيط  للحصصبالتّ ج في كتابة المقاالت، ابتداء ة، ومن ثم الكتابي

وذلك ما أكّده عدد من بتقويم األعمال المنجزة وتقديم التغذية الراجعة البدء بالتدريس، وانتهاء ،
من أهمية عمليات الكتابة في تنمية )  ٢٠٠٧؛ النصار والروضان، ٢٠٠١الخوالدة، (الباحثين 

وجيهات وإرشادات أثناء ممارسة مة من تمته المعلّإضافة إلى ما قد. القدرة على التعبير الكتابي
ات بخطواته وإجراءاته، أتاح مدخل العملي ضح أنيتّ ، وبذلكعزيز مالئمةتأساليب ، والكتابة

  . إلى إنتاج أعمال متكاملة اوصولً أدائهنافعية نحو تحسين البات االجتهاد والدللطّ
مكن أن تدّلوي هذه النتيجة على أن ات الكتابة كان مدخل عمليفي تحسين  له أثر إيجابي

مهارات كتابة المقالة، وقد يعزى هذا األثر ألسباب تتعلق بهذا المدخل، وأمالبات في ق الطّا تفو
البات لة في اختيار عنوان مناسب للمقالة، فقد يعود ذلك إلى تدريب الطّوالمتمثّ" العنوان" مهارة

خطيط للعمل الكتابي تقوم الطالبة اء التّعلى هذه المهارة في مرحلة ما قبل الكتابة، ففي أثن
، وتحديد الهدف من الكتابة هباختيار الموضوع الذي ترغب الكتابة فيه، والتفكير بأبعاد

والعمل على تحليلها  ،بجمع المعلومات الطالبقوم يففي هذه المرحلة  والجمهور المستهدف،
عة يمارسها الطلبة تصميم أنشطة متنو يتطلب تطوير العمل الكتابي د على أنوتنظيمها، مما يؤكّ
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البة بعد أن تنتهي من وبذلك تستطيع الطّ ،)warren, 1985( قبل الكتابة في غرفة الصفّ
  .     العنوان المناسب الكتابة  اختيار

عزى إلى النشاطات يفقد "  المقدمة" بمهارة  ةق طالبات المجموعة التجريبيتفو وأما
التدريبيعةة المتنو مة لة بهذه المهارة، فقبل البدء بالتدريب على المهارة، تقوم المعلّذات الص

تنفيذ  وحة، ة والتعريف بها، ثم عرض األمثلة الموضالسلوكيومؤشّراتها بتقديم المهارة الرئيسة 
النشاطات التدريبيالبات قراءة الطّ ناهيك عن. من خالل البدء بالكتابة ة، ثم التطبيق العملي

فرصة  لهن أتاح األمر الذي لتنفيذ النشاطات، ُأعدت ة التياذج من المقاالت اإلضافيلنم
مات موجزة وجاذبة البات على بناء مقدما يكون ذلك قد أسهم في مساعدة الطّورب تها،محاكا
ومشتملةدة للموضوع وممه ة للمقالةعلى الفكرة العام .  

ة التي يستند إليها زى إلى أحد المبادئ األساسيعفقد ي" العرض"مهارة أما التّحسن في و
اتمدخل العملي ،الكتابة فيه وفقً فيالبة لطّل ةأال وهو إعطاء الحري ا اختيار الموضوع الذي تود

وإتاحة الفرصة لها لمناقشة  ،ة، ويثير دافعيتها للكتابةيشعرها بالمسؤولي فهذا لميولها وحاجاتها، 
دة من بمصادر متعدالسماح لها باالستعانة المرتبطة بالموضوع، و باألفكارأفراد مجموعتها 

فكل هذه العوامل قد . صحيحة واهد، وتقديم أفكار ومعانٍة والشّة؛ لجمع األدلّخارج الغرفة الصفي
بب فيتكون الس ة بكتابة المقالةزيادة االهتمام بمهارات العرض الخاص  .  

ا التّوأملة في كتابة خاتمة موجزة ومؤثرة ومركزة والمتمثّ"  الخاتمة" ن في مهارةحس
على الجوانب المهمة، فقد يالتي نفذتها  المتعلّقة بهذه المهارة ةعزى إلى طبيعة النشاطات التدريبي

 الرئيسة البات بالمهارةتعريف الطّ جرىحيث  ،ةة وأخرى جماعيالبات بطريقة فرديالطّ
 يةة والمنزلة الصفيموضحة، قبل تنفيذ النشاطات التدريبية وعرض أمثلة راتها السلوكيومؤشّ

والقيام بالمهمالبات لنموذج المعلّا عن محاكاة الطّفضلً. ةات الكتابيأثناء  الكتابة مة التي شاركتهن
أثناء  المقدمة لهنهذه المهارة، وكان للتغذية الراجعة  ئهن فيساهمت في تحسن أدا، والتدريب

  .  هذه المهارة في األداءة للكتابة وتحسين دافعيالفي إثارة التدريب دور 
وربرها مدخل إلى عوامل متداخلة وفّ" األسلوب"البات في مهارة ن الطّما يعود تحس

رت في هذه المهارة، أبرزها فرص التقويم والمتابعةات الكتابة أثّعملي نباستخدام  المتاحة لَه
على الملف لكل طالبة مشاركة في التجربة، إذ اشتمل  ُأعد ، الذي(portfolio) ملف الكتابة

البات فرصة وقد أتاح الملف للطّ. وأدوات التقويم الالزمةالمنتجة، أوراق العمل، والمقاالت 
مراجعة أعمالهن الكتابياالطالع على عينات  وأتاح للمعلّمة .وتصحيحها ة واكتشاف أخطائهن



.......................  
  
  

                              

ما يعود ورب. أثناء التجربة وتقديم التغذية الراجعة قدمهن؛ للكشف عن مستوى تهنمن كتابات
 تم التدريب عليهاالتي  ،ا في هذه المهارة إلى دور عمليتي المراجعة والتحريرن أيضحسالتّ

واكتشاف األخطاء  ن،وتنظيم أفكاره شخصياتهنلى إبراز تهن عأسهمت في مساعد والتي
اللغوية اإلمالئيوالع ةة والنحويبط وعالمات الترقيممل على تصويبها، واستخدام أدوات الر ،

أثر عملية المراجعة أثناء الكتابة  نتائج دراسته أظهرت الذي (Kim, 2010)كيم وذلك ما أكّده 
  .اا ومضمونًلبة الكتابي شكلًعلى أداء الطّ

دات األولية البات للمسوعزى إلى استخدام الطّفقد ي" المهارات العامة"ن في حسأما التّو
تيح ة، حيث ُألألعمال الكتابيلهن فرص إعادة كتابة المسووقراءتهاة مرات، دة عد ة قراءة ذاتي

دة إمة والزميالت، وة ومراجعتها ومناقشتها مع المعلّمتأنيجراء التعديالت الالزمة، وإعداد المسو
باإلضافة إلى ة، النهائية وأحيانًقراءتها داخل الغرفة الصفيالتغذية  وتلقي ،ةا في اإلذاعة الصباحي

مة للطّمتها المعلّالراجعة، إضافة إلى أساليب التعزيز التي قددة البات بعد إعالنها عن معايير محد 
 ن جوانب وضوح الخطّفي تحس تقد ساهمربما تكون  ،العالمة على هذه المهارات لرصد

  .والمحافظة على نظافة الورقة
ة التي أظهرت فاعلي) ٢٠٠١(دراسة الخوالدة نتيجة راسة الحالية مع الدفقت نتائج وقد اتّ

استخدام نموذج مراحل عمليواتّ ،ات الكتابة في تعلم مهـارة التعبير الكتابيا مع دراسة فقت أيض
التي أظهرت وجود أثر الستخدام المراحل الخمس للكتابة في تنمية ) ٢٠٠٧( النصار والروضان

التي أشارت إلى وجود أثر ) ٢٠١٠(ومع نتيجة دراسة الخليف  ،عبير الكتابيالقدرة على الت
لبرنامج تدريبي قائم على منحى العملية الكتابة لدى ات في الكتابة في عملية المراجعة ونوعي

التي أظهرت أثر عملية المراجعة  (Kim, 2010)كيم مع نتيجة دراسة اتّفقت كما . الباتالطّ
 فقت كذلك مع نتيجة دراسة يوسفواتّ، اا ومضمونًلبة الكتابي شكلًأداء الطّ أثناء الكتابة على

)٢٠١٢ (أليف لدى في الكتابة في تحسين بعض مهارات التّ التي أوضحت أثر برنامج تعليمي
 ,Utami, Rais & Setyaningsin)ومع نتيجة دراسة أوتامي ورايس وستيانجيش ، الباتطّال

ات القائم على المراحل األربعة في أثر الستخدام أسلوب العملي التي أشارت إلى وجود (2012
 ,Alodwan & Ibnianالعداون وابنيان نتيجة ا مع فقت أيضواتّ ، تحسين مهارات الكتابة

2014) (ات الكتابة في تحسين مهارات كتابة التي أظهرت وجود أثر الستخدام مدخل عملي
   .االمقالة في مستوى وضوح األفكار وتسلسله
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 : في ضوء النّتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان باآلتي

توظيف مدخل عمليات الكتابة، بإجراءاته، واستراتيجيات تدريسه، وأساليب     - 
تقويمه، ونشاطاته التدريبية، في تدريس مهارة الكتابة؛ لما يتمتّع به هذا المدخل من 

ثر إيجابا في تحسين مهارات كتابة المقالة لدى طالبات الصفّ األول مزايا تؤ
الثانوي .  

عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية لتعريفهم بمدخل عمليات الكتابة،     - 
وتدريبهم على إجراءات تطبيقه داخل الغرفة الصفية، وبيان دوره في تحسين أداء 

مهارات كتابة المقالة، واإلفادة من دليل المعلّم  طالبات الصف األول الثانوي في
  .الذي أعده الباحثان في هذه الدراسة

ة في وزارة التربية تخطيط وتطوير مناهج اللغة العربيتوجيه اهتمام القائمين على     - 
إلى االهتمام بمدخل عمليات الكتابة أثناء بناء دروس الكتابة؛ عليم في األردن والتّ

خطوات منظّمة، ونشاطات تدريبية، واستراتيجيات تدريسية، وأساليب كونه يعتمد 
تقويمية متنوعة، تزيد من دافعية الطلبة، وتسهم في معالجة الضعف في مهارة 

 .الكتابة
إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تبحث في أثر مدخل عمليات الكتابة في     - 

  . لمراحل الدراسية المختلفةالمهارات اللغوية األخرى، وفي ا
  

 
 ١٩٨٣( .محمدد، أحم.( مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. ةطرق تعليم اللغة العربي.  
 ،عمان .فن الكتابة وأشكال التعبير ).٢٠١٠( .محمود إبراهيم وصالح، حسن والنعانعة، البكور: 

  .دار جرير للنشر والتوزيع
 ةتد). ٢٠٠٢. (جابر، وليدة: ريس اللغة العربيان .مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليدار الفكر : عم

  .للطباعة والنشر والتوزيع
 لمهارات عملياّت التعبير الكتابي ).٢٠١٠( .الجشي، سيناء استخدام طلبة الصفّ األول الثانوي 

جامعة مجلة  .دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشق الرسمية.(في مادة اللغة اإلنجليزية 
  .        ٣٢٣ -٢٥٢، ص )٢٦(دمشق، 
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 ات التعبير ). ٢٠٠٥. (الحداد، عبد الكريملعملي ف العاشر األساسيدرجة استخدام طلبة الص
 –١٣، ص)١(٣مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس،. الكتابي في كتاباتهم

  .٣٦ص
 ة). ٢٠٠٢. (حداد، نبيلما. في الكتابة الصحفيعمان.القضايا -األشكال - المهارات –ت الس :

  .أمانة عمان
 ،٢٠٠٨( .رعد خصاونة.( عالم الكتب الحديث للنشر: إربد.ةأسس تعليم الكتابة اإلبداعي.  
 ات في الكتابة وقياس أثره ). ٢٠١٠. (الخليف، فلكبناء برنامج تدريبي قائم على منحى العملي

ات التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة في في عملية المراجعة ونوعية الكتابة ومهار
  .أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن. المملكة العربية السعودية

 ،دار المسيرة :عمان .فن الكتابة والتعبير ).٢٠٠٨( .امتنان إبراهيم والصمادي، خليل.  
    فاعلية استخدام نموذج م). ٢٠٠١. (الخوالدة، نجودتعلم مهارة ات الكتابة في راحل عملي

لدى طلبة الصفّ التعبير الكتابي الجامعة  منشورة، رسالة ماجستير غير. العاشر األساسي
  .األردنية

    ة طرائقها ). ٢٠٠٩. (الشلبي، محمود والقواسمة، محمد وجابر، عادلالكتابة العربي
  .المؤلف: عمان. وموضوعاتها

 أثر برنامج حاسوبي في تطوير مهارة الكتابة ). ٢٠١٠. (حمدالصوص، سمير والطوالبة، م
اإلبداعية في اللغة العربيالجامعات  مجلة اتحاد. في عمان ة لدى طلبة الصف التاسع األساسي
٤٣ -١٢، ص)١(٨، ة للتربية وعلم النفسالعربي    .  

 ،٢٠٠٦. (رشدي طعيمة.( دار : القاهرة. هاصعوبات تدريسها، مستوياتها، :ةالمهارات اللغوي
             .العربي الفكر

 أ٢٠١٠. (عبد الباري، ماهر.( الكتابة الوظيفيدار المسيرة: عمان. ةة واإلبداعي.  
 ب٢٠١٠. (عبد الباري، ماهر.( دار : عمان. ة من النشأة إلى التدريسالمهارات الكتابي

  .المسيرة
 العا مدى امتالك طلبة الصفّ ).١٩٩٩(. العثمان، بسامشر األساسي لمهارات التعبير الكتابي 

في مديريرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك .ة والتعليم لقصبة المفرقة التربي ،
  .األردن

 ٢٠٠٠. (عصر، حسني .( ةفنون اللغة العربي)مركز : القاهرة ).تعليمها وتقويم تعلمها
  .االسكندرية  للكتاب

 ةاتجاهات حد). ٢٠٠٢. (عمار، ساممؤسسة الرسالة : بيروت. يثة في تدريس اللغة العربي
  .للنشر
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  ،٢٠٠٢(. فايزةعوض( .مقارنة بين المدخل التقليدي ومدخل عملية الوعيات الكتابة في تنمي 
المعرفي بعمليص  ،١٦مجلة القراءة والمعرفة، . اتها وتنمية مهاراتها لدى طالب األول الثانوي

٢٧ -٢٣     .  
 ،طرق تدريس اللغة .)٢٠٠٥( .عبد الغفار والشيزاوي، محمد ل وموسى،جما العيسوي ة العربي

دار الكتاب الجامعي :العين .بين النظرية والتطبيق :لمرحلة التعليم األساسي.  
 ٢٠٠٣. (فضل اهللا، محمد.( عمليالقاهرة. "تعليمها وتقويمها:" ة وتطبيقاتهاات الكتابة الوظيفي :

  .عالم الكتب
 ٢٠٠٨. (مريم، سف واللوزييو، قطامي .(النموذج والتطبيق - ة للموهوبينالكتابة اإلبداعي .

  .دار وائل :عمان
 بناء. )٢٠٠٨(. أميرة ،المحمود قائم على أساس كورت والكشف عن أثره في  برنامج تعليمي

تنمية مهارات الكتابة اإلبداعيغير  رسالة ماجستير. ة لدى طالبات الصف التاسع األساسي
  .األردن ،جامعة اليرموك. شورةمن

 ار، صالح والروضان، عبد الكريمأثر استخدام المراحل الخمس للكتابة في ). ٢٠٠٧. (النّص
مجلة رسالة الخليج . تنمية القدرة على التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط

  .      ٥٧ص  -١٣، ص)٢٠٤(العربي، 
 ،آراء طلبة  ).١٩٩٩( .حمدان نصرفي األردن حول مدى توظيف  الصف الثاني الثانوي

ة مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنساني .عمليات اإلنشاء في مواقف الكتابة التعبيرية
٢٧٧ص -٢٢٣، ص)٣(١٥جامعة دمشق، .ةوالتربوي.  

 أثر برنامج مقترح في تنمية مهارة التخطيط للكتابة ). ٢٠٠٨.(نصر، حمدان ومناصرة، يوسف
 -٨٤، ص)٢(٢٨المجلة العربية للتربية،.طالبات الصف السابع األساسي في األردن لدى
  .     ١١٠ص

 ان. فلسفته، واقعه، تدريسه، أساليب تصحيحه: التعبير). ٢٠١٠(. الهاشمي، عبد الرحمنعم :
  .دار المناهج للنشر والتوزيع

 ،٢٠١١( .فائزة عبد الرحمن وفخري، الهاشمي.( ة الكتابة الفني)أهميتها -فهومهام– 
  .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع :عمان ).تطبيقاتها -مهاراتها

 ة والتطبيق). ٢٠٠٤. (الوائلي، سعادطرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين النظري .
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان

  ة اإلطار العام والنتاجات العامة والخا. )٢٠٠٥.(وزارة التربية والتعليمصة للغة العربي
والثانوي الفريق الوطني إلعداد اإلطار: عمان. لمرحلتي التعليم األساسي.  
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 في الكتابة لتحسين مهارات التأليف لدى طالبات ). ٢٠١٢. (يوسف، عفاف بناء برنامج تعليمي
  .أطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك، األردن. الصف الثامن األساسي في منطقة إربد األولى
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  )أ(الملحق 
معايير تصحيح / المؤشرات السلوكية/ قائمة المهارات الرئيسة لكتابة المقالة، والمهارات الفرعية

  اختبار المقالة

  
  الرقم

  
  المهارة

  
  المؤشرات السلوكية

الدرجة 
4 

  التدريج الرباعي
٤     ٣      ٢      ١  

الدرجة 
المستحقة 
لكل مهارة 

  رئيسة
رجة الد

3 
  التدريج الثالثي

٣      ٢      ١  
  ٤          ٤ .للمقالة مناسباختيار عنوان   العنوان  ١
  
٢  
  

  
 المقدمة

            ٤ .بفقرة مرتبطة بالمضمون لموضوع المقالة التمهيد
          ٤  .اإليجاز بكلمات قليلة دالة  ١٦

          ٤ .انتباه القارئ جذب
مة التي ينبغي إيصالها اشتمال المقدمة على الفكرة العا

 .للقارئ
٤          

  
  
  
٣  
  

  
  
  

 العرض

            ٤  .تضمين الموضوع األفكار الرئيسة 
  
  
٣٢  

          ٤ .تضمين الموضوع األفكار الثانوية المرتبطة به
          ٤ .جديدة غير مألوفة أفكار احتواء الموضوع على

          ٤ .األفكار والمعاني بشكل متسلسل ومنطقي عرض
          ٤ .واهد والبراهين المقنعةوالشّ االستشهاد باألدلّة

          ٤ .مناسبة لموضوع المقالة وتراكيب  ألفاظ استخدام
          ٤ .تقديم أفكار ومعاني صحيحة

          ٤ .بوحدة الموضوع االلتزام
  
٤  

  
 الخاتمة

            ٤ .اإليجاز في جمل سريعة متالحقة
          ٤  .لجوانب المهمة في موضوع المقالةالتركيز على ا  ١٥

         ٤ .التأثير في جمهور القراء وإقناعه
          ٣  .إثارة  قضايا وطرح أفكار جديدة

  
  
٥  

  
  

 األسلوب

            ٣ .نظام الفقرات في الكتابة اتّباع
  
  
٢٧  

٣ .الفصيحةة استخدام اللغة العربي          
          ٣ .ةتوظيف عالمات الترقيم المناسب
٣ .ةخلو المقالة من األخطاء اإلمالئي          



.......................  
  
  

                              

 
   

  

          ٣  .النحوية والصرفيةخلو المقالة من األخطاء 
          ٣ .التنويع في استخدام األساليب اللغوية

          ٣ .استخدام الصور البيانية المعبرة 
          ٣ .توظيف أدوات الربط المناسبة

          ٣ . بالكات شخصيةوضوح 
مهارات   ٦

 عامة
  ٦          ٣ طّ  ووضوحهجمال الخ

          ٣ .المحافظة على نظافة الورقة
١٠٠    المجموع الكلي  


