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   ∗عبد الكرمي سليم احلداد. د

א
تعـبري الكتـايب   هدفت هذه الدراسة إىل قياس درجة استخدام طلبة الصف العاشر األساسي لعمليـات ال 

، يف كتابام، كما هدفت أيضاً إىل دراسة أثر متغري اجلنس يف درجة استخدام )التخطيط، والتأليف، واملراجعة(
  .هؤالء الطلبة لعمليات التعبري الكتايب

مكونة من اثنتني وعشرين فقرة، وطبقت على عينة الدراسة ) استبانة(وحتقيقاً هلدف الدراسة؛ صممت أداة 
طالبة من طلبة الصف العاشر األساسي يف مديريـة  ) 212(طالباً و) 191(طالب منهم ) 403(من  املكونة

  .تربية عمان الثانية
وأظهرت نتائج الدراسة، أن طلبة العينة ال يوظفون عمليات التعبري الكتايب يف كتابام بدرجة مرتفعة، على 

  .لتخطيط، والتأليف، واملراجعة بدرجة متوسطةحسب أداة الدراسة، وأن هؤالء الطلبة يستخدمون عمليات ا
وقد أظهرت النتائج أيضاً، أن طالب العينة يتفوقون على طالباا يف درجة استخدامهم لعملييت التخطـيط  

  ).0.05 ≤ح (والتأليف، والعمليات جمتمعة، بداللة إحصائية 
  :وبناًء على هذه النتائج قدم الباحث عدداً من املقترحات منها

زيد من الدراسات للكشف عن مدى استخدام عمليات التعبري الكتايب لدى عينات أخرى ـراء مـإج - 
  .من الطلبة

  .استطالع آراء معلمي اللغة العربية ومعلماا حول معرفتهم بالعمليات الكتابية - 

                                           
  .األردن ،األردنية اجلامعة ذ مساعد يف كلية العلوم التربوية،أستا ∗
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  خلفية الدراسة وأهميتها -1
من التفاعل مـع احليـاة    تعد مهارة الكتابة مهارة أكادميية حمورية، وال يتمكن املتعلم

العلمية دون حتصيلها، وأصبحت القدرة على التواصل مع اآلخرين كتابياً جزءاً من احليـاة  
احملاماة، والتعلـيم، واألعمـال   : اليومية لإلنسان املعاصر، وال سيما ذوو املهن العامة مثل

واالجتماعيـة   وتبدو أمهية الكتابة أكثر وضوحاً يف احليـاة السياسـية  . إخل… التجارية، 
  .للمجتمعات احلديثة، فالكاتب املاهر يف توضيح معتقداته وآرائه يؤثر يف قرائه تأثرياً كبرياً

وجتري عملية الكتابة يف ظروف حمددة، وقد تكون هذه الظروف خارجية، أي مؤثرات 
ماً يف خارجية من البيئة، أو داخلية ضاغطة يشعر الكاتب إزاءها بأمهية الكتابة، فالكاتب دائ

مع البيئة السياسية واالجتماعية والثقافيـة الـيت    (Transaction)عملية أخذ وعطاء متعدد 
شخصي واجتماعي أو فردي وبيئي : مها يعيش فيها؛ لذا، فإن عملية الكتابة تتضمن عاملني

(Rosenblatt, 1994, P. 1072).  
ي تتشكل فيـه مـن   وتتشكل النصوص بتأثري شعور كتاا خبصائص قرائهم بالقدر الذ

، فالكتاب يتـأثرون  (Goodman, 1994, P. 1104)خالل شعور كتاا خبصائصهم الذاتية 
والنص يعكس شخصية الكاتـب  . بقيمهم، ومفاهيمهم، وخربام يف أثناء كتابتهم للنص

والكتابة وسيلة اتصال مع ). ما الذي حياول أن يوصله لآلخرين(وهدفه من عملية الكتابة 
ع اآلخرين، فاجلمهور القارئ يشارك الكاتب يف املوقف الكتايب، وهذا يفـرض  الذات وم

على الكاتب أن يستخدم لغة يفهمها مجهوره بسهولة كي يقلص إمكانية حـدوث لـبس   
لدى اجلمهور يف أثناء عملية االتصال الكتايب، وهذا ما ختتلف به عملية الكتابة عن عمليـة  

ني يالئم املوقف، واهلدف، واجلمهور، لكن الكالم يتضمن الكالم، فالتعبري يف كلتا العمليت
عادة تغذية راجعة شفهية من املستمع، أو نوعاً من االستجابة البصرية، أما الكتابة فإـا ال  
تتضمن هذه التغذية الراجعة املباشرة، وهذا يفرض على الكتـاب أن يراجعـوا كتابـام    

  .(Goodman, 1994, P. 1105)ر وجيعلوها أكثر جودة قبل أن يقرأها اجلمهو
وقد عرفت الكتابة بأا عملية عقلية يتم فيها التعبري عن األفكار الذهنية بوساطة الرموز 

 ,Glover)اللغوية املطبوعة، وهدفها تأمني االتصال بني متخاطبين أو عـدة متخـاطبني،   
Ronning & Bruning, 1990, p. 296) الكتابـة  ، فمهارة )152، ص 2002عمار، (؛

  .تتحسن إذن وتتطور باملمارسة والتغذية الراجعة
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إن عملية الكتابة تعين أن يعىن الكاتب واملعلم بالعمليات الذهنية اليت تـتم يف الـذهن   
الورق يف أثناء كتابة النص مث توظف هذه العمليات يف نقد النص وتقوميه، من املفيـد  وتنفذ على 

قدراً من التركيز من املعلمني والطلبة أكثر من تركيزهم علـى   هذه العمليات الذهنيةإذن، أن تنال 
  ).Harp & Brewer, 1996, P. 72( الناتج النهائي للعملية املتمثل بالنص املكتوب بشكله املادي

يقع ضمن ما يسـمى   القيام به إن معظم النشاط الكتايب الذي يكلف املعلمون طلبتهم
علم على حسب الطريقة العادية يف التدريس موضوعاً مـا  بالكتابة اإلبداعية، وفيها خيتار امل

اكتب موضوعاً عن الثـورة  "أو " اكتب عن فصل الربيع"أو " صف عطلتك الصيفية: "مثل
، وغالباً ما يكتب عنوان املوضوع على اللوح الصفي، مث يناقش املعلم أفكـار  …"الصناعية

بة املوضوع على دفـاترهم اخلاصـة   املوضوع مع طلبته؛ ليصل يف النهاية إىل تكليفهم بكتا
خالل احلصة الصفية، وعموماً تكون كتابة الطلبة متمثلة بنسخة واحدة من املوضـوع، مث  
يقوم املعلم جبمع أوراق الطلبة أو دفاترهم لتصحيحها، وقد حيبط املعلـم بنتـائج طلبتـه    

وضوع، بينما كتب طلبة الكتابية؛ فقد جيد املعلم أن ثالثة أو أربعة منهم قد أجادوا كتابة امل
آخرون عدة كلمات فقط فيه، وغالبية طلبة الصف قد كتبوا عدة مجل وصفية، ولكنـهم  

  ).Hoskisson & Tompkins, 1987, P. 162- 163(فقدوا األفكار املنظمة 
العتقـاد بـأن   إىل اإن هذه اخلربات غري الناجحة مع الكتابة، غالباً ما دعت املعلمـني  

ن أن يعربوا تعبرياً كتابياً ذا جودة عالية؛ لذلك يلجأ معظم املعلمني إىل طلبتهم ال يستطيعو
بداية الكتابة على السطر، وعالمات الترقيم، والقواعـد  : تعليم طلبتهم آليات الكتابة، مثل

، ظناً منهم أن تعليم هذه اآلليات سـيعد طلبتـهم للكتابـة    "اإلمالء"النحوية، والتهجية 
مل يتعلموا كيف يعلمون الكتابة، إمنا تعلموا كيف حيددون املوضوع،  اإلبداعية، فاملعلمون

ويعلمون آليات الكتابة، فاملشكلة إذن ليست مع الطلبة، إمنا مع األسلوب العادي لتدريس 
فـالتركيز يف  . الكتابة؛ لذلك فإن الطلبة يبذلون جهدهم ألداء مهمة صعبة مل يتعلموهـا 

ما يقوم به الكاتب قبل (يركز على الناتج ال على العملية  األسلوب العادي يف تعليم الكتابة
  ).Hoskisson & Tompkins, 1987, P. 162- 163) (الكتابة وأثناءها، وبعدها

وقد انتقل التركيز يف تدريس الكتابة من الناتج املكتوب إىل العملية اليت انبثق عنها ذلك 
م من تقومي الناتج النهائي للكتابة املتمثـل يف  الناتج املكتوب، وتبعاً هلذا، فقد تغري دور املعل

النص املكتوب إىل العمل مع الطلبة خالل عملية الكتابة اليت تبدأ من التخطيط لكتابة النص 
  .(Hoskisson & Tompkins, 1987, P. 162- 163)وتنتهي بتقوميه 

لضـعف يف  إىل أن جزءاً كبرياً من أسباب ا (Applebee, 1988, P. 6)وقد أشار أبليب 
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مقدرة الطلبة الكتابية يعود إىل نوعية تدريس الكتابة وكميتها، فتدريس الكتابـة ال يـتم   
  .بطريقة منظمة، وال ميارس الطلبة املهارات الكتابية باستمرار

ولتجاوز هذا، فإن من املفيد أن يكون الكاتب مطلعاً على عناصر البيئة الكتابيـة وأن  
وضوعات اليت خيتارها للكتابة، ليكون مؤهالً إلنتاج نـص  تكون لديه خربات سابقة يف امل

كما أن . (Durst, 1987, P. 355; Hayes & Flower, 1986, P. 1108)ذي جودة عالية 
 ,Lutz)معرفة الكاتب جبمهوره ذات أثر كبري يف إجادة النص املكتوب لـذلك اجلمهـور  

1987, P. 403) ، يرضي أذواق اجلمهور، وهذا األمر هو فهذه املعرفة تسهم يف بناء النص على حنو
الذي يدعو الكتاب ذوي اخلربة الكتابية أن يصرفوا جزءاً كبرياً من وقتهم لتعرف اجلمهور الـذي  

، يضاف إىل ذلك أن معرفة الكاتب بكيفية بناء أنواع (Piazza, 1987, P. 117) يكتبون له
ـ املقالة، والقصة القصرية، وال: لـة مثـحمددة من الكتاب تخدمة ـرسائل، والتقنيات املس

  .(Piazza, 1987, P. 117; Phillps, 1986, P. 7)ا تؤثر تأثرياً بيناً يف الناتج املكتوب ـفيه
وقد قسم الباحثون عملية الكتابة إىل ثالثة أنشطة أو عمليات أو مراحل، فقد قسـمها  

تصـور   -لعقلـي  مرحلة الـتفكري ا : إىل ثالث مراحل) Britton, 1970, P. 45(بريتون 
وفيها خيتار الكاتب موضوعه ويقرر كتابته، ومرحلة احلضـانة، وفيهـا    -املوضوع عقلياً 

يطور الكاتب موضوعه جبمع املعلومات املتعلقة به، ومرحلة اإلنتاج الكتايب، وفيها يكتـب  
  .الطلبة إنشاءهم وينقحونه

املراحل، إىل مرحلة مـا  / العمليات الكتابية (Graves, 1975, P. 229)وقد وزع قريفز 
ففي مرحلة ما قبل الكتابـة  . ، ومرحلة ما بعد الكتابة)التأليف(قبل الكتابة ومرحلة الكتابة 

خيتار الكاتب موضوعه، ويقوم جبمع األفكار املتعلقة به، ويف مرحلة اإلنشاء والتأليف يقوم 
  .كتببكتابة املوضوع، ويف مرحلة ما بعد الكتابة يشارك الكاتب غريه مبا 

 (Flower & Hayes, 1977, P. 454, 1981, P. 367)وبناًء على منوذج فلور وهـيس  
، تتضمن عملية الكتابة ثالث عمليات (Hayes & Flower, 1986, P. 1108)وهيس وفلور 
التخطيط، أي وضع أهداف لعملية الكتابة، والكتابة الفعلية لألفكار الذهنيـة،  : ذهنية هي

هداف اليت وضعت يف عملية التخطيط، واملراجعـة، أي مراجعـة   أي كتابة النص وفق األ
الكاتب ملا كتب بالتنقيح والتقومي، وقد اعتمد الباحث هذا التصـنيف ألغـراض هـذه    

؛ هذه العمليات الثالث الرئيسـة  (Tomkins, 1994, P. 10)وقد صنف تومبكرت . الدراسة
  .نقيح، والتحرير، والنشرما قبل الكتابة، واملسودة، والت: إىل مخس عمليات هي
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: وذا يتضح أن الكاتب يقوم بثالث عمليات ذهنية رئيسية يف أثناء عملية الكتابة وهي
وهذا ال يعين أن الكاتب ينتقل من التخطيط إىل التـأليف،  . ، واملراجعة)التأليف(التخطيط، والتنفيذ 

بينها، فالكتاب ينتقلون بني هـذه   إىل املراجعة خبط مستقيم، بل إن هذه العمليات تشكل دائرة فيما
العمليات بتفاعل نشط وفق ما تقتضي احلاجة يف أثناء الكتابة، فمثالً، قد ينتقل الكاتب من عمليـة  

 ,Hayes & Flower, 1986)إىل عملية التخطيط، مث ينتقل إىل عملية التأليف  املراجعة عائداً
P. 1108; Harp & Brewer, 1996, P. 41) .أن التعليم القائم على عمليـات   وهذا يعين

التعبري الكتايب ال يعتمد النسخة األوىل من كتابة التالميذ ألغراض التقومي، فهـذا مل يعـد   
  .(Stice, Bertrand & Bertrand, 1995, P. 87)مقبوالً يف أساليب التعليم احلديثة 

ليات الفرعية، وتتضمن كل عملية من هذه العمليات الكتابية الرئيسية جمموعة من العم
حتديد اهلدف من الكتابة، وبناء أفكـار  : فعملية التخطيط تتضمن ثالث عمليات فرعية هي

وقد حتدث يف . النص وتنميتها، وتنظيمها، وهذه العمليات الفرعية تتفاعل معاً بقوة وحيوية
ـ  ه أي وقت يف أثناء الكتابة، وهذا يعين أن الكاتب يف عملية التخطيط يقوم بعمل إطار في

جتريديـة  / عرض ذهين للمعرفة اليت ستستخدم يف الكتابة، وهذا العرض الذهين أكثر رمزية
من عرض الكاتب النثري، فمثالً قد يرمز لشبكة كاملة من األفكار بكلمة واحدة أو صورة 

ولبناء أفكار النص . هدف الكتابة خيتص بالكاتب فقط وال يفرض عليه فرضاًدالة عليها، وحتديد 
باملوضوع من الذاكرة ذات املدى الطويـل، أمـا يف    يستحضر الكاتب األفكار املتعلقة العامة

عملية تنظيم األفكار فيقوم الكاتب بتجميع األفكار املتشاة، وإعطاء تركيب ذي معـىن،  
  .(Flower & Hayes, 1981, P. 375)والبحث عن األفكار الداعمة لألفكار الرئيسة 

ضرورية للكاتب ضرورة اإلمحاء للرياضي، لقد أكد موريـه   إن عملية التخطيط للكتابة
(Murray, 1982, P. 35)  من وقت الكتابة ينبغي صرفه هلذه العملية، فهـي  %) 70(أن

تزود الكاتب باخللفية الالزمة للكتابة، وحيدد فيها هدفه ومجهوره املسـتهدف، فالكتابـة   
  .املتميزة تنمو من هذا اإلعداد املتميز

ار الطلبة ملوضوع النص الذي سيكتبونه، أمراً غري يسري على أولئـك الطلبـة   يعد اختي
فاختيار املعلم للموضوع قـد  . الذين اعتمدوا على معلميهم بتزويدهم مبوضوعات الكتابة

يقود لكتابة نص ال خلفية فيه لدى الطالب، وال يستمتع بكتابته، وهذا ما دعـا قريفـز   
(Graves, 1983, P. 178)سمي هذا اإلجراء الذي ميارسه بعض املعلمني  ، إىل أناملعونة "ي

إن املفيد إذن أن خيتار الطلبة موضوعام الكتابية بأنفسهم ، وميكـن أن يعـني   ". الكتابية
املعلمون طلبتهم يف هذا االختيار بإرشادهم إىل القيام بعملية عصف ذهين موعـة مـن   
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معرفة سابقة فيه، وسيجدون دون شك فيـه   املوضوعات، مث اختيار واحد منها مما لديهم
متعة أكثر من غريه من املوضوعات، وذا اإلجراء يتوقع أن يكتشف الطلبة الذين وجـدوا  

  . مشقة يف البداية باختيار املوضوع، أن لديهم اختيارات كثرية ميكن أن خيتاروا من بينها
تعـبري   (Murray, 1985, P. 38, 1987, P. 78)وألمهية هذه العملية أطلق عليها موريه 

ويستطيع الطلبة يف عملية التخطيط أن يتحـدثوا معـاً، أو يرمسـوا، أو    . اكتشاف الكتابة
يقرؤوا، أو يكتبوا؛ لتطوير موضوعام، وهذا ال يعين أن يتخلى املعلم عن إعطاء الواجبات 

، )إخل… يـر يوميات، قصة، شعر، تقر(الكتابية، إذ ميكن للمعلم أن حيدد الشكل الكتايب 
ويقوم الطالب باختيار حمتوى هذا الشكل؛ فمثالً قد يكتب الطلبة يف يوميام نقداً ملوضوع 
الطعام املقدم يف مقصف املدرسة، أو مراجعة ملشهد متثيلي، أو كتابة فصل من قصة ذاتية، 

 أن الطلبة (Graves, 1983, P. 48)وقد أكد قريفز . إخل…أو تعليق على نص قرئ سابقاً، 
يكتبون كمية أكثر عندما خيتارون موضوعام بأنفسـهم، وأيـده يف ذلـك تـومبكرت     

(Tompkins, 1994, P. 10)؛ ألن هذا االختيار ميثل اجلاهزية لدى الطالب لعملية الكتابة.  
، فهي تعين وضع األفكار بلغة مرئية، وهذا يتضمن اختيـار  )التأليف(أما عملية التنفيذ 
كار املختارة وتنظيمها لبناء نص مقروء، فالنص هـو وحـدة املعـىن    األلفاظ املناسبة لألف

األساسية يف اللغة، فهو ليس جمموعة مجل منظمة من كلمات أو حروف، بل إنه جيـب أن  
  .(Halliday & Hasan, 1975, P. 55)يتضمن وحدة، وانسجاماً، ورسالة متماسكة 

 & Hoskisson)ضوع املستهدف بكتابة مسودات املو) التأليف(وتتمثل عملية التنفيذ 
Tompkins, 1987, P. 170- 171; Graves, 1983, P. 52)  وهنا ينصب تركيز الطلبـة ،

على كتابة أفكارهم على الورق، دون اهتمام كبري بالكتابـة اإلمالئيـة الصـحيحة، أو    
تب استخدام عالمات الترقيم، أو غري ذلك مما يتعلق بآليات عملية الكتابة، وقد حيذف الكا

يف هذه العملية فقرات من املوضوع، أو يضيف أخرى، ويعيد تنظيم موضـوعه؛ لـذلك   
يفضل أن يكتب الطلبة املسودة سطراً بعد سطر ليترك جماالً للتعديل والتصويب، وميكـن  

ويقـوم  . للكاتب أيضاً أن يعدل قراراته السابقة املتعلقة دفه أو مجهوره أو شكل كتابتـه 
عملية بتشجيع طلبتهم ودعمهم بالتغذية الراجعة املتعلقة باملشكالت اليت املعلمون يف هذه ال

تواجه الطلبة يف كتابة املوضوع، مع عدم التركيز على األخطاء اآللية؛ ألم إن فعلوا ذلك، 
 ,Sommers)أرسلوا رسالة ضمنية إىل طلبتهم بأن آليات الكتابة أكثر أمهية من مضـموا  

1982, P. 150; Harp & Brewer, 1996, P. 49) .   ر إىل عمليـةفهذه اآلليات قد تـؤخ
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إن اختيار اجلمل املفتاحية يعد نشاطاً رئيساً يف مرحلة كتابة املسودات، فقد أكّد . املراجعة
أن الكاتب يكتـب   (Calkins, 1986, P. 33)، وكالكرت (Graves, 1983, P. 52)قريفز 

خيتارها اختياراً ائياً؛ ليكـون تواصـله مـع    عدة مجل مفتاحية، ويقوم بتجريبها قبل أن 
  . اجلمهور سهالً وهادفاً

أما العملية األخرية من عمليات الكتابة فهي املراجعة، وتتضمن إعادة فحص ما كتبـه  
وحتدث عملية . الكاتب، وإجراء مقارنة بني ما أنتجه الكاتب ومعايريه الذاتية للكتابة اجليدة

ويقـوم  . ابة، وليس شرطاً أن تؤخر إىل أن ينتهي الكاتب من كتابتهيف أي وقت من الكتاملراجعة 
الكاتب يف هذه العملية بتقومي النص املكتوب وتنقيحه، أما تقومي النص فيعين إعادة قراءته ومقارنتـه  

، أي إنّ جودة النص املكتوب تعتمد على معرفة كاتبه بأساليب الكتابـة  مبعايري كتابية حمددة
  .(Hull, 1987, P. 10)، وإال فلن يستطيع الكاتب أن يقوم ما كتب اجليدة وتقنياا

التنقيح والتحرير والنشـر، الـواردة يف   : أما خبصوص عمليات التعبري الكتايب األخرى
، فإن عملية التنقيح تعين إعادة النظر يف النص (Tompkins, 1994, P. 10)تصنيف تومبكرت 

نظر، وتتعلق مبحتوى النص املكتوب، وقد يكون التنقيح وبنائه، وتعين كلمة تنقيح إعادة ال
تبديل كلمة بكلمة أخرى، وقد يكون أوسع : حمدوداً بإجراء تغيريات ثانوية يف النص، مثل

والتنقيح ليس عملية تزيني . (Hull, 1987, P. 11)من ذلك إىل درجة تغيري صفحات كاملة 
إمنا يعـين الوفـاء    –كاتب غري املاهر كما يظن ال -للموضوع املكتوب يف املسودة األوىل

. حباجات القراء من خالل التغيري يف األفكار واإلضافة، واحلذف، وإعادة تنظيم املوضـوع 
وأنشطة هذه العملية هي إعادة قراءة املسودة، وقراءة املسودة ضمن جمموعة، والتنقيح على 

على التغذية الراجعة مـن   والطريقة العملية للحصول. حسب التغذية الراجعة من اموعة
القراء تكمن يف مواقف اإللقاء اليت يقرأ الكاتب يف كل منها موضوعه موعة صغرية مـن  
الصف ومبشاركة املعلم، مث يستجيب الكاتب ملالحظام املتعلقة باملوضوع املكتوب، مـن  

ح؟، مث يعيد أين وجدوا غموضاً يف النص؟ ما الفكرة اليت حتتاج إىل مزيد من التوضي: ذلك
واملعلـم يف هـذه   . الكاتب كتابة املوضوع آخذاً باحلسبان املالحظات اليت يراها ضرورية

العملية قارئ ومتفاعل مع كتابات طلبته كما يفعل الطلبة اآلخرون، فاألفضـل أن يقـدم   
ال أن يؤخرهـا إىل  " التنقيح"املعلم مالحظاته املساعدة يف حتسني املوضوع، يف هذه العملية 

اية عملية الكتابة؛ ألن الكاتب يف عملية التنقيح ميلك وقتاً لإلفـادة مـن املالحظـات،    
  .وحتسني املوضوع وتطويره

أما عملية التحرير، فيقوم الكاتب فيها بقراءة النص دف العثور على األخطاء الطباعية 
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 ,King)ليها يف النص املكتوب، إنه يقرأ النص كلمة كلمة، مث يصحح األخطاء اليت عثر ع
1985, P. 109)ويتفحص الكاتب أيضاً يف هذه العملية كل ما يتعلق بآليات الكتابة مثل ، :

فاهلدف من هذه العملية صـناعة نـص   . إخل …عالمات الترقيم، واخلط، وإمالء الكلمات
آليات (، والوقت املالئم للمعلم لتدريس هذه املهارات (Smith, 1982, P. 70)سهل القراءة 

  .يكون يف أثناء عملية حترير النص املكتوب) ابةالكت
وتأيت بعد هذه العمليات اليت تضمن جودة النص املكتوب، مرحلة مشاركة اآلخرين يف 
املوضوع املكتوب من خالل نشره، فنشر املوضوع يضفي احلياة عليه، وقد يكون النشـر  

عه موعة من صفه، أو الكاتب موضو/ مشافهة أو مكتوباً جلمهور معني، فقد يقرأ الطالب
للصف كله، وقد ينشره يف كتاب يعد هلذا الغرض يف املكتبة الصفية أو املدرسـية، أو يف  

وذه املشاركة يطـور  . إخل…صحيفة املدرسة، أو يف جملة احلائط، أو عرب اإلذاعة املدرسية
، وبنشر (Hubbard, 1985, P. 659)الكاتب مفهومه للجمهور ودوره يف العملية الكتابية 

املوضوع ضمن كتاب، أو جلمهور حقيقي من زمالئه أو آخرين، يطور الكاتب مفهـوم  
وقد يناقش الطالب معلمه . (Tomkins, 1994, P. 24)لديه، ويطور الثقة بنفسه " املؤلف"

  .حول وسائل نشر املوضوع املمكنة
طريقـة   (Graves & Hansen, 1983, P. 178)ويف هذا الصدد اقترح قريفز وهينسن 

لتنمية شعور الطلبة مبفهوم املؤلف، بتخصيص كرسي خاص يف الصف يسـمى كرسـي   
  .الكاتب أن يقرأ ما كتبه لزمالئه، فعليه أن جيلس على هذا الكرسي/ املؤلف، فإذا أراد الطالب

وإذا ما ألقيت نظرة على عملية تدريس التعبري اليت يستخدمها مدرسو اللغة العربية فإا 
أن تتمثل خبطوات حمددة ال تتيح للطلبة ما تتيحه هلم طريقة التدريس القائمة علـى   ال تعدو

التعبري الكتايب املذكورة سابقاً، فيسري درس التعبري بأن خيتار املدرس موضوعاً أو أكثر ليعرب عمليات 
م مع يتحدث املعلاملوضوع ويسجلها على اللوح، مث  عنه الطلبة كتابياً، مث يكتب املدرس عناصر

  ).36، ص 1988مدكور، ( طلبته عن املوضوع مطالباً إياهم كتابته على دفاترهم
إن املعلم الذي يتبع هذا األسلوب الذي ال يتماشى مع األسلوب احلديث يف تـدريس  
الكتابة القائم على استخدام عمليات التعبري الكتايب، قد يتحمل املسؤولية الكبرية يف ضعف 

غوي املتمثل يف استخدامهم بعض األلفاظ من اللهجة العامية يف التعـبري،  الطلبة يف التعبري الل
وصعوبة انتقاء الطلبة موضوعات من خربام السابقة للكتابة عنها، وتكرار املوضـوعات  

وإذا ما أراد املعلم تصـحيح  ). 27-26، ص 1989الغول، (املكتوبة من سنة إىل أخرى 
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لون األمحر لكثرة األخطاء الواردة فيهـا، دون أن  هذه املوضوعات، فسرعان ما يلوا بال
الكاتب سبب هذه اإلشارات احلمراء لتكون درساً له وتغذية راجعة يفيـد  / يعرف الطالب

  .منها يف كتاباته القادمة، وهذا يقود الطالب إىل الفشل وخيبة األمل، وكراهية الكتابة
  
  أهمية الدراسة -2

ام طلبة الصف العاشر لعمليات التعبري الكتايب يف إن حماولة الباحث تعرف درجة استخد
كتابام، يفترض أن توضح درجة توظيف هذه العمليات يف تعلم الكتابة لـدى هـؤالء   
الطلبة، والسيما أن هذا الصف ميثل اية املرحلة األساسية يف األردن، اليت يتوقع أن يكون 

عبري الكتايب لدى الطلبة، وهذا بدوره قد تكونت فيها خربات كبرية يف كيفية التعامل مع الت
سيقود إىل تنمية وعي معلمي اللغة العربية ومعلماا إىل أمهية هذه العمليات، وزيادة فاعلية 

  .دروس تعليم الكتابة
  
  مشكلة الدراسة -3

بناًء على أمهية تعليم الكتابة وفق عمليات التعبري الكتايب السابقة، اليت تأخذ باحلسـبان  
عقلي واللغوي السليمني لدى الطلبة، وانطالقاً من نتائج الدراسات السـابقة الـيت   البناء ال

وردت يف خلفية هذه الدراسة، اليت أشارت إىل وجود ضعف يف أداء الطلبة الكتايب، تكون 
شعوراً لدى الباحث بأمهية الوقوف على درجة استخدام طلبة الصف العاشر األساسي لعمليـات  

  .ن هذا الصف ميثل اية املرحلة األساسية يف األردن، ويقود إىل املرحلة الثانويةالتعبري الكتايب؛ أل
وقد الحظ الباحث من خالل معايشته لتعليم اللغة العربية أن عملية تعليم الكتابـة يف  

فـدور  . املدارس ختلو من احليوية اليت تدفع الطالب إىل مزيد من حتسني ما كتب وتطويره
فال خيتار الطالب موضوع كتابته بل . و أن يكون متلقياً ملا يريده املعلمالطالب فيها ال يعد

يفرض عليه، وهذا قد يؤدي إىل عدم تعليم الطلبة العناية مبهارة التخطيط ملا يريدون القيام 
. علماً أن مهارة التخطيط تعد من املهارات العقلية الضرورية لتنمية شخصية الطالـب . به

على جودة الناتج املكتوب، وخباصة إذا مت تكليـف الطلبـة كتابـة     وهذا بدوره ينعكس
املوضوع وإاءه خالل احلصة الصفية، فال وقت لدى الطالب للنظر فيما كتب وتنقيحـه  
وتعديله؛ مما يؤدي إىل عدم تعليم الطلبة أن الكتابة عملية حتتاج إىل تفكري مبـا سـيكتب   

  .ونقده بعد كتابته وتقوميه
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ي الطلبة من كتابة موضوعام، يسلموا إىل معلميهم، دون قراءا علـى  وبعد أن ينته
  .زمالئهم يف الصف أو نشرها يف مكان ما؛ ليتسىن للطلبة اإلطالع عليها واإلفادة منها

علماً أن هـذه  . وهذا قد يؤدي إىل إضعاف دافعية الطلبة إىل الكتابة يف مواقف جديدة
رس الذكور ومدارس اإلناث، على السواء ألن املنهاج اإلجراءات التدريسية حتدث يف مدا

  :ذاته لكال اجلنسني؛ لذلك حددت مشكلة الدراسة بالسؤالني اآلتيني
ما درجة استخدام طلبة الصف العاشر األساسي يف مديريـة تربيـة    :السؤال األول

  ام؟يف كتاب) التخطيط، والتأليف، واملراجعة(عمان الثانية لعمليات التعبري الكتايب 
  :قد انبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية اآلتيةو

بني متوسط إجابات طلبـة  ) 0.05 ≤ح (ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية   -
الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية عمان الثانية يف درجـة اسـتخدامهم لعمليـة    

  .)4( البالغاملتوسط الفرضي لدرجة االستخدام املرتفعة والتخطيط، 
بني متوسط إجابات طلبـة  ) 0.05 ≤ح (ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية   -

الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية عمان الثانية يف درجـة اسـتخدامهم لعمليـة    
  ).4( البالغاملتوسط الفرضي لدرجة االستخدام املرتفعة والتأليف، 

وسط إجابات طلبـة  بني مت) 0.05 ≤ح (ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية   -
الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية عمان الثانية يف درجـة اسـتخدامهم لعمليـة    

  ).4( البالغاملتوسط الفرضي لدرجة االستخدام املرتفعة واملراجعة، 
بني متوسط إجابات طلبـة  ) 0.05 ≤ح (ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية   -

عمان الثانية يف درجة اسـتخدامهم لعمليـات   الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية 
املتوسـط الفرضـي لدرجـة    وجمتمعة، ) التخطيط، والتأليف واملراجعة(التعبري الكتايب 

  ).4( البالغاالستخدام املرتفعة 
هل ختتلف درجة استخدام طلبة الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية  :السؤال الثاين

  جنس الطلبة؟ باختالف) التخطيط، والتأليف، واملراجعة(تايب الكعمان الثانية لعمليات التعبري 
  :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضيات  الصفرية اآلتية

بني متوسطي عالمات الذكور ) 0.05 ≤ح (ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية   -
واإلناث من طلبة الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية عمان الثانيـة يف درجـة   

  .هم لعملية التخطيط تعزى إىل اجلنساستخدام

10



  2005 -  األولالعدد  -  لثالمجلد الثا ....………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
 

بني متوسطي عالمات الذكور ) 0.05 ≤ح (ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية   -
واإلناث من طلبة الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية عمان الثانيـة يف درجـة   

  .استخدامهم لعملية التأليف تعزى إىل اجلنس
بني متوسطي عالمات الذكور ) 0.05 ≤ح (ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية   -

واإلناث من طلبة الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية عمان الثانيـة يف درجـة   
  .استخدامهم لعملية املراجعة تعزى إىل اجلنس

بني متوسطي عالمات الـذكور  ) 0.05 ≤ح (ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية   -
مديرية تربية عمان الثانية يف درجة استخدامهم واإلناث من طلبة الصف العاشر األساسي يف 

  .جمتمعة تعزى إىل اجلنس) التخطيط، والتأليف، واملراجعة(لعمليات التعبري الكتايب 
  
  أهداف الدراسة -4

  :دف هذه الدراسة إىل ما يأيت
تعرف درجة استخدام طلبة الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية عمان الثانيـة    .1

  .عبري الكتايب يف كتابامعمليات الت
فحص أثر اجلنس يف درجة استخدام طلبة الصف العاشر األساسي يف مديرية تربية   .2

  .عمان الثانية لعمليات التعبري الكتايب يف كتابام
  
  حدود الدراسة -5

  :تتحدد نتائج هذه الدراسة مبا يأيت
  .يف مديرية تربية عمان الثانيةاقتصار عينة الدراسة على طلبة من الصف العاشر األساسي  .1
ذات مقيـاس مخاسـي    -من إعداد الباحث -اعتماد هذه الدراسة على استبانة  .2

  .متدرج يقيس درجة استخدام الطلبة لعمليات التعبري الكتايب
  
  التعريفات اإلجرائية -6
هي الدرجة املتحصلة من إجابة الطلبة عن بنود  :درجة استخدام العمليات الكتابية -

أداة الدراسة، واملعربة عن مستوى استخدام طلبة الصف العاشر األساسي لعمليـات  
  .يف كتابام) التخطيط، والتأليف، واملراجعة(التعبري الكتايب 
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اللغوية اليت ميارسها الكاتب قبـل  / هي العمليات الذهنية :عمليات التعبير الكتابي -
، )املراجعـة (، وبعدها )التأليف(تابة ، ويف أثناء الك)التخطيط(كتابة موضوع التعبري 

وتقاس يف هذه الدراسة . دف حتسني النص املكتوب ليكون أكثر تأثرياً يف اجلمهور
  .بالدرجة املتحصلة من اإلجابة عن بنود أداة الدراسة املعدة هلذا الغرض

هي التصورات الذهنية اليت تؤهل الكاتب لكتابة نـص لغـوي    :عملية التخطـيط  -
ؤثر يف اجلمهور املستهدف، وتقاس يف هذه الدراسة، بالدرجة املتحصـلة  مفهوم وم

  .من اإلجابة عن البنود اخلاصة ا يف أداة الدراسة
هي العملية اليت يعرب فيها الكاتب عن تصوراته الذهنيـة   ):التأليف(عملية التنفيذ  -

وفق  بصورة رموز لغوية مفهومة من اآلخرين، ومكتوبة ضمن سياق لغوي مقبول،
قواعد اللغة وأنظمتها، وتقاس يف هذه الدراسة بالدرجة املتحصلة من اإلجابة عـن  

  .البنود اخلاصة ا يف أداة الدراسة
هي العملية اليت يقوم ا الكاتب دف تنقيح النص املكتوب وحتريره،  :عملية المراجعة -

  .داة الدراسةوتقاس بالدرجة املتحصلة من اإلجابة عن البنود اخلاصة ا يف أ
  
  الدراسات السابقة -7

  :من الدراسات ذات العالقة مبوضوع هذه الدراسة
اليت تناولت مشكالت تدريس التعبري يف املرحلة اإلعداديـة يف  ) 1980(دراسة عمار 

مدينة دمشق وحمافظتها، ولتحقيق ذلك صمم الباحث استفتاءين أحدمها خاص بـالطالب  
ينة عشوائية من طالب الصف الثالـث اإلعـدادي يف   واختريت ع. وآخر خاص باملعلمني

طالباً وطالبة، كما اختريت عينة عشوائية من مدرسي اللغة العربية ) 730(مدارس دمشق 
وكشفت النتائج عن . معلماً ومعلمة، ووزع االستفتاءان عليهما) 150(يف مدارس دمشق 

ـ   طريقـة اختيـار   : هاوجود ضعف واضح يف التعبري لدى الطلبة، يعود إىل أسـباب من
املوضوعات اليت مل اهتمامات الطلبة ورغبام ومشكالت حيـام اليوميـة، وتكـرار    

  .املوضوعات، وافتقاد عنصر التشويق يف دروس التعبري
دراسة هدفت إىل الكشف عن أسس اختيار موضـوعات  ) 1991(وأجرت مناصرة 

ملـدارس األردنيـة احلكوميـة،    التعبري الكتايب وتصحيحها لدى معلمي الصف العاشر يف ا
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فقرة، وزعت على ) 27(وحتقيقاً ألهداف الدراسة، قامت الباحثة ببناء استبانة مكونة من 
عينة الدراسة املتمثلة جبميع معلمي اللغة العربية ومعلماا للصف العاشر يف املدارس التابعة 

سة وجود جمموعة من األسس وأظهرت نتائج الدرا. ملديرية التربية والتعليم يف حمافظة اربد
املشتركة بني معلمي عينة الدراسة ومعلماا عند اختيار موضوعات التعبري الكتايب وعنـد  

عدم مشـاركة الطلبـة يف عمليـة اختيـار     : تصحيحها، ومن أبرزها يف عملية االختيار
: سةموضوعات التعبري، أما ما خيص عملية التصحيح فأبرز األسس املشتركة لدى عينة الدرا

التركيز على األخطاء النحوية واإلمالئية واألسلوبية، وعدم متابعة املعلم لألخطاء اليت يشري 
  .إليها يف موضوعات الطلبة
إىل تعرف آراء طلبة الصف الثاين الثانوي يف األردن ) 1999(وهدفت دراسة نصر 

مـتغريي  حول مدى توظيف عمليات اإلنشاء يف موقف الكتابة التعبريية، وتقصي أثـر  
اجلنس والتخصص األكادميي للطالب يف حتديد مدى االستعمال الفعلي ألمناط السـلوك  

طالباً يف عدد مـن املـدارس   ) 990(وتألفت عينة الدراسة من . املرتبطة ذه العمليات
 ولتحقيق أهداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث أداة   . الثانوية يف مدينة اربد وضواحيها

فقرة تقيس مدى االستعمال الفعلـي لعمليـات   ) 46(كون من من إعداده تت) استبانة(
الطلبة مـن   معاناتوأسفرت نتائج الدراسة عن . اإلنشاء من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

جاءت عملية التـأليف يف   إذضعف يف استخدام هذه العمليات وفق تسلسلها املنطقي، 
. ة التخطيط يف املرتبة األخـرية املرتبة األوىل، تلتها عملية املراجعة، يف حني جاءت عملي

النتائج أيضاً فروق دالة إحصائياً بني املتوسطات احلسابية لتقديرات العينة على  وأسفرت
  .املقياس خبصوص عملييت التأليف واملراجعة والعمليات جمتمعة ملصلحة اإلناث

بدراسة هدفت إىل تعرف مدى امتالك طلبة الصـف العاشـر   ) 1999(وقام العثمان 
األردن، فضـالً   -ساسي ملهارات التعبري الكتايب يف مديرية التربية والتعليم لقصبة املفرقاأل

عن فحص الفروق بني أداء اإلناث وأداء الذكور يف هذه املهارات، وتكونت عينة الدراسة 
، واستخدم الباحـث اختبـاراً   اًإناث) 359(، واًذكور) 323: (طالباً وطالبة) 682(من 

الكهم ملهارات التعبري الكتايب، وحدد ثالثة موضوعات للطلبة مـن أجـل   لقياس مدى امت
جمال الشكل : وقام الباحث بإعداد قائمة مبهارات التعبري ضمن جمالني. الكتابة يف واحد منها

مهارة، وأظهرت النتائج أن مستوى أداء الطلبة يف مهـارات  ) 18(مهارة، وجمال املضمون ) 25(
  .ام كان متوسطاً، ومل تظهر النتائج فروقاً بني أداء الطلبة تعزى إىل اجلنسالتعبري الكتايب بشكل ع
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دراسة هدفت إىل قياس فاعلية استخدام منـوذج مراحـل   ) 2001(وأجرت اخلوالدة 
عمليات الكتابة يف تعلم مهارة التعبري الكتايب لدى طلبة الصف العاشر األساسي، يف عمان 

ة يف تدريس التعبري الكتايب، ولتحقيق أهداف الدراسـة،  األردن، مقارنة بالطريقة العادي -
صممت الباحثة برناجماً تعليمياً لتدريس التعبري الكتايب يستند إىل منوذج مراحل عمليـات  

. وتكونت عينة الدراسة من مئة طالب وطالبة موزعني يف أربع شـعب دراسـية  . الكتابة
لى ثالثة موضوعات، كلّف الطلبـة بالكتابـة يف   الباحثة اختباراً للتعبري الكتايب اشتمل عوطورت 

واحد منها، كما طورت الباحثة قائمة مبهارات التعبري الكتايب العتمادها مقياساً يف تصحيح اختبار 
الدراسة أن تدريس التعبري الكتايب باستخدام منـوذج مراحـل    وأظهرت نتائج. التعبري الكتايب

ريس العادي، ومل تظهر النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية عمليات الكتابة كان ذا أثر مقارنة بالتد
  .الكتايب تعزى إىل اجلنس يف حتصيل طلبة الصف العاشر األساسي يف اختبار التعبري

يتضح من هذا العرض أن هناك حاجة لدراسة درجة استخدام عمليات التعبري الكتـايب  
 -يف حدود علم الباحـث  -ة لدى طلبة الصف العاشر األساسي، إذ إا الدراسة الوحيد

اليت درست توظيف هذه العمليات لدى طلبة الصف الثاين عشـر هـي دراسـة نصـر     
صورة عن واقع تدريس ) 1999(، وعليه، فتشكل هذه الدراسة مع دراسة نصر )1999(

  .الكتابة املعتمد على عمليات التعبري الكتايب يف املدارس األردنية
  
  منهجية الدراسة -8
  الدراسة وعينتها مجتمع -8-1

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الصف العاشر األساسي يف املـدارس احلكوميـة   
، وقـد  )م2002/م2001(التابعة ملديرية التربية والتعليم يف عمان الثانية للعام الدراسـي  

  .طالب) 403(طالبة، مبجموع بلغ ) 212(طالباً، و) 191(تكونت عينة الدراسة من 
عينة الدراسة من املدارس احلكومية؛ بسبب قرا من مركز عمل الباحث؛ وقد اختريت 

وألا متثل الشرحية العامة لطلبة مدارس العاصـمة مـن حيـث املسـتوى االقتصـادي      
  :واالجتماعي، واختريت مدارس العينة اآلتية، بالطريقة العشوائية العنقودية

للذكور، ومدرسة علـي رضـا    مدرسة الريموك الثانوية للذكور، ومدرسة اإلمام علي
الركايب للذكور، ومدرسة اجلبيهة للذكور، ومدرسة اخلنساء الثانوية لإلنـاث، ومدرسـة   
  .اجلبيهة الثانوية لإلناث، ومدرسة خولة بنت ثعلبه لإلناث، ومدرسة األمرية بسمة لإلناث
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  أداة الدراسة -8-2
م طلبة الصف العاشـر  طور الباحث استبانة ذات مقياس مخاسي لقياس درجة استخدا

، وقد اعتمد الباحث يف بناء هذه )1امللحق (األساسي لعمليات التعبري الكتايب يف كتابام 
االستبانة، على ما ورد يف األدب السابق من معرفة متعلقـة بعمليـات التعـبري الكتـايب     

(Goodman, 1994; Glover, Ronning & Bruning, 1990; Hayes & Flower, 1986) .
؛ اخلوالـدة،  1999نصر، (عتمد كذلك على األدوات املستخدمة يف مثل هذه الدراسة وا

2001.(  
من ثنتني وعشرين فقرة هي مؤشرات سلوكية مرتبطة ) االستبانة(وتكونت أداة الدراسة 

التخطيط والتنفيذ واملراجعة، وأمام كل فقرة مقياس مخاسي : بعمليات التعبري الكتايب الثالث
، منها )دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، ال استخدم(درجة االستخدام بكلمات  متدرج يعرب عن

، 11، 10، 5، 4، 2، 1(مثاين فقرات خبصوص عملية التخطيط، هـي ذوات األرقـام   
، 3(، هي ذوات األرقام )التأليف(، ومثاين فقرات أخرى خبصوص عملية التنفيذ )15، 12

خبصوص عملية املراجعـة، هـي ذوات    ، وست فقرات)22، 21، 20، 9، 8، 7، 6
  ).1امللحق ) (19، 18، 17، 16، 14، 13(األرقام 

املعربة عن ) 5(إىل القيمة " ال أستخدم"املعربة عن ) 1(إن هذا املقياس يتدرج من قيمة 
درجة االستخدام الدائم، وهذا يعين أن استخدام السلوكات الدالة على العملية املسـتهدفة  

، وإذا كان )4(فسيبلغ املتوسط ) غالباً(، وإذا كان )5(فإن املتوسط سيبلغ  )دائماً(إذا كان 
ال (، وأما إذا كـان  )2(فسيبلغ املتوسط ) نادراً(، وإذا كان )3(فسيبلغ املتوسط ) أحياناً(

، وعليه، فإن العالمة القصوى لعملييت التخطيط والتنفيذ هي )1(فسيبلغ املتوسط ) أستخدم
) 30(العالمة الدنيا لكل منهما، ومتثل العالمـة  ) 8(ما متثل العالمة لكل منهما، في) 40(

  .العالمة الدنيا هلا) 6(العالمة القصوى لعملية املراجعة، فيما متثل العالمة 
سايب األعلى الذي ميكن احلصول عليه إلجابات الطلبة عـن  وذلك يعين أن الوسط احل

والوسط احلسايب األدىن الذي ميكن ) 5(فقرات عمليات التخطيط والتنفيذ واملراجعة يبلغ 
  ).1(احلصول عليه إلجابات الطلبة عن فقرات هذه العمليات يبلغ 

ميثـل  ( ،)4(وألغراض هذه الدراسة، فإذا كان املتوسط احلسايب أعلـى أو يسـاوي   
، فإنه يدل على درجة استخدام مرتفعـة، وإذا كـان املتوسـط    )غالباً، ودائماً: اإلجابتني

، فيدل على درجة استخدام )ميثل اإلجابتني نادراً وال استخدم) (2(احلسايب أقل أو يساوي 
، فيدل على )متثل إجابة أحياناً) (3.9و  2.1(منخفضة، أما إذا وقع املتوسط احلسايب بني 
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  .ة استخدام متوسطةدرج
  صدق أداة الدراسة -8-2-1

للتأكد من صدق أداة الدراسة، قام الباحث بعرضها علـى اثـين عشـر متخصصـاً     
يف تعليم اللغة العربية مـن أسـاتذة اجلامعـات، ومشـريف وزارة التربيـة والتعلـيم،       
 ومعلمي مادة اللغة العربية للصف العاشر ومعلماا، وطلـب إلـيهم إبـداء رأيهـم يف    
مدى مشولية األداة، وانتماء كل فقرة لعمليـة التعـبري الكتـايب املتصـلة ـا، وتقـومي       
السياق اللغـوي املسـتخدم يف كتابـة فقـرات األداة، وتكونـت األداة يف نسـختها       

تسـع فقـرات متثـل    : من ست وعشرين فقـرة  -قبل عرضها على احملكمني  -األوىل 
التأليف، ومثاين فقـرات متثـل عمليـة    / تنفيذعملية التخطيط وتسع أخرى متثل عملية ال

وقد أدخل احملكمون تعـديالت علـى األداة إضـافةً وحـذفاً، فقـد قـرر       . املراجعة
: غالبيتهم حذف فقرتني من فقرات عملـييت التخطـيط والتنفيـذ مهـا علـى التـوايل      

اختـار األلفـاظ والتعـبريات اللغويـة     "و" أحدد عدد فقرات املوضوع الذي سـأكتبه "
، ألما قد تضمنتهما، على التوايل، الفقرتـان السادسـة والتاسـعة    "اسبة للموضوعاملن
، كما قرر غالبية احملكمني حذف فقـرتني مـن فقـرات عمليـة املراجعـة      )1امللحق (
أحـدد مواضـع احلشـو يف املوضـوع     "و" أقرأ النسخة األوىل للموضوع ألنقدها: "مها

، )1امللحـق  (لثالثة عشرة والتاسـعة عشـرة   ؛ ألما قد تضمنتهما الفقرتان ا"املكتوب
ووافق احملكمون مجيعهم على املتوسطات الفرضية الـيت اقترحهـا الباحـث لـدرجات     

 2، 3.9 -2.1، 4(االستخدام املرتفعة واملتوسطة واملنخفضـة، وهـي علـى التـوايل     
، وقام الباحث بـإجراء التعـديالت املطلوبـة، فوصـلت األداة إىل صـورا      )فما دون

  .نهائية إىل ثنتني وعشرين فقرةال
  ثبات أداة الدراسة -8-2-2

مت استخراج االتساق الداخلي لألداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، فكـان معامـل   
، كذلك أعيد تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية غري عينة هـذه  )0.83(االتساق 

تعد هاتان القيمتان مناسبتني ألغراض ، و)0.86(الدراسة، فبلغ معامل الثبات ذه الطريقة 
  .هذه الدراسة

  

  المعالجة اإلحصائية -9
، "ت"مت استخدام املتوسطات احلسابية ألداء أفراد العينة، واالحنرافات املعيارية، واختبار 

  .لإلجابة عن سؤايل الدراسة، واختبار فرضياا املنبثقة عنهما
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  النتائج -9-1
  سؤال األول واختبار الفرضيات المنبثقة عنهالنتائج المتعلقة بال -9-1-1

مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات الطلبة عن بنود االستبانة 
كلها، ورتبت فقرات االستبانة كلها تنازلياً على حسب املتوسـط احلسـايب واالحنـراف    

أفراد العينة أـا  لفقرات اليت رأى فا. يبني ذلك) 2(املعياري لكل فقرة من فقراا، وامللحق 
يف كتابام هـي الفقـرات ذوات    - على حسب أداة هذه الدراسة –تستخدم بدرجة مرتفعة 

نسخة واحدة من املوضوع املكتوب لعدم توافر الوقت  - عادة  –أكتب :"ونصها) 21(األرقام 
، "ة ملوضوع الكتابـة أستخدم تراكيب لغوية مناسب: "ونصها) 9(والفقرة ". لكتابة نسخة منقحة

  ".معلميت/ أكتب موضوع التعبري الذي خيتاره معلمي: "ونصها) 1(والفقرة 
، وهذه املتوسطات متثل درجة )4و  4.16(لقد تراوحت متوسطات هذه الفقرات بني 

وقد كانت الفقرات ذوات األرقـام  . -على حسب أداة هذه الدراسة –استخدام مرتفعة 
، "املوضوع كلها قبل أن أهتم بصحة املوضوع إمالئياً وحنويـاً أدون أفكار : "ونصها) 6(
نسخة ثانية للموضوع املكتوب، كي أرتـب أفكـاري    -عادة  –أكتب : "ونصها) 7(و

زمالئي املوضوع الذي كتبته قبـل أن أسـلمه   / ينقد زميلي: "ونصها) 16(، و"وأنظمها
وهذه املتوسـطات   ).2.67و  2.46(ذوات متوسطات تراوحت بني " للمعلمة/للمعلم

، وقد وقعت بقية فقرات -على حسب أداة هذه الدراسة  –متثل درجة استخدام متوسطة 
  .األداة ضمن حدود درجة االستخدام املتوسطة

وخبصوص درجة استخدام مهارات كل عملية من عمليات التعبري الكتـايب، يوضـح   
حيث درجة استخدام أفـراد  الترتيب التنازيل لفقرات عملية التخطيط من ) 3(امللحق رقم 

أكتب موضوع : "يف املرتبة األوىل، ونصها) 1(عينة الدراسة لكل منها، فقد كانت الفقرة 
، وميثل هـذا درجـة   )4(ذات متوسط حسايب بلغ " معلميت/ التعبري الذي خيتاره معلمي

كتابياً أضع خمططاً : "يف املرتبة األخرية، ونصها) 11(استخدام مرتفعة، فيما كانت الفقرة 
وميثـل هـذا درجـة    ). 2.99(ذات متوسط حسايب بلغ " ملوضوع الكتابة قبل أن أكتبه

استخدام متوسطة، وقد وقعت بقية فقرات هذه العملية ضمن حدود درجـة االسـتخدام   
  . -على حسب أداة هذه الدراسة  –املتوسطة 

) 4(امللحق رقم أما درجة استخدام أفراد عينة الدراسة لفقرات عملية التأليف، فيوضح 
: اليت جاءت يف املرتبة األوىل، ونصها) 21: (الترتيب التنازيل هلا، لقد بلغ متوسطا الفقرتني

نسخة واحدة من املوضوع املكتوب لعدم توافر الوقت لكتابة نسـخة   -عادة  –أكتب "
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استخدم تراكيـب لغويـة مناسـبة    : "اليت جاءت يف املرتبة الثانية، ونصها) 9(، و"منقحة
، وهذان املتوسطان يقعان ضمن حـدود  )4.15، 4.16(، على التوايل "وضوع الكتابةمل

  . -على حسب أداة هذه الدراسة  –درجة االستخدام املرتفعة 
: ونصـها  -املرتبة قبل األخـرية  -اليت جاءت يف ) 6: (يف حني بلغ متوسط الفقرتني

الـيت  ) 7(، و"ئياً وحنويـاً أدون أفكار املوضوع كلها قبل أن أهتم بصحة املوضوع إمال"
نسخة ثانية للموضوع املكتـوب   -عادة-أكتب : "ونصها -املرتبة األخرية  -جاءت يف 

وهذان املتوسطان يقعـان  ) 2.66و  2.67(، على التوايل "كي أرتب أفكاري وأنظمها
وقد وقعت بقية فقرات هذه العملية ضمن حدود . ضمن حدود درجة االستخدام املتوسطة

  .-على حسب أداة هذه الدراسة –ستخدام املتوسطة درجة اال
الترتيب التنازيل لفقراـا حسـب   ) 5(وخبصوص عملية املراجعة، يوضح امللحق رقم 

اليت جـاءت  ) 13(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل منها، فقد كانت الفقرة 
، ذات "وع ألتأكد من مشوليتهاأراجع أفكاري الواردة يف املوض: "يف املرتبة األوىل، ونصها

، وهذا املتوسط يقع ضمن حدود درجة االستخدام املتوسطة )3.85(متوسط حسايب بلغ 
ينقد : "يف املرتبة األخرية، ونصها) 16(فيما كانت الفقرة . -حسب أداة هذه الدراسة  -

حسايب ذات متوسط " للمعلمة/ زمالئي املوضوع الذي كتبته قبل أن أسلمه للمعلم/ زميلي
على حسب  –ويقع هذا املتوسط ضمن حدود درجة االستخدام املتوسطة  .)2.46(بلغ 

  .-أداة هذه الدراسة 
التخطـيط،  (وأما درجة استخدام أفراد العينة لكل عملية من عمليات التعبري الكتـايب  

ت املتوسطات احلسابية واالحنرافـا ) 1(، فيوضح اجلدول رقم )التأليف، واملراجعة/ والتنفيذ
املعيارية لكل عملية منها من جهة وللعمليات جمتمعة من جهة أخرى، ومقارنة متوسـطاا  

  ).4( البالغةباملتوسط الفرضي لدرجة االستخدام املرتفعة 
  )1(اجلدول 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة استخدام أفراد العينة لعمليات
  4= الفروق بني متوسطاا واملتوسط الفرضي لفحص " ت"التعبري الكتايب واختبار 

 العملية املتوسط احلسايب االحنراف املعياري  "ت"قيمة
 التخطيط 2.94  0.46 *46.1-
 التأليف 3.65  0.51 *15.2-
 املراجعة 3.43  0.53 *24.7-
 العمليات مجيعها 3.34  0.38 *23.6-

  .0.05≤ذات داللة إحصائية ح *             
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، )التخطيط، والتأليف واملراجعـة (جلدول السابق أن عمليات التعبري الكتايب يتضح من ا
علـى   –قد وقعت متوسطاا منفردة أو جمتمعة ضمن حدود درجة االستخدام املتوسطة 

لفحص الفروق بني متوسطات إجابـات  " ت"وبتطبيق اختبار . حسب أداة هذه الدراسة
ين أن الفروقات بني هذه املتوسطات واملتوسط ، تب)4(العينة واملتوسط الفرضي الذي يبلغ 

  .، وملصلحة املتوسط الفرضي)0.05 ≤ح (الفرضي ذات داللة إحصائية 
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني واختبار الفرضيات المنبثقة عنه -9-1-2

لإلجابة عن السؤال الثاين يف هذه الدراسة، وللتحقق من الفرضـيات املنبثقـة عنـه،    
على حسب  –املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة استخرجت 

خبصوص فقرات عمليات التعبري الكتايب، منفردة من جهة وجمتمعة مـن جهـة    -جنسهم 
للكشف عن الفروق يف إجابات طلبة العينة، الـيت تعـزى إىل   " ت"أخرى، وطبق اختبار 

  :عامل اجلنس، فكانت النتائج كالتايل
  

  )2(اجلدول 
  ملتوسطي إجابات طلبة العينة عن فقرات عملية التخطيط" ت"نتائج اختبار 

 اجلنس العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري  "ت"قيمة 
 ذكور 191 3.08 0.46  *2.98

  إناث 212 2.87 0.44 
  .0.05≤ذات داللة إحصائية ح *      

لطالب عن فقرات عملية التخطيط بلغ يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات ا
، وبتطبيق اختبـار  )2.87(، ومتوسط إجابات الطالبات عن الفقرات ذاا بلغ )3.08(
، تبني أن الفرق بني إجابات طالب عينة الدراسة وطالباا هو فرق ذو داللة إحصائية "ت"
لتخطيط يف وهذا يعين أن طالب عينة الدراسة يستخدمون مهارات عملية ا). 0.05 ≤ح (

كتابام أكثر من الطالبات؛ وهلذا ال تقبل الفرضية الصفرية خبصوص درجة استخدام عملية 
  .التخطيط لدى عينة الدراسة

ملتوسطي إجابات " ت"نتائج اختبار ) 3(وخبصوص عملية التأليف، يوضح اجلدول رقم 
  .طلبة العينة عن فقرات عملية التأليف

  
  )3(اجلدول 

  ملتوسطي إجابات طلبة العينة عن فقرات عملية التأليف "ت"نتائج اختبار 
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 اجلنس العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري  "ت"قيمة 
  ذكور 191 3.71 0.52  *2.33

  إناث 212 3.59 0.49 
  .0.05 ≤ذات داللة إحصائية ح *      

بلـغ   يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات الطالب عن فقرات عملية التأليف
، وبتطبيق اختبـار  )3.59(، ومتوسط إجابات الطالبات عن الفقرات ذاا بلغ )3.71(
، تبني أن الفرق بني إجابات طالب العينة وإجابات طالباا هـو فـرق ذو داللـة    "ت"

وهذا يعين أن طالب عينة الدراسة يستخدمون مهارات عمليـة  ). 0.05 ≤ح (إحصائية 
ذا ال تقبل الفرضية الصفرية خبصوص درجة استخدام عملية التأليف أكثر من الطالبات؛ وهل

  .التأليف لدى عينة الدراسة
ملتوسـطي  " ت"نتـائج اختبـار   ) 4(وخبصوص عملية املراجعة، يوضح اجلدول رقم 

  .إجابات طلبة العينة عن فقرات عملية املراجعة
  )4(اجلدول 

  ملية املراجعةملتوسطي إجابات طلبة العينة عن فقرات ع" ت"نتائج اختبار 
 اجلنس العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري  "ت"قيمة 
  ذكور 191 3.47 0.52  1.66

  إناث 212 3.39 0.54 
  .0.05 ≤ذات داللة إحصائية ح *      

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات طالب العينة عن فقرات عملية املراجعـة  
، وبتطبيق اختبار )3.39(بات عن الفقرات ذاا بلغ ، ومتوسط إجابات الطال)3.47(بلغ 

بني إجابـات طـالب العينـة    ) 0.05 ≤ح (، تبني عدم وجود فروق دالة إحصائياً "ت"
وطالباا عن الفقرات املتعلقة بعملية املراجعة، وهذا يعين أن ال فرق بني الذكور واإلنـاث  

صوص استخدام عملية املراجعة لدى باستخدام هذه العملية؛ وهلذا تقبل الفرضية الصفرية خب
  .عينة الدراسة

ملتوسـطي  " ت"نتائج اختبار ) 5(ولدى معاجلة العمليات مجيعها، يوضح اجلدول رقم 
  .إجابات طلبة العينة عن فقرات االستبانة مجيعها، أي فقرات العمليات الثالث جمتمعة

  
  )5(اجلدول 

  ن فقرات االستبانة مجيعهاملتوسطي إجابات طلبة العينة ع" ت"نتائج اختبار 

20



  2005 -  األولالعدد  -  لثالمجلد الثا ....………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
 

 اجلنس العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري  "ت"قيمة 
 ذكور 191 3.40 0.38  *2.97

  إناث 212 3.29 0.37 
  .0.05 ≤ذات داللة إحصائية ح *      

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات طالب العينة عن فقرات االستبانة مجيعها 
، وبتطبيق اختبار )3.29(ط إجابات الطالبات عن الفقرات ذاا بلغ ، ومتوس)3.40(بلغ 

، تبني أن هذا الفرق بني إجابات الطالب وإجابات الطالبات هـو فـرق ذو داللـة    "ت"
؛ وهلذا ترفض الفرضية الصفرية خبصوص استخدام عمليات التعبري )0.05 ≤ح (إحصائية 

  .الكتايب جمتمعة لدى عينة الدراسة
  النتائج مناقشة -9-2
  مناقشة نتائج السؤال األول والفرضيات الصفرية المنبثقة عنه -9-2-1

اليت جاءت يف مقدمة  -، )2امللحق (، )1، 9، 21(إن املتوسطات احلسابية للفقرات 
، ويـدل  )4، 4.15، 4.16(، بلغت على التوايل -الترتيب التنازيل لفقرات أداة الدراسة 
على حسب أداة هذه  –لفقرات لدى طلبة العينة مرتفعة هذا على أن درجة استخدام هذه ا

  .، ومضمون هذه الفقرات ال يتفق مع متطلبات عمليات التعبري الكتايب-الدراسة
إن كتابة نسخة واحدة من املوضوع، وعدم كتابة نسخة منقحة له، تعبري عـن واقـع   

لوقت الكـايف لكتابـة   تعليم الكتابة يف مدارس عينة الدراسة، فالطلبة عموماً ال يأخذون ا
نسخة ثانية وثالثة، بغرض حتسني كتابام وتطويرها؛ فغالباً ما تكون املهمة الكتابية لـدى  
بعض معلمي التعبري الكتايب، إشغاالً حلصة التعبري بوضع أفكار الطالب على الورقـة دون  

 مـن أن ) 80، ص 1991(وهذه النتيجة تتفق مع ما أوردته مناصـرة  . مراجعة وتطوير
ويفسر هـذا  . االهتمام مبظهر العملية، ال جبوهرها هو املسيطر غالباً يف ميدان تعليم الكتابة

اليت تعىن بالتراكيب اللغوية على درجة اسـتخدام  ) 2امللحق (سبب حصول الفقرة التاسعة 
مرتفعة أيضاً، وهذا يعين أن الطالب يهتم بناتج العملية الكتابية أكثر من اهتمامه بالعمليـة  

اا، ألن املعلم سيصحح موضوع التعبري مركزاً على هذه التراكيـب اللغويـة ومـدى    ذ
 50(والبد هنا من اإلشارة إىل أن حصة التعـبري األسـبوعية   . مناسبتها ملوضوع الكتابة

غري كافية من أجل تنقيح املوضوع املكتوب، إذ البد من العودة إىل البيت إلكمال ) دقيقة
سألة أساسية يف موضوع تدريس عمليـات التعـبري الكتـايب يف    العمل الكتايب، وهذه م

فال يضري املعلم أن يأخذ الطلبة موضوعام إىل بيوم إلكماهلا، بل إن تشـجيع  . مدارسنا
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الطلبة على ذلك، يعد من العوامل اليت ستسهم عموماً يف زيادة اهتمامهم واهتمام أوليـاء  
  .أمورهم يف عملية الكتابة ونواجتها

) 2امللحق (من ) 1(ا دور الطالب يف اختيار موضوع الكتابة فال أمهية له، ألن الفقرة أم
تنص على أن املعلم هو الذي حيدد غالباً موضوع الكتابة، وهذا ال يتفق مع النظرة اجلديدة 
يف تعليم الكتابة؛ ألن الطالب ال يشعر عندها مبلكيته للموضوع املكتوب، مما قد يؤثر سلبياً 

وتوضـح  . (Tompkins, 1990, P. 10-11)عية أدائه الكتايب، وهذا ما أكده تومبكرت يف نو
هذه النتيجة أيضاً مدى اهتمام الطلبة بالناتج الكتايب وعدم تدريبهم على القيام بعمليـات  

  .التعبري الكتايب اليت تسهم يف صناعة الشخصية املخططة الناقدة
نت متوسطاا متثل درجة االستخدام املتوسطة أما إذا ألقيت نظرة على الفقرات اليت كا

وقعت يف اية الترتيب التنازيل لفقـرات أداة الدراسـة    -، )16، 7، 6(وهي الفقرات 
فمتوسطاا تؤكد أن تعليم الكتابة لدى عينة الدراسة، ال يتجاوز الطريقـة   -)2امللحق (

تعبري الكتايب ال يـتم إال بدرجـة   العادية اليت تم بالشكل ال باجلوهر، فاالعتناء مبضمون ال
مالئي والنحوي، يعلِّم الطالب المتوسطة، فتدوين األفكار دون رهبة من الوقوع يف اخلطأ ا

التفكري وتسلسله، والعناية بأفكار املوضوع وإبداعيتها، مث يأيت إىل تصـحيح األخطـاء يف   
مع الـنص املكتـوب، ال    هذا األسلوب يف التعامل. النسخة الثانية اليت اكتملت أفكارها

يستخدم لدى طلبة العينة إال أحياناً، وهذا تكريس لالهتمام بالناتج املكتوب على حساب 
، فمتوسطامها علـى  )2امللحق ) (16، 7(وينسحب هذا على الفقرتني . عملية التفكري فيه

مه لينقد ، فال جمال أمام الطالب لكتابة نسخة ثانية، وال جمال أما)2.46و  2.66(التوايل 
وهذا ). أحياناً(للمعلمة، إال بدرجة متوسطة / زمالؤه ما كتب قبل أن يسلمه للمعلم/ زميله

يدل على أن التعاون يف اإلنتاج الكتايب ال جمال له لدى طلبة عينة الدراسة، ولدى املعلـم  
ن الذي يعىن بالناتج الفردي فقط، وال يتصور الكتابة إال إنتاج عقل واحد، وال يقبـل بـأ  

  .(Hull, 1987, P. 22)تكون الكتابة إنتاج عقول جمتمعة، خمالفاً ذا ما أورده 
يف  وخبصوص درجة استخدام طلبة العينة لعمليات التعبري الكتـايب، كشـفت النتـائج   

أن درجة استخدام مهارات عملية التخطيط وعملية التأليف وعملية املراجعة، ) 1اجلدول (
، وأن الفروقات بني هـذه  -حسب أداة هذه الدراسة  -طة وهذه العمليات جمتمعة، متوس

، ذات داللـة  )4(املتوسطات واملتوسط الفرضي لدرجة االستخدام املرتفعة والذي يبلـغ  
وهذا يعين أن أداء طلبة العينة مل يصل إىل درجـة االسـتخدام املرتفعـة هلـذه     . إحصائية
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الفرضيات الصـفرية املنبثقـة عـن     ؛ وهلذا ال تقبل-وفق أداة هذه الدراسة  -العمليات، 
وهذه النتيجة يبدو فيها االهتمام بالناتج ال بعمليـة الـتفكري وتطويرهـا،    . السؤال األول

 ,Murray)من وقت تدريس الكتابة %) 70(فالتخطيط الذي جيب أن يأخذ ما ال يقل عن 
1982, P. 35)ة تتفق مع ، يستخدم لدى أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة، وهذه النتيج

  ).246، ص 1999(نظريا يف دراسة نصر 
  مناقشة نتائج السؤال الثاني والفرضيات المنبثقة عنه -9-2-2

، بـني  )0.05< ح (، عن وجود فرق ذي داللة إحصائية )2(يكشف اجلدول رقم 
إجابات طالب العينة وإجابات طالباا فيما يتعلق مبهارات عملية التخطـيط، وملصـلحة   

مع أن الطالب والطالبات يتلقون تعليمهم يف بيئة تعليمية متشاة مـن حيـث   و. الطالب
التجهيزات املادية واألساليب التدريسية، وينتمون إىل ثقافة واحدة، ومل يعد اتمع ينتظـر  
من الطالب أكثر من الطالبة؛ فهي يف وضع يساوي وضع الطالب، ويتوقع منها اتمع مـا  

صة أا دخلت خمتلف األعمال ودرست خمتلف التخصصات، إال يتوقعه من الطالب، وخبا
أن الطالب عموماً يتلقون دعم والديهم وجمتمعهم أكثر من ذلك الـدعم الـذي تتلقـاه    
الطالبات؛ الذي قد يعطي الطالب مزيداً من العناية بالتخطيط ألعمـاهلم ليثبتـوا أـم    

وهذه النتيجة ختتلف عما . ستقبليةيستحقون هذا الدعم؛ مما سيسهم يف حتقيق طموحام امل
، يف دراسته للعمليات الكتابية لدى طلبـة الثـاين   )248، ص 1999(توصل إليه نصر 

الثانوي، إذ مل يكن هناك فرق يف ممارسة عملية التخطيط الكتايب يعزى إىل جنس الطلبـة،  
  .كتايبوهذا يتطلب إجراء مزيد من الدراسات لبيان أثر اجلنس يف عملية التخطيط ال

وجود فرق ذي داللـة  " ت"ولدى دراسة أثر اجلنس يف عملية التأليف، كشف اختبار 
، بني إجابات طالب العينة وإجابات طالباا، فيما يتعلق مبهارات )0.05 ≤ح (إحصائية 

عملية التأليف، وملصلحة الطالب أيضاً، وقد يعزى سبب ذلك، إىل أن اتمع الذي يعيش 
ن الطالب أدواراً تتطلب أن يراعوا فيها الطالقة يف التعبري وحسن أدائـه؛  به الطلبة ينتظر م

ألن مكانة الطالب يف جمتمعه املدرسي، بل يف جمتمعه العام، قد تتحدد من خالل طالقته يف 
وختتلف هذه النتيجة عما . التعبري اللغوي، وهذا رمبا ال جنده لدى الطالبات يف اتمع نفسه

، حيث كان أداء الطالبات خبصوص هذه العمليـة  )249، ص 1999(توصل إليه نصر 
  ).0.01 ≤ح (متفوقاً على أداء الطالب تفوقاً داالً إحصائياً 

وص عملية املراجعة وجود فرق ذي داللة إحصـائية  ـخبص" ت"ف اختبار ـومل يكش
ليب ، بني إجابات طالب العينة وإجابات طالباا، وهذا قد يعزى إىل أن أسا)0.05 ≤ح (
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تعليم الكتابة يف مدارس طلبة العينة تركز على مراجعة الطالب والطالبات ملـا يكتبونـه،   
فالطالب مطلوب إليهم أن يراجعوا ما كتبوا، وكذلك الطالبات، وهذا يوضح مدى العناية 
بالناتج الكتايب يف مدارسنا يف أثناء تعليم الكتابة، وهذه النتيجة ختتلف عما توصل إليه نصر 

، إذ كان أداء الطالبات يف عملية املراجعة متفوقاً على أداء الطـالب  )250، ص 1999(
  ).0.01 ≤ح (تفوقاً داالً إحصائياً 

وحني ينظر إىل األداء خبصوص فقرات االستبانة كلها، أي خبصوص العمليات الـثالث  
، بني إجابـات  )0.05 ≤ح (وجود فرق ذي داللة إحصائية " ت"جمتمعة، يظهر اختبار 

طالب العينة وإجابات طالباا وملصلحة الطالب، وقد يرجع هذا إىل ما تقدم يف مناقشـة  
الفرق بني إجابات الطالب وإجابات الطالبات يف درجة استخدامهما لعملييت التخطـيط  

، إذ )247، ص 1999(والتأليف معاً، وهذه النتيجة ختتلف أيضاً عما توصل إليه نصـر  
الفقرات املتعلقة بعمليات الكتابة جمتمعة متفوقاً على أداء الطـالب  كان أداء الطالبات على 

  ).0.05 ≤ح (تفوقاً داالً إحصائياً 
  

  المقترحات -10
  :بناًء على نتائج هذه الدراسة يقترح الباحث ما يأيت

إجراء مزيد من الدراسات للكشف عن مدى استخدام عمليات التعبري الكتايب لدى  .1
 اًواضـح  تعليمـاً ة، للوقوف على واقـع تعلـيم الكتابـة    عينات أخرى من الطلب

  .اًوموضوعي
إجراء دراسة تستطلع آراء معلمي اللغة العربية ومعلماا، حول معرفتهم بعمليـات التعـبري    .2

  .املعلمات من أثر يف تطوير استخدام طلبتهم هلذه العمليات/ الكتايب؛ ملا لدور املعلمني
ربية معلومات وتدريبات، حول عمليات التعبري الكتايب تضمني كتب منهاج اللغة الع .3

  .لتطوير كتابات الطلبة
  .قة الستخدام عمليات التعبري الكتايب يف كتابة الطلبةيدراسة العوامل املع .4
  

  المراجع
  المراجع العربية
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مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسـي ملهـارات    ،)1999( العثمان، بسام -
رسـالة ماجسـتري غـري     ،مديرية التربية والتعليم لقصبة املفرقالتعبري الكتايب يف 

  .منشورة، جامعة الريموك
آراء طلبة الصف الثاين الثانوي يف األردن حـول مـدى   " ،)1999( نصر، محدان -

جملة جامعة دمشق لـآلداب   ،"توظيف عمليات اإلنشاء يف موقف الكتابة التعبريية
  .)277-223( ، ص ص)3( ، العدد)15( الدوالعلوم اإلنسانية والتربوية، 

دراسـة  : مشكالت تدريس التعبري يف املرحلة اإلعداديـة  ،)1980( عمار، سام -
، رسالة ماجستري غري تتناول املدارس اإلعدادية الرمسية يف مدينة دمشق وحمافظتها

  .منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق
مؤسسة  ،:بريوت ،لعربيةاجتاهات حديثة يف تدريس اللغة ا ،)2002( عمار، سام -

  .الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
الة  ،"تدريس التعبري بني املوضوعات التقليدية والوظيفية" ،)1988( مدكور، علي -

  .)65-34(ص ص  )2( ، العدد)8(الد  ،العربية للبحوث التربوية
ثانوية كما أهم مشكالت تدريس التعبري يف مدارس األردن ال ،)1989( الغول، منصور - 

  .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربديراها معلمو اللغة العربية، 
عبري الكتايب وتصحيحها عند تأسس اختيار موضوعات ال ،)1991( مناصرة، مي -

رسالة ماجستري غري منشورة،  ،معلمي الصف العاشر يف املدارس األردنية احلكومية
  .جامعة الريموك، اربد

فاعلية استخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف تعلم  ،)2001( جنود اخلوالدة، -
رسالة ماجسـتري غـري   . مهارة التعبري الكتايب لدى طلبة الصف العاشر األساسي

  .منشورة، اجلامعة األردنية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )1(ملحق 

  .أخيت الطالبة/ أخي الطالب
دف إىل تعرف درجة استخدام طلبة الصف العاشر األساسـي  بني يديك استبانة  

أرجو منك قراءة فقرات االستبانة بدقة، واإلجابة عن . لعمليات التعبري الكتايب يف كتابام
يف املكان املخصص لذلك أمام كل منها، ) ×(كل فقرة منها مبوضوعية، ذلك بوضع إشارة 
  .تخدم ألغراض البحث العلمي فقطعلماً أن إجابتك ستعامل بسرية مطلقة، وستس

  شاكراً لكم حسن تعاونكم 
  الباحث     

  :مالحظة
  :أرجو تعبئة املعلومات املطلوبة فيما يأيت

   ............................................................................................................ :املدرسة
   ............................................................................................................. :اجلنس

ال 
 الرقم  الفقرات  دائماً  غالباً أحياناً نادراً أستخدم

  1 .معلميت/أكتب موضوع التعبري الذي خيتاره معلمي       
  2 .أهدافا لعملية الكتابة قبل البدء ا/أحدد هدفا       
  3  .أعرب عن آرائي ومعتقدايت يف أثناء كتابة املوضوع       
  4 .أستدعي أفكاري املتعلقة مبوضوع التعبري قبل البدء بكتابته       
  5 .آخذ بعني االعتبار حاجة القراء يف أثناء كتابة املوضوع       
قبل أن أهتم بصحة املوضـوعأدون أفكار املوضوع كلها       

 .إمالئياً وحنوياً
6  

نسخة ثانية للموضوع املكتوب كي أرتب-عادة-أكتب        
 .أفكاري وأنظمها

7  

  8 .أحرص يف أثناء كتابة املوضوع على أن أضمن كل فقرة فكرة       
  9 .أستخدم تراكيب لغوية مناسبة ملوضوع الكتابة       
قبل)…شعر، مقالة، قصة(املناسبأفكر بالشكل الكتايب       

 .أن أكتب املوضوع
10 

 11  .أضع خمططا كتابيا ملوضوع الكتابة قبل أن أكتبه       
أختار موضوع التعبري الكتايب من خربايت وليس من خربات       

 .املعلمة/ املعلم
12 

 13 .أراجع أفكاري الواردة يف املوضوع ألتأكد من مشوليتها       
 14 .د صياغة بعض فقرات املوضوع املكتوب لتكون أكثر وضوحاأعي       
 15  .أرجع إىل مراجع ذات عالقة باملوضوع املكتوب لتعزيز أفكاري       
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ال 
 الرقم  الفقرات  دائماً  غالباً أحياناً نادراً أستخدم

زمالئي املوضوع الذي كتبته قبل أن أسـلمه/ينقد زميلي       
 .للمعلمة/ للمعلم

16 

 17 .أتأكد من التسلسل املنطقي ألفكار املوضوع املكتوب       
أعيد النظر يف بعض أهداف العملية الكتابيـة إن واجهـتين       

 .صعوبات يف أثناء الكتابة
18 

أقرأ املوضوع املكتوب قراءة تقوميية شاملة قبل أن أسـلمه       
 .ملعلميت/ ملعلمي

19 

 20 .أتأكد من سالمة استخدام عالمات الترقيم يف املوضوع املكتوب       
واحدة من املوضوع املكتوب لعـدمنسخة-عادة-أكتب        

 .توافر وقت لكتابة نسخة منقحة
21 

أهتم بصحة املوضوع املكتوب إمالئيا وحنويا أكثـر مـن       
 .اهتمامي بأفكاره

22 

  
  )2(ملحق 

الترتيب التنازلي لفقرات أداة الدراسة حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  المعيارية لكل فقرة منها

حنراف اال الرتبة
  املعياري

املتوسط 
جمال   مضمون الفقرة  احلسايب

  الفقرة

رقم 
الفقرة يف 
  األداة

نسخة واحدة من املوضوع املكتـوب-عادة-أكتب 4.16  1.04  1
 .لعدم توافر الوقت لكتابة نسخة منقحة

  21 تأليف

  9 تأليف .أستخدم تراكيب لغوية مناسبة ملوضوع الكتابة 4.15  1.00  2
  1 ختطيط  معلميت/ كتب موضوع التعبري الذي خيتاره معلميأ 4.00  1.15  3
  4 ختطيط  .أستدعي أفكاري املتعلقة مبوضوع التعبري قبل البدء بكتابته 3.90  1.08  4
  13 مراجعة .أراجع أفكاري الواردة يف املوضوع ألتأكد من مشوليتها 3.85  1.09  5
لة قبل أن أسلمهأقرأ املوضوع املكتوب قراءة تقوميية شام 3.70  1.16  6

 .ملعلميت/ملعلمي
  19 مراجعة

  2 ختطيط .أهدافا لعملية الكتابة قبل البدء ا/أحدد هدفا 3.68  1.11  7
أهتم بصحة املوضوع املكتوب إمالئيا وحنويا أكثر مـن 3.58  1.06  8

 .اهتمامي بأفكاره
  22 تأليف

  20 تأليف .يف املوضوع املكتوبأتأكد من سالمة استخدام عالمات الترقيم  3.55  1.23  9
  8 تأليف .أحرص يف أثناء كتابة املوضوع على أن أضمن كل فقرة فكرة 3.53  1.10 10
  5 ختطيط .آخذ بعني االعتبار حاجة القراء قبل كتابة املوضوع 3.24  1.01 11
أرجع إىل مراجع ذات عالقة باملوضـوع املكتـوب لتعزيـز 3.23  1.11 12

 .أفكاري
  15 ختطيط

)…شعر، مقالة، قصة(أفكر بالشكل الكتايب املناسب 3.22  0.98 13
 .قبل أن أكتب املوضوع

  10 ختطيط
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حنراف اال الرتبة
  املعياري

املتوسط 
جمال   مضمون الفقرة  احلسايب

  الفقرة

رقم 
الفقرة يف 
  األداة

  17 مراجعة .أتأكد من التسلسل املنطقي ألفكار املوضوع املكتوب 3.19  1.03 14
  3 تأليف .أعرب عن آرائي ومعتقدايت يف أثناء كتابة املوضوع 3.11  1.09 15
ضوع التعبري الكتايب من خربايت ولـيس مـنأختار مو 3.06  1.18 16

 .املعلمة/خربات املعلم
  12 ختطيط

  11 ختطيط .أضع خمططا كتابيا ملوضوع الكتابة قبل أن أكتبه 2.99  1.07 17
  14 مراجعة .أعيد صياغة بعض فقرات املوضوع املكتوب لتكون أكثر وضوحا 2.88  0.96 18
اف العملية الكتابية إن واجهتينأعيد النظر يف بعض أهد 2.78  0.94 19

 .صعوبات يف أثناء الكتابة
  18 مراجعة

أدون أفكار املوضوع كلها قبل أن أهتم بصحة املوضوع 2.67  0.91 20
 .إمالئياً وحنوياً

  6 تأليف

نسخة ثانية للموضوع املكتـوب كـي-عادة-أكتب 2.66  0.90 21
 .أرتب أفكاري وأنظمها

  7 تأليف

زمالئي املوضوع الذي كتبته قبل أن أسلمه/قد زميليين 2.46  0.82 22
 .للمعلمة/للمعلم

  16 مراجعة

  
  )3(ملحق 

الترتيب التنازلي لفقرات عملية التخطيط حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  المعيارية لكل منها

االحنراف   الرتبة
 املعياري

املتوسط
رقم الفقرة   مضمون الفقرة احلسايب

  يف األداة
  1 معلميت/أكتب موضوع التعبري الذي خيتاره معلمي 4.00  1.15  1
  4 .استدعي أفكاري املتعلقة مبوضوع التعبري قبل البدء بكتابته 3.90  1.08  2
  2 .أهدافاً لعملية الكتابة قبل البدء ا/أحدد هدفاً 3.68  1.11  3
  5  .آخذ بعني االعتبار حاجة القراء قبل كتابة املوضوع 3.24  1.01  4
  15 .أرجع إىل مراجع ذات عالقة باملوضوع املكتوب لتعزيز أفكاري 3.23  1.11  5
قبـل أن..)شعر، مقالة، قصة(أفكر بالشكل الكتايب املناسب 3.22  0.98  6

 .أكتب املوضوع
10  

اختار موضوع التعبري الكتايب من خربايت وليس مـن خـربات 3.06  1.18  7
 .املعلمة/املعلم

12  

  11 .أضع خمططاً كتابياً ملوضوع الكتابة قبل أن أكتبه 2.99  1.07  8
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  )4(ملحق 
الترتيب التنازلي لفقرات عملية التأليف حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  المعيارية لكل منها

االحنراف  الرتبة
  املعياري

املتوسط 
  مضمون الفقرة  احلسايب

رقم 
الفقرة 
 يف األداة

نسخة واحدة من املوضوع املكتوب لعدم تـوافر-ةعاد-أكتب 4.16  1.04  1
 .الوقت لكتابة نسخة منقحة

21  

  9 .استخدم تراكيب لغوية مناسبة ملوضوع الكتابة 4.15  1.00  2
  22 .اهتم بصحة املوضوع املكتوب إمالئياً وحنوياً أكثر من اهتمامي بأفكاره 3.58  1.06  3
  20 .ت الترقيم يف املوضوع املكتوبأتأكد من سالمة استخدام عالما 3.55  1.23  4
  8 .أحرص يف أثناء كتابة املوضوع على أن أضمن كل فقرة فكرة 3.53  1.10  5
  3  .أعرب عن آرائي ومعتقدايت يف أثناء كتابة املوضوع 3.11  1.09  6
  6 .أدون أفكار املوضوع كلها قبل أن اهتم بصحة املوضوع إمالئياً وحنوياً 2.67  0.91  7
نسخة ثانية للموضوع املكتـوب كـي أرتـب-عادة-أكتب 2.66  0.90  8

 .أفكاري وأنظمها
7  

 
  )5(ملحق 

 الترتيب التنازلي لفقرات عملية المراجعة حسب المتوسطات الحسابية 
  واالنحرافات المعيارية لكل منها

االحنراف  الرتبة
  املعياري

املتوسط 
  مضمون الفقرة  احلسايب

رقم 
الفقرة 
 يف األداة

  13 .أراجع أفكاري الواردة يف املوضوع ألتأكد من مشوليتها 3.85  1.09  1
أقرأ املوضوع املكتوب قراءة تقوميية شاملة قبل أن أسـلمه 3.70  1.16  2

 .ملعلميت/ملعلمي
19  

  17 .أتأكد من التسلسل املنطقي ألفكار املوضوع املكتوب 3.19  1.03  3
  14 .املكتوب لتكون أكثر وضوحاًأعيد صياغة بعض فقرات املوضوع 2.88  0.96  4
أعيد النظر يف بعض أهداف العملية الكتابيـة إن واجهـتين 2.78  0.94  5

 .صعوبات يف أثناء الكتابة
18  

زمالئي املوضوع الذي كتبته قبـل أن أسـلمه/ينقد زميلي 2.46  0.82  6
 .للمعلمة/للمعلم

16  
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